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ค าส าคญั :  การผงัเมือง / จอมพล ป. พิบูลสงคราม / การผงัเมืองสมยัใหม ่
  ณฐัฐานิตย ์  คะเชนทร์ : การออกแบบผงัเมืองสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.
2475-2487) : ลพบุรี,สระบุรี และเพชรบูรณ์.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ.ชาตรี  ประกิตนนท
การ.  207 หนา้. 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฒันาการการออกแบบผงัเมืองในสมยัจอม
พล ป. พิบูลสงคราม ในดา้นของนโยบายและการออกแบบผงัเมือง โดยศึกษาถึงอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ
การออกแบบผงัและผลสะทอ้นท่ีมีต่อผูค้นในสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมโดยรวม ขอบเขต
การศึกษาประกอบดว้ย ผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีเมืองใหม่ลพบุรี ผงันครหลวง
(สระบุรี) โครงการนครบาลเพชรบูรณ์ และโครงการพุทธมณฑลบุรีเป็นหลกั เน้ือหาท่ีท าการศึกษา 
ประกอบไปดว้ย ประวติัศาสตร์และรูปแบบผงัเมือง ในช่วงพ.ศ.2475-2487 โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
ทางประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมด าเนินการศึกษา และอา้งอิงขอ้มูลเอกสารเป็นหลกั เพื่ออธิบาย
บริบททางประวติัศาสตร์ สังคม นโยบายของภาครัฐ และผลสะทอ้นท่ีเกิดจากการผงัเมืองในสมยั
จอมพล ป. พิบูลสงครามในช่วงปีพ.ศ. 2475-2487 เพื่อความรู้ความเขา้ใจพฒันาการทางการผงัเมือง 
โดยเฉพาะความเช่ือมโยงของผงัเมืองลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ 
 จากการศึกษาพบว่าการออกแบบผงัเมืองสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเร่ิมมีการ
ด าเนินการจดัการวางแผนงานตามแบบวิชาการผงัเมืองสมยัใหม่   ส่วนการออกแบบผงัเมือง และ
รูปแบบผงั เป็นแบบท่ีพัฒนามาจากผงัเมืองของชาติตะวนัตกในช่วงร่วมสมัยเดียวกัน (ต้น
คริสต์ศตวรรษ ท่ี 20) ทั้งน้ีการผงัเมืองสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม ยงัเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
สร้างชาติและไทยอารยะ ซ่ึงสะทอ้นอุดมการณ์ทางการเมือง และความเป็นเอกภาพตามแบบลทัธิ
ฟัสซิสมอี์กดว้ย 
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 NATTANIT  KACHEN : URBAN PLANNING DESIGN DURING FIELD MARSHAL 
PIBULSONGKHRAM PERIOD (1932-1944 C.E.) : CASE STUDIES OF LOPBURI,SARABURI 
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207 pp. 
 
 The purpose of this thesis is to study design and development of urban planning in the days of 
President Field Marshal P. Pibulsongkram, in the aspects of policy design and urban planning. To find out 
the influences on urban planning design and reflection of people in the society, culture and economic.  
The education’s scope of urban planning from 1932 to 1944 C.E. which project on the Pibulsongkram 
government at Lopburi, Saraburi and Phetchabun. Research methodology in History of Architecture. The 
study were to exmine the historical context, society, government policy, and the modern urban planning 
reflection, during the year 1932-1944 C.E. To the understanding of the urban planning’s development and 
planning of connection of the Lopburi, Saraburi and Phetchabun. 
 The results of the study were as follows : 1) The urban design of President Field Marshal P. 
Pibulsongkram began the age  of modern urban planning design, 2) The designs were derived and 
developed from the urban planning of the West in the same period (20th century), 3) The urban planning 
of President Marshal PibulsongKram, is a part of the policy “nation building”, civilized Thai, Political 
ideal and Fascism. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 งานการศึกษาเก่ียวกบัผงัเมืองในประเทศไทยท่ีผา่นมา เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ศึกษาและ
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผงัเมืองเฉพาะพื้นท่ี เฉพาะช่วงสมยั หรือเฉพาะกลุ่มวฒันธรรมเป็นส่วนมาก 
และงานวชิาการพฒันาการการผงัเมืองในประเทศไทย ท่ีมีอยู ่ณ เวลาน้ีท่ีมีไล่เรียงพฒันาการผงัเมือง
จากอดีต-ปัจจุบนัมีจ านวนไม่น้อย หากแต่เม่ือกล่าวถึงจุดเร่ิมตน้การผงัเมืองสมยัใหม่ งานวิชาการ
เหล่าน้ีมกัจะอา้งถึงนโยบาย 3 นโยบาย ของการผงัเมือง คือ โครงการแผนผงันครหลวง พ.ศ. 24711,
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495, 
 

                                                           
1 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้กิดโครงการ “แผนผงัพระนคร 

พุทธศกัราช 2471 ”ข้ึน เน่ืองมาจาก กระทรวงยติุธรรมขอพระราชทานสร้างโรงเรียนกฎหมาย
บริเวณศาลหลกัเมือง รัชกาลท่ี 7 จึงทรงมีพระราชบญัชาใหค้ณะอภิรัฐมนตรี ประเมินการสร้าง วา่
จะมีผลกระทบอยา่งไร โดยใหก้ระทรวงมหาดไทยจดัตั้งคณะกรรมการ 7 คน ท าการศึกษาและ
จดัท าโครงการแผนผงันครหลวง พุทธศกัราช 2471   น ามาสู่การประชุมเพื่อสร้างหลกัการ วธีิการ
ของการท าแผนผงัพระนครในขณะนั้น   โครงการดงักล่าวไดจ้ดัการประชุมถึง 3 คร้ังดว้ยกนั โดย
ความส าคญัของการประชุมอยูท่ี่ รูปแบบการปกครองและพื้นท่ีเมืองท่ีขยายเพิ่มข้ึน   ก าหนดขอ้มูล
ท่ีตอ้งใชใ้นการวางผงั ขอ้มูลประชากร ระบบขนส่ง สาธารณสุข   และก าหนดหนา้ท่ีของพระนคร( 
Town Planning ) ใหเ้ป็นจุดศูนยก์ลางทางการคา้ อาชีพ ท่ีพกัอาศยั  และพื้นท่ีพกัผอ่น เพื่อให้
ประชาชนไดมี้สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข และไดรั้บความประหยดั ดูรายละเอียดใน พนิต ภู่จินดา, 
“แผนผงัพระนคร พุทธศกัราช 2471”. เอกสารสรุปการบรรยายอาหารสมองคนเมือง. (คร้ังท่ี 12 : 
ภาคการศึกษาตน้/2553), เขา้ถึงเม่ือ 13 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.cuurp.org/D_publicP/D_data/acadamic%20meeting/2553-1/12 _Pranakorn %20 
Plan.pdf 
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และผงันครหลวง 25332 เป็นจุดเร่ิมตน้ของการผงัเมืองสมยัใหม่ในประเทศไทย3  
 ช่วงเวลาของการเร่ิมเขา้สู่การผงัเมืองสมยัใหม่ดงักล่าวทบัซ้อนอยู่กับเวลาแห่งการ
เปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศ ในปีพ.ศ. 2475 ซ่ึงงานวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาในช่วงเวลา
หลงั พ.ศ.2475 -2500 นั้น โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการศึกษาในดา้นประวติัศาสตร์การเมือง หรือ
นโยบายรัฐบาลในดา้นสังคมและวฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่   ส่วนงานศึกษาดา้นสถาปัตยกรรมของ
ช่างเวลาน้ีโดยเฉพาะนั้นยงัมีค่อนข้างน้อย ซ่ึงมักรวมอยู่ในงานเขียนพฒันาการรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น หนงัสือสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ของ
นารถ โพธิประสาท(อาจารย์การสถาปัตยกรรมและสถาปนิกร่วมสมัย) ซ่ึงกล่าวถึงงาน
สถาปัตยกรรมช่วงหลงั พ.ศ. 2475 วา่เป็นยคุปัจจุบนั โดยยกตวัอยา่งงานยุคน้ีคือ วดัพระศรีมหาธาตุ
บางเขน, ฌาปนกิจสถาน ว ัดไตรมิตร, บ้านสามัคคีชัย , อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,  อนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ, อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย, อนุสาวรียเ์ทา้สุรนารี โดยบางตวัอยา่งมี
ขอ้ความกบักบัไวว้่าเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือก ากบัว่าท าตามแบบท่ีเรียกว่า“สมยัใหม่”4 
หรืองานวิจยัพฒันาการแนวคิดและรูปแบบผลงานของสถาปัตยกรรมในอดีตปัจจุบนัและอนาคต 
ของคณะวิจยัวิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคนอ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงการออกแบบอาคารท่ีพกัอาศยัและอาคาร

                                                           
2 ในพ.ศ. 2503 ไดว้า่จา้งบริษทั Litchfield Whiting Browne and Associates เป็นท่ี

ปรึกษา จดัท า Greater Bangkok Plan 2533 ผงันครหลวง 2533 ข้ึน หรือท่ีนิยมเรียกวา่ “ผงัลิทซ์
ฟิลด”์ (Litchfield) ถือเป็นการด าเนินการจดัท าผงัเมืองตามหลกัวชิาการผงัเมืองสากล ท่ีศึกษารอบ
ดา้นและครอบคลุมท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี      

3 ดูรายละเอียดใน ปานป้ัน รองหานาม. “ววิฒันาการการผงัเมืองของประเทศไทย”. 
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย 12 (มกราคม-ธนัวาคม 2558). 
กรุงเทพฯ : ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. หนา้ 250-271, การผงัเมืองของ
ประเทศไทย : ปัญหาและการแก้ไข. (เมษายน 2553). ภาควชิาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขา้ถึงเม่ือ 13 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.cuurp.org/B_resource/B_data/articles/2553_01-URP_NT140410%20x.pdf  และ 
วรรณรินทร์ พฒันะอเนก. ววิัฒนาการชุมชนและการผงัเมือง. ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั
รังสิต, 2543.  

4 นารถ โพธิประสาท, สถาปัตยกรรมในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าผา่ยผลิต, 
2542). ไม่ระบุเลขหนา้ 



3 
 

สาธารณะ ซ่ึงมีการกล่าวถึงสถาปัตยกรรมในยุคสมยัน้ีรวมไวเ้ช่นกนั5  หรือศึกษาแยกไปในผลงาน
ของสถาปนิกร่วมยคุสมยั  
 การศึกษาผลงานของสถาปนิกร่วมสมยั อาทิเช่นงานศึกษาเก่ียวกบัผลงานของพระ
พรหมพิจิตร กบัการใชค้อนกรีตเสริมเหล็กเขา้มาในงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ของสมใจ น่ิม
เล็ก6,   บทความเก่ียวกบัพระพรหมพิจิตรกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย“สมยัใหม่”และงาน
แบบ Modernism ของสมชาติ จึงสิริอารักษ์7,   วิทยานิพนธ์เร่ืองการศึกษาสถาปัตยกรรมโครงสร้าง
คอนกรีตของพระพรหมพิจิตร ของสิปปะ ดว้งผึ้ง ซ่ึงนอกจากจะศึกษาถึงงานโครงสร้างคอนกรีต
ของพระพรหมพิจิตร ภายในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ียงัมีการกล่าวถึงสถาปนิกยุคชาตินิยม และ
สถาปัตยกรรมเชิงสมยัใหม่ ในบทพฒันาการรูปแบบสถาปัตยกรรมจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชจนถึงยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามร่วมดว้ย8,   วิทยานิพนธ์เร่ืองสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ของ
สถาปนิกไทยรุ่นบุกเบิก พ.ศ.2459-พ.ศ.2508 ของใจรัก จนัทร์สิน ซ่ึงรวบรวมประวติัและผลงาน
การออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิก 6 คน คือ หม่อมเจา้อิทธิเทพสวรรค์ กฤดากร หม่อมเจา้
สมยัเฉลิม กฤดากร นายจิตรเสน อภยัวงศ ์นายนารถ โพธิประสาท พระสาโรชรัตนนิมมานก์ และ
หม่อมเจา้โวฒยากร วรวรรณ และงานวิจยัสถาปนิกสยาม พื้นฐาน บทบาท ผลงาน และแนวคิด 
(พ.ศ.2475-2537) ของผุสดี ทิพทสั ซ่ึงเก่ียวกบัการศึกษาสถาปัตยกรรม ผลงานและแนวคิดในการ
ออกแบบของสถาปนิกไทย9     ทั้งน้ีงานเขียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดท้  าการศึกษาผลงานของสถาปนิก
มูลเหตุและปัจจยัในการออกแบบและรูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคสมยัน้ีไวเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี

                                                           
5 วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร,และคนอ่ืนๆ(คณะวจิยั). พฒันาการแนวความคิดและรูปแบบของ

งานสถาปัตยกรรม : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2536) 
6 ดูรายละเอียดเพิ่มใน สมใจ น่ิมเล็ก, “ศาสตราจารยพ์ระพรหมพิจิตรกบังาน

สถาปัตยกรรมคอนกรีตในสถาปัตยกรรมไทย”, ประวตัิและผลงานส าคัญของพระพรหมพจิิตร. 
(กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการ) 

7 ดูรายละเอียดเพิ่มใน สมชาติ จึงอารักษ,์ “จิตวิญญาณแบบไทยสมยัใหม่ : ผลงาน
สถาปัตยกรรมแบบ Modernism ของพระพรหมพิจิตร”, เมืองโบราณ 27 (มกราคม-มีนาคม 2544) 

8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สิปปะ ดว้งผึ้ง, การศึกษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างคอนกรีตของ
พระพรหมพจิิตร. (วทิยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2548) 

9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ผสุดี ทิพทสั, สถาปนิกสยาม : พืน้ฐาน บทบาท ผลงาน และ
แนวคิด (พ.ศ. 2475-2537). (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539) 
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ยงัมีงานเขียนเก่ียวกับสถาปัตยกรรมคณะราษฎร(สถาปัตยกรรมแบบทนัใหม่) ท่ีมีการศึกษา
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมต่อบริบททางสังคมและประวติัศาสตร์การเมืองการ
ปกครองของประเทศในช่วงเวลาดงักล่าวในงานวจิยัของชาตรี ประกิตนนท-การ10  
 ส าหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมด้านการผงัเมืองในช่วงเวลารอยต่อระหว่างพ.ศ.
2475-2500 มีอยูเ่ป็นจ านวนนอ้ย และงานวิชาการส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ในเก่ียวกบัประเด็นทางดา้น
อธิบายสภาพเหตุการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นเป็นหลกั 
เพื่ออธิบายความหมาย มูลเหตุ หรือลกัษณะรูปแบบ การสร้างการออกแบบผงัเมือง รวมไปถึง
รูปแบบขององคป์ระกอบเมือง   ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในขอบเขตพื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใดโดยเฉพาะ  
 เช่นงานวจิยัเร่ืองการวางผงัเมืองลพบุรีของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ของบุปผา ทิพยส์ภา
พกุล ซ่ึงกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎรท่ีส่งผลต่อการผงัเมืองในลพบุรีและการพฒันา
เมืองลพบุรีของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในช่วงเวลาหลงัการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจนถึงช่วงพ.ศ. 2500 ในพื้นท่ีเมืองลพบุรีฝ่ังตะวนัออกถนนรถไฟ หรือท่ีเรียกวา่“เมืองใหม่”
ลพบุรี ซ่ึงมีเน้ือหาโดยสังเขปว่า นโยบายผงัเมืองในช่วงสมยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการพฒันา
ความกา้วหนา้เพื่อสร้างความเจริญกา้วหนา้ท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งแร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ไป
เห็นความกา้วหน้านั้น และจดัวางให้เมืองลพบุรีเป็นศูนยก์ลางทางการทหารขนาดใหญ่ โดยมีการ
พฒันาหน่วยงานทหารก่อนเป็นอนัดบัแรกแลว้จึงพฒันาดา้นอ่ืนๆตามมาในภายหลงั ซ่ึงจอมพล ป.
พิบูลสงครามได้วางผงัเมืองลพบุรีข้ึนตามหลักของการพฒันาชุมชนเมือง และได้น าวิทยาการ
สมัยใหม่เข้ามาพัฒนาเมืองลพบุรีให้กว้างขวางทันสมัยข้ึนในทุกๆด้าน ท าให้เมืองลพบุรีมี
ความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด และการขยายตวัเมืองใหม่ออกไป ท าให้ท่ีดินทางทิศตะวนัออกเกิด
ประโยชน์มากข้ึน หน่วยราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ
ขยายตวัเพิ่มข้ึน และยงัส่งผลทางดา้นทศันียภาพและสภาพแวดลอ้มโดยรวมของเมืองลพบุรีท่ีดีข้ึน
ดว้ย ผลของโครงการพฒันาเมืองลพบุรีดงักล่าวยงัปรากฏอยู่ทัว่ไปในปัจจุบนั โดยเฉพาะระบบ

                                                           
10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ชาตรี ประกิตนนทการ, คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : 

ประวตัิศาสตร์การเมือง หลงั 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม "อ านาจ". (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548) , 
การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มติชน, 
2550) , ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลกัษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์. (กรุงเทพฯ : 
มติชน, 2552) , สถาปัตยกรรมกบัสังคมไทยยุคสมัยใหม่. (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554) 
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คมนาคมท่ีมีการสร้างข้ึนในลพบุรี ซ่ึงเป็นโครงการเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต11 งานวิจยัการ
วางผงัเมืองลพบุรีของจอมพล ป.พิบูลสงครามฉบบัน้ี นบัว่าเป็นงานวิจยัท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การศึกษาการผงัเมืองเน่ืองจากไดร้วบรวมนโยบายของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจสังคมมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการอธิบายเหตุแห่งการสร้างเมืองใหม่ในลพบุรี รวมถึงอธิบายองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมของผงัเมืองและองคป์ระกอบในผงัเมือง และพฒันาการดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามมาไว้
ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวยงัขาดการอธิบายด้านโครงการผงัเมืองท่ีเช่ือมต่อ
เก่ียวเน่ืองกับโครงการผงัเมืองลพบุรีท่ีมีอยู่ ณ ช่วงเวลานั้น   ทั้ งยงัขาดการตีความรูปแบบเชิง
สัญลกัษณ์และจุดมุ่งหมายของรัฐท่ีแฝงอยูใ่นการผงัเมืองลพบุรี 
 การศึกษาเน้ือเมืองในบริเวณถนนราชด าเนิน ในบทความ ณ ท่ีน้ี ไม่มี “ความเส่ือม” : 
ถนนราชด าเนิน พ.ศ. 2484-2488 ของพินัย สิริเกียรติกุล ซ่ึงกล่าวถึงการออกแบบเมืองและ
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมในบริเวณถนนราชด าเนินกลางภายใตน้โยบายรัฐนิยม และนโยบาย
สร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่ีมุ่งหมายให้ถนนราชด าเนินเป็นกลไกหน่ึงในการ
ก าหนดควบคุมพฤตกรรมทางสังคมในการสร้างความ“ศิวิไลซ์”ของประเทศ และในบทความน้ียงั
ไดว้ิพากษ์การท าหินเทียมดว้ยซีเมนต์ฉาบดา้นหน้าอาคารบนถนนราชด าเนินไว ้ว่าเป็นการสร้าง
ความศิวิไลซ์โดยใช้ซีเมนต์วสัดุท่ีท าข้ึนไดเ้องภายในประเทศต่างจากความศิวิไลซ์ยุคก่อนหน้าท่ี
พระมหากษตัริยท์รงโปรดให้ใชหิ้นแทน้ าเขา้จากต่างประเทศสร้างงานสถาปัตยกรรม จึงเป็นการ
สะทอ้นการต่อตา้นฐานนัดรศกัด์ิและต่อตา้นการลงทุนของชาวต่างชาติ สนบัสนุนการใช้ของท่ีท า
ข้ึนในประเทศ ตามนโยบาย ไทยท า ไทยใช ้ไทยเจริญ12 บทความดงักล่าวมุ่งเนน้ในดา้นการอธิบาย
จุดมุ่งหมายและนยัยะแฝงของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามท่ีกระท าต่อโครงการผงัเมืองถนนราช
ด าเนินผา่นรูปแบบสถาปัตยกรรมและนโยบายเชิงรุกท่ีส่งผลต่อการใชชี้วิตของผูค้นในบริเวณถนน
ราชด าเนิน เพื่ออธิบายพื้นท่ีเมือง(urban space)ดงักล่าว     เช่นเดียวกบังานวจิยัการวางผงัเมืองลพบุรี
ของบุปผา ทิพยส์ภาพกุลขา้งตน้ บทความน้ีเป็นการศึกษาในบริเวณพื้นท่ีเฉพาะและเป็นการศึกษา
ในมุมมองทางดา้นนโยบายของรัฐท่ีส่งผลไปสู่การผงัเมืองเท่านั้น ยงัขาดการศึกษาในส่วนของผล
สะทอ้นและการตอบรับของประชาชนท่ีมีต่อโครงการผงัเมืองดงักล่าว  

                                                           
11 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม บุปผา ทิพยส์ภาพกุล, การวางผงัเมืองลพบุรีของจออมพล ป.

พบูิลสงคราม. (รายงานผลการวจิยั  ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม วิทยาลยัครูเทพสตรี สนบัสนุนการวจิยั) 
12 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พินยั สิริเกียรติกุล, “ณ ท่ีน้ี ไม่มี “ความเส่ือม” : ถนนราช

ด าเนิน พ.ศ. 2484-2488”. หน้าจั่ว ว่าด้วยประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย 6 
(กนัยายน 2552-สิงหาคม2553). กรุงเทพฯ : ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรม 
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 นอกจากน้ียงัมีวทิยานิพนธ์เร่ือง โครงการยา้ยเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของ
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยนายพรเลิศ พนัธ์ุวฒันา โดยเป็นการวิจยัทางดา้นประวติัศาสตร์
เพื่อศึกษามูลเหตุและจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของการยา้ยเมืองหลวง และเหตุผลแห่งการยกเลิก
โครงการยา้ยเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ รวมถึงวิเคราะห์ถึงขอ้ดีขอ้เสียของโครงการยา้ยเมืองหลวง
ดงักล่าวอยา่งละเอียด   เป็นงานท่ีอธิบายประวติัศาสตร์และและสังคมในช่วงเวลาปลายสมยัจอมพล 
ป.พิบูลสงครามยุคท่ี 1(เป็นนายกรัฐมนตรียุคท่ี 1 พ.ศ.2481-2487)   ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ามีความ
เก่ียวขอ้งกบันโยบายการผงัเมืองดว้ยเช่นกนั13   และเช่นเดียวกบังานศึกษาก่อนหนา้ งานวิจยัช้ินน้ียงั
ขาดการอธิบายเช่ือมโยงภาพรวมของการสร้างเมืองในช่วงเวลาดงักล่าวอยา่งเป็นเอกภาพ(แมแ้ต่ใน
แง่มิติทางประวติัศาสตร์) และการอธิบายดา้นการผงัเมืองยงัไม่ละเอียดมากนกัเน่ืองจากเป็นงานวิจยั
ดา้นประวติัศาสตร์ 
 จากท่ีกล่าวมางานศึกษาและวจิยัดา้นผงัเมืองในช่วงเวลาหลงัพ.ศ. 2475-2500 มกัอา้งอิง
อยูใ่นการศึกษานโยบายรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงมีอ านาจทางการเมืองในขณะนั้นและจึง
เป็นรัฐบาลเจ้าของโครงการการผงัเมืองดงักล่าว ทั้งท่ีราชด าเนินกลาง เมืองใหม่ลพบุรี และท่ี
เพชรบูรณ์ โดยเป็นการเนน้การศึกษาเฉพาะพื้นท่ี และศึกษาเฉพาะในแง่มุมของนโยบายรัฐบาลเป็น
ส่วนใหญ่  
 ทั้งน้ีจากงานวิจยั รัฐไทยกบัการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากก าเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึง
วกิฤตเศรษฐกิจ 2540 ของอภิชาต สถิตนิรามยั ซ่ึงกล่าวถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจในยุคจอมพล ป.พิบูล
สงครามช่วงพ.ศ.2491-2500 ว่าเป็นช่วงรอยต่อระหวา่งระบบทุนนิยมโดยรัฐกบัระบบทุนนิยมนาย
ธนาคารเอาไว้14 และ งานวิจยั อ านาจและทรัพยากรทางการเมือง : กรณีศึกษาจอมพล ป.พิบูล
สงคราม ของสุรวฒิุ ปัดไธสง ซ่ึงกล่าววา่อ านาจท่ีส าคญัท่ีสุดของจอมพล ป.พิบูลสงครามในยุคท่ี 1
ของการเป็นนายกรัฐมนตรี(พ.ศ.2481-2487)คืออ านาจทางการทหาร และเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงในช่วงยุคท่ี 2(พ.ศ.2490-2500) อ านาจทางการเมืองในการเป็นนายกรัฐมนตรีของจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ถูกแบ่งไปให้ทางดา้นพรรคการเมือง และความชอบธรรมในการปกครองร่วม

                                                           
13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พรเลิศ พนัธ์ุวฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพไป

เพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป.พบูิลสงคราม. (วทิยานิพนธ์ ปริญญาอกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาควชิาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลบั มหาวทิยา
ลบัศิลปากร, 2521) 

14 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อภิชาต สถิตนิรามยั, รัฐไทยกบัการปฏิรูปเศรษฐกจิ จากก าเนิด
ทุนนิยมนายธนาคารถึงวกิฤตการณ์เศรษฐกจิ 2540. (นนทบุรี : ฟ้าเดียวกนั, 2556). หนา้ 11-56. 
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ดว้ย ไม่ใช่อ านาจทางทหารและทรัพยากรดา้นก าลงัพลโดดเด่นเพียงอยา่งเดียวเหมือนในสมยัแรก
อีกต่อไป15 ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัทั้งสองขา้งตน้ท าให้ทราบว่า อ านาจทางการเมืองของจอมพล 
ป.พิบูลสงครามในช่วงการเป็นนายกรัฐมนตรียุคท่ี 2 ไม่ไดมี้อ านาจทางทหารเบ็ดเสร็จในความ
ควบคุมเหมือนกบัยคุท่ี 1 อีกต่อไป16 
 จากงานเขียนเชิงวิชาการและงานวิจยัต่างๆท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ทั้งหมดนั้นท าให้เห็นวา่
การศึกษางานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะดา้นผงัเมืองในช่วง พ.ศ. 2475-2500 ยงัมีค่อนขา้งนอ้ย และ
ยงัไม่มีการศึกษาในภาพรวมนักจึงท าให้เกิดงานวิจยัฉบบัน้ีข้ึนมา โดยเลือกช่วงเวลาการศึกษา
ในช่วงพ.ศ. 2475-2487 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี จอมพล ป.พิบูลสงครามสะสมอ านาจทางการเมืองจนเขา้
มาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีอ านาจทางการทหารอยา่งเต็มเป่ียมอนัเป็นฐานอ านาจทางการเมือง และ
เลือกกรณีศึกษาท่ีพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัของโครงการ
อย่างน่าสนใจในช่วงเวลานั้น เพื่อให้เห็นถึงพฒันาการและการเช่ือมโยงในภาพใหญ่ของการผงั
เมืองในสมยัดงักล่าวในมุมมองระดบัภูมิภาค นโยบายและจุดมุ่งหมายหลกัของรัฐบาลต่องานผงั
เมืองในภาพรวมของพื้นท่ีทั้งในพื้นท่ีบริเวณท่ีท าการศึกษา และรวบรวมมุมมองผลกระทบของ
ประชาชนทัว่ไปต่อโครงการผงัเมืองดงักล่าวซ่ึงอาจจะเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามจุดประสงค์
ของรัฐบาลทั้งส้ิน เพื่อประโยชน์ต่องานการศึกษาการผงัเมืองในช่วงสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ยุคแรก ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และเพื่อเติมเต็มการผงัเมืองในช่วงเวลาดงักล่าวลงในพฒันาการ
ของประวติัศาสตร์การผงัเมืองยคุเร่ิมตน้/รอยต่อสู่การผงัเมืองแบบสมยัใหม่ของประเทศไทย 

                                                           
15 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สุรวฒิุ ปัดไธสง, อ านาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษา

กรณจีอมพล ป.พบูิลสงคราม. (รายงานการวจิยัฉบบัท่ี51 สถาบนัวจิยัพฤติกรมศาสตร์ มศว 
ประสานมิตร ,2536) 

16 พ.ศ. 2476 พนัโท หลวงพิบูลสงคราม(ยศในขณะนั้น) มีต าแหน่งเป็น ผูบ้ญัชาการ
ทหารฝ่ายยทุธการ มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมฝ่ายก าลงัรบทั้งหมด ต่อมาพ.ศ.2476 เป็นรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม และควบต าแหน่งผูบ้นัชาการทหารบก ในปีพ.ศ.2478 และในปีเดียวกนัน้ีไดรั้บ
ยศทหารของกองทพัเรือและกองทพัอากาศ(สามญัชนคนแรกท่ีมียศทางทหาร 3 เหล่าทพั) จนเม่ือ
ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีในปลายปีพ.ศ. 2481 ยงัคงควบต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอยูจ่น
กระทั้งปลายยคุท่ี 1 จึงไดเ้ปล่ียนใหผู้อ่ื้นด ารงต าแหน่งแทน   ทั้งน้ีในยคุท่ี 1 ไดด้ ารงต าแหน่งผู ้
บญัชาการทหารสูงสุดเป็นระยะๆ  อา้งอิงใน ชาญวทิย ์เกษตรศิริ, ธ ารงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต ์และ วิ
กลัย ์พงศพ์นิตานนท,์(บรรณาธิการ). บันทกึการสัมมนาจอมพล ป. พบูิลสงครามกบัการเมืองไทย
สมัยใหม่. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544). หนา้ 22-24. 
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 งานศึกษาในวิทยานิพนธ์ไดท้  าการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีในเขตจงัหวดั ลพบุรี สระบุรี และ
เพชรบูรณ์เพียงเท่านั้น โดยท าการศึกษา โครงการเมืองใหม่ลพบุรี โครงการนครหลวงใหม่สระบุรี 
โครงการเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ โครงการพุทธบุรีมณฑล และโครงการการจดัสรรท่ีดินท่ี
เก่ียวเน่ืองในพื้นท่ี อาทิเช่นการจดัสร้างนิคม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดมี้การ
กล่าวถึงโครงการอ่ืนๆในช่วงปีพ.ศ. 2475–2487 ร่วมดว้ย เพื่อการอธิบายภาพรวมของการผงัเมือง
ในช่วงเวลาน้ีอยา่งเป็นเอกภาพมากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาถึงพฒันาการการออกแบบผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
2.2 เพื่อศึกษาถึงนโยบายการผงัเมืองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม และการเช่ือมโยง

ท่ีมีต่อโครงการในพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ ในช่วงเวลาระหวา่งปีพ.ศ.2475-2487 
2.3 เผื่อศึกษาถึงบทบาทและหน้าท่ีและผลกระทบของโครงการการผงัเมืองในพื้นท่ี

จงัหวดัลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ ในช่วงเวลาระหวา่งปีพ.ศ.2475-2487 ในภาพรวม  
 
3. สมมุติฐานของการศึกษา 

 การออกแบบผงัเมืองในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามพัฒนามาจากผังเมืองของ
ชาวตะวนัตกในช่วงร่วมสมยักนั เป็นส่วนหน่ึงของการเร่ิมตน้การด าเนินการดา้นการผงัเมืองอยา่ง
เป็นระบบระเบียบตามหลกัวชิาการผงัเมืองสมยัใหม่ โดยการผงัเมืองเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการ
สร้างชาติของรัฐ ซ่ึงเป็นการสร้างความทนัสมยัและการเป็นชาติไทยอารยะของประเทศ   และยงั
เพื่อประโยชน์ทางการยุทธศาสตร์ทหาร โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ 
อนัเป็นผลมาจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) 
 
4. ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

              4.1 ศึกษาผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. โดยเลือกกรณีศึกษาท่ี ผงัเมืองใหม่ลพบุรี ผงันคร
หลวง (สระบุรี) โครงการยา้ยเมืองหลวง“นครบาลเพชรบูรณ์” และโครงการพุทธมณฑลบุรี เป็น
หลกั     เน้ือหาในรายละเอียด ประกอบไปดว้ย การศึกษาทางดา้นประวติัศาสตร์และรูปแบบผงัเมือง 
มูลเหตุ และปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อลกัษณะรูปแบบงานสถาปัตยกรรม 
              4.2 ศึกษาการออกแบบผงัเมืองในช่วงเวลา พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2487 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีจอม
พล ป. พิบูลสงคราม เร่ิมเขา้สู่อ านาจจนถึงมีอ านาจทางการเมืองไทยอยา่งท่ีสุด  
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              4.3 งานท่ีศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั สามารถมองเห็นเคา้โครงเดิมของรูปแบบผงัเมืองเดิม 
หรือมีโครงการออกแบบและการก่อสร้างผงัเมืองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
5. วธีิการด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาคน้ควา้ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จะใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม
เป็นหลกั โดยอาศยัหลกัฐานจากสภาพปัจจุบนั เอกสาร และการสัมภาษณ์ 
 หลัก ฐ าน จ า กสภ าพ ปั จ จุ บัน  เ ช่ น ก า ร ศึ กษ า จ า ก ภ าพ ถ่ า ย ด า ว เ ที ย ม จ า ก 
www.google.co.th/map และการลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตสภาพเมืองในโครงการผงัเมืองท่ีท าการศึกษา 
 หลกัฐานเอกสาร แบ่งเป็นหลกัฐานชั้นตน้และชั้นรอง โดยชั้นตน้ไดแ้ก่หนงัสือโตต้อบ
ของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลผ่านเอกสารจากส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ หอ้งสมุดรัฐสภา และจากฐานขอ้มูลราชกิจจานุเบกษาออนไลน์ จากสมุดสั่งการฝ่ายทหาร, 
สมุดสั่งการฝ่ายพลเรือน และสมุดสั่งการเพชรบูรณ์ ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม รวมถึงบนัทึก
เหตุการณ์ของบุคคลร่วมสมยั   และเอกสารชั้นรองจากงานวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลา
ดงักล่าวในหลายๆดา้น ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
ช่วงเวลาดงักล่าว เนน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองและบริเวณท่ีท าการศึกษา และงานวิจยัและงานเขียนต่างๆ
ท่ีเก่ียวกบัจอมพล ป.พิบูลสงคราม  
 หลกัฐานจากการสัมภาษณ์โดยเป็นการสัมภาษณ์บุคคลร่วมสมยักับเหตุการณ์ท่ีเกิด
โครงการผงัเมืองในบริเวณพื้นท่ีซ่ึงบุคคลนั้นอาศยัอยู ่
  โดยวิธีการด าเนินการจะเน้นการศึกษาในดา้นขอ้มูลทางเอกสารเป็นหลกั เพื่ออธิบาย
บริบททางประวติัศาสตร์ สังคม นโยบายของภาครัฐ และผลสะทอ้นท่ีเกิดจากการผงัเมืองในสมยั
จอมพล ป. พิบูลสงครามในช่วงปีพ.ศ. 2475-2487 เพื่อน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจพฒันาการทางการ
ผงัเมืองและการออกแบบผงัเมืองในสมยัดงักล่าว โดยเฉพาะกลุ่มความเช่ือมโยงบริเวณจงัหวดั
ลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์  
, 
6. ขั้นตอนของการศึกษา 

 แบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ส่วนคือ ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลทางดา้นเอกสารและการศึกษา
ภาคสนามให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการศึกษา, ชั้น
ตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 1 และขั้นตอนการน าเสนอผลงานการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 : ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล แบ่งเป็นการศึกษาขอ้มูลทางดา้นเอกสาร และ
ภาคสนาม 
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  โดยการรวบรวมเอกสารจาก ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในหอจกหมายเหตุ ราชกิจจา
นุเบกษา และหนงัสือ งานวิจยั บทความต่างๆ รวมถึงขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล
เชิงนโยบายของรัฐบาล รูปแบบแผนผงัเมือง และบนัทึกขอ้มูลร่วมสมยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผงัเมือง 
เป็นตน้ 
  การศึกษาขอ้มูลภาคสนาม เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลของพื้นท่ีในปัจจุบนั โดยการ
สัมภาษณ์ บุคคลร่วมสมยั และรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 
 ส่วนท่ี 2 : ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล   จ  าแนกขอ้มูล โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็นขอ้มูลดา้น
เอกสารเก่ียวกับพัฒนาการและนโยบายของการผงัเมือง เอกสารเพื่อวิเคราะห์รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของผงัเมือง และสุดทา้ยเอกสารและขอ้มูลจากภาคสนามเพื่อวิเคราะห์ผลสะทอ้นท่ี
เกิดข้ึนจากนโยบายผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 ส่วนท่ี 3 : ขั้นตอนการน าเสนอผลงานการศึกษา น าขอ้มูลและการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมา
นั้นมาสรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายความเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตาม
รูปแบบของบณัฑิตวทิยาลยั 
 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1 เขา้ใจถึงประวติัศาสตร์และการพฒันาการผงัเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะในสมยั
จอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2475-2487 มากข้ึน 

7.2 เขา้ใจถึงนโยบายการผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 7.3 เขา้ใจถึงนยัยะแห่งโครงการการผงัเมืองและการออกแบบผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. 
พิบูลสงคาม 
 7.4 ทราบถึงผลสะทอ้นท่ีการผงัเมืองสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามมีต่อผูค้นในสังคม 
เศรษฐกิจและวฒันธรรมโดยรวม 
 7.5 ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลด้านเอกสารและศึกษาผลสะทอ้นก่อนขอ้มูลและความเขา้ใจ
บางส่วนจะหายไปตามการเวลา 
 
8. กรอบโครงการศึกษา 

 บทที ่1 : บทน า 
  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอน
และวธีิด าเนินการ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และกรอบโครงการศึกษา 
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 บทที ่2 : นโยบาย และการผงัเมือง พ.ศ. 2475 – 2487 
  กล่าวถึงประวัติและพัฒนาการของการผัง เ มือง บรรยายข้อมูลทางด้าน
ประวติัศาสตร์ และรูปแบบของโครงการการผงัเมืองท่ีท าการศึกษา คือ โครงการเมืองใหม่ลพบุรี 
โครงการนครหลวงใหม่สระบุรี โครงการยา้ยเมืองหลวงไปนครบาลเพชรบูรณ์ และโครงการพุทธ
บุรีมณฑล    
 บทที ่3 : ผลสะท้อนจากบริบททางการเมืองและนโยบายภาครัฐต่อการผงัเมือง 
  กล่าวถึงเมืองและการพฒันาเมืองกบัการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคมในช่วงเวลา
ต่างๆ โดยเฉพาะช่วงสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม และนยัยะแห่งการออกแบบผงัเมืองในสมยันั้น 
 บทที่ 4 : ผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจากนโยบายผังเมืองในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ระหว่างพ.ศ. 2475 – 2487 
  กล่าวถึงผลสะทอ้นจากมุมมองร่วมสมยัของนโยบายผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ระหวา่งพ.ศ. 2475 – 2487 และผลสรุปของภาพสะทอ้นนั้น 
 บทที ่5 : สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  กล่าวถึงบทสรุปของการศึกษา และขอ้เสนอแนะท่ีเกิดจากการศึกษาการออกแบบ
ผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม กรณีศึกษาผงัเมืองลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ ระหวา่งปี
พ.ศ. 2475-2487 
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บทที ่2 

นโยบาย และการผงัเมือง พ.ศ. 2475 - 2487 
 

1. การผงัเมืองในประเทศไทย 

 “การผงัเมือง” หมายความวา่ การวาง จดัท าและด าเนินการให้เป็นไปตามผงัเมืองรวม
และผงัเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพฒันาเมืองหรือ
ส่วนของเมืองข้ึนใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองท่ีได้รับความเสียหายให้ดียิ่งข้ึนซ่ึง
สุขลกัษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์น 
ความปลอดภยัของประชาชน และสวสัดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวตัถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 
 “ผงัเมืองรวม” หมายความวา่ แผนผงั นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทัว่ไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ชนบทในดา้นการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นการคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ และสภาพแวดลอ้ม เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการผงัเมือง 
“ผงัเมืองเฉพาะ” หมายความวา่ แผนผงัและโครงการด าเนินการเพื่อพฒันาหรือด ารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแห่ง หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การ
ผงัเมือง17  
 จากหลกัฐานการตั้งถ่ินฐานในบริเวณประเทศไทยนั้น วิวฒันาการการวางผงัเมืองของ
ไทยตั้งแต่ในสมยัก่อนประวติัศาสตร์เร่ือยมามกัเป็นไปในแบบแผนเดียวกนั คือวางผงัขยายออกจาก
ศูนยก์ลาง และมกัสร้างเมืองติดล าน ้ า โดยรูปแบบเมืองเปล่ียนไปตามอิทธิพลทางดา้นศาสนาและ
วฒันธรรม   จนกระทั้งเม่ือมีการสร้างเมืองตามแบบตะวนัตกรูปแบบการสร้างเมืองท่ีมีมาก็เร่ิม
เปล่ียนแปลง    

                                                        
17 “พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 92, ตอนท่ี 33 ฉบบั

พิเศษ ( 13 กุมภาพนัธ์ 2518): 8-66. 
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 ดงันั้นววิฒันาการการตั้งถ่ินฐานและกาผงัเมืองของประเทศไทย จึงสามารถแบ่งไดอ้ยา่ง
คร่าวๆเพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจหวัขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีจะน าเสนอต่อไปโดยแบ่งเป็น การผังเมือง
ดงันั้นววิฒันาการการตั้งถ่ินฐานและกาผงัเมืองของประเทศไทย จึงสามารถแบ่งไดอ้ยา่งคร่าวๆเพื่อ
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจหวัขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีจะน าเสนอต่อไปโดยแบ่งเป็น การผงัเมืองยุคโบราณ
ซ่ึงการตั้งเมืองอิงตามคมัภีร์ศาสนา, การผังเมืองยุคศิวิไลซ์ ซ่ึงการสร้างหรือบูรณะเมืองได้รับ
อิทธิพลของรูปแบบหรือเทคนิคการสร้างหรือวิธีการด าเนินงานตามอยา่งผงัเมืองหรือการผงัเมือง
สมยัใหม่ของตะวนัตกมาปรับใช ้และการผังเมืองยุคปัจจุบัน ซ่ึงมีการด าเนินการดา้นการผงัเมือง
อย่างเป็นระบบตามหลกัการผงัเมืองสากลและมีกฎหมายเฉพาะของการผงัเมืองท่ีสอดคลอ้งและ
สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริงอยา่งเหมาะสม18 

 1.1 การผังเมืองยุคโบราณ   การผงัเมืองยุคน้ีตั้ งแต่สมยัโบราณจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ ซ่ึงในบริเวณประเทศไทยรวมถึงประเทศใกลเ้คียง พบหลกัฐานการตั้งถ่ินฐานของมนุษยม์า
ตั้ งแต่ในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ในช่วงน้ีการตั้งชุมชุมชนมกัเลือกท าเลท่ีตั้ งซ้ึงอยู่ใกล้แหล่ง
ทรัพยากรเป็นหลกั คือสามารถท าการล่าสัตว ์หรือท าเกษตรกรรมไดโ้ดยสะดวก และตั้งอยูใ่กลก้บั
แหล่งน ้ าเพื่อใช้ในการบริโภค อุปโภค ทั้งน้ียงัพบว่าชุมชนก่อนประวติัศาสตร์มีความเช่ือเร่ืองการ
เคารพหินใหญ่ หรือภูเขา ดงันั้นจึงพบวา่มีชุมชนอยูไ่ม่นอ้ยท่ีเลือกอาศยัในบริเวณท่ีราบเชิงเขา และ
เห็นร่องรอยของการวาดสี ปูนป้ัน หรือการผงัศพ ในถ ้า และเชิงผาในหลายพื้นท่ีของประเทศ 
โดยทัว่ไปแลว้ชุมชนก่อนประวติัศาสตร์มกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นกัเพื่อผลประโยชน์ทางการ
ล่าสัตว์และจดัสรรทรัพยากร แล้วจึงเร่ิมเพิ่มขนาดประชากรชุมชนมากข้ึนเม่ือสามารถท าการ
เกษตรกรรมและเล้ียงสัตวไ์ด ้
จนกระทั้งเม่ือเกิดการสร้างอุตสาหกรรมข้ึนในชุมชน อาทิ ชุมชนแหล่งลูกปัด ชุมชนแหล่งส าริด 
เป็นตน้   และเกิดการเดินทางแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างชุมชนต่อชุมชน จึงเกิดชุมชนตามเส้นทาง

                                                        
18 การแบ่งยุคการผงัเมืองในประเทศไทย เป็น ยุคโบราณ, ยุคศิวิไลซ์ และยุคปัจจุบนั

นั้น แบ่งจากรูปแบบการตั้งเมืองและวิธีการด าเนินการจดัการดา้นผงัเมืองในแต่ละยุค   อย่างไรก็
ตามในสมยัรัชกาลท่ี 4 แมว้่าจะพบการวางผงัตามหลกัคมัภีร์ทางศาสนาอย่างยุคโบราณก็ตาม
หากแต่รูปแบบภายนอกของตวัสถาปัตยกรรมได้เปล่ียนเป็นแบบตะวนัตก(บา้งแลว้) และเป็นยุค
แรกท่ีเมืองขยายจากเมืองน ้ ามาสู่เมืองบก จากการตดัถนน     ส่วนการผงัเมืองในยุคปัจจุบนันบัผงั
นครหลวง 2533 หรือผงัลิทซ์ฟิลด์(พ.ศ.2503) เป็นจุดเร่ิมตน้ เน่ืองจากเป็นแม่แบบของการผงัเมือง
ในช่วงเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบนั(พ.ศ.2559) 
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ติดต่อเหล่าน้ีข้ึน เพื่อเป็นจุดพกัสินคา้ หรือชุมทางการคา้   ชุมชนการคา้เหล่าน้ีเองท่ีไดข้ยายตวัข้ึน
และรับเอาวฒันธรรมทั้งทางดา้นศาสนาและเทคโนโลยีจากวฒันธรรมท่ีเจริญกว่าแลว้เร่ิมตั้งเป็น
เมืองใหญ่ข้ึนมาได ้  
 อยา่งไรก็ตามรูปแบบเมืองในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทยนั้น ไม่พบแน่ชดั 
ซ่ึงจากหลกัฐานท่ีพบปัจจุบนั สามารถยอ้นไปเก่าท่ีสุดในช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีไดรั้บอิทธิพลทางศาสนาจากอารยธรรมอินเดีย ผา่นทางศาสนาพุทธ และพราหมณ์-ฮินดู 
 ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 - พุทธศตวรรษท่ี 18 กลุ่มคนในบริเวณน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มอารย
ธรรมใหญ่ๆ คือ อารยธรรมทวารวดีท่ีนับถือพุทธศาสนา และอารยธรรมเขมรท่ีนับถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู โดยกลุ่มทวารวดีมกัวางผงัเมืองเป็นรูปทรงกลม หรือทรงรี มีคูน ้ าคนัดินลอ้มรอบ 
ส่วนเมืองในกลุ่มอารยธรรมเขมรนั้นจะมีผงัเมืองเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือผืนผา้ ในเมือง
ขนาดเล็กอาจพบเพียงคูน ้ าและคนัดินลอ้ม แต่ในเมืองท่ีใหญ่ๆ เช่น พิมาย พบการสร้างก าแพงศิลา
ลอ้มรอบร่วมดว้ย   อยา่งไรก็ตามมกัพบการน าล าน ้ามาใชเ้ป็นปราการธรรมชาติ 
  ในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ได้มีการสถาปนารัฐของกลุ่มชนชาติไทยข้ึน เรียกว่า
อาณาจกัรสุโขทยั ต่อมาได้เกิดอาณาจกัรอยุธยาท่ีเป็นการรวมของกลุ่มอิทธิพลเขมรและกลุ่ม
อิทธิพลทวารวดีเดิมในลุ่มน ้าเจา้พระยาเขา้ดว้ยกนั  และไดผ้นวกสุโขทยัรวบมาในท่ีสุด     หลงัจาก
นั้นราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 เน่ืองดว้ยปัญหาดา้นสงครามจึงไดมี้การยา้ยเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี 
และกรุงเทพฯ สมยัรัตนโกสินทร์ในท่ีสุด  
ผงัเมืองในช่วงสมยัพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมานิยมใช้ผงัเมืองท่ีมีการพฒันามาจากผงัแบบ
อิทธิพลเขมร โดยในสมัยสุโขทยั ผงัเมืองเป็นทรงเหล่ียม มีคูน ้ าคันดินและก าแพงรอบ และ
เน่ืองจากเมืองตั้งอยูใ่นพื้นท่ีแลง้น ้า จึงมีระบบชกัน ้าเขา้เมืองตามคูเมืองและเก็บไวต้ามสระน ้าต่างๆ 
  สมยัอยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ รูปทรงผงัเมืองไม่ไดอิ้งแบบเรขาคณิต แต่สร้าง
ตามโครงสร้างทางกายภาพ โดยอยุธยามีลกัษณะเป็นเกาะ มีแม่น ้ า 3 สายล้อมรอบเป็นปราการ
ธรรมชาติ และมีก าแพงเมืองลอ้ตามล าน ้ าอีกชั้น   สมยัธนบุรี ตั้งเมืองอยู ่2 ฝ่ังล าน ้ าเจา้พระยา มีการ
ขุดคลองเป็นปราการลอ้มไวท้ั้ง 2 ฝ่ัง     และในสมยัรัตนโกสินทร์ ได้ยา้ยเมืองมาทางฝ่ังขวาของ
แม่น ้ า โดยอาศยัโคง้น ้ าเป็นปราการธรรมชาติ และมีการขุดคลองเพิ่มทางทิศตะวนัออก(คลองโอ่ง
อ่าง และคลองบางล าพู)เพื่อเป็นแนวคูเมืองใหม่ 
จนเม่ือมีการท าสนธิสัญญาเบาร่ิงข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การค้ากับ
ต่างประเทศขยายตวัมากข้ึน   การขยายตวัของประชากรเพิ่มข้ึน ขยายไปทางฝากตะวนัออกของ
เมือง   เพิ่มจึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษมจากแม่น ้ าเจา้พระยาหน้าวดัเทวราชกุญชร 
จรดแม่น ้าเจา้พระยาท่ีวดัแกว้ฟ้า 
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จะเห็นไดว้า่ในสมยัอยุธยาเร่ือยมา ผงัเมืองค านึงถึงภูมิประเทศและความสะดวกดา้นคมนาคมเป็น
หลกัเพื่อสะดวกในการเป็นชุมทางติดต่อคา้ขาย   และมีการขุดคลองเป็นคูเมือง รวมถึงการกระจาย
น ้าไปยงัส่วนต่างๆของเมือง เป็นการบอกอาณาเขตพื้นท่ีเมือง และการจดัสรรท่ีดินในรูปแบบหน่ึง19 

 1.2 การผังเมืองยุคศิวิไลซ์   นบัตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจนถึง
สมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามลงจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ.2500   การผงัเมืองสมยัน้ี
สืบเน่ืองจากสนธิสัญญาเบาร่ิงในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็นตน้มา ส่งผลให้
เกิดการเปิดประเทศ วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพฒันาปรับเปล่ียน
ประเทศในดา้นต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบผงัเมือง     อยา่งไรก็ตามการวางผงัเมืองแบบใหม่ใน
ยุคเร่ิมแรก ค านึงถึงภาพลกัษณ์ของความเป็นตะวนัตกมากกวา่หลกัการวางผงัเมืองแบบตะวนัตก
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการผงัเมืองได้ถูกพฒันาข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองและเร่ิมมีกระบวนการ
ด าเนินการด้านผงัเมืองมาใช้มาข้ึน จนน าไปสู่การผงัเมืองในยุคปัจจุบนัซ่ึงมีการด าเนินงานตาม
หลกัการผงัเมืองสากลในท่ีสุด      
 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว การเขา้มาของชาวต่างชาติและอารย
ธรรมตะวนัตกส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่างๆทั้งทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม และการด าเนิน
ชีวิตของผูค้นมากข้ึน   ประกอบกบัพระราชนิยมท่ีทรงนิยมอยา่งเทศ สะทอ้นออกมาในงานศิลปะ
แขนงต่างๆเป็นจ านวนมาก    ซ่ึงการหลัง่ไหลเขา้มาของชาวตะวนัตกน้ี ส่งผลต่อการผงัเมืองของ
ประเทศไทยดว้ยเช่นเดียวกนั โดยโปรดให้สร้างถนนให้กวา้ง ตรง มีตึกแถวขนาบสองขา้งทาง เป็น
ระเบียบ สวยงาม เพื่อรองรับชาวตะวนัตก   ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการปรับโฉมหน้า
(ภาพลกัษณ์)ของประเทศสู่ความศิวไิลซ์ 

ชาวยุโรปเคยข่ีรถ ข่ีมา้ เท่ียวตากอากาศได้ตามสบาย ไม่มีเจ็บไข้เข้ามาอยู่ท่ี
กรุงเทพมหานครไม่มีถนนหนทางท่ีจะข่ีรถมา้ไป เท่ียว พากนัเป็นไข ้เนืองๆ ไดท้รงทราบ
หนงัสือแลว้ทรง พระราชด าริ เห็นว่าพวกยุโรปเขา้มาอยู่ในกรุงมากข้ึนทุกๆปี ดว้ยประเทศ
บา้นเมืองเขามีถนน หนทางก็เรียบร่ืนสะอาดไปทุกบา้นทุกเมือง บา้นเมืองของเรามีแต่รก
เร้ียว หนทางกเ็ป็น ตรอกเลก็ ซอกนอ้ย หนทางใหญ่กเ็ปรอะเป้ือน ไม่เป็นท่ีเจริญตา ขายหนา้
แก่ชาวนานาประเทศ  เขาวา่มาเป็นการเตือนสติ เพ่ือจะใหบ้า้นเมืองงดงามข้ึน จ่ึงโปรดเกลา้ฯ 
ให้ ฯพณฯ ท่าน เจา้พระยา ศรีสุริยวงศ์ ท่ีพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กอง   จ่ึงให้พระอิน

                                                        
19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม วรรณรินทร์ พฒันะอเนก, ววิฒันาการชุมชนและการผงัเมือง 

(ปทุมธานี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 2543). 
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ทราธิบดีสีหราชรองเมืองเป็นนายงานไดจ้บัการท าตั้งแต่ ณ วนัพุธเดือน 3 ข้ึน 6 ค ่า และ
ท าทางก่อถนนท่ีสะพานเหลก็ริมวงัเจา้เขมรออกไป20 

 ตวัอย่างการผงัเมืองส าคญัๆคือ การตดัถนนสายเจริญกรุง ถนนบ ารุงเมือง และถนน
เฟ่ืองนคร และสร้างตึกแถวขนาบ 2 ฟากถนน โดยตึกแถวชั้นเดียวบนถนนบ ารุงเมืองตอนในและ
ถนนเฟ่ืองนคร 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพตึกแถวแบบจีนถนนเจริญกรุงสมยัรัชกาลท่ี 5 อาจสืบถอดตึกแถวแบบเดิมสมัย

รัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา: สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 40. 
  
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้การน ารถยนตเ์ขา้มาใชใ้น
ประเทศ จึงมีถนนเพื่อรองรับรถยนตเ์พิ่มข้ึน ประกอบมีกบัเจา้นายและขา้ราชการจ านวนหน่ึงไดรั้บ
การศึกษาทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศ รวมไปถึงการเสด็จประพาส
ต่างประเทศของรัชกาลท่ี 5    ท าใหว้ทิยาการดา้นการผงัเมืองแบบสากล แพร่หลายในไทยมากข้ึน 
 

                                                        
20 ทิพากรวงศ,์ เจา้พระยา.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่1-4 ฉบับ

เจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2555), 601-602. 
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ภาพท่ี 2 ถนนราชด าเนินและขบวนเสด็จโดยรถยนต ์
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยามสมัยรัชกาลที ่4 - พ.ศ.2480, 71. 
 
 ตวัอย่างการผงัเมืองในสมยัรัชกาลท่ี 5 อาทิเช่นการก่อสร้างถนนราชด าเนินเช่ือม
ระหวา่งพระบรมมหาราชวงักบัพระราชวงัดุสิต ใหเ้ป็นถนนท่ีกวา้งท่ีสุด สองฟากเป็นท่ีตั้งของส่วน
ราชการและสถานท่ีส าคญัๆ ให้มีความสง่างาม นอกจากน้ียงัมีโครงการผงัเมืองในท่ีต่างๆอีกเป็น
จ านวนมาก   นอกจากน้ีโครงสร้างการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค ยงัไดรั้บการพฒันาให้
ทนัสมยัเป็นอยา่งมาก ทั้งทางรถไฟ การประปา ไฟฟ้า ถนนและคูคลองหลายสาย   นบัไดว้า่เป็นกา้ว
แรกของการพฒันาผงัเมืองแบบสมยัใหม่ของไทยก็วา่ได ้
 โครงการด้านการผงัเมือง ท่ีมีการปรับปรุงเมืองให้มีภาพลกัษณ์ทนัสมยัอย่างสากล 
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากทั้งในทอ้งท่ีพระนคร และต่างจงัหวดั โดยจดัตั้งกรมโยธาจงัหวดัท าหน้าท่ี
ดูแลการก่อสร้างดงักล่าว   อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้่าระเบียบการเสนอสร้างและด าเนินการสร้าง
รวมถึงผูรั้บผิดชอบรับเหมาก่อสร้างยงัไม่ไดถู้กจดัการอย่างเป็นระบบนกั แมว้า่จะมีการเขียนแบบ
ผงัน าเสนอแลว้ก็ตาม   หากแต่การตดัสินใจของแม่กองงานก็มีส่วนส าคญัและสามารถปรับเปล่ียน
ไดห้นา้งาน   รวมถึงการทบัซอ้นระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐและผูรั้บเหมา ท าให้การด าเนินงานจดัการการ
วางผงัเมืองยงัไม่เป็นระเบียบนกั  
 เช่น การวางผงัเมืองเพื่อสร้างท่ีท าการมณฑลปราจีน ในพื้นท่ีต าบลท่าไข่ อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ช่วงพ.ศ. 2446 ไดมี้การกล่าวถึงการด าเนินการจดัการโครงการไวใ้นหนงัสือ “บนัทึก
การตรวจและการจดัราชการในมณฑลกรุงเก่า และมณฑลปาจิณบุรี” ของพระเจา้น้องยาเธอ กรม
หม่ืนมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ความตอนหน่ึงวา่  
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การโยธาท่ีไดจ้ดัท าข้ึนไวเ้ปนสถานท่ีของพนกังานไปรสนียโ์ทรเลข 4 หลงั ได้
ปลูกโรงพกัต ารวจภูธรบนก าแพงป้อม แลตกแต่งก าแพงงดงามข้ึนดา้นหน่ึง   แลไดต้ดัถนน
แต่ต าบลท่าไข่ต่อลงไปทา้ยเมืองท าสะพานน ้าน่าเมือง 3 ท่า ๆเหนือมีศาลาท่ีพกัดว้ย   กบัท า
หอ้งแถวเปนตลาดข้ึนทา้ยเมืองขวางล าน ้ าเป็น 2 แถว   ถนนอยู่กลางตลาดน้ีไดท้ราบเกลา้ ฯ 
วา่ พระวรวงษเ์ธอ พระองคเ์จา้อลงัการกบัขา้ราชการไดเ้ขา้หุน้ส่วนกนัจดัสร้างข้ึน   แลไดต้ดั
ถนนผา่นน่าเมืองไปจนถึงท่ี ๆ จะสร้างเมืองใหม่   การโยธาในเมืองฉเชิงเทรา ถา้นบัเวลาซ่ึง
ยา้ยท่ีวา่การมณฑลมาในเมืองฉเชิงเทราได ้8 เดือน   ไดจ้ดัท าโดยรวดเร็วดูรู้สึกเปนบา้นเมือง
ข้ึนมาก ควรชมพระวรวงษเ์ธอพระองค์เจา้อลงัการ ท่ีไดท้รงท าการโยธาแข็งแรงเปนประ
โยชนม์าก 

แต่สถานท่ีว่าการแลท่ีพกัขา้ราชการซ่ึงจะสร้างใหม่นั้น แต่เดิมไดต้กลงท าท่ี
ต าบลคลองท่าไข่เหนือเมืองข้ึนไป   ไดล้งมือตดัถนนถมดินไวบ้า้งแลว้ ตามพระด าริห์พระว
รวงษเ์ธอ พระองคเ์จา้อลงัการจะปลูกสร้างนั้น   คงเคล่ือนคลาศกบัเยเนราลแปลนท่ีไดต้กลง
แต่เดิมบา้ง   โดยพระประสงคจ์ะยกท่ีวา่การไวน่้าริมน ้า ส่วนท่ีพกัขา้ราชการชั้นรอง ๆ จะยก
ไวด้า้นหลงั   แลจะขุดคูโอบดา้นหลงัทะลุออกคลองท่าไข่   แต่เกลา้เห็นว่าเปนการล าบาก
ดว้ยไม่มีท่าส าหรับจอดเรือ แลดูเปนท่ีเบียดเสียดยดัเยียดกันทั้งขา้ราชการโดยมากเช่นผู ้
พิพากษาหรือพนกังานไปรสณียโ์ทรเลขเปนตน้   ก็ไม่มีผูส้มคัอยู่เพราะเป็นท่ีดอน ขนเขา้
ของล าบาก   เกลา้ ฯ ไดต้รวจดูพ้ืนท่ีดา้นใตเ้มืองลงไปจดวดัโสธรมีไชยภูมิดี เห็นดว้ยเกลา้ ฯ 
วา่ ในเมือง ฉเชิงเทราไดเ้ร่ิมลงมือท าทางรถไฟแลว้  ถา้จดัเอาท่ีต าบลคลองท่าไข่ ซ่ึงเปนท่ีข
องพระคลงัขา้งท่ีซ้ือไวน้ั้นเปนท่ีตั้งท่ีพกัรถไฟ แลไดจ้ดัท่ีดา้นใตเ้มือง ซ่ึงเกลา้ ฯ เลือกใหม่
เป็นท่ีตั้งท่ีว่าการแลท่ีพกัราชการเปนแถวลงมา ให้เมืองเก่าแลตลาดท่ีสร้างใหม่อยู่ระหว่าง
กลาง จะเป็นท าเล กวา้งขวาง บริเวณเมืองหลายคุง้น ้ า เป็นท่ีสง่างามเป็นอนัมาก เพราะเหตุท่ี
ต าบลท่าไข่ก็เปนท่ีใกลต้ลาดบา้นใหม่   จะไดเ้ปนท่ีต่อเน่ืองกบัท่ีพกัรถไฟแลใช่แต่เท่านั้น
ตลาดซ่ึงพระองคเ์จา้อลงัการไดท้รงสร้างไว ้  ควรจะจดัซ้ือไวเ้ป็นของพระคลงัขา้งท่ีก็จะอยู่
ระหว่างท่ีประชุมชน เป็นผลปะโยชน์ไม่ร่วงโรย   แต่จะตอ้งใหห้ม่อมเจา้อนุชาติศุขสวสัด์ิ 
ท าเยเนราลแปลนใหต้กลงก่อน แลว้เกลา้ ฯ จะไดถ้วายเยเนอราลแปลนใหท้รงทราบฝ่าบาท21 

  

                                                        
21 มรุพงษศิ์ริพฒัน์, พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืน. การตรวจและการจัดราชการใน

มณฑลกรุงเก่า และมณฑลปาจิณบุรี. (นครหลวงฯ : กรมศิลปากร, 2515), 51-52. 
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ภาพท่ี 3 ศาลาวา่การมณฑลปราจีนบุรี 
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยามสมัยรัชกาลที ่4 - พ.ศ.2480, 182. 

 

 
ภาพท่ี 4 ศาลมณฑลปราจีนบุรี 
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยามสมัยรัชกาลที ่4 - พ.ศ.2480, 190. 
 
 จากบนัทึกการตรวจและการจดัราชการในมณฑลกรุงเก่า และมณฑลปาจิณบุรี ของพระ
เจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ทั้งน้ีจากบนัทึก แบบผงัเมืองยงัใชค้  าวา่ “เยเนราลแปลน” 
และจะเห็นไดว้า่มีการปรับเปล่ียนแผนการผงัเมืองหน้างาน และมีการออกแบบเขียนแบบผงัเมือง
ในขณะท่ีมีการด าเนินงานของผูรั้บเหมาไปแลว้ ท าให้เห็นว่าระเบียบการด าเนินงานของโครงการ
ในการปรับภูมิทศัน์พื้นท่ี ยงัคงเป็นไปในลกัษณะปรับแต่งหนา้งานไดต้ามความเห็นแม่กองคุมงาน
เป็นหลกั โดยเฉพาะยิง่การจดัการผงัเมืองในส่วนภูมิภาค โดยในขณะท่ีเมืองหลวงมีการวางผงัเมือง
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หรือการปรับปรุงเมืองตามหลกัวิชาตะวนัตกแลว้ ทั้งน้ีการผงัเมืองของไทยในช่วงน้ี รวมไปถึงตวั
สถาปัตยกรรมเอง ได้รับค าปรึกษา หรือคุมงานโดยใช้นายช่าง(ทั้ งทางสถาปัตยกรรม และ
วศิวกรรม)ชาวตะวนัตกเป็นอยา่งมาก เป็นสมยัท่ีมีชาวตะวนัตกเขา้มาท างานในประเทศเป็นจ านวน
มาก ทั้งในสมยัน้ีและสืบไปยงัสมยัรัชกาลทดัๆไป ในขณะท่ีหัวเมืองรอบนอกไปนั้นมีก ากบัดูแล
โดยมณฑลเทศาภิบาล ซ่ึงมีช่างและคนงานในทอ้งถ่ินนั้นๆ ท าการรับเหมาอยูแ่ลว้   อยา่งไรก็ตาม
แบบอาคารยงัคงเป็นไปตามแบบของส่วนกลาง ตวัอย่างเช่นศาลาว่าการมณฑล และศาล ซ่ึงเป็น
แบบท่ีออกแบบโดยส่วนกลางลงไป โดยมีลกัษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบ Neoclassicism 
(ภาพท่ี 3)  
 General Plan ไดถู้กใชใ้นความหมายของแผนผงัเร่ือยมา เห็นไดจ้ากหนงัสือราชการท่ี
เขียนข้ึนในปีพ.ศ. 2468 ยงัคงใชค้  าวา่ “เยนเนอราลแปลน” ในส่วนแผนผงั(วงั) และใชค้  าวา่ “แผน
ท่ี” ในส่วนผงัอาคาร22  
 การผงัเมืองในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ยงัคงเป็นไปในลกัษณะ
เดียวกนักบัรัชสมยัของพระบิดา คือเป็นการจดัการผงัเมืองให้มีลกัษณะอย่างตะวนัตก รูปแบบผงั
เป็นไปตามแบบสากล อาทิเช่น การสร้างถนน ไมตรีจิตต-์มิตรสัมพนัธ์-สันติภาพ และสร้างวงเวียน  
22 กรกฎาคม ไวต้รงจุดตดัของถนนทั้ง 3 สาย23 ทั้งน้ีการสร้างอนุสาวรียต์รงจุดตดัของถนน และท า
ให้เกิดเป็นวงเวียนนั้น เป็นรูปแบบการตดัถนนท่ีนิยมในยุโรป โดยเรียกรูปแบบถนนเช่นน้ีว่า
“Boulevard”    การตดัถนนและการสร้างอนุสาวรียด์งักล่าวท าข้ึนเพื่อระลึกถึงการเขา้ร่วม
สงครามโลกคร้ังท่ี 1ของไทย และเป็นการจดัระเบียบชุมชนแออดัในพื้นท่ี เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภยัมากข้ึน 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดโครงการ “แผนผังพระนคร 
พุทธศกัราช 2471 ”ข้ึน เน่ืองมาจาก กระทรวงยุติธรรมขอพระราชทานสร้างโรงเรียนกฎหมาย
บริเวณศาลหลกัเมือง รัชกาลท่ี 7 จึงทรงมีพระราชบญัชาให้คณะอภิรัฐมนตรี ประเมินการสร้าง ว่า
จะมีผลกระทบอย่างไร โดยให้กระทรวงมหาดไทยจดัตั้งคณะกรรมการ 7 คน ท าการศึกษาและ
จดัท าโครงการแผนผงันครหลวง พุทธศกัราช 2471   น ามาสู่การประชุมเพื่อสร้างหลกัการ วิธีการ

                                                        
22 หนงัสือราชการเก่ียวกบัการส่งแผนท่ีพระท่ีนัง่ต่างๆและเยเนอราลแปลนส าหรับวงั

พญาไท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ขนิษฐา บวังาม,  พระมหาธีรราชเจ้า กบั โฮเต็ลวงัพระยาไท. 
(กรุงเทพฯ : นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์, 2557),104-105. 

23 ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ, พระมงกุฎเกล้าฯ กบัสงครามโลกคร้ังที ่1 (กรุงเทพฯ : ประพนัธ์
สาส์น, 2520) 
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ของการท าแผนผงัพระนครในขณะนั้น   โครงการดงักล่าวไดจ้ดัการประชุมถึง 3 คร้ังดว้ยกนั โดย
ความส าคญัของการประชุมอยูท่ี่ รูปแบบการปกครองและพื้นท่ีเมืองท่ีขยายเพิ่มข้ึน   ก าหนดขอ้มูล
ท่ีตอ้งใชใ้นการวางผงั ขอ้มูลประชากร ระบบขนส่ง สาธารณสุข   และก าหนดหนา้ท่ีของพระนคร  
( Town Planning ) ให้เป็นจุดศูนยก์ลางทางการคา้ อาชีพ ท่ีพกัอาศยั  และพื้นท่ีพกัผอ่น เพื่อให้
ประชาชนไดมี้สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข และไดรั้บความประหยดั24 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากโรงเรียน
สอนกฎหมายดงักล่าวไม่ปรากฏการสร้าง โครงการผงันครหลวง พุทธศกัราช 2471 จึงไม่มีผลการ
ด าเนินงานต่อ   แต่งอยากไรก็ตามนบัวา่เป็นการด าเนินการดา้นผงัเมืองคร่ังแรกของประเทศไทยท่ีมี
การศึกษาถึงผลกระทบต่อการปรังปรุงพื้นท่ีเมือง 
 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ภายใตรั้ฐบาลคณะราษฎร นโยบายผงั
เมืองเป็นวิธีการสร้างความเจริญอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมองเห็นความกา้วหน้าไดใ้น
เวลาอนัรวดเร็ว และยอมรับคณะราษฎรซ่ึงเป็นผูน้ ามาซ่ึงความเจริญอนัน้ี25 ในช่วงราว พ.ศ. 2478 
เป็นต้นมาได้มีการปรับปรุงบริเวณศูนย์ราชการตามเมืองต่างๆในส่วนภูมิภาคอย่างกวา้งขวาง 
เน่ืองจากการปรับระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคจากมณฑลเทศาภิบาลเป็นระบบจงัหวดัเม่ือพ.ศ.
2476  ทั้งยงัมีการด าเนินการขยายเส้นทางการคมนาคมทางถนนออกไปยงัในส่วนภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศเป็นอย่างมากเพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้ถึงพร้อมยิ่งข้ึน และเพื่อรองรับการ
คมนาคมโดยรถยนตม์ากยิง่ข้ึน  
 โดยในช่วงแรกนั้นการด าเนินงานดา้นผงัเมืองอาศยัการออกพระราชบญัญติัเพื่อการวาง
ผงั ณ บริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น อสังหาริมทรัพยใ์นทอ้งท่ี อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี พ.ศ. 
248126 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างอาคารด าเนินการตามแผนผงัเมือง ณ 

                                                        
24 “แผนผงัพระนคร พุทธศกัราช 2471”. เอกสารสรุปการบรรยายอาหารสมองคน

เมือง. (คร้ังท่ี 12 : ภาคการศึกษาตน้/2553), เขา้ถึงเม่ือ 13 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.cuurp.org/D_publicP/D_data/acadamic%20meeting/2553-1/12 _Pranakorn %20 
Plan.pdf 

25 บุปผา ทิพยส์ภาพกุล, การวางผงัเมืองลพบุรีของจออมพล ป.พบูิลสงคราม. (รายงาน
ผลการวจิยั  ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม วทิยาลยัครูเทพสตรี สนบัสนุนการวจิยั), 22. 

26“พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์นทอ้งท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
พ.ศ. 2481” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่55 (วนัท่ี 3 ตุลาคม 2481): 465-475. 
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บริเวณถนนราชด าเนิน พ.ศ. 248227 พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขยายร่วมทางถนน
พญาไทย ถนนราชวถีิ และถนนหลวงประชาธิปัตย ์ตอนอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ พ.ศ. 248528 พระราช
ก าหนดจดัส้างนครหลวง พ.ศ. 248529 เป็นตน้ ซ่ึงท่ียกตวัอยา่งมาน้ีลว้นแต่เป็นการเวนคืนทีดินเพื่อ
การผงัเมืองทั้งส้ิน ทั้งน้ีในช่วงสมยัดงักล่าวจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 
 

 
ภาพท่ี 5 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย โดย Peter Williams Hunt 
ท่ีมา : 77PPP[นามแฝง], อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพมหานคร, เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/77PPP/photos/a.355565291218313.83621.121587384616106/ 
355640074544168/?type=3&theater 
 

                                                        
27 “พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อสร้างอาคารด าเนินการตามแผนผงัเมือง 

ณ บริเวณถนนราชด าเนิน พ.ศ. 2482” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 56 (30 ตุลาคม 2482): 1367-1372. 
28“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์าม

พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขยายร่วมทางถนนพญาไท ถนนราชวถีิ และถนนหลวง
ประชาธิปัตย ์ตอนอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ พ.ศ. 2485” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 21 (31 
มีนาคม2485): 928-929 

29 “พระราชก าหนดจดัส้างนครหลวง พ.ศ. 2485” ราชกจิจานุเบกสา เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 
40 (22 มิถุนายน 2485): 1247-1253. 
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ภาพท่ี 6 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดย Peter Williams Hunt 
ท่ีมา : 77PPP[นามแฝง], อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, เข้าถึงเม่ือ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/77PPP/photos/a.355565291218313.83621.121587384616106/359683
650806477/?type=3&theater 
 
 ภายหลงัจากการลาออกของจอมพล ป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2487 รัฐบาลชุดถดัมา 
ของนายควง อภยัวงศ ์ไดด้ าเนินการสานต่อโครงการของรัฐบาลเดิมเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น อาทิเช่น 
การสร้างทางหลวงสายไชยวิบูรณ์ และด าเนินการสร้างทางรถไฟสายแก่งคอยล านารายณ์ต่อ แต่
โครงการผงัเมืองทั้งเมืองหลวงใหม่ และพุทธมณฑลบุรี ถูกยกเลิกไป   จนเม่ือพ.ศ. 2491 จอมพล ป.
พิบูลสงครามกลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังจากการท ารัฐประหารท่ีน าโดย พลโทผิน ชุณหะวณั 
อยา่งไรก็ตามโครงการผงัเมืองท่ีคา้งอยูใ่นยคุแรกท่ีถูกยกเลิกไป(ยา้ยเมืองหลวง และพุทธบุรีมณฑล
ท่ีสระบุรี)ไม่ไดถู้กร้ือโครงการมาสร้างต่อแต่อยา่งใด 
 จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2495 ไดมี้การการประกาศใช ้พระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงั
ชนบท พ.ศ. 2495 ข้ึน เพื่อการก าหนดบงัคบัใช้โครงการเก่ียวกบัการผงัหรือการบูรณะท่ีดินเมือง
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หรือท่ีดินชนบท30 กฎหมายผงัเมืองดงักล่าวร่างโดยใช้ กฎหมายเมืองและชนบท ค.ศ. 1944 ของ
ประเทศองักฤษเป็นแม่แบบ (Town and Country Planning Act 1944)31  
 โดยสาระดา้นในความประสงคใ์นการผงั ดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อสร้างเมืองข้ึนใหม่ 
2. เพื่อสร้างเมืองหรือส่วนของเมืองข้ึนแทนเมืองหรือส่วนของเมืองท่ีไดรั้บความเสียหาย... 
3. เพื่อบูรณะท่ีดินเมือง หรือท่ีดินชนบทอนัระบุเขตไว ้หรือจดัให้มี หรือจดัให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึง
สุขลกัษณะ หรือความสะดวกสบายในเขตนั้น หรือเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ หรือสงวนไว้
ซ่ึงอาคารท่ีมีอยู่ หรือวตัถุอ่ืนอนัทรงคุณค่าน่าสนใจทางสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ หรือ
ศิลปกรรม หรือภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือท่ีมีคุณค่าน่าสนใจ ในทางธรรมชาติ รวมทั้งตน้ไม้
เด่ียวหรือตน้ไมห้มู่32  

และใหโ้ครงการผงัเมืองนั้นก าหนดเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ผงัแสดงแนวและความกวา้งของถนนหรือทางท่ีจะสร้าง การแกไ้ขต าแหน่งและขนาดของ
ท่ีโล่งท่ีถนนหรือแยกทาง สวนสาธารณ สวนสัตว ์วนแห่งชาติ สนามกีฬา สนามบิน หรือ
แหล่งส าหรับอาคารสาธารณ ส่ิงปลูกสร้างสาธารณ และอนุสาวรียส์าธารณ 
2. ก าหนดรายละเอียดและวธีิการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1.วธีิท่ีจะท าใหท่ี้ดินมีลกัษณะสมควรส าหรับการปลูกสร้าง รวมตลอดทั้งก าหนด
ระดบัทัว่ไป  

2.แบบรูปลกัษณะภายนอกของอาคาร ท่ีวา่งขา้งเคียง ความสูงสุดของอาคารหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน 

3.วธีิการจ่ายน ้า แสงสวา่ง ก าลงัไฟฟ้าหรือก าลงัอยา่งอ่ืน 
4. ระบบระบายน ้าและการก าจดัส่ิงปฏิกูลรวมตลอดทั้งการควบคุม การทิ้ง หรือ

การก าจดัเศษวตัถุหรือมูลฝอย 

                                                        
30“พระราชบญัญติัผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 69 ตอน

ท่ี 16 (11 มีนาคม 2495): 365-382. 
31 ปานป้ัน รองหานาม. “ววิฒันาการการผงัเมืองของประเทศไทย”. หน้าจั่ว ว่าด้วย

ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย 12 (มกราคม-ธนัวาคม 2558). กรุงเทพฯ : 
ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรม, 18.  

32 “พระราชบญัญติัผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495”,อา้งถึงแลว้, 368. 
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5.เขตห้ามสร้างอาคาร เขตห้ามตั้งโรงงานการคา้ หรือการสะสมส่ิงของอนัเป็น
ภยนัตราย ผดิสุขลกัษณะหรือเป็นท่ีรังเกียจ 

6.วธีิการอ่ืนใดตามความจ าเป็น33 
 ในการบงัคบัใช้โครงการ หากมีการก าหนดจดัแบ่งท่ีดินใหม่ เจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินอาจจดัแบ่งท่ีดินให้เป็นของเอกชน หรือสาธารณะ และจดัพื้นท่ีไวส้ าหรับถน ตรอก
หลงัอาคาร และท่ีโล่ง ซ่ึงหากมีการด าเนินการจดัสรรท่ีดินดงักล่าวให้ท าหนงัสือแจง้แก่ผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียดว้ย ซ่ึงหากมีเจา้ของท่ีดินเดิมให้มอบท่ีดินแก่เจา้ของเดิมตามส่วนขนาดหรือราคา
ท่ีดินเดิมเท่าท่ีเป็นไปได ้และใหส้งวนท าเลติดถนน หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีเคยมีอยูเ่ดิม เป็น
ต้น   ทั้ งน้ีเจ้าพนักงานมีสิทธ์ห้ามการใช้ท่ีดินหรืออาคารท่ีมีอยู่หรือสร้างข้ึนใหม่ในเขต
โครงการมีการ หากพิจารณาแลว้วา่การใชป้ระโยชน์นั้นท าให้สุขภาพหรือความสะดวกสบาย
ของผูอ้ยูอ่าศยัเส่ือมลง34 
 ทั้ ง น้ีสาระข้อก าหนดในพ.ร.บ.ผ ัง เ มืองและผังชนบทพ.ศ.  2495นั้ น ย ังได้รับ
แนวความคิดการออกแบบผงัเมืองแบบ Garden City35 ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน
ประเทศองักฤษและฝร่ังเศสในขณะนั้น(ความนิยมเร่ิมท่ีองักฤษก่อน จนเม่ือหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 
1 จึงไดแ้พร่หลายในฝร่ังเศส)36    
 โครงการผงัเมืองท่ีบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวนั้น มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเพียง
โครงการเดียว คือ โครงการผงัเมืองในทอ้งท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ ในปีพ.ศ. 2495 และ
พ.ศ.2497 โดยโครงการผงัเมืองน้ี เกิดข้ึนเพื่อสร้างส่วนของเมืองข้ึนแทนส่วนของเมืองเดิมท่ี
เสียหายเน่ืองจากไฟไหม้37  

                                                        
33 เร่ืองเดียวกนั, 370-371. 
34 เร่ืองเดียวกนั, 279-280. 
35 ปานป้ัน รองหานาม,อา้งถึงแลว้, 259. 
36 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ก าธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตาม

หาค าตอบในรอบ 40 ปี (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545) 
37ดูรายละเอียดเพิ่มใน  “พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงั

ชนบท พ.ศ. 2495 ในทอ้งท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2495” ราชกจิจา
นุเบกษา เล่มท่ี 69 ตอนท่ี 43 (8 กรกฎาคม 2495): 830-832,  และ “พระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้
พระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495 ในทอ้งท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2497” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 71 ตอนท่ี 85 (21 ธนัวาคม 2497): 1850-1853. 
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 อยา่งไรก็ตามพระราชบญัญติัการผงัเมืองและชนบท พ.ศ. 2495นั้น ถือวา่ยงัมีลกัษณะท่ี
ไม่ชดัเจนบางประการของขอ้บงัคบัใช้ และขาดการวางรายละเอียดขอ้ก าหนดดา้นงบประมาณต่อ
โครงการการพฒันา จึงถูกมองว่ากฎหมายการผงัเมืองฉบบัน้ียงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาตามหลัก
วชิาการผงัเมืองสมยัใหม่อยา่งครบถว้นนกั38 จนกระทั้งเม่ือเกิดการจดัท าผงันครหลวง 2533 ข้ึน จึง
เป็นขอ้พิสูจน์วา่กฎหมายผงัเมืองฉบบัน้ีไม่สามารถรองรับโครงการของแผนผงัพฒันาผงัเมืองนคร
หลวง 2553 
 ทั้งน้ีหลงัจากโครงการดงักล่าว 3 ปี จอมพล ป.พิบูลสงครามไดถู้กปฏิวติัและลงจากการ
เป็นนายกรัฐมนตรี ในพ.ศ. 2500 ภายหลงัจากนั้นดว้ยความร่วมมือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีมีมา
ตั้งแต่ในรัฐบาลเดิม และไดว้า่จา้งบริษทั Litchfield Whiting Browne and Associates เป็นท่ีปรึกษา 
จดัท า Greater Bangkok Plan 2533 ผงันครหลวง 2533 ข้ึน หรือท่ีนิยมเรียกว่า “ผงัลิทซ์ฟิลด์” 
(Litchfield) ถือเป็นการด าเนินการจดัท าผงัเมืองตามหลกัวชิาการผงัเมืองสากล ท่ีศึกษารอบดา้นและ
ครอบคลุมท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี และเป็นผงัแม่แบบของการผงัเมืองในเวลาต่อๆมา   ดงันั้นจึงนบัว่าการ
ท าผงัลิทซ์ฟิลดใ์นปีพ.ศ. 2503 เป็นการผงัเมืองในยคุปัจจุบนั 
  

 
ภาพท่ี 7  แผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495 ใน 

ทอ้งท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2495  
ท่ีมา : “พระราชกฤษฎีกาให้ใชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495 ในทอ้งท่ีต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2495” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 69 ตอนท่ี 43 (8 
กรกฎาคม 2495) 

                                                        
38 วรรณรินทร์ พฒันะอเนก (2543), อา้งถึงแลว้, 1-57. 
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ภาพท่ี 8  แผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495 ใน 

ทอ้งท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2497 
ท่ีมา : “พระราชกฤษฎีกาให้ใชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495 ในทอ้งท่ีต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2497” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 71 ตอนท่ี 85 (21 
ธนัวาคม 2497) 
 
 1.3 การผังเมืองยุคปัจจุบัน  ในปีพ.ศ. 2499 ไดมี้การจดัตั้งแผนกผงัเมืองข้ึนในเทศบาล
นครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี เพื่ออ านวยความสะดวกและเตรียมช่วยเหลือดา้นการวางผงั
เมืองให้แก่ องค์การ United States Operation Mission (USOM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่ง
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางผงัเมืองเขา้มาเป็นท่ีปรึกษาในโครงการการจดัท าผงันครหลวง (กรุงเทพ -
ธนบุรี) เพื่อการพฒันาเมืองทางกายภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อไป   
ทั้งน้ี USOM และรัฐบาลไทย ไดว้า่จา้ง บริษทั Litchfield Whiting Browne and Associates มา
ด าเนินการวางผงัเมืองกรุงเทพ-ธนบุรีร่วมกบัเจา้หน้าท่ีแผนกผงัเมืองเทศบาลนครกรุงเทพและ
เทศบาลนครธนบุรีท่ีไดจ้ดัตั้งแผนกข้ึนไวแ้ลว้ ตามขั้นตอนหลกัวิชาการผงัเมือง จนส าเร็จเป็นผงั
แม่บทฉบบัแรกเม่ือพ.ศ. 2503 คือ“Greater Bangkok Plan 2533” หรือท่ีนิยมเรียกวา่ “ผงัลิทซ์ฟิลด์” 
โดยหวงัผลคาดหมายการผงัเมือง 30 ปี39 
 อยา่งไรก็ตามจากท่ีกล่าวไปแลว้ ผงัลิทซ์ฟิลด์ ยงัขาดอ านาจทางกฎหมายในการด าเนิน
ให้เป็นไปตามผงั รวมทั้งการขยายตวัท่ีเพิ่มข้ึนในทางเศรษฐกิจ(ท่ีไดรั้บงบประมาณอุดหนุนจาก

                                                        
39 เร่ืองเดียวกนั, 1-58. 
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สหรัฐอเมริกา)ท าใหป้ระชาชนหลัง่ไหลเขา้มายงักรุงเทพมหานครอยา่งต่อเน่ืองเป็นจ านวนมากเกิน
กวา่ท่ีผงัลิทซ์ฟิลดค์าดหมายไว้40 
 

    
ภาพท่ี 9 ผงัการใชท่ี้ดินในเขตพื้นท่ีกรุงเทพ-ธนบุรีปีพ.ศ.2501 โดยการส ารวจเพื่อจดัท าผงัลิทซ์ฟิลด์ 
ท่ีมา : Ministry of Interior,Government of Thailand, Bangkok-Thonburi City Planning Project,  
81. quoted in Thongchai Roachanakanan,(16 June 2008).  Bangkok and Asian Cities in 
Competition [online]. Retrieved  April 29, 2016, from http://www.dpt.go.th/csp/images/ 
stories/pdf/disaster/BangkokSingapore.pdf  

                                                        
40 เร่ืองเดียวกนั, 1-59 
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ภาพท่ี 10 ผงันครหลวง 2533 แสดงการใชท่ี้ดินในเขตพื้นท่ีกรุงเทพ-ธนบุรี ตามผงัลิทซ์ฟิลด์ 
ท่ีมา : Department of Town & Country planning (Bangkok), Greater Bangkok plan 2533. 
(Bangkok : The Department, 1964), n. อา้งถึงใน วรรณรินทร์ พฒันะอเนก (2543), อา้งถึงแลว้, 1-
60. 
 
 จากปัญหาติดขดัของผงัลิทฟิลด์ขา้งตน้น าไปสู่การปรับปรุงขยายเขตพื้นท่ีการวางผงั
เมืองไปสู่ปริมณฑลโดยรอบ โดยในผงัปรับปรุงน้ีเรียกว่า ผงันครหลวง(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 
ประกอบดว้ยแนวนโยบายระดบัชาติและระดบัภาค และแผนผงัการใช้ท่ีดิน, การคมนาคมขนส่ง, 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจดัท าโครงการ การปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะการใช้ท่ีดิน 
ประชาการ การคมนาคมขนส่ง และระบบการจราจร ทั้งน้ีผงันครหลวง(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) มีผล
บงัคบัใชจ้ริงตามกฎหมายหลงัจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 แลว้ 41   ซ่ึง
ภายหลังจากการออกพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นต้นมา ได้มีการออกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความใน
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 กวา่ 500 ฉบบั  

                                                        
41 เร่ืองเดียวกนั, 1-(59-60) 
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 จากการด าเนินการดา้นการผงัเมืองในปัจจุบนัพบวา่ มีแนวทางของลิทฟิลด์เป็นแม่แบบ
จึงถือเอาระยะเวลาหลงัพ.ศ. 2503 เป็นตน้มาเป็นยคุปัจจุบนัของการผงัเมืองในประเทศไทย   
  
2. นโยบายผงัเมือง พ.ศ. 2475 - 2487 

 หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎรไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
การบริหารประเทศ โดยมี หลกั 6 ประการเป็นแนวทางในการพฒันา ทั้งน้ีนโยบายผงัเมืองไม่ไดถู้ก
กล่าวถึง อยา่งไรก็ตามภายหลงัการสละราชสมบติัของรัชกาลท่ี 7 ไดเ้กิด “พระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2477” ท าใหโ้ครงการดา้นสาธารณูปโภค และโครงการผงัเมือง
ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและจดัการไดดี้ยิง่ข้ึน 
 จากพระราชบญัญติัเวนคืนฯ พ.ศ. 2477 แลว้ รัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัตามมาอีก
เป็นจ านวนหน่ึงเพื่อยงัประโยชน์แก่การจดัการดา้นผงัเมือง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการพฒันา
ประเทศเพื่อประโยชน์ทางดา้นความปลอดภยัและการอนามยัของประชาชน และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง อาจกล่าวไดก้ารจดัการดา้นการผงัเมืองของประเทศไทย ไดถู้กวางรากฐาน
ข้ึนเป็นทางการในสมยัน้ี 

 2.1 นโยบายผงัเมืองของรัฐบาลคณะราษฎร พ.ศ. 2475 - 2481 

  ภายใตภ้าพแห่งการปฏิวติั นโยบายของคณะราษฎรมุ่งไปในทางแกไ้ขปัญหาดา้น
เศรษฐกิจ  และการบ ารุงดูแลคุณภาพชีวติของประชาชน   นโยบายหลกั 6 ประการของคณะราษฎร
ท่ีไดป้ระกาศในวนัท่ี 24 มิถุนายม พ.ศ. 2475   4 ใน 6 นโยบาย ลว้นเป็นนโยบายเก่ียวกบัคุณภาพ
ชีวติประชาชน นั้นคือ ประชนจะไดรั้บ ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั   อิสระและเสรีภาพ   การเขา้ถึง
การศึกษา   และไดรั้บการดูแลเร่ืองปากทอ้ง การจดัหาอาชีพการงาน    
 ประกาศฉบบัดงักล่าวยงั กล่าวจบทา้ย ดว้ย ความวา่   “...ส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนาคือ 
ความสุขความเจริญอยา่งประเสริฐซ่ึงเรียกเป็นศพัทว์า่ “ศรีอาริยะ” นั้นก็จะพึงบงัเกิดข้ึนแก่ราษฎร
ถว้นหนา้” ความเจริญกา้วหนา้จะเกิดข้ึนหากประชาชนสนบัสนุนคณะราษฎร 
  “ศรีอาริยะ” ในประกาศขา้งตน้ หมายถึงการท่ีประเทศมีความพร้อมสมบูรณ์ ประชาชน
มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี ปลอดภยั ไม่ขาดแคลน มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกนั                  
 แมว้า่ในระยะแรกนโยบายหลกัของรัฐบาลไม่ไดก้ล่าวถึงการจดัสรรท่ีดิน หรือการผงัเมือง   
แต่เม่ือถึงรัฐบาลในสมยัรัฐบาลพระยาพหลพลพยหุเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้นโยบายท่ีกล่าวถึง
การผงัเมืองไว ้ใน ประกาศแถลงการณ์นโยบายของรัฐบาล เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2480 วา่ 
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การทาง  - รัฐบาลจะได้เ ร่งรัดจัดสร้างทางตามโครงการสร้างทางทั่ว
ราชอาณาจกัรของรัฐบาลชุดก่อน โดยมีทุนส ารองสร้างทาง 

รัฐบาลจะไดส้นบัสนุนใหมี้ทางทอ้งถ่ิน เพ่ือเช่ือมทอ้งท่ีภายในจงัหวดัหน่ึงๆ 
นอกจากน้ี จะไดว้างระเบียบการสร้างท่ีชุมนุมชน เมือง และนคร โดยออก

กฎหมายว่าดว้ยผงัเมือง และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือช่วยเหลือในการน้ี กบัจะช่วยเหลือ
ใหเ้ทศบาลหรือท่ีชุมนุมชนไดด้ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารอีกดว้ย  

การเกษตร์ 
จัดวางระเบียบการจับจองท่ีดิน ท่ีได้รับการบ ารุงจากทางราชการแล้วให้

เป็นไปเพ่ือการเพราะปลูก และเหมาะสมแก่อตัภาพของบุคคล 
ทั้งน้ี กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างอาคารขา้งตน้หมายความถึง “ 

พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ” ซ่ึงการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารต่างๆนั้น เพ่ือประโยชนใ์นความมัน่คงแขง็แรง การอนามยั การสุขาภิบาล การ
ป้องกนัอคัคีภยั และการผงัเมือง42 

 
 จะเห็นได้ว่า นโยบายการพฒันาเมืองโดยหลกั “การผงัเมือง” เร่ิมเป็นท่ีพูดถึงและให้
ความส าคัญแล้วโดย รัฐบาลได้ มี ก ารจัดตัง  แผนกผัง เ มื อง  สั งกัดกองโยธา เทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยข้ึน ในปีพ.ศ. 2478 
 ทั้งน้ีในสมยัท่ีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายผงั
เมืองข้ึนทัว่ประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีพระยาประกิตกลศาสตร์และ พ.ท.หลวงบุรกรรม
โกวิทย ์เป็นผูเ้ร่ิมข้ึนในกรุงเทพฯก่อน ในฐานะเมืองหลกั(City Planning) ล าดบัต่อมาก็ไดมี้การ
ขยายการจดัผงัเมืองไปยงัหวัเมืองในฐานะเมืองรองๆ ลงไป (Town Planning)43    

 2.2 นโยบายผงัเมืองของรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม พ.ศ. 2482 - 2487 

  ในสมยัท่ีหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายเก่ียวเน่ืองกบัการวางผงั
เมือง และการออกแบบผงัเมือง โดยแถลงเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 ความวา่ 

                                                        
42 “ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะท่ี นายพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา เป็น

นายกรัฐมนตรี 23 ธนัวาคม 2480” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 54 (วนัท่ี 3 มกราคม 2480): 2327. 
43 บุปผา ทิพยส์ภาพกุล,อา้งถึงแลว้, 30. 
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การทางและสาธารณูปโภค   จะเร่งรัดการก่อสร้างทางสายต่างๆ ตามโครงการ
สร้างทางของราชอาณาจกัร และจะไดส้นบัสนุนใหมี้ทางของทอ้งถ่ินข้ึน เพ่ือเช่ือมการ
คมนาคมในระหวา่งอ าเภอและต าบลต่างๆ ทั้งน้ีจะไดบ้ ารุงรักษาทางท่ีมีอยู่แลว้ รวมทั้ง
การบูรณะทางเกวียน ให้อยู่ในสภาพท่ีเป็นประโยชน์แก่การจราจร และจะได้เปิด
โอกาสใหร้าษฎรไดรั้บผลจากอาชีพในการท างานก่อสร้างน้ีดว้ย  

 ในการสาธารณูปโภคนั้น จะจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือใน
องคก์ารของรัฐบาล เพ่ือช่วยเหลือทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการ และจะพยายามท่ีจะช่วยเหลือใน
การเงินท่ีจะกูย้ืมใชเ้ป็นทุนในการวางผงัเมือง จะจดัการออกแบบ และแนะน าช่วยเหลือ
แก่เทศบาลและชุมนุมชน44 

รัฐบาลได้เห็นถึงความส าคญัของการจดัการผงัเมืองเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นไปท่ีการ
จดัสร้างอาคารราชการให้อยู่ในเขตพื้นท่ีเดียวกนัเพื่อความเป็นระเบียบและความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน เห็นไดจ้ากโครงการสร้างอาคารด าเนินการตามแผนผงัเมือง บริเวณถนนราช
ด าเนิน พ.ศ. 2482 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2483 

และในปี พ.ศ. 2483 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจัดวางผังเมืองในชุมชนเมือง โดย
กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า เมืองในทอ้งท่ีต่างๆควรมีการจดัสร้างอาคารส่วนราชการตามหลกั
วิชาการผงัเมือง เพื่อจะท าให้การขยายตวัของชุมชนเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบ   โดยรัฐบาลได้
จดัสร้างอาคารตามแผนผงัเมืองไวท่ี้จงัหวดัพิษณุโลกเพื่อเป็นตวัอยา่งไวแ้ลว้  

การผงัเมืองเป็นของใหม่ส าหรับประเทศไทย ซ่ึงตอ้งอาศยัฝ่ายรัฐบาลน า
เป็นตวัอยา่ง จึงจะหวงัใหร้าษฎรทอ้งถ่ินนั้นด าเนินการตามแบบบา้ง ฉะนั้นจึงเห็น
วา่อยา่งนอ้ยตามโครงการผงัเมืองจึงสมควรจดัการใหเ้ป็นผลเด็ดขาดไป เพ่ือมิให้
แบบก าหนดนั้นขาดความศกัด์ิสิทธ์ิในทางก้าวหน้าต่อไปของท้องถิ่น45 

ขอ้ความขา้งตน้เป็นส่วนหน่ึงในหนงัสือเวียนกระทรวงมหาดไทยถึงหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง และส่งไปยงัจงัหวดัต่างๆให้ปฏิบติัตาม ภายใตช่ื้อ “โครงการผงัเมืองทัว่ราชอาณาจกัร”   
จากภาพแสดงผงัเมืองรวมผงัเมืองพิษณุโลก และผงัขยายแสดงรายละเอียดของถนน คูเมือง สะพาน 

                                                        
44 “ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะท่ี นายพนัเอก หลวงพิบูลสงคราม เป็น

นายกรัฐมนตรี 26 ธนัวาคม 2481” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 55 (วนัท่ี 2 มกราคม 2481): 3318. 
45 “หลกัการปฏิบติัเก่ียวดว้ยท่ีดินบริเวณราชการตามโครงการผงัเมืองทัว่

ราชอาณาจกัร”. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ.  (2)ศธ.0201.69/127.ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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อีกทั้งยงัมีผงับริเวณ และรูปดา้น ในส่วนของอาคารพกัอาศยั ซ่ึงไดรั้บการออกแบบและจดัวางมา
เป็นอยา่งดี 

ภายหลงัจากโครงการผงัเมืองทัว่ราชอาณาจกัร   โครงการนครหลวงใหม่ ก็เป็นอีก
โครงการหน่ึงท่ีมีการกล่าวถึงมาโดยตลอดตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2480 จนกระทั้งเลือกท าเลโครงการเป็น
บริเวณทอ้งท่ีในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในปลายปี พ.ศ. 2485  โดยก่อนหน้านั้นมีการเลือกท่ีตั้งเมือง
หลวงหลายท่ีดว้ยกนั อาทิเช่นลพบุรี พิษณุโลก นครสวรรค ์จนมาถึงสระบุรี เป็นล าดบั   ซ่ึงในช่วง
ตน้ปีพ.ศ. 2485 ไดมี้การออกพระราชก าหนดเวนคืนท่ีดินเพื่อจดัสร้างนครหลวง โครงการการเมือง
หลวงใหม่ “นครบาลเพชรบูรณ์” ด าเนินการอยู่ในระหว่างช่วง ปลายปีพ.ศ. 2486 ถึงกลางปีพ.ศ. 
2487   

โดยในปี พ.ศ. 2487 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดเ้สนอ “ร่างพระราชก าหนดระเบียบการ
บริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2487” และ “ร่างพระราชก าหนดจดัสร้างพุทธบุรีมณฑล พ.ศ. 
2487” ในคราวประชุม 

สภาผูแ้ทนราษฎร วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 
ตามล าดบั ซ่ึงมติส่วนใหญ่ของสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติไม่เห็นดว้ยต่อร่างพระราชบญัญติัทั้ง 2 จึง
เป็นเหตุให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2487 ถดัมา46 
 

                                                        
46 “ส าเนาหนงัสือกราบถวายบงัคมลาออกของนายกรัฐมนตรี”. ไทยใหม่. ปีท่ี 14, ฉบบั

ท่ี 197 . (30 กรกฎาคม, 2487), 1. อา้งถึงใน นายพรเลิศ พนัธ์วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจาก
กรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม. (วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์
มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2521), 113-114. 
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ภาพท่ี11 แผนผงัเมืองพิษณุโลกผงัเมืองตวัอยา่งในโครงการผงัเมืองทัว่ราชอาณาจกัร 
  (ก) ผงัขยายผงัเมืองพิษณุโลก  (ข) ผงัเมืองพิษณุโลก 
  (ค) ผงัขยายถนน   (ง) ผงัขยายถนนและสะพาน 
  (จ) ผงัอาคารท่ีอยูอ่าศยัและภาพดา้น 
ท่ีมา : “หลกัการปฏิบติัเก่ียวดว้ยท่ีดินบริเวณราชการตามโครงการผงัเมืองทัว่ราชอาณาจกัรพ.ศ. 
2483.” เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.0201.69/127. ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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2.3 การสร้างทางหลวงแผนดินในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จากภาพแสดงทาง
หลวงซ่ึงสร้างเสร็จแลว้และก าลงัสร้างในปี พ.ศ. 2482  

 

 
ภาพท่ี12 แผนท่ีแสดงทางหลวงท่ีก าลงัก่อสร้างและแลว้เสร็จ, ภาพจากหนงัสือไทยในสมยั 

 รัฐธรรมนูญ(2482) 
ท่ีมา : เอนก นาวกิมูล. สมุดภาพยุคจอมพล ป. พบูิลสงคราม 2482. (กรุงเทพฯ : โนรา, 2544), 86. 
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โครงการสร้างทางหลวงประเทศระยะด าเนินการโครงการข้ึนแรกเป็นโครงการ 5 ปี 
โดยเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2479 มีก าหนดแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2483 ก าหนดสร้างทางยาวประมาณ 3,040 
กิโลเมตร ค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีด าเนินการเป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงรวมการสร้าง
ทางการซ่อมทาง และปรับผวิถนนเดิมดว้ย47 
 จากหนงัสือ จากยมราชถึงสุขมุวทิ ของ ประสงค ์สุขมุ กล่าวถึงเหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2481 
ซ่ึงหลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเรียกพระพิศาลสุขุมวิทอธิบดีกรมโยธาเทศบาลไปพบ เพื่อ
มอบหมายงานใหส้ร้างทางหลวงเปิดทางภาคอีสาน ซ่ึงไม่มีทางหลวงเดิมอยูเ่ลย อาจเพื่อประโยชน์
ทางดา้นความมัน่คงของประเทศ   อย่างไรก็ตามเม่ือทางหลวงภาคอีสานเสร็จภายใน 2 ปี ก็ส่งผล
ทางดา้นเศรษฐกิจของภาคอีสานเป็นอย่างมาก48 จากการท่ีสามารถขนส่งสินคา้ทางการเกษตรดว้ย
รถยนตบ์รรทุกท่ีรวดเร็วกวา่และบรรทุกไดป้ริมาณมากกวา่ได ้ 
 จากภาพท่ี12 จะเห็นว่าโครงการทางหลวงภายในปีพ.ศ. 2483 มีทางหลวงท่ีแลว้เสร็จ
ครอบคลุมพื้นท่ีจุดหลกัๆของประเทศ ทั้งสายเหนือ สายอีสาน สายตะวนัออก และสายใต ้  อยา่งไร
ก็ตามจะสังเกตไดว้า่ทางหลวงท่ีไปยงัเพชรบูรณ์จะแยกออกจากสายเหนือตรงสะพานหิน และแยก
เขา้ไปยงัตวัจงัหวดัเพชรบูรณ์เพียงเท่านั้น ทางหลวงระหว่างเพชรบูรณ์กบัหล่มสัก หล่มเก่ายงัอยู่
ระหวา่งการด าเนินงานก่อสร้าง 
 ในปีพ.ศ. 2485 เป็นตน้มา จอมพล ป. พิบูลสงครามไดเ้ร่งสร้างทางและซ่อมเส้นทาง
หลายเส้นเพื่อผลทางยุทธศาสตร์ อาทิ เส้นทางไปสหรัฐไทยเดิมจากท่าข้ีเหล็กไปถึงเชียงตุง
(ปรับปรุงเส้นทางจากท่ีองักฤษไดส้ร้างไวแ้ลว้)และจดัใหมี้การเดินรถเมลจ์ากล าปาง-เชียงตุง49  
 จากนั้นในปี พ.ศ. 2486 จึงไดมี้โครงการสร้างทาง โคราช-ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ ,ล าปาง-
พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ โดย2 เส้นทาง 2 สายน้ีมาบรรจบกนัท่ีอ าเภอดา้นซ้าย จงัหวดัเลย ก่อนท่ีจะตดั
เข้าเพชรบูรณ์50   และสร้างทางสายไชยวิบูรณ์(ซ่ึงเช่ือมระหว่างสระบุรี-เพชรบูรณ์) พร้อมทั้ ง
ปรับปรุงทางในตวัจงัหวดัเพชรบูรณ์และตดัเส้นทางหลายสายในตวัจงัหวดั 

                                                        
47 เอนก นาวกิมูล. สมุดภาพยุคจอมพล ป. พบูิลสงคราม 2482. (กรุงเทพฯ : โนรา, 

2544), 87. 
48 ประสงค ์สุขมุ, จาก "ยมราช" ถึง "สุขุมวทิ" : เหตุการณ์ใน 4 รัชกาล (กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547), 443. 
49 ชาญ องัศุโชติ [บรรณาธิการ], จอมพล ป. พบูิลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 

กรกฎาคม 2540. (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ปร้ิรต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั, 2540), 295. 
50 ประสงค ์สุขมุ, อา้งถึงแลว้, 435. 
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3. โครงการการผังเมืองในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม (ในจังหวดัลพบุรี สระบุรี และ
เพชรบูรณ์) 

 สืบเน่ืองจากการให้ความส าคญัต่องานดา้นการผงัเมืองท่ีเพิ่มข้ึน จากปีพ.ศ. 2487 เป็น
ตน้มา*51 ไดมี้โครงการการผงัเมืองเกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามหลาย
โครงการด้วยกัน อย่างไรก็ตาม พิจารณาจากพื้นท่ี และความส าพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ จึงได้
ท าการศึกษาเป็นกรณีเฉพาะบางโครงการเท่านั้น โดยโครงการท่ีท าการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี โครงการ
ผงัเมืองใหม่ลพบุรี โครงการนครหลวงสระบุรี โครงการนครบาลเพชรบูรณ์ และโครงการพุทธบุรี
มณฑลสระบุรี (ส่วนโครงการอ่ืนๆ อาทิเช่น โครงการผงัเมืองบริเวณถนนราชด าเนิน โครงการผงั
เมืองตวัอยา่งจงัหวดัพิษณุโลก และโครงการนิคมต่างๆ จะกล่าวถึงเพียงเพื่อให้เกิดภาพสมบูรณ์ของ
การศึกษาเท่านั้น) 

 3.1 โครงการเมืองใหม่ลพบุรี  

  จงัหวดัลพบุรี ตั้ งอยู่บริเวณก่ึงกลางของประเทศไทย เป็นเมืองส าคญัทางด้าน
ยุทธศาสตร์มาตั้ งแต่สมัยโบราณ ในหลายๆสมัยลพบุรีถูกใช้เป็นเมืองแปรพระราชฐานของ
พระมหากษตัริย ์เช่นในสมยัพระนารายณ์มหาราช สมยัอยธุยา และในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจา้อยู่หัว ในสมยัรัตนโกสินทร์   ด้วยการท่ีท าเลท่ีตั้งอยู่ไม่ใกล้ทะเลเกินไปนัก แต่ไม่ไกล
จนเกินไป ทั้งยงัเป็นเมืองกลางท่ีสามารถติดต่อกบัภูมิภาคอ่ืนๆโดยง่าย ลพบุรีจึงปลอดภยัจากภยั
ขา้ศึกคุกคามทางทะเลมากกว่าอยุธยาและกรุงเทพ ทั้งยงัสามารถกระจายก าลงัหรือรวมรวมก าลงั
จากเมืองอ่ืนๆโดยรอบไดง่้าย  ท าใหล้พบุรีถูกใชเ้ป็นฐานตั้งก าลงัพลและฝึกซอ้มก าลงัพลอยูเ่สมอ 
 “เมืองทหารลพบุรี”   การพฒันาเมืองลพบุรีให้เป็นฐานทพัส าคญัทางการทหาร เร่ิมใน
สมยัรัฐบาลคณะราษฎร ลพบุรีถูกเวนคืนเพื่อใช้ในกิจการทหาร เป็นโรงทหารและพื้นท่ีฝึกทหาร
ปืนใหญ่   โดยหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นตั้ งใจท่ีจะให้ลพบุรี

                                                        
51 บทความท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผงัเมืองในประเทศไทย หลายบทความมองว่าการ

ด าเนินงานของแผนกผงัเมือง ไม่ไดมี้บทบาทมากนกัในช่วงพ.ศ. 2487-2495 แผนกผงัเมืองมีหนา้ท่ี
ท าผงับริเวณศูนยร์าชการให้กบัเทศบาลทอ้งถ่ินเสียเป็นส่วนใหญ่   จนในปีพ.ศ. 2495 ไดมี้การออก 
“พระราชบญัญติั การผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495” ถือเป็นกฎหมายการผงัเมืองฉบบัแรกของ
ไทย ข้ึนท าให้การด าเนินการดา้นผงัเมืองของไทยพฒันาข้ึนตามล าดบั และเขา้สู่การผงัเมืองแบบ
สมยัใหม่จากการวางผงัเมืองรวมพ.ศ. 2533 “ผงันครหลวง 2533” เป็นตน้ 
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กลายเป็นจงัหวดัทหารท่ีใชเ้ป็นฐานทพับกส าคญั และเป็นเมืองส ารองหากมีการยา้ยเมืองหลวงหรือ
มีการอพยพหน่วยงานราชการออกจากกรุงเทพมหานครเน่ืองจากภยัสงคราม 
 ด้วยพื้นท่ี ต าบล โคกกระเทียม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรีนั้น เป็นพื้นท่ีซ่ึงเป็นศูนย์
การทหารปืนใหญ่ อยู่แลว้แต่เดิม ภายหลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ไดมี้การจดั
ระเบียบหน่วยงานทหารต่างๆระยะหน่ึง จึงยา้ยกองทหารบางส่วนมาสมทบท่ี ลพบุรี เพื่อเสริมความ
มัน่คงแก่ราชอาณาจกัร 
 ปีพ.ศ. 2479 รัฐบาลไดเ้วนคืนท่ีดินในอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี และอ าเภอหนองโดน 
จงัหวดัสระบุรี เพื่อประโยชน์ในราชกาลทหาร ตามแผนท่ีในภาพท่ี 13 ท าให้พื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของ
ลพบุรีอยู่ในอ านาจของกระทรวงกลาโหม   ซ่ึงคาดว่าในการดงักล่าวน้ีท าให้กลาโหมได้มีการ
พฒันาพื้นท่ีในส่วนน้ี สร้างค่ายทหาร สร้างถนนและวงเวียน รวมถึงสถาปัตยกรรมบางส่วน อาทิ
เช่น “ประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์” ซ่ึงสร้างในปีพ.ศ. 2480(จากจารึกบนตวัประตูค่าย)    

 
ภาพท่ี13 แผนท่ีแสดงแนวเขตเวนคืน อ.เมือง ลพบุรี และ อ.หนองโดน สระบุรี 
ท่ีมา : “พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินซ่ึงจะตอ้งเวนคืน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี และอ าเภอ
หนองโดน จงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 2479” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 53 (วนัท่ี 5 สิงหาคม 2479) 
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 ซ่ึงจากรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี 30/2480 (สมยัท่ี 2) ในวนัจนัทร์ท่ี 28 
มีนาคม พ.ศ. 2480 ซ่ึงพระยาพหลพลพยุหเสนา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมยันั้น ไดมี้การ
หารือในเร่ืองข้อเสนอในการเตรียมการป้องกันประเทศ จากภาวะสงครามท่ีเกิดข้ึน โดย
กระทรวงกลาโหม ซ่ึงหลวงพิบูลสงครามเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวง มีขอ้เสนอให้ยา้ยเมืองหลวง
ไปอยูล่พบุรี(เป็นอยา่งต ่า) เพื่อผลทางยุทธศาสตร์การรบ ซึงระยะตน้นั้นกลาโหมจะใชเ้ป็นฐานทพั
ก่อน เม่ือส่วนราชการอ่ืนๆพร้อมจึงค่อยยา้ยตามมา และอพยพคนตามมาทีหลงั อยา่งไรก็ตามลพบุรี
เป็นเมืองท่ีแล้งน ้ าในฤดูแล้ง และน ้ าท่วมในฤดูฝน จึงอาจยงัไม่เหมาะสม     ทั้งน้ี จาก มติในท่ี
ประชุมไดเ้สนอใหเ้ตรียมแผนการเตรียมยา้ยนครหลวงไว ้  อยา่งไรก็ตามนครหลวงใหม่นั้นจะตอ้ง 
มีท าเลท่ีไม่ห่างไปจากกรุงเทพไม่ไกลนกั และไม่ควรห่างลพบุรีท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของการทหาร 
เพื่อให้ยุทธบริเวณ และติดต่อหายุทธภณัฑ์จากทางบกไดใ้นระยะใกล ้  ทั้งยงัตอ้งเป็นพื้นท่ีไม่ขาด
แคลนน ้าและน ้าท่วมไม่ถึง 52  
 การเตรียมความพร้อมในการยา้ยเมืองหลวงและการเตรียมความพร้อมดา้นการป้องกนั
ความมัน่คงของประเทศทางอากาศ   ท าให้เมืองลพบุรีพฒันาไปสู่เมือง “ฐานทพั” ยิ่งข้ึน และเม่ือมี
การเพิ่มก าลงัพลมากข้ึน กลาโหมจึงไดส่้งเร่ืองให้รัฐบาลรวมทั้งส่วนราชการอ่ืนๆสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้แก่การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรดงักล่าวดว้ย   “...ดว้ยกลาโหมไดม้า
ค านึงเห็นวา่ จงัหวดัลพบุรีเป็นจงัหวดัอนัสมควรจะมีการบ ารุงให้มีความเจริญไดจ้งัหวดัหน่ึง และ
จงัหวดัลพบุรีน้ีกระทรวงกลาโหมไดต้ั้งใจไวว้า่จะใชเ้ป็นฐานทพับกอนัเขม้แขง็สืบไปดว้ย...”53 
 หนงัสือจากกระทรวงกลาโหม ซ่ึงคณะนั้นมี หลวงพิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ถึงคณะรัฐบาลเพื่อของบประมาณในการพฒันาเมืองลพบุรีในปีพ.ศ. 2481 ซ่ึงไดมี้การขอ
งบประมาณบ ารุงจงัหวดัลพบุรี เป็นเงินสูงถึง 1 ล้านบาท เพื่อน าไปสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ ไดแ้ก่ สร้างถนน สร้างโรงเรียน การประปาและการไฟฟ้า  
 การพฒันาเมืองลพบุรีในดา้นดงักล่าวนั้น เพื่อรองรับการเขา้มาอาศยัในเขตพื้นท่ีลพบุรี
ของทหารและครอบครัวท่ีจะยา้ยเขา้มาเป็นจ านวนมากถึง 6,095 คน เร่ิมยา้ยในปี พ.ศ. 2481 เป็นตน้
ไป   ซ่ึงจากการเพิ่มจ านวนทหารและพลเรือนดงักล่าวนั้นท าให้ทางกระทรวงกลาโหมขอความ

                                                        
52 “ปรับปรุงจดัตั้งนครหลวงใหม่ ตอนริเร่ิมท่ี จงัหวดัพิษณุโลก นครสวรรค ์สระบุรี”.  

เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ.  (2)ศธ.0201.69.1/1.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  1-2. 
53 “ขอเงินเพื่อใชใ้นการบ ารุงจงัหวดัลพบุรี”, (วนัท่ี 14 มิถุนา 2481).  เอกสารส านกั

นายกรัฐมนตรี.  (3)สร0201.7 2/2.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  2. 
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ร่วมมือกระทรวงต่างๆในฝ่ายพลเรือนเพื่อพฒันาเขตพื้นท่ีลพบุรีให้พร้อมต่อความตอ้งการของ
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน 
 จากการค านวณประชากรทหารและครอบครัวผูติ้ดตาม ท่ีจะมีเข้ามาในพื้นท่ีของ
กลาโหมมีจ านวนค่อนขา้งสูง   ดงันั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี 18/2581 ไดน้ าเร่ืองการขอ
ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีราชการในจงัหวดัลพบุรีเขา้พิจารณา เพื่อให้ส่วนราชการ
อ่ืนๆไดข้ยายอาคารปฏิบติัราชการ และยา้ยไปตั้งยงัฝากของเมืองใหม่ ท่ีกลาโหมไดด้ าเนินการไป
บางส่วนแลว้ 

เน่ืองด้วยกระทรวงกลาโหมไดย้า้ยหน่วยทหารบางหน่วยในพระนครไปตั้ ง
ประจ า ณ จงัหวดัลพบุรี และจะไดย้า้ยหน่วยทหารบางหน่วยไปประจ าเป็นล าดบัต่อไปอีก 
ฉะนั้นเม่ือหน่วยทหารไปตั้งอยู่มากแลว้ ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองท่ีท าให้ชุมชนนั้นเกิดเป็น
ชุมชนใหญ่มีพลเมืองคบัคัง่ยิ่งข้ึน   และอาจกลายเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของจงัหวดันั้นก็
เป็นได ้เม่ือเป็นดงัน้ีราชการทางฝ่ายพลเรือนก็น่าจะเปล่ียนแปลงไปบา้ง เพ่ือใหเ้หมาะสมแก่
สภาพการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีพลเมืองเพ่ิมมากข้ึน ฉะนั้นกระทรวงกลาโหมจึงเสนอมาขอให้
พิจารณาสั่งกระทรวงฝ่ายพลเรือนพิจารณาปรับปรุงรายการของกระทรวงนั้นๆ เพ่ือให้
เหมาะสมแก่ความเจริญของจงัหวดัท่ีกล่าวน้ี54 

 ซ่ึงในการประชุมหลวงวิจิตรวาทการไดใ้ห้ความเห็นไวว้า่ การสร้างเมืองใหม่ในลพบุรี
นั้นควรจะสร้างออกไปยงัทางตะวนัออกของทางรถไฟ เน่ืองด้วยทางด้านตะวนัตกเป็นพื้นท่ี
โบราณสถานเป็นส่วนใหญ่ และมีกฎหมายโบราณสถานควบคุมอยู่55 
 หลงัจากนั้น วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2481 “พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ใน
ทอ้งท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี พ.ศ. 2481”ไดป้ระกาศข้ึนในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงก าหนดให้
มีการเวนคืนพื้นท่ีในเขตอ าเภอเมืองลพบุรีตามท่ีก าหนดมาในพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้แก่
กระทรวงกลาโหม โดยไดแ้นบแผนท่ีการเวนคืนแนบทา้ยพระราชบญัญติัดงักล่าวดว้ย   เส้นสีแดง
และเลขสีแดงเป็นไวใ้นพื้นท่ีซ่ึงตอ้งการเวนคืนในแผนท่ีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี56 

                                                        
54 “ขอความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีราชการ”, (วนัท่ี 18 กรกฎาคม  2481). 

(3)สร0201.7 2/2.  ส านกัหอสมุดแห่งชาติ.  16. 
55 “รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี 18/2481”, (วนัท่ี 1 สิงหาคม  2481).  

เอกสารส านกันายกรัฐมนตรี.  (3)สร0201.7 2/2.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  19. 
56 พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์นทอ้งท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 

พ.ศ. 2481” ราชกจิจานุเบกษาเล่มท่ี 55 (วนัท่ี 3 ตุลาคม 2481), 465-475. 
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ภาพท่ี14 แผนท่ีแนบทา้ยพระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ในทอ้งท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั 

ลพบุรี 
ท่ีมา : “พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์นทอ้งท่ี อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี พ.ศ. 2481 ”, 
ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 55 (วนัท่ี 3 ตุลาคม 2481) 
  
 จากภาพท่ี14  จะเห็นไดว้า่ในแผนท่ีมีการตดัถนนและสร้างวงเวียนบางส่วนก่อนหน้า
แลว้ โดยมีแนวถนนพระนารายณ์ วงเวียนสรีสุริโยทยั เคา้โครงของวงเวียนเทพสตรี เป็นตน้ ( ทั้งน้ี
เขตเส้นสีแดงเป็นพื้นท่ีแสดงเขตท่ีจะท าการเวนคืนต่อไป ยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จในช่วงเวลา
ดงักล่าว)  สอดคลอ้งกบัขอ้ความของหลวงพิบูลสงครามในหนงัสือขอความร่วมมือขา้งตน้ซ่ึงได้
กล่าววา่กลาโหมไดมี้การปรับปรุงเมืองไปในบางส่วนแลว้ 
 หลงัจากการเขา้รับต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี หลวงพิบูลสงครางไดมี้นโยบายผงัเมือง
บริเวณถนนราชด าเนินข้ึนในปีพ.ศ. 2482 เป็นการปรับปรุงพื้นท่ีและภูมิทศัน์รวม บริเวณดงักล่าว
เพื่อใชเ้ป็นบริเวณสถานท่ีราชการส่วนหน่ึง และอีกส่วนเพื่อการขยายถนนช่วงราชด าเนินกลางเพื่อ
การสร้างอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย รวมถึงการสร้างตึกแถวขนาบเพื่อให้ประชาชนจ าจองท าการคา้   
โครงการผงัเมืองถนนราชด าเนินแลว้เสร็จในปีพ.ศ. 2543 และมีการเปิดอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ใน 
“วนัชาติ” วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483  
 วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ในขณะท่ีกรุงเทพฯมีพิธีเปิดอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ใน
วนัเดียวกนันั้นเอง พลตรี หลวงพิบูลสงคราม ได้เดินทางไปท าพิธีเปิดเมืองใหม่ลพบุรีอย่างเป็น
ทางการอีกดว้ย โดยขณะนั้นไดมี้การยา้ยศูนยร์าชการบางส่วนมาไวใ้นเขตเมืองใหม่แลว้ และในวนั
พิธีเปิดเมืองใหม่ ไดมี้การเดินสวนสนามของทหารท่ีลพบุรีตามแบบพิธีวนัชาติในกรุงเทพฯเช่นกนั 
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 แมว้่า การเปิดเมืองใหม่ของ จอมพล ป. พิบูลสงครามจะมีข้ึนแลว้ แต่การพฒันาเมือง
ลพบุรี ยงัคงเกิดข้ึนต่อมาอีก โดย ในปี พ.ศ. 2483 ไดเ้กิด โครงการการบูรณะเมืองใหม่ (ลพบุรี) ข้ึน 
และไดก้ าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการไว ้3 ปี  ซ่ึงในปี พ.ศ. 2485 ไดจ้ดัท าส าเนาแถลงโครงการ
ระบุจุดประสงค ์ขอบเขตการบูรณะ การด าเนินการ รายรับรายจ่าย ไวด้งัน้ี 

จุดประสงค์ของโครงการน้ีก็ เพื่อจะด าเนินการข้ึนอีกส่วนหน่ึง เป็น
แผนการด าเนินตามนโยบายรัฐบาลในอนัท่ีจะบูรณะจงัหวดัลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิง
ในการสร้างเมืองใหม่ เป็นอุปกรณ์ใหน้โยบายของรัฐบาลส าเร็จไปโดยรวดเร็วข้ึน และ
ไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน 

โครงการน้ีวางหลกัไวว้า่จะสร้างชุมชนขึน้ในเขตผงัเมืองใหม่ตามแผนท่ีซ่ึง
ไดรั้บบญัชาจาก พนฯท่านนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการ(โดยค าสั่งกระทรวงมหาดไทย
ท่ี 15712/2483 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2483) และเพื่อการน้ีจ าตอ้งพิจารณาปัญหาการ
สร้างถนนหนทางและล าคลอง และบริเวณสถานท่ีการงานต่างๆ ตามหลกัของผงัเมือง 
ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งท าโดยสอดคลอ้งตอ้งกนั 

ก าหนดเวลาของโครงการน้ีวางไว ้3 ปี และให้เรียกช่ือวา่ “โครงการบูรณะ
เมือง 3 ปี” 

เขตบูรณะ    เห็นว่าพ้ืนท่ีเมืองใหม่ท่ีจะท าการบูรณะจะอยู่ในแผนผังของ
กระทรวงกลาโหมท่ีไดแ้นบมาพร้อมกบัโครงการน้ี ตามส่วนเส้นสีม่วงท่ีไดห้มายไวน้ั้น เป็น
เขตท่ีไดป้ระกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดท่ีจะเวนคืนไวแ้ลว้ ควรแก่การจดัด าเนินการได ้
และจึงจดัเป็นเขตบูรณะเขต 1 

ส่วนพ้ืนท่ีในแผนท่ีผงัเมืองซ่ึงยงัเหลืออยู่ในทิศตะวนัออกเฉียงใตอี้กนั้น จดัเป็น
เขตบูรณะเขต 2 ในโครงการเบ้ืองตน้น้ีจะยงัไม่พิจารณาถึง เวน้ไวใ้หค้ณะกรรมการซ้ึงตั้งข้ึน
เพ่ือการน้ีพิจารณากนัต่อไป 

การด าเนินการบูรณะเขต 1   หลกัการด าเนินงานเพ่ือใหส้ าเร็จตามแผนการน้ี จะ
ไดด้ าเนินการดัง่ต่อไปน้ี  

1. เขตบูรณะตามท่ีก าหนดน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 9,200 ไร่ จะไดจ้ดัซ้ือทั้งหมดทนัที
ดว้ยเงินทุนซ่ึงเป็นของทางการ  

ปรากฎวา่การซ้ือท่ีดินในบริเวณน้ีกรรมการเวนคืนเคยตั้งราคาไวไ้ร่ละ 10 ถึง 12 
บาท ราคาซ้ือขายกนัตามปกติประมาณไร่ละ 15 บาท แต่การจดัซ้ือตามแผนการน้ีใหร้าคาไร่
ละไม่เกิน 20 บาท 

2. เม่ือไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเสร็จแลว้ กว็างเส้นทางท าถนนพร้อมกนัทนัทีทุกสายตามท่ี
อยูใ่นแผนท่ีแผนผงัเมืองดงักล่าวไวข้า้งตน้ แลว้เร่ิมด าเนินการท าถนนต่อไปทนัที 
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พร้อมกนัน้ี จะไดป้ระกาศขายท่ีดินในเขตบูรณะเขต 1 น้ีใหแ้ก่เอกชน ก าหนดว่า
จะขายราคาไม่ต ่ากว่าไร่ละ 200 บาท ในประกาศขายนั้นรับรองว่าจะใหก้รรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อ
โดยสมบูรณ์ (ออกโฉนด) 

การปฏิบติั   เพ่ือปฏิบติัการตามโครงการน้ี ควรปฏิบติัดงัน้ี 
1. การซ้ือท่ีกินในเขตบูรณะน้ี ขออ านาจผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกลพบุรีให้

ช่วยการจดัซ้ือ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของคณะกรรมการซ่ึงจะกล่าวต่อไปร่วมด าเนินการดว้ย 
2. แต่งตั้งกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า คณะกรรมการบูรณะเมืองลพบุรี ซ่ึงควรมี

ท่านผูมี้เกียรติเหล่าน้ีร่วมดว้ยคือ 
(1) ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกลพบุรี 
(2) ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลจงัหวดัลพบุรี 
(3) ผูแ้ทนกรมยทุธโยธาทหารบก 
ใหค้ณะกรรมการคณะน้ีมีหนา้ท่ีด าเนินการตามโครงการน้ี ใหมี้อ านาจขายท่ีดิน 

ก าหนดเง่ือนไขเวลาในการขาย ทั้งให้มีอ  านาจในการจา้งเหมาดูแลการก่อสร้างต่างๆ ให้
เป็นไปตามโครงการโดยครบถว้น  

3. ให้คณะกรรมการบูรณะเมืองลพบุรีวงผงัเมืองในเขตบูรณะ โดยอาศยัการ
ร่วมมือของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย 

ส่ิงท่ีจะก าหนดในผงัเมืองนั้น มีหลกัใหญ่ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ก าหนดบริเวณสถานท่ีราชการ 
(ข) ก าหนดบริเวณพานิชการ 
(ค) ก าหนดบริเวณอุตสาหกรรม 
(ง) ก าหนดบริเวณสวนและท่ีสาธารณะ 
4. การสร้างถนน ในชั้นแรกใหจ้ดัสร้างถนนตามแผนผงัท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้นั้น

ก่อนเป็นชุดแรก โดยการเรียกประมูลเหมาสร้างเป็นสายๆพร้อมกัน มีก าหนดให้เสร็จ
เรียบร้อยภายใน 2 ปี ถนนชุดแรกน้ีมีรวม 17 สาย เป็นระยะทางประมาณ 48 ก.ม.  

เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีจะตอ้งระวงัในการวางเง่ือนไขและเง่ือนเวลาใน
การขายท่ีดิน ใหส้มัพนัธ์กบัการสร้างถนนชุดแรกน้ี เพราะจะต้องหมุนเงินค่าขายที่ดินน้ันมา
ท าการก่อสร้างถนน 

5. ภายใน 2 ปีแรกน้ี จะไดว้างเสน้ทางและท าถนนซอยอีก 1 ชุด ตามหมายเส้นสี
เหลืองซ่ึงแสดงไวใ้นแผนท่ีท่ีแลว้ ถนนซอยน้ีคงท ามาตรฐานเดียวกบัถนนชุดท่ี 1 ท่ีกล่าวมา
ในวรรคก่อนและจะเป็นระยะทางประมาณ 24 ก.ม.  

6. ในขั้ นตอนต่อไปจะได้พิจารณาจัดการก่อสร้างอ่ืนได้อีกก็สุดแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร เช่น ขดุคลอง การสร้างสวนสาธารณะ สร้างสระน ้า เป็นตน้ 
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รายได้รายจ่าย  ในการด าเนินการงานน้ี ขอแสดงตัวเลขรายรับรายจ่าย
โดยประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป... 

 ...ในพ้ืนท่ี 9,200 ไร่น้ี ถูกตดัถนนรวมทั้งเขตถนนระยะทาง 72 ก.ม. (เขต
ทางกวา้ง 30 ม.) จะตอ้งเสียเน้ือท่ี 1,300 ไร่ 

สงวนไวเ้ป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ 100 ไร่ 
สงวนไวเ้พ่ือราชการ (ริมถนนประชาธิปัติย)์ 1,000 ไร่ 
รวมเสียเน้ือท่ีไป 2,450 ไร่ 
คงเหลือเน้ือท่ีไวส้ าหรับขายใหเ้อกชน 6,750 ไร่ 
การท าเช่นน้ีจะเห็นไดว้่าความประสงคน์ั้นตอ้งการบ ารุงชุมชนมากกว่าหวงัผล

ก าไร จึงลงทุนตดัถนนจริงจงัและยอมเสียเน้ือท่ีเป็นจ านวนมาก  
ตวัเลขรายรับรายจ่ายเป็นดงัน้ี 
ก. รายจ่าย 
(1) ค่าซ้ือท่ีดิน 9,200 ไร่       เป็นเงิน  184,000 บาท 
(2) ค่าสร้างถนนชุดท่ี  1 รวมยาว 48 ก.ม. เป็นเงิน  480,000 บาท 
(3) ค่าสร้างถนนชุดท่ี 2 รวมยาว 24 ก.ม.  เป็นเงิน  240,000 บาท 
(4) ใชห้น้ีเงินกู ้     300,000 บาท 
(5) ใชห้น้ีดอกเบ้ียเงินกู ้7.5%     22,500 บาท 
     รวมรายจ่าย   1,226,500 บาท 
ข.  รายได ้
(1) เงินกูม้าเป็นทุน     300,000 บาท 
(2) ขายท่ีดิน 6,750 ไร่   เป็นเงิน      1,350,000 บาท 
      รวมรายได ้     1,650,000 บาท 
 เม่ือหกัแลว้เหลือก าไร               423,500 บาท 
การจัดการต่อ   เม่ือท างานในเขตแรกน้ีเสร็จแล้ว ยงัมีงานท่ีต้องท าอีกบาง

ประการ เช่นการท างานบูรณะในเขต 2 การขุดคลอง การสร้างสาธารณะสถานต่างๆ ซ่ึงขอ
ไวใ้หอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

สรุปผล   เม่ือท่ีดินซอยลงมีเจา้ของมากข้ึน มีทางคมนาคมทัว่กนั ก็หวงัว่าเอกชน
จะค่อยๆ ขยายไปตั้งบา้นเรือนและอาคารต่างๆมากข้ึนในไม่ชา้ บริเวณพ้ืนท่ีในแผนผงันั้น ก็
จะกลายเป็นชุมนุมชนข้ึน 
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ประการสุดทา้ย   เม่ือได้ท าการบรรลุความส าเร็จสมมุ่งหมายแลว้ ถา้ยงัคงมี
ก าไรดงัท่ีแสดงไวข้า้งตน้นั้น ใคร่แบ่งเพ่ือก่อสร้างหรือบ ารุงราชการทหารก่ึงหน่ึง อีกก่ึงหน่ึง
ส าหรับก่อสร้างหรือบ ารุงราชการส่วนพลเรือน57 

 รายละเอียดโครงการขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินโครงการอยา่งเป็นระบบ ทั้งการ
จดัสรรงบประมาณรายรับรายจ่ายของโครงการ และการจดัสรรท่ีดินเพื่อเพิ่มมูลค่าทีดิน และไดก้นั
ท่ีดินไวส้ าหรับสร้างพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของชุมชนท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป   เป็นการค านึงถึง
คุณภาพชีวติของพลเมืองท่ีจะยา้ยเขา้มาอยูอ่าศยัใหม่ในทางหน่ึงดว้ย    
 ทั้งน้ีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีส่วนเป็นอย่างมากในการ
ผลกัดนัโครงการบูรณะเมืองลพบุรี ไม่เฉพาะการตดัถนนสร้างเมืองใหม่ แต่ยงัผลกัดนัให้มีการ
สร้างอาคารโรงเรือน ท่ีจ  าอ านวยความสะดวกต่างๆเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี  
 จากการประชุมคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี 43/2482 ในวนัศุกร์ ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ซ่ึง
ประชุมเร่ืองจรในหัวขอ้ “เร่ืองเงินสร้างโรงเรียนและศาลากลางจงัหวดัลพบุรี” ในคร้ังนั้นพลตรี
หลวงพิบูลสงครามไดก้ล่าวไวต้อนหน่ึงวา่ “...จ  าเป็นจริง(การสร้างโรงเรียนและศาลากลางจงัหวดั
ลพบุรี) ถา้เกิดสงครามข้ึนโรงหนังก็จะใชเ้ป็นสภาฯ โรงเรียนก็จะใช้ท่ีว่าการ จึงอยากจะสร้างปีน้ี
ไม่มีเงินปีหนา้พอมีใช ้แต่ต้องการปีนี.้..”58 
 เช่นกันความคิดเห็นของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในมติคณะรัฐมนตรี “เร่ือง
กระทรวงมหาดไทยขอกูเ้งิน 300,000 บาทเพื่อบูรณะเมืองลพบุรี”ซ่ึงกระทรวงการคลงัเสนอมาถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมติั(ตามหนงัสือท่ี ก.9135/2485 ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2485 แจง้ว่า
กระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอโครงการเพื่ออนุมติัให้เทศบาลเมืองลพบุรีไดกู้เ้งิน 300,000 บาท เพื่อ
การบูรณะเมืองลพบุรี) ซ่ึงมีความตอนหน่ึงระบุวา่ “...กรมการเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดน้ าเสนอ
ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบดว้ย แต่ให้ท าตอนใตถ้นนนารายณ์มหาราช ส่วนทาง
เหนือทหารจะอยู ่ให้ท าต่อมาทางใตเ้พื่อจะไดบ้รรจบเช่ือมกนักบันครหลวงใหม่จะดีมาก หากลง
มือท าไดเ้วลาน้ียิง่ดี เพราะประชาชนจะไดมี้ท่ีหนีภยัทางอากาศ...”59 

                                                        
57 “โครงการการบูรณะเมืองใหม่ (ลพบุรี)”, (วนัท่ี 14 กนัยายน 2485).  เอกสารส านกั

นายกรัฐมนตรี.  (3)สร0201.7 2/2.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  63–66. 
58 “รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี 43/2482”, (วนัท่ี 25 สิงหาคม 2482).  

เอกสารส านกันายกรัฐมนตรี.   (3)สร0201.7 2/2.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 110. 
59 “มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองกระทรวงมหาดไทยขอกูเ้งิน 300,000 บาท เพื่อบูรณะเมือง

ลพบุรี”. เอกสารส านกันายกรัฐมนตรี.  (3)สร.0201.7 2/2.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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 ขอ้ความทั้งสองขา้งตน้ท าให้เห็นว่านอกจากจอมพล ป.พิบูลสงครามไม่ได้แค่เพียง
เห็นชอบต่อการสร้างเมืองใหม่ลพบุรีเท่านั้น แต่ยงัเป็นผูส้ั่งการในการสร้างเมืองใหม่น้ี และไม่
เฉพาะแค่ในส่วนของอาคารโรงเรือนฝ่ายทหาร แต่ยงัรวมไปถึงอาคารอ่ืนๆ เช่นโรงเรียน ศาลา
กลาง และรมณียสถาน เช่น โรงหนังอีกด้วย โรงแรม และสวนสัตว์    อย่างไรก็ตามขอ้ความ
เดียวกันน้ียงัแสดงให้เห็นถึงความวิตกต่อภยัสงครามท่ีเกิดข้ึน ได้คิดถึงท าเลในการหนีภยัทาง
อากาศ จนกระทั้งสร้างอาคารเพื่อสามารถเปล่ียนประโยชน์การใชส้อยไดห้ากอยูใ่นภาวะสงคราม 
 จากผงัเดิมในปี พ.ศ. 2483 การขยายเมืองลพบุรีมีขอบเขตแค่เพียงจากบริเวณวงเวยีนสรี
สุนทร(ศาลพระกาฬ) ตามแนวถนนพระนารายณ์มหาราชผา่นวงเวยีนสรีสุริโยทยัจรดวงเวยีนเทพ
สตรีเท่านั้น โดยเขตทหารจะอยูท่างฟากทิศเหนือของแกนถนน โดยมีอาคารศูนยร์าชการเมืองใหม่ 
ซ่ึงถือเป็นศูนยก์ลางของเมืองใหม่อยูใ่นบริเวณวงเวยีนเทพสตรี ส่วนสถานท่ีผงัผอ่นร่ืนเริงเช่นโรง
ภาพยนตร์ทหารบก และสวนสัตวส์ระแกว้ ตั้งอยูท่ี่บริเวณวงเวยีนสรีสุริโยทยั ส าหรับโรงเรียนนั้น
ตั้งทิศตะวนัตก เพื่อความสะดวกของประชาชนเมืองลพบุรีเดิมไดเ้ขา้มาเรียน ทั้งน้ียงัมีโรงแรม
ทหารบก ซ่ึงสร้างอยูเ่ยื้องกบัวงเวยีนสรีสุนทร(วงเวยีนศาลพระกาฬ)ทางทิศนะวนัออกเฉียงใต ้
 ส่วนผงัเมืองตามโครงการบูรณะเมืองใหม่ลพบุรีปีพ.ศ. 2483- 2485 ไดมี้การขายผงัเมือง
ออกไปทางดา้นทิศใตโ้ดยมีแนวถนนประชาธิปัตยเ์ป็นเขต จนเลยถนนทางเขา้นิคมจึงส้ินสุดเขต
ขยายเมือง ตดัถนนเช่ือมถนนประชาธิปัตยแ์ละถนนเลียบทางรถไฟเขา้ดว้ยกนัเป็นเขตการขยายผงั
เมือง (ตดัมาท่ีสถานีรถไฟบา้นป่าหวาย)   ในส่วนของสนามมา้ในแผนท่ีนั้นปัจจุบนัเป็นเขตค่ายวชิ
ราลงกรณ์  
 และเม่ือน าแผนผงัโครงการบูรณะเมืองใหม่ลพบุรีมาเทียบกบัสภาพปัจจุบนั พบวา่ ถนนใน
เส้นสีเขียนท่ียงัไม่ไดท้  า(แผนการขยายผงัต่อไป) พบวา่มีเพียงถนนเส้นสีเขียวนอกสุดเท่านั้นท่ีมีการ
สร้างจริง(ทางหลวงแผนดินสาย 366) 
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ภาพท่ี15 : แผนท่ีแผนผงัเมืองตามโครงการบูรณะเมืองใหม่ลพบุรี 
ท่ีมา : “โครงการการบูรณะเมืองใหม่ (ลพบุรี)”, (วนัท่ี 14 กนัยายน 2485).  ส านกันายกรัฐมนตรี.  
(3)สร0201.7 2/2.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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 3.2 โครงการนครหลวงใหม่ 

  แนวคิดการยา้ยเมืองหลวงเพื่อรับมือกบัภยัทางอากาศมีมาแล้วตั้งแต่ในปี พ.ศ. 
2480 (การประชุมคณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี 30/2480 กระทรวงกลาโหมเสนอการเตรียมป้องกนัประเทศ)   
โดยวาระกายา้ยเมืองหลวงใหม่ หรือโครงการนครหลวงใหม่ กลบัมาสู่วาระของรัฐบาลอีกคร้ัง ตน้
ปีพ.ศ. 2485  
 การด าเนินงานจดัตั้งนครหลวงใหม่ในช่วงแรกนั้นมีโครงการจดัท าในจงัหวดั พิษณุโลก 
และจงัหวดันครสวรรค์   โดยคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้มี “คณะกรรมการพิจารณาการวาง
โครงผัง เ มื อ งนครงหลวงจังหวดพิ ษ ณุ โลก  และจังหวัดนครสวรรค์ ”ซ่ึ ง เ ป็นผู ้แทน
กระทรวงมหาดไทยนั้น  เป็นผูด้  าเนินการไปส ารวจ พิจารณาพื้นท่ีตั้ง และเสนอแบบผงัเมือง ใน
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2485 เพื่อท าโครงการนครหลวงใหพ้ิจารณาอีกคร้ัง  
 ต่อมารัฐบาลได้จัดตั้ ง  “คณะกรรมการส ารวจพื้น ท่ี เพื่อสร้างนครหลวง” ข้ึน   
ประกอบด้วย นายพลโท มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
กรรมการ   และมี นายพนัตรี ช่วง เขวงศกัด์ิสงคราม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข   นายพนั
ตรี ควง อภยัวงศ ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม   กบั นายทว ีบุณยเกตุ รัฐมนตรี เป็นกรรมการ    
 ในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2485 คณะกรรมการดงักล่าวไดเ้ดินทางไปส ารวจพื้นท่ี ท่ี
จงัหวดัอยุธยา   และเม่ือดูพื้นท่ีในเขตอ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาแลว้ พนัตรีควง 
อภยัวงศ์ และนายทวี บุณยเกตุ ได้เดินทางไปดูเขตพื้นท่ีตอนระหว่างสระบุรีกับแก่งคอย เป็น
ตัวเลือกการตั้ งนครหลวงใหม่อีกแห่งหน่ึง   โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาท าเลท่ีตั้ งนั้ น 
คณะกรรมการใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 
 1. น ้า   
 2. ไขม้าเลเลีย 
 3. ระดบัพื้นดิน 
 4. ความร้อน ความหนาว ความช้ืนของอากาศ 
 5. ลกัษณะของดิน 
 6. จ  านวนฝนท่ีตก 
 7. ความอุดมสมบูรณ์เก่ียวกบัอาหารการบริโภค 
 8. เน้ือท่ีท่ีสามารถขยายตวัเมืองได ้
 9. การคมนาคม 
 10. อุปนิสัยใจคอบุคคลในจงัหวดันั้น 
 11. หลกัทางยทุธศาสตร์ 
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 12. ภาพ (ววิ) ทัว่ไปของเมือง60 

 อยา่งไรก็ตามเม่ือคณะกรรมการดงักล่าวไดพ้ิจารณาท าเลท่ีตั้งนครหลวงใหม่ทั้ง 2 แลว้ 
กลบัไม่ถูกใจพื้นท่ีดงักล่าวนกั   นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงมีค าสั่งลงมาวา่ “...เมือง
หลวงควรเอาพระพุทธบาทสระบุรีเป็นหลกัเมือง แลว้ก าหนดเอาแม่น ้ าป่าสักกบัแม่น ้ าลพบุรีเป็น
เขต...”61   
 จากค าสั่งนายกรัฐมนตรีดงักล่าวเป็นผลใหเ้กิด “พระราชก าหนดจดัสร้างนครหลวง 
พ.ศ. 2485”ข้ึน เพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์นทอ้งท่ีจงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ตามท่ีก าหนด เพื่อจดัสร้างนครหลวง62 

  จากอ านาจพระราชก าหนดจดัสร้างนครหลวงพ.ศ. 2485 รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัสร้างนครหลวง ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายพลโท มงักร พรหมโยธี     ประธานกรรมาการ 
2. อธิบดีกรมโยธาเทศบาล    รองประธานกรรมการ 
3. อธิบดีกรมทาง     รองประธานกรรมการ 
4. ปลดักระทรวงสาธารณสุข    กรรมการ 
5. อธิบดีกรมอยัการ        กรรมการ 
6. อธิบดีกรมมหาดไทย     กรรมการ 
7. อธิบดีกรมท่ีดิน     กรรมการ 
8. อธิบดีกรมสาธารณสุข     กรรมการ 
9. เจา้กรมแผนท่ี      กรรมการ 
10. นายลอ้ม บุรกรรมโกวทิ    กรรมการ  
11. นายจรัล โชติกลเกียร ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  กรรมการ 
12. นายพนัโท อาจ พชัเยนทรโยธิน ผูแ้ทนกรมรถไฟ กรรมการ 
13. นายสนิท ตุงคมณี ผูแ้ทนกรมไปรษณี โทรเลข  กรรมการ 
14. หม่อมหลวง โสภิต นพวงส์    กรรมการ 

                                                        
60 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  “(2)ศธ.0201.69.1/1 ปรับปรุงจดัตั้งนครหลวงใหม่ ตอน

ริเร่ิมท่ี จงัหวดัพิษณุโลก นครสวรรค ์สระบุรี”  หนา้ 6-81 
61 เร่ืองเดียวกนั, 81. 
62 “พระราชก าหนดจดัสร้างนครหลวง  พ.ศ. 2485” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 59 

ตอนท่ี 40 (22 มิถุนายน 2485), 1247-1253. 
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15. หวัหนา้กองคลงั ส านกัปลดักระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
16. นายทว ีแรงข า     กรรมการและเลขานุการ 

 
       ประกาศ ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2485 
        ม. พรหมโยธี 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย63  
 

                                                        
63  “ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการจดัสร้างนครหลวง ” พระ

ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 52 (4 สิงหาคม 2485), 1845-1846. 
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ภาพท่ี 16 แผนผงัก าหนดอาณาเขตการเวนคืนทา้ยพระราชก าหนดจดัสร้างนครหลวง  
ท่ีมา : “พระราชก าหนดจดัสร้างนครหลวง  พ.ศ. 2485” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 40 
(22 มิถุนายน 2485) 
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ภาพท่ี17 ผงัจดัสร้างนครหลวง บริเวณพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี 
ท่ีมา: “ปรับปรุงจดัตั้งนครหลวงใหม่ ตอนริเร่ิมท่ี จงัหวดัพิษณุโลก นครสวรรค ์สระบุรี”.  เอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2)ศธ.0201.69.1/1.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   
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 ผงันครหลวงดงักล่าวมีขนาดประมาณ 20x20 ตารางกิโลเมตร มีแนวถนนประชาธิปัตย ์
และแนวรถไฟสายเหนือ ทิศจรดแม่น ้ าป่าศกัด์ิ ทิศเหนือถึงสถานีหนองโดนและเชิงเขาวง   ผงั
ประกอบดว้ยเส้นแนวแกนเหนือใต้ 4 แกน โดยให้แนวเส้นท่ี 2 จากตะวนัตกเป็นเส้นหลกัเรียกว่า
ถนนสายเหนือใต ้  แนวตะวนัออกตะวนัตก 4 แกน แนวท่ี 2 จากเหนือเป็นถนนเส้นหลกัเรียกว่า
ถนนสายตะวนัออกตะวนัตก 
 การเขา้ถึงของเมืองมีหลายทาง โดยทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบัถนนประชาธิปัตยน์ั้น 
ทางเข้าหลักจะเป็นทางเข้ากลางค่อนมาทางใต้ เช่ือมต่อถนนประชาธิปัตย์กับถนนตะวนัออก
ตะวนัตกหลกั (แนวแกนท่ี 3)   และมีทางเขา้รองบริเวณถนนตะวนัออกตะวนัตกแนวท่ี 1 เช่ือมถนน
ประชาธิปัตยเ์ช่นเดียวกนั   ทางทิศเหนือทางเขา้เช่ือมระหว่างถนนประชาธิปัตยก์บัถนนแนวแกน
เหนือใต้สายแนวท่ี 1 เป็นเส้นหลัก และมีเส้นรองตดัเช่ือถนนประชาธิปัตย์ทางตอนเหนือ
เช่นเดียวกนั ห่างจากเส้นก่อนหนา้มาทาทิศตะวนัออก ประมาณ 3กิโลเมตร ตดัผา่นโรงพยาบาลวณั
โรค และมีเส้นทางเช่ือมสู่วดัพระพุทธบาท   ส าหรับทางดา้นทิศตะวนัตกท่ีขนานไปกบัทางรถไฟ
นั้น มีสถานีหนองโดน และสถานีบา้นหมอ้เป็นสถานีขนส่งหลกัทางตะวนัตก   และทิศใตถ้นน
ตะวนัตกสุด(แกนเหนือใต)้ เช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟท่าเรือบริเวณมุมตะวนัตกเฉียงใตข้องผงั ถดัมา
ทางตะวนัออกถนนแนวแกนเหนือใต ้แนวท่ี 1 เช่ือมสู่ล าน้าป่าสักทางทิศใต ้และเป็นท่าน ้ าท่ี
เช่ือมต่อเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงโรงพยาบาลธรรมดา 3    ถดัมาถนนสายเหนือใตห้ลกั
(แนวแกนท่ี 2) ตัดเช่ือมสถานีรถไฟหนองแซงทางทิศใต้กับพื้นท่ีย่านสถานทูต   ต่อมาถนน
แนวแกนเหนือใต ้แนวท่ี 3ตดัขา้มแม่น ้ าป่าสักทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อไปเช่ือมต่อกบัสถานี
รถไฟสระบุรี และทางหลวงสายประชาธิปัตยท์างทิศตะวนัออกเฉียงใต้   สุดทา้ยถนนแนวแกน
เหนือใต ้แนวท่ี 4 ตดัตรงทิศใตเ้พื่อเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟป๊อปแป๊ก โดยตดัขา้มแม่น ้ าป่าสัก และ
ผา่นถนนเหนือใตแ้นวท่ี 3 จนเกิดส่ีแยก 
 ความหนาแน่นกบัความถ่ีของถนนอยู่ในฟากตะวนัตกมากกว่า จึงอนุมานว่าเขตท่ีพกั
อาศยัของประชาชนน่าจะอยู่ทางดา้นตะวนัตกเป็นหลกั ส่วนทางดา้นทิศตะวนัออกท่ีติดกบัถนน
ประชาธิปัตยน่์าจะเป็นในส่วนของค่ายทหารและพื้นท่ีอาคารราชการ 
  ทั้งน้ีจะเห็นวา่การออกแบบผงัมีการลอ้ไปกบัล าน ้ าสาขาของแม่น ้ าป่าสักร่วมดว้ย โดน
ทางผงัฝ่ังตะวนัออกล าน ้ ากินพื้นท่ีไปจนถึงทางตอนเหนือของผงั ส่วนตะวนัตกล าน ้ าทอดข้ึนไปถึง
ประมาณกลางผงั (ไม่แน่ใจวา่เป็นการออกแบบผงัใหก้ลืนกบัล าน ้า หรือมีการขดุคูคลองข้ึนใหม่เพื่อ
ผลประโยชน์ดา้นการผงัเมืองร่วมดว้ย) 
 อยา่งไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2486 โครงการจดัสร้างนครหลวง พ.ศ. 2485 ได้
ถูกยกเลิก   โดยจองพล ป. พิบูลสงครามไดพ้ิจารณามีค าสั่ง เห็นสมควรเล่ือนจดัสร้างนครหลวงไป
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จดัสร้างทางบวัชุม ไชยบาดาล หรือท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ หล่มสัก เขาภูกระดึง จะดีกว่า เน่ืองจากมี
ภูเขา64 เป็นตวัก าบงั อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ดีกวา่ พื้นท่ีตั้งในโครงการนครหลวงท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี 
ซ่ึงปรากฏการเขา้มาของกองทพัญ่ีปุ่นในบริเวณดงักล่าวค่อนขา้งมาก   และเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง เขา้ถึง
ไดจ้ากทุกทิศทาง ท าใหเ้ส่ียงต่อการโจมตีไดง่้ายทั้งทางอากาศ และทางบก 

 3.3 โครงการย้ายเมืองหลวง “นครบาลเพชรบูรณ์” 

  ด้านการคมนาคม ในช่วงพ.ศ. 2486 การเดินทางเขา้เมืองเพชรบูรณ์ ทางรถยนตจ์ะ
ใชเ้ส้นทางท่ีแยกมาจากตะพานหิน ตดัเขา้มาถึงบา้นพริกแลว้จึงข้ึนเพชรบูรณ์ ทั้งน้ีสามารถมารถไฟ
ลงสถานีสะพานหินแลว้ต่อรถเขา้เพชรบูรณ์ก็ได้ ส่วนอีกทางคือทวนแม่น ้ าป่าสักข้ึนมา ทั้งน้ีการ
สัญจรทางแม่น ้าป่าสักมกัมีปัญหาตอนหนา้แลง้ 
 

 
ภาพท่ี18 แผนท่ีแสดงทางหลวงท่ีก าลงัก่อสร้างและแลว้เสร็จ, ภาพจากหนงัสือไทยในสมยั 

 รัฐธรรมนูญ(2482) ปรับแต่งและขยายเฉพาะส่วน (เส้นประสีฟ้าแสดงทางหลวงใหม่ใน 
 แผนยทุธศาสตร์การยา้ยเมืองหลวง 

ท่ีมา : เอนก นาวกิมูล. สมุดภาพยุคจอมพล ป.พบูิลสงคราม 2482. (กรุงเทพฯ: โนรา, 2544), 86. 
 

                                                        
64 “ปรับปรุงจดัตั้งนครหลวงใหม่ ตอนริเร่ิมท่ี จงัหวดัพิษณุโลก นครสวรรค ์สระบุรี”.  

เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ.   (2)ศธ.0201.69.1/1.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  105. 



55 

โครงการยา้ยเมืองหลวงไปยงัเพชรบูรณ์นั้น เป็นโครงการเร่งด่วนในช่วงปลายสมยัจอมพล 
ป. ยุคแรก (พ.ศ.2481-2487) โดยเร่ิมโครงการยา้ยเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ในราวกลางปี พ.ศ. 2486  
โดยระยะแรกเป็นขั้นตอกการส ารวจพื้นท่ีใน จงัหวดัเพชรบูรณ์ก่อน และขณะนั้นยงัไม่ได้ยกเลิก
โครงการนครหลวง(สระบุรี) 

โดยหลงัจากท่ีไดย้กเลิกโครงการนครหลวงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2486   วนัท่ี 18 เดือน
นั้น จอมพล ป. ไดเ้ขียนสั่งการในสมุดสั่งการฝ่ายทหาร ให้ พลเอกอุดมสรยทุธเป็นผูอ้  านวยการ
สร้างทางแยกจากถนนลพบุรีไปยงัอ าเภอวิเชียรบุรีแลว้ไปจรดกบัถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ 
แลว้ใหเ้รียกถนนสายน้ีวา่ ถนนไชยวบูิรณ์   และใหก้องบญัชาการทหารสูงสุด กรมการรถไฟ และ
กระทรวงคมนาคมร่วม(วางแผนการ)สร้างทางรถไฟไปเพชรบูรณ์ ให้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2488 เพื่อ
ผลทางดา้นยทุธศาสตร์65     และไม่นานหลงัจากนั้นไดมี้ค าสั่งการใหก้รมแผนท่ีส ารวจภูมิประเทศ 
ในจงัหวดัชยัภูมิ หล่มสัก เพชรบูรณ์ โดยเนน้ส ารวจภูมิประเทศเพชรบูรณ์และเขตติดต่อลพบุรี 
ชยัภูมิข้ึน 

ซ่ึงแผนท่ีใหก้ารส ารวจนั้น เนน้ส ารวจเส้นทางอยา่งละเอียดโดยเฉพาะอยา่งยิง่เส้นทางใน
บริเวณท่ีหมายไวด้ว้ยสีเขียวอ่อน (ภาพท่ี19) โดยใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทางและการ
พกั เช่น ช่องเขา หมู่บา้น(หลงัคาเรือน) บ่อน ้า ภูมิประเทศ 2 ขา้งทาง อยา่งถูกตอ้งท่ีสุด  และใหก้รม
แผนท่ีจดัพิมพ ์ก าหนดเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 258666   

 

                                                        
65 ป. พิบูลสงคราม, จอมพล.  สมุดส่ังการฝ่ายทหาร เล่ม 3. (2486). 57-58. 
66 “เร่ืองใหก้รมแผนท่ีส ารวจภูมิประเทศ ในจงัหวดัชยัภูมิ หล่มศกัด ์เพชรบูรณ์”, 2486. 

เอกสารกองบญัชาการทหารสูงสุด.  บก.สูงสุด 1/432.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   
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ภาพท่ี 19 แผนผงัท่ีใชใ้นค าสั่งส ารวจภูมิประเทศเพชรบูรณ์และเขตติดต่อลพบุรี ชยัภูมิ  
ท่ีมา : “เร่ืองใหก้รมแผนท่ีส ารวจภูมิประเทศ ในจงัหวดัชยัภูมิ หล่มศกัด ์เพชรบูรณ์”. เอกสาร
กองบญัชาการทหารสูงสุด.  บก.สูงสุด 1/432.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   
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ภาพท่ี20 แผนผงัท่ีใชใ้นค าสั่งส ารวจเพื่อการท าทางจงัหวดัเพชรบูรณ์  
ท่ีมาภาพ : “เร่ืองใหก้รมแผนท่ีส ารวจภูมิประเทศ ในจงัหวดัชยัภูมิ หล่มศกัด ์เพชรบูรณ์”,อา้งถึง
แลว้.  
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 นอกจากน้ียงัมีค าสั่งให้ท าการวางหมุดหลกัฐาน ท าวงรอบและระดบั พร้อมทั้งส ารวจ
ภูมิประเทศตามภาพท่ี20 ดว้ย โดยท าการส ารวจตามแนวถนนไชยวิบูรณ์(เส้นสีแดง) และแนวถนน
บา้นพริก-หล่มเก่า(สีน ้ าเงิน) เพื่อท าพิกดัและส ารวจพื้นท่ีส าหรับสร้างทางและการวางผงัเมือง   ดู
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างทางสายสีน ้าตาลและสีม่วง ท าการส ารวจภูมิประเทศ(โดยเฉพาะท่ีมีการ
แรเงา) เพื่อใหท้ราบภูมิประเทศโดยละเอียด และมีพื้นท่ีราบอยูใ่นบริเวณใดบา้ง   เพื่อประโยชน์ใน
การการวางผงัเมืองต่อไป67 
 นบัวา่เป็นการส ารวจเส้นทางเพื่อเปิดเส้นทางถนนสายใหม่เขา้สูงตวัจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ซ่ึงในขณะนั้นรถยนตส์ามารถเขา้ถึงเพชรบูรณ์ไดเ้พียงแค่ทางเดียวคือถนนสายท่ีแยกเขา้เพชรบูรณ์
ท่ีสะพานหิน จงัหวดัพิจิตร และถนนในจงัหวดัก็มีถนนเพียงเส้นเดียวเท่านั้นเช่ือมระหวา่งตวัอ าเภอ
เพชรบูรณ์ กบัอ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า ดูภาพท่ี18 ทางหลวงโครงการทางหลวงท่ีจะแลว้เสร็จ
ในปี พ.ศ. 2483 ซ่ึงทางท่ีจะเขา้เพชรบูรณ์ไดน้ั้นมีเพียงทางท่ีแยกจากตะพานหินเท่านั้น และจาก
หล่มเก่ายงัไม่มีทางรถยนตเ์ช่ือมกบัเลยทางตอนเหนือ (เส้นประสีฟ้าแสดงโครงการสร้างทางพิเศษ
ท่ีท าข้ึนตามแผนยทุธศาสตร์เมืองหลวงเพชรบูรณ์) 
 ในช่วงเดียวกนันั้น จอมพล ป. พิบูลสงครามไดโ้ยกตวัพระพิศาลสุขุมวิทมาเป็นอธิบดี
กรมทาง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2486 เพื่อสร้างทางหลวงสายยุทธศาสตร์หลายสาย คือ สายอ าเภอ
งาว ล าปาง – เพชรบูรณ์ ระยะทาง 600 กิโลเมตร ในเส้นทาง งาว(ล าปาง) – สอง(แพร่) – นครไทร
(พิษณุโลก) – ดา้นซ้าย(เลย) – เลย – เพชรบูรณ์ เป็นเส้นทางแรก   อีกเส้นทางจากนครราชสีมาไป
จบกับเส้นแรกท่ีอ าเภอด้านซ้ายจังหวดัเลย โดยผ่าน อ าเภอตลาดไทร อ าเภอพล อ าเภอเมือง
ขอนแก่น และให้ตดัผ่านอ าเภอเมืองเลยไปจบกบัสายแรกท่ีอ าเภอดา้นซ้ายเส้นหลงัให้แลว้เสร็จ
รถยนตส์ามารถวิง่ไดภ้ายในเดือนมกราคมปีถดัไป68   
 ในขณะท่ีเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านเหนือมีกรมทางเป็นผูรั้บผิดชอบ   เส้นทางด้านใต ้
เพื่อเช่ือมทางระหว่างลพบุรีกบัเพชรบูรณ์นั้น พ.อ.อุดมสรยุทธ(พลาธิการทหารบก)เป็นแม่กอง
สร้างถนนไชยวิบูรณ์ ซ่ึงมีค าสั่งให้แลว้เสร็จในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2487 เช่นเดียวกนักบัสาย
นครราชสีมาเพชรบูรณ์   ทั้งนั้นทั้งกรมทางและกรมพลาธิการทหารบกไดย้า้ยไปประจ าท่ีเพชรบูรณ์
เพื่อการสร้างทาง 

                                                        
67 เร่ืองเดียวกนั. 
68 ประสงค ์สุขมุ, จาก "ยมราช" ถึง "สุขุมวทิ" : เหตุการณ์ใน 4 รัชกาล. (กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547), 435. 
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ภาพท่ี 21 แผนท่ี ก าหนดเขตท่ีดินเวนคืนเพื่อสร้างทางรถไฟเลียบแม่น ้าป่าสัก   
ท่ีมา : “พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อสร้างทางรถไฟสายเลียบล าน ้าป่าสัก พ.ศ. 
2487”  ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 61 ตอนท่ี 79 (31 ธนัวาคม 2487) 
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 นอกจากการสร้างถนนแล้ว รัฐบาลมีนโยบาลสร้างทางรถไฟเลียบแม่น ้ าป่าสัก โดย
สร้างจากสถานีแก่งคอยมายงัอ าเภอไชยบาดาล(ใหม่) หัวถนนไชยวิบูรณ์ท่ีจะมายงัเพชรบูรณ์ อีก
ทางหน่ึงดว้ย ทั้งน้ีไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อสร้างทางรถไฟสายเลียบล า
น ้ าป่าสักข้ึน และไดต้ราข้ึน ในวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2487 ทั้งน้ีจากลายเซ็นการลอกแบบและการ
ตรวจแบบทางรถไฟ พบวา่แบบการเวนคืนทางรถไฟสายแก่นคอย-ไชยบาดาลน้ี ส ารวจแลว้เสร็จใน
วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2487 
 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเส้นทางท่ีทุรกนัดารบวกดว้ยไขป่้าระบาดหนักท าให้การสร้าง
ถนนไชยวบูิรณ์ไม่สามารถเสร็จไดท้นัก าหนด แมว้า่จะมีการโฆษณา เกณฑ์คนมาเป็นแรงงานสร้าง
อยู่ตลอดก็ตาม ซ่ึงเม่ือจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2487  รัฐบาลถดัมาไดด้ าเนินการสร้างต่อเน่ืองไปจนแลว้เสร็จ 
 ดว้ยโครงข่ายการคมนาคมตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงครามท่ีกล่าวมานั้น หาก
ส าเร็จจะท าให้พื้นท่ีเพชรบูรณ์มีความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นอยา่งมาก โดยสามารถดึงก าลงั
ทหารมาไดท้ั้งจาก ทพัพายพั ทพัอีสาน และทพัลพบุรี 
 ด้านผังเมือง เน่ืองจากเพชรบูรณ์ยงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการสร้าง และการขนส่ง
มวลชนยงัไม่เรียบร้อยดี ดังนั้นจึงมีการสร้างอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ระหวา่งทางอพยพไปเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะกองทพั ท่ีกระจายกองพนัตั้งค่ายตามจุดต่างๆเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างอาคารสถานท่ีหรือสร้างทาง  หรือเพื่อเป็นด่านสกดัก าลงัพล
ศตัรูไม่ใหรุ้ดเขา้แนวหลงัโดยง่าย 

แผนผงัดา้นล่างเป็นแผนแผนแสดงเครือข่ายการเดินทางเขา้สู่จงัหวดัเพชรบูรณ์อย่าง
ง่าย ทั้งน้ีสถานีโคกกระเทียมและสถานีแก่งคอยถือเป็นชุมทางในการรับผูอ้พยพมายงัแนวหลงั
ต่อไป โดยโคกกระเทียมจะพกัคนท่ีจุดตะพานหิน ก่อนจะเขา้เพชรบูรณ์ ส่วนแก่งคอยจะพกัท่ีจุด
ไชยบาดาล และวิเชียรบุรีตามล าดบั ทั้งน้ีเม่ือถนนไชยวิบูรณ์(ไชยบาดาล-เพชรบูรณ์)แลว้เสร็จ จะ
มาตดักบัสายตะพานหินเพชรบูรณ์ทีแยกบา้นพริก 
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ภาพท่ี22 : ภาพแสดงเมืองยทุศาสตร์ส าคญัท่ีใชใ้นการอพยพและยา้ยเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ 

 
โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีค าสั่งให ้ พล. ต.อุดมโยธา รัตนาวดี ร่วมกบัอธิบดี

ขนส่งจดัการเดินรถประจ าทางไปเพชรบูรณ์ 3 สาย ในวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คือ 
สายท่ี 1 : จากสะพานหิน – เพชรบูรณ์  
สายท่ี 2 : จากแยกถนนวงัชมพู – หล่มเก่า 
สายท่ี 3 : จากลพบุรีหรือกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์  
โดยสายท่ี 1 และ 2 นั้นเปิดบริการ ณ ขณะนั้น ส่วนสายท่ี 3 ให้เปิดบริการภายในเดือน 

มกราคม พ.ศ. 248769 
จากสมุดสั่งการเพชรบูรณ์สร้างแนวคิดผงัเมืองท่ีจอมพล ป.ตอ้งการในการในเมือง

หลวงใหม่เพชรบูรณ์นั้นเป็นเช่นไร   เร่ิมต้นจากเมืองรอบนอกท่ีมีส่วนส าคญัในการเช่ือมต่อ
เพชรบูรณ์กบัภูมิภาคอ่ืนโดยรอบ   ไดแ้ก่ พื้นท่ีไชยบาดาลและบวัชุม ซ่ึงให้ตั้งโรงเล่ือย และร้าน
อุปกรณ์การก่อสร้าง ท่ีน่ี ทั้งน้ีเพื่อรองรับการก่อสร้างท่ีก าลงัขยายตวัอยูใ่นพื้นท่ี ซ่ึงเม่ือถนนไชยวิ
บูรณ์ส าเร็จ ไชยบาดาลจะเป็นด่านหน้า และจุดแวะส าคญัในการไปยงัเพชรบูรณ์   ซ่ึงไชยบาดาล

                                                        
69 ป. พิบูลสงคราม, จอมพล, สมุดส่ังการฝ่ายทหาร เล่ม 3 (ลายมือเขียน).  12. 

ทางรถยนตท่ี์เปิดใชแ้ลว้ 
ทางรถยนตท่ี์ก าลงัสร้าง 
ทางรถไฟท่ีเปิดใชแ้ลว้ 
ทางรถไฟท่ีก าลงัสร้าง 
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ตรงหัวถนนไชยวิบูรณ์น้ียา้ยขยบัมาเพื่อความสะดวกในการทางเป็นส าคญั ดงันั้นจ่ึงต้องมีการ
ก่อสร้างสถานท่ีอีกหลายๆท่ีเพื่อรองรับเมืองท่ีขยายตวัข้ึนเร่ืองๆ 

ในส่วนของพื้นท่ีตะพานหิน ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างเพชรบูรณ์กบัพื้นท่ีอ่ืนๆมา
ก่อนหน้าน้ีแลว้   ตะพานหินมีความเจริญในฐานะการเป็นชุมทางอยู่แลว้แต่เดิม จึงไม่มีปัญหาใน
การเร่งพฒันาส่ิงก่อสร้างและอาคารท่ีพกัอาศยัเท่าไชยบาดาล   อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรองรับ
ผูค้นท่ีก าลงัอพยพยงัเพชรบูรณ์อยา่งต่อเน่ือง จึงไดมี้ค าสั่งให้สร้างโรงแรมข้ึนท่ีตะพานหิน 1 โรง   
และระหว่างเส้นทางตะพานหินวงัชมพู บริเวณบา้นวงัหลุมให้สร้างเป็นท่ีพกัน ้ ามนัไวเ้พื่อรองรับ
การใชจ้ากรถยนตท่ี์วิง่มายงัเส้นทางน้ีสู่เพชรบูรณ์ 

วเิชียรบุรีและท่าโรง   ในบนัทึกสั่งการทหารจอมพล ป.ไดมี้ค าถามต่อทหารอากาศกอง
ท่ียา้ยมาตั้งค่ายอยูบ่ริเวณวเิชียรบุรีวา่ สนามท่ีใชส้ าหรับการบินสร้างเสร็จแลว้หรือไม่   ประกอบกบั
การใหส้ร้างบา้นบญัชาการส านกันายกไวท่ี้น่ีท าใหเ้ห็นวา่ จอมพล ป. พิบูลสงครามตอ้งการให้ถนน
ไชยวบูิรณ์แลว้เสร็จในเร็ววนัเป็นอยา่งยิง่   ท  าใหว้เิชียรบุรีกลายเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัตามไปดว้ย 

สุดทา้ยบา้นพริกหรือวงัชมพู จุดเช่ือมต่อระหวา่งทางสายไชยบูรณ์กบัทางสายตะพาน
หิน-เพชรบูรณ์ และดว้นเน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อส าคญั ในบริเวณน้ีจึงเป็นท่ีตั้งของ กรมเช้ือเพลิง 
และตลาดวงัชมพู   โดยพื้นท่ีซ่ึงประกอบกันเป็นตลาดวงัชมพูนั้น ประกอบด้วย ตลาดสด โรง
มหรสพ(โรงภาพยนตร์) และอาคารประกอบตลาด ซ่ึงอาคารประกอบตลาดตามความหมายของจอง
พล ป. พิบูลสงครามคือ อาคารตึกแถว 2 ชั้นข้ึนไปเปิดใหป้ระชาชนเชา้เพื่อท าการคา้ต่างๆ 

ส าหรับในตวัจงัหวดัเพชรบูรณ์ นั้นมีการวางผงัส่วนราชการใหก้ระจายตวัออกในพื้นท่ี
บริเวณอ.เมืองเพชรบูรณ์ พื้นท่ีอ าเภอหล่มสัก และพื้นท่ีอ าเภอหล่มเก่า   โดยส่วนราชการจะกระจาย
ตวัอยู่ในบริเวณเพชรบูรณ์และเลียบถนนไชยวิบูรณ์ไปจนถึงหล่มสัก ส่วนหล่มเก่าจะเป็นหมู่บา้น
เดิมของประชาชนในพื้นท่ี และเลยบา้นหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า ได้ตั้งกองทหารไวเ้พื่อสกดัช่อง
ทางเขา้เมืองเพชรบูรณ์จากทางดา้นเหนือ ไป 7 กิโลเมตร 

โดยระยะแรกหน่วยราชการทหาร โดยเฉพาะในสังกดักองทพับกไดย้า้ยเขา้มาในพื้นท่ี
ก่อนเพื่อจดัการส ารวจและวางพื้นท่ีตั้งกรมกองทหารต่างๆ รวมถึงโรงเรียนนายร้อย และการขนยา้ย
สมบติัของชาติเขา้มาเก็บไวท่ี้ถ ้ าฤๅษีเพื่อกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากสงคราม  หลงัจากนั้น
กระทรวงหรือหน่วยงานในกระทรวงอ่ืนๆได้ยา้ยตามเข้ามาเร่ือยๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย การะทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง โดยมีโรงพิมพ์ โรงพยาบาล โรงเรียนเตรียมจุฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขยา้ยตามมาดว้ย 
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โดยการก่อสร้างกระทรวงทบวงกรมและอาคารอ่ืนๆนั้น ตอ้งมีการแจง้พื้นท่ีท่ีก าหนด
สร้างก่อนเพื่อไม่ให้ขดักบัการผงัเมืองรวม แลว้จึงท าการถางพื้นท่ีโดยเวน้ตน้ไมย้ืนตน้ไวต้ดัเพียง
เฉพาะส่วนท่ีจะปลูกโรงเรือนเท่านั้น   ถนนภายในทั้งหมดควรตดัเป็นมุมฉากและเส้นถนนเป็นแนว
เหนือใตห้รือตะวนัออกตะวนัตก   อาคารท่ีสร้างควนขนาดหรือท าฉากกบัถนน   เคร่ืองมุงหลงัคา
ควรเป็นหลงัคามุงแฝกท่ีสามารถหาไดใ้นพื้นท่ี   แต่ละกระทรวงควรกั้นฝาย หรือท่ีเก็บน ้ าเพื่อกนัน ้ า
ไวใ้ชแ้ละท าการปลูกพื้นสวนครัวไวใ้ชอุ้ปโภคปริโภคของขา้ราชการภายในหน่วยงาน70 

โดยในวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2483 เวลา 14.19 นาฬิกา ไดมี้การท าพิธีฝังหลงัเมือง
เพชรบูรณ์ ไวท่ี้บริเวณบุง้น ้าเตา้ อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทั้งน้ีไดมี้พิธีการปลุกเสกเสาหลกั
เมืองน้ีท่ีอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพมหานครมาแลว้ก่อนหนา้ในวนัท่ี 9-13 เมษายน พ.ศ.
2487 แลว้   โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี71 

 
ภาพท่ี 23 ภาพจอมพล ป. พิบูลสงครามคลอ้งพวงมาลยัและเจิมหลกัเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ เม่ือใน 
  วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2487   
ท่ีมา : ปรุงศรี วลัลิโภดม, และคนอ่ืนๆ[บรรณาธิการ]. วฒันธรรม พฒันาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัเพชรบูรณ์. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2543).  55. 

                                                        
70ปรุงศรี วลัลิโภดม, และคนอ่ืนๆ[บรรณาธิการ]. วฒันธรรม พฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัเพชรบูรณ์. (กรุงเทพ : คณะกรรมการอ านวยการจดั
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2543), 54, อา้งจาก หนังสือสัมมนาวิชาการเร่ือง 
จากนครบาลเพชรบูรณ์ถึงสมรภูมิเขาค้อและหินร่องกล้า. (วทิยาลยัครูเพชรบูรณ์), 20. 

71 เร่ืองเดียวกนั, 55. 
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ภาพท่ี24 ภาพแผนท่ีแสดงท่ีอยูข่องหน่วยงานต่างๆ ในช่วงการยา้ยเมืองมาประจ าการท่ีเพชรบูรณ์ 
ท่ีมา : ปรับปรุงจากแผนท่ีทา้ยเล่ม หนงัสืองานทอดกฐินสามคัคี นายร้อยป่าแดง ร่วมกบั กองทพั
ภาคท่ี 3 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2537) 
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เพื่อให้โครงการการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน จอมพล ป. พิบูลสงครามไดอ้อก “พระราชก าหนด ระเบียบราชการบริหารนครบาล
กรุงเทพธนบุรี พุทธสักราช 2487” เพื่อเตรียมการบริหารงานท้องท่ีในเขตกรุงเทพฯธนบุรีโดย
จดัสรรหาท่ีการดูแลให้ตวัแทนกระทรวงและขา้หลวงประจ าจงัหวดั72 ก่อนท่ีจะประกาศ “พระราช
ก าหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรน์ พุทธสักราช 2487” เพื่อการจดัระเบียบการ
บริหารการปกครองจงัหวดัเพชรบูรณ์ให้เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีตอ้งเป็นเมืองหลวงต่อไป โดย
ยกระดบัใหเ้ป็น “นครบาลเพชรบูรณ์”   ทั้งน้ีจอมพล ป. พิบูลสงครามไดอ้า้งเหตุฉุกเฉินไม่สามารถ
เรียกประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรได ้จึงไดอ้าศยัอ านาจในมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ประกาศพระราชก าหนดดงักล่าวโดยไม่ผา่นสภาผูแ้ทนราษฎร73  

ทั้งน้ีการจดัตั้งนครบาลเพชรบูรณ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมี้ค าสั่งการตั้งนครบาล
เพชรบูรณ์ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2487 โดยใหเ้หตุผล และค าอธิบายไวว้า่  

เน่ืองดว้ยเพชรบูรน์ มีหน่วยราชการยา้ยมามาก หย่างยิ่งทางทหารไดม้าหยู่ท่ีน่ี
หมดแลว้   สมควนปรับปรุงการปกครองใหเ้มาะสมอย่างยิ่ง   ขา้หลวงคนเดียวคงท างานไม่
ทนัหย่างแน่นอน ฉนั้นขอใหช่้วยจดัการปรับปรุงเพชรบูรน์เปน นครบาลเพชรบูรน์ ท านอง
นครบาลกรุงเทพฯ ธนบุรี ในชั้นน้ี ขอให้ตั้ งต าแหน่งข้าหลวงนครบาลเพชรบูรน์หน่ึง
ต าแหน่ง เปนขา้ราชการชั้นพิเสส เพ่ือไดผู้ใ้หย่เพียงพอบริหารงานไดก้วา้งขวางยิ่งข้ึน   และ
ขอใหต้ั้งรองขา้หลวงเปนชั้นเอก 1 คน มีปลดัจงัหวดัชั้นเอก 1 คน   ในทางการคา้ ขอใหต้ั้ง
พานิชจงัหวดั 1 คน เพ่ือดูแลการคา้และตั้งตลาดเช่นกนั 

ซ่ึงเม่ือมีค าสั่งให้เพชรบูรณ์มรการปกครองแบบนครบาล และมีค าสั่งยา้ยส่วนราชการ 
และมีส่วนราชการ รวมถึงประชาชนยา้ยเขา้มาอยูใ่นเพชรบูรณ์ค่อนขา้งมากแลว้ จอมพล ป. พิบูล
สงครามจึงไดมี้ค าสั่งให ้

กองทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยม์าสร้างตลาดสด อาคารรอบตลาดสด และอาคารเช่า
อ่ืนๆ ท่ีเพชรบูรณ์ ในพื้นท่ีบริเวณ แยกวงัชมพู แยกเพชรบูรณ์-ป่าแดง และแยกหล่มสักเขา้บา้นจอม
พล ป. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                        
72 “พระราชก าหนด ระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพธนบุรี พุทธสักราช 2487” 

ราชกจิจานุเบกสา เล่มที ่61 ตอนที ่9 .(3 กุมภาพนัธ 2487). หนา้252-255. 
73 “พระราชก าหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรน์ พุทธสักราช 2487” . 

ราชกจิจานุเบกสา เล่มที ่61 ตอนที ่33. (30 พรึสภาคม 2487). หนา้ 512 – 514. 
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1. ตลาดเพชรบูรณ์ ให้สร้างบริเวณเพชรบูรณ์ ทางบา้นป่าไมแ้ดง ณ ท่ีน้ีให้
สร้างโรงแรม โรงมหรสพ ตลาดสด และอาคารให้เช่า โดยสร้างตามถนนรัถวธันา(รัฐ
วฒันา)ถนนใหญ่ไปป่าไมแ้ดง  

2. ตลาดวงัชมพู ใหส้ร้างบริเวณวงัชมพู การสร้างตลาดบริเวณน้ี ใหมี้ ตลาด
สด โรงมหรสพ อาคารประกอบตลาด การสร้างตลาด โรงมหรสพ อาคารบริเวณน้ีใหย้่อม
กวา่ตลาดเพชรบูรณ์กไ็ด ้

3. ตลาดหล่มสัก ให้สร้างบริเวณปากถนนเขา้กรมพลาธิการทหารบก หรือ
ปากถนนบา้น ผ.บ.ท.บ. ใหอ้ยู่ทางฝ่ังตะวนัออกถนนสามคีชยั ใหม้าเลือกและท าแผนผงั
เอาเอง การสร้างตลาดบริเวณน้ีใหมี้ตลาดสด โรงมหรสพและอาคารใหเ้ช่า   เช่นเดียวกนั
ยอ่มกวา่ตลาดเพชรบูรณ์กไ็ด ้ใหส้มกบัภูมิประเทศทอ้งถ่ิน74 

การสร้างตลาดนั้นส่วนหน่ึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าให้เกิดข้ึนในตวัเมือง
เพชรบูรณ์ตามจุดต่างๆท่ีไดถู้กสร้างข้ึนใหม่ และเพื่อรองรับการมาของผูอ้พยพท่ีคาดวา่จะเพิ่มมาก
ข้ึนเร่ือยๆ   นอกจากน้ีถึงแมว้า่การอพยพยา้ยเมืองหลวงมายงัเพชรบูรณ์จะเป็นความยากล าบากส่วน
หน่ึง ทั้งในดา้นความเป็นอยูแ่ละอาหารการกิน แต่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไม่เพียงแค่คิดถึงความ
เป็นอยูด่า้นอาหารการกินเท่านั้น ยงัค านึงถึงการจดัหาสถานท่ีรมณียส์ถานหรือสถานหยอ่นใจ ให้
ประชาชนไดมี้พื้นท่ีส าหรับงานสังสรรคร่ื์นเริงอีกดว้ย 

ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ในส่วนของค่ายหารและขา้ราชการเองก็ไดมี้การจดังานร าโทน(ร าวง)
อยูเ่ป็นประจ าเช่นกนั 

การก่อสร้างนครบาลเพชรบูรณ์ เมืองหลวงแห่งใหม่มีการด าเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง โดยอาคารส่วนมากสร้างข้ึนอย่างง่ายเพื่อให้ทนัแก่การใช้ประโยชน์ในเวลารวดเร็ว การ
เกณฑ์คนเขา้มาท างานในจงัหวดัเพชรบูรณ์ และเกณฑ์คนสร้างถนนยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
การด าเนินการส าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้

ต่อมาในวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ไดมี้ “ประกาศส านกันายกรัถมนตรี เร่ืองตั้งช่ือ
ถนนไนบริเวนนครบาลเพชรบูรน์”ข้ึน โดยมีการประกาศถึงช่ือถนนทั้งหมดในโครงการก่อสร้าง
นครบาลเพชรบูรณ์ ซ่ึงรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

ถนนท่ีไดด้ าเนินการก่อสร้างในบริเวณนครบาลเพชรบูรณ์  
1. ถนนสายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ ตอนตั้งแต่สถานีรถไฟตะพานหินจงัหวดัพิจิตร ถึง

ศาลาชมววิเขาน ้าพุ ก.ม. 68.000 ในนครบาลเพชรบูรณ์ ใหช่ื้อวา่ “ถนนชมถีระเวช” 

                                                        
74 ป. พิบูลสงคราม, จอมพล, สมุดส่ังการเพชรบูรน์. 127-131. 
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2. ถนนสายจากศาลาชมวิว ก.ม. 68.000 – บา้นด่านคู่ ต  าบลบา้นโป่ง อ าเภอด่านซ้าย 
จงัหวดัเลย ใหช่ื้อวา่ “ถนนสามคีชยั” 

3. ถนนตดัใหม่สายประธานดา้นตะวนัตก ขนานกบัถนนสามคีชยั เร่ิมตั้งแต่สามแยกวงั
ชมพู – จดถนนสามคีชยัท่ีอ าเภอหล่มสัก ใหช่ื้อวา่ “ถนนปถมคชเสนีย”์(ปฐมคชเสนีย)์ 

4. ถนนตดัใหม่ในนครบาลเพชรบูรณ์ เร่ิมตั้งแต่ถนนสามคีชยั – ถนนปฐมคชเสนีย ์ให้
ช่ือวา่ “ถนนรัถวธันา”(รัฐวฒันา) 

5. ถนนสะเดียงเดิม ดดัแปลงและขยายใหม่ในนครบาลเพชรบูรณ์ เร่ิมตั้งแต่ถนนสามตี
ชยัตรงส่ีแยกถนนเพชรเจริญ – ป่าไมแ้ดง จดถนนปถมคชเสนียใ์หช่ื้อวา่ “ถนนบุรกรรมโกวทิ” 

6. ถนนตดัใหม่เขา้บา้นน ้ ากอ้ เร่ิมตั้งแต่ ก.ม. 42.000 ของถนนสามคีชยั ตอนใกลห้ล่ม
สัก ไปจรดเนินเขาในบา้นน ้ากอ้ใหช่ื้อวา่ “ถนนเชิดบุญชาติ” 

7. ถนนตดัใหม่สายประธานดา้นตะวนัออก จากบา้นนาเฉลียงแยกจากถนนไชยวิบูรณ์ 
– ถนนในอ าเภอหล่มสัก นครบาลเพชรบูรณ์ ใหช่ื้อวา่ “ถนนสุวนิทวงส์”(สุวนิทวงศ)์75 

รายช่ือถนนในประกาศดงักล่าวท าให้เห็นว่า โครงการถนนในนครบาลเพชรบูรณ์มี
รูปแบบไม่ได้ต่างจากถนนในแผนท่ีส ารวจภาพท่ี20 มากนัก เพียงแค่ยา้ยจุดบรรจบกบัถนนเส้น
กลางท่ีเดิมอยูใ่นจุดวงัชมพู – หล่มเก่า มาเป็นทางสายตะวนัตกแยกทีวงัชมพู สายตะวนัออกแยกท่ี
บา้นนาเฉลียง(ห่างจากแยกวงัชมพูไปทางใตต้ามถนนไชยวิบูรณ์ประมาณ 26 กิโลเมตร) แลว้จึงไป
บรรจบกันท่ีอ าเภอหล่มสักอีกทีหน่ึง ซ่ึงถนนประธานด้านตะวนัตก และถนนประธานด้าน
ตะวนัออกดงักล่าวน้ีคาดวา่น่าจะสร้างไม่เสร็จ และไม่มีแผนสร้างต่อในสมยัรัฐบาลต่อมา 

และในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดเ้สนอ “ร่างพระราช
ก าหนดระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2487” ต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและมติส่วนใหญ่
ของสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติไม่เห็นด้วยต่อร่างพระราชบญัญติัดังกล่าว น าไปสู่การลาออกจาก
นายกรัฐมนตรีของ จอมพล ป. พิบูลสงครามในเวลาต่อมา76 

                                                        
75 “ประกาศส านกันายกรัถมนตรี เร่ืองตั้งช่ือถนนไนบริเวนนครบาลเพชรบูรน์” ราช

กจิจานุเบกสา เล่มท่ี 61 ตอนท่ี 39 (27 มิถุนายน 2487). 1155 - 1156. 
 
76 “ส าเนาหนงัสือกราบถวายบงัคมลาออกของนายกรัฐมนตรี”. ไทยใหม่. ปีท่ี 14, ฉบบั

ท่ี 197 . (30 กรกฎาคม, 2487). หนา้ 1. อา้งถึงใน นายพรเลิศ พนัธ์วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวง
จากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม. (วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์
มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2521).  113-114. 
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รัฐบาลชุดถดัมา โดยนายควง อภยัวงศ ์เป็นนายกรัฐมนตรี มีประกาศ “พระราชบญัญติั
ไม่อนุมติัพระราชก าหนดระเบียบราชการการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พุทธศกัราช 2487”77 และ 
“พระราชบญัญติัไม่อนุมติัพระราชก าหนดระเบียบราชการการบริหารนครบาลกรุงเทพ ธนบุรี 
พุทธศกัราช 2487”78 ซ่ึงเป็นการยกเลิก “พระราชก าหนด ระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพ
ธนบุรี พุทธสักราช 2487” และ “พระราชก าหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรน์ พุทธ
สักราช 2487”ท่ีไดป้ระกาศไวใ้นรัฐบาลก่อนหนา้ 

ซ่ึงเม่ือระเบียบราชการการบริหาร “นครบาลเพชรบูรณ์” ถูกยกเลิก และจอมพล ป. 
พิบูลสงครามลาออกแล้ว โครงการยา้ยเมืองหลวงมายงัจงัหวดัเพชรบูรณ์ก็ถูกยกเลิกตามไปด้วย 
ขา้ราชการและหน่วยงานต่างๆท่ียา้ยเขา้มาอยูใ่นตวัจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่างทยอยยา้ยออกไปจากพื้นท่ี
จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นล าดบั 

อย่างไรก็ตามแมว้่าเพชรบูรณ์จะไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทย หากแต่
โครงการดงักล่าวก็ไดท้  าคุณประโยชน์ในดา้นของการผงัเมืองเอาไวใ้นพื้นท่ีแห่งน้ี  

 3.4 โครงการพุทธบุรีมณฑล   

โครงการสร้างพุทธบุรีมณฑล ท่ีพระพุทธบาทสระบุรีนั้ น เป็นโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัโครงการนครหลวงใหม่(สระบุรี)เป็นอยา่งยิ่ง   เน่ืองจากทั้ง 2 โครงการตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
เดียวกนั กล่าวคือ พื้นท่ี 20x20กิโลเมตร ท่ีจะใชใ้นโครงการนครหลวงใหม่(อนัไดก้ล่าวมาแลว้ใน
โครงการนครหลวงสระบุรีนั้น)ถูกเปล่ียนมาใชใ้นโครงการพุทธบุรีมณฑลแทน   
 โครงการพุทธมณฑลบุรีเป็นโครงการเร่งด่วน ปรากฏบันทึกการก่อสร้างอาคารอัน
เก่ียวเน่ืองกบัโครงการเป็นจ านวนน้อย และเป็นอาคารแบบชัว่คราว ไม่นบัรวมถนนบางส่วนท่ีมี
การสร้างไวแ้ลว้จากโครงการก่อนหนา้  

รัถบาลของพระบาทสมเด็ดพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 8 แห่งประเทศไทย   ได้
เล็งเห็นโดยประจกัส์ว่า ธมัของพระพุทธสาสนาไห้ความยุติธัมเสมอหนา้แก่ประชาชาติทั้ง
ปวง ไม่มียกเวน้   จึงอ านวยสนัติสุขแก่โลกหยา่งแทจิ้ง โดยฉเพาะประเทสไทยไดอ้าสัยธมัมา

                                                        
77 “พระราชบญัญติัไม่อนุมติัพระราชก าหนดระเบียบราชการการบริหารนครบาล

เพชรบูรณ์ พุทธศกัราช 2487”.  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนท่ี 56 (10 กนัยายน 2487).  782-783. 
78 “พระราชบญัญติัไม่อนุมติัพระราชก าหนดระเบียบราชการการบริหารนครบาล

กรุงเทพ ธนบุรี พุทธศกัราช 2487”.  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนท่ี 64 (17 ตุลาคม 2487).  944-
945. 
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นุภาพแห่งพุทธสาสนาช่วยคุม้ครองรักสา ไห้ด ารงความเปนไทย และไห้ตั้งหยู่ในสันติสุข
สถาพรตลอดมา   เพราะทั้งรัถบาลไทยทั้งประชาชาติไทย รับนบัถือพระพุทธสาสนาเปน
สาสนาประจ าชาติ โดยมีพระมหากสัตรผูซ้งเปนประมุขของชาติเปนองค์เอกอครสาสนูป
ถมัภ์ ช่วยกนัท านุบ ารุงพระพุทธสาสนาให้จเรินรุ่งเรืองหยู่เสมอ จนปรากตแก่โลกว่า ประ
เทสไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธสาสนา  ก็ถา้ว่าธมัของพุทธสาสนาจะเปนท่ีเช่ือไดว้่าสันติสุข
จกัแพร่หลายไปทัว่โลกและตั้งหยู่ย ัง่ยืนดว้ย ผลอนัไพบูลน้ีจกัส าเหร็จได ้ก็ดว้ยมีแหล่งกลาง
แห่งพุทธสาสนาข้ึน เพ่ือเปนท่ีรวมแห่งการสึกสา การเสาะคน้ และการปติบติัสาสนธมั   อนั
แหล่งกลางแห่งพุทธสาสนาน้ี สมควรประดิสถานในประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บเกียรติสมญัญาว่า 
เปนพุทธจกัรอนัสถาพรไนโลก   บดัน้ีประจวบกบัวารดิถีวิสาขบูชาอนัเปนมหามงัคลาภิ
ลกัขิตสมยัคล้ายวนัเกิดตรัสรู้ปรินิพพาน ของสมเด็ดพระบรมสาสนาจารย์ ผูป้ระสิทธิ
ประสาธสันติสุขแก่โลก นบัว่าเป็นมงคลโชคสุภนิมิต เน่ืองดว้ยพระพุทธสาสนา สมควนท่ี
จะสถาปนาพุทธบุรีมนฑลข้ึนไนวนัน้ี ไห้เปนท่ีชูเกียรติแห่งพระพุทธสาสนาและชาติไทย
สืบไป 

เพราะฉะนั้น จึงขอประกาสสถาปนาพุทธบุรีมนฑลข้ึนไนเน้ือท่ีอนัเปนอานาบริ
เวนแห่งพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี มีบริมานพ้ืนท่ี 409.09 ตารางกิโลเมตร โดยก าหนดยก
พระพุทธบาทสถาปนาเปนหลดัเมืองของพุทธบุรีมนฑล เพ่ือสมัริทผลดงัจะกล่าวต่อไปน้ี คือ 

1. เป็นแหล่งกลางท่ีชุมนุมแห่งการสักสาเสาะคน้พระพุทธสาสนา และ
ปติบติัสาสนธมัของชนทุกชาติทุกภาสาทุกเพสทุกวยั 

2. เปนพระนครแห่งพระพุทธสาสนาโดยฉเพาะ เปนท่ีรวมประดิสถาน
แห่งสาสนวตัถุโบรานทัว่ราชอานาจกัร เปนท่ีตั้งแห่งการบริหารพระพุทธสาสนาและคนะ
สงค ์

3. เปนนครสักด์ิสิทธแห่งพระพุทธสาสนา เปนนิวาสมนฑลของพุทธมาม
ดะชนโดยฉเพาะ 

                                      ประกาส นะ วนัท่ี 5 มิถุนายน พุทธสกัราช 2487 
     จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
           นายกรัถมนตรี79 

 โดยในวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมี้ “พระราชก าหนด
จัดส้างพุทธบุรีมนทล พุทธสักราช 2487”80 พระราชก าหนดจัดสร้างพุทธมณฑลบุรีน้ีได้ถูก

                                                        
79 “ประกาสสถาปนาพุทธบุรีมนทล”ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 34. (5 มิถุนา 

2487). 542-544. 
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ประกาศใช้โดยไม่ผ่านสภาผูแ้ทนราษฎร   และในวนัเดียวกนัน้ีไดมี้ประกาศอีก 2 ฉบบั คือ “ประ
กาสสถาปนาพุทธบุรีมนทล”81 และ “ประกาสมอบพุทธบุรีมนทลแก่คนะสงคไ์ทย”82 ตามล าดบั   
 

 
ภาพท่ี25 แผนท่ีทา้ยพระราชก าหนดจดัสร้างพุทธบุรีมณฑล พุทธศกัราช 2487 
 ท่ีมา : “พระราชก าหนดจดัส้างพุทธบุรีมนทล พุทธสักราช 2487” ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 
34. (5 มิถุนา 2487) 
 

การประกาศสถาปนาพุทธบุรีมณฑลเป็นศูนยก์ลางแหล่งการเรียนรู้พุทธศาสนาของ
ประเทศในช่วงเวลาแห่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และกองทพัญ่ีปุ่นข้ึนบกเขา้มายงัประเทศไทยหลาย
กองพนั เป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อย อยา่งไรก็ตามจากบนัทึกของ พล. ต. ประยูร ภมรมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานด าเนินการ ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคจ์ริงๆท่ีแฝง

                                                                                                                                                               
80 “พระราชก าหนดจดัส้างพุทธบุรีมนทล พุทธสักราช 2487”ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 

ตอนท่ี 34. (5 มิถุนา 2487). 538-539. 
81 “ประกาสสถาปนาพุทธบุรีมนทล”ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 34. (5 มิถุนา 

2487). 542-544. 
82 “ประกาสมอบพุทธบุรีมนทลแก่คนะสงคไ์ทย”ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 34 

(5 มิถุนา 2487). 545-546. 
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อยูใ่นการสร้างพุทธบุรีมณฑลในพื้นท่ีดงักล่าวไวว้า่ การก าหนดพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวข้ึนเป็นพุทธ
บุรีมณฑลนั้น รัฐบาลตอ้งการให้เป็นเขตปลอดทางทหารทั้งทหารไทย(ซ่ึงในขณะนั้นทหารบกได้
ยา้ยข้ึนไปตั้ งศูนย์บัญชาการอยู่ท่ีเพชรบูรณ์เกือบหมดแล้ว)และทหารต่างประเทศ   และให้ผู ้
บัญชาการกองพล ท่ีลพบุ รีส ร้ า ง ป้อม เพื่ อ รักษา ช่องทางตาม ช่อง เขา ต่า งๆ    และให้
กระทรวงศึกษาธิการ(ซ่ึงพล. ต. ประยูรเป็นเจ้ากระทรวงในขณะนั้น) เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินการสร้างพุทธบุรีมณฑล   โดยไดมี้การวางฐานรากหอสังฆสภา และวางหลกัเขตเสาหินเป็น
รูปธรรมจกัร เรียงเป็นแนวเขตพุทธมณฑล มุ่งหวงัเอาศาสนามาช่วยกนัญ่ีปุ่นอีกทางหน่ึง83 

ซ่ึงในบริเวณพุทธบุรีมณฑลดังกล่าวมีความส าคญัในเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก 
ยุทธศาสตร์ เป็นชุมทางส าคญัท่ีสามารถต่อไปยงัภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ และท่ีส าคัญ เป็นชุมทางส าคัญก่อนจะเข้าไปยงับัวชุม อ าเภอไชยบาดาล และเข้า
เพชรบูรณ์ ซ่ึงไม่ควรปล่อยพื้นท่ีบริเวณน้ีใหว้า่ง จะกลายเป็นการเปิดช่องให้ญ่ีปุ่นเขา้มายึดเสียพื้นท่ี
ส่วนน้ีวางก าลงัพลได้   ซ่ึงเช่นนั้นจะท าให้ไทยศูนยเ์สียยุทธศาสตร์ส าคญัให้ญ่ีปุ่น และกองทพั
เขา้ถึงภาคเหนือและภาคตะวนัออกของไทย เลยไปถึงเขมรไดโ้ดยง่ายไดโ้ดยง่าย  

และด้วยความท่ีบริเวณน้ีเปรียบเสมือนเมืองชุมทาง  เข้าสู่ เมืองเหนือ และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จากกรุงเทพมหานคร และติดกบัการคมนาคมหลกัทั้งรถไฟและทางหลวงสาย
ประชาธิปัตย์ ท าให้การเขา้ถึงบริเวณน้ีเป็นไปได้โดยง่าย จึงสันนิษฐานว่าด้วยบริเวณดังกล่าว
สามารถโดนเขา้โจมตีจากกองทพัญ่ีปุ่นไดง่้าย จึงท าการยา้ยโครงการยา้ยเมืองหลวงไปยงัเพชรบูรณ์
ท่ีมีลกัษณะเอ้ือต่อการยทุธมากกวา่    

ดว้ยการท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าภาคกลาง ท าให้การสอดแนมจากทุก
ฝ่าย(ทั้งญ่ีปุ่นและฝ่ายพนัธมิตร)ท าไดโ้ดยง่ายดายจึงเป็นการดีกว่าท่ีจะยา้ยไปเพชรบูรณ์ เน่ืองดว้ย
เพชรบูรณ์อยูก่ลางหุบเขาท าให้เคร่ืองบินไม่สารถมองผ่านหมอกลงมาเจอท่ีซ้อนตวัของค่ายทหาร
และหน่วยราชการอ่ืนๆได ้อีกทั้งดว้ยสภาพภูมิประเทศของเพชรบูรณ์นั้นยงัท าปลอดภยัจากภยัทาง
อากาศมากกวา่เช่นกนั 

                                                        
83 ประยรู ภมรมนตรี,ชีวติ 5 แผ่นดินของข้าพเจ้า. (พระนคร : บรรณกิจ,2518). หนา้ 

499, อา้งถึงใน นายพรเลิศ พนัธ์วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของ

รัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม. (วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2521). 106-107. 



72 

อยา่งไรก็ตามการด าเนินการสร้างนครหลวงเพชรบูรณ์ของจอมพล ป. พิบูลสงครามท า
ใหก้องทพัญ่ีปุ่นเกิดความระแวงเป็นอยา่งมาก กระทั้งรัฐบาลญ่ีปุ่นมีการส่งขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ไปดู
การปลูกสร้างท่ีเพชรบูรณ์เป็นพิเศษ   จากบนัทึกเร่ือง การต่อสู่ขดัขวางรอนก าลงัญ่ีปุ่น และการ
เตรียมรบญ่ีปุ่นขั้นสุดทา้ย ต่อหน่ึงว่า   “...อน่ึงการสร้างฐานทพัท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ และการสร้าง
ทางสายกรุงเทพฯ อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นทางผา่นฐานทพัน้ีเอง ท าให้ทางฝ่ายญ่ีปุ่นสงสัย
เป็นอนัมาก หาวา่ผมไปท าอะไรลึกลบั คิดรบกบัเขาท่ีเพชรบูรณ์ ถึงกบัส่งขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่จาก
โตเกียวข้ึนไปดูการก่อสร้างท่ีเพชรบูรณ์เป็นพิเศษ...”84 

และความระแวงดงักล่าวท าให้ญ่ีปุ่นตอ้งการยืดพื้นท่ีบริเวณเขาคูบา จงัหวดัสระบุรี 
(บริเวณสถานีรถไฟสระบุรี ทิศใตข้องโครงการพุทธบุรีมณฑล) จอมพล ป. พิบูลสงครามเม่ือทราบ
เร่ืองจึงไดใ้ห้ก าลงัทหารราบท่ีลพบุรีเขา้ยึดพื้นท่ีก่อนและสร้างโรงเรือนข้ึน เพื่อกนัไม่ให้ญ่ีปุ่นยึด
เป็นท่ีตั้งกองทพัได้85 

ซ่ึงในขณะขั้นเป็นช่วงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แลว้ ประเทศญ่ีปุ่นและฝ่ายอกัษะ
ก าลงัเขา้สู่สถานการณ์ขบัขนั และเร่ิมอ่อนก าลงัลง จอมพล ป. พิบูลสงคามจึงเห็นวา่เป็นเวลาท่ีควร
ปลดเอกประเทศหนัมาต่อสู่กบัญ่ีปุ่น   โดยมีแผนการให้กองทพัภาคท่ี 1 ลอ้มป้องกนัรักษากรุงเทพ
ไว ้แลว้ให้กองทพัภาคท่ี 2 กระจายก าลงัพลตามแนวแม่น ้ าป่าสัก จากสถานีรถไฟท่าเรือ ถึงสถานี
แก่งคอย โดยมีกองหนุน ตั้งเรียงรายตามเมืองต่างๆระหวา่งลพบุรี ไปเพชรบูรณ์ (เมืองจุดวางก าลงั
พลเพื่อการอพยพตามโครงการยา้ยเมืองหลวง โคกกระเทียม, ไชยบาดาล, วิเชียรบุรี และเพชรบูรณ์ 
เป็นต้น) และมีกองทพัพายพัช่วยหนุนกองทพัภาคท่ี 2 และปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่นท่ีเชียงราย 
เชียงใหม่   รวมถึงกองก าลงัท่ีขอจากกองทพัสหประชาชาติเหนือกองทพัพายพัข้ึนไป ซ่ึงไดต้กลง
กนัไว ้ณ ช่วงเวลานั้นแลว้86 

จากข้อความข้างต้นการสร้างพุทธบุรีมณฑลกลายมาเป็นข้ออ้างของจอมพล ป. 
ในขณะถูกด าเนินคดีอาชญากรสงครามเม่ือเสร็จส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยการอา้งว่าเป็นการ
สร้างพื้นท่ีทางศาสนาเพื่อสกดักั้นกองทพัญ่ีปุ่นไม่ให้เขา้ถึงแนวรบส าคญัตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้
วางไวด้า้นตน้ได ้ทั้งน้ีจอมพล ป. พิบูลสงครามยงัไดป้ระกาศใหบ้ริเวณหลายแห่งทางภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นเขตหวงห้าม (พื้นท่ีในบริเวณจงัหวดัเชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค ์

                                                        
84 อ. พิบูลสงคราม, จอมพล ป. พบูิลสงคราม เล่ม 3. (กรุงเทพฯ : ศูนยก์ารพิมพ,์ 2518). 

650.  
85 เร่ืองเดียวกนั, 650. 
86 เร่ืองเดียวกนั, 681-682. 
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และจงัหวดัเลย เป็นตน้) ในบริเวณชุมทางรถไฟหรือบริเวณเส้นทางจุดยุทธศาสตร์ส าคญัๆท่ีใชใ้น
การการคมนาคมเช่ือมต่อ ซ่ึงพบวา่ในช่วงเวลานั้นมีกิจการของชาวญ่ีปุ่นอยูใ่นหวัเมืองเหนือไม่นอ้ย 
และแทจ้ริงแลว้การประกาศเขตหวงหา้มชาวต่างดา้วนั้นเป็นนโยบายกีดกนัทางการคา้ของรัฐบาลท่ี
มีต่อชาวจีนมากกวา่ 

อย่างไรก็ตามการวางแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานต่างๆท่ีได้กล่าวมานั้น ถูก
ยกเลิกไป เน่ืองจากการเสนอมติส่วนใหญ่ของสภาผู ้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นด้วยต่อร่าง
พระราชบญัญติั“ร่างพระราชก าหนดระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2487” และ “ร่าง
พระราชก าหนดจดัสร้างพุทธบุรีมณฑล พ.ศ. 2487” ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วนัท่ี 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2487 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487   จึงเป็นเหตุให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยื่น
หนงัสือลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 ถดัมา87 

และในปี พ.ศ. 2497เม่ือจอมพล ป.กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกคร้ัง 
โครงการพุทธบุรีมณฑลไดถู้กยกข้ึนมาอีกคร้ังเพื่อฉลองท่ีศาสนาพุทธด าเนินมาถึง 2500 ปี โดย
โครงการจดัท าดงักล่าวกินบริเวณพื้นท่ี 2500 ไร่ และยา้ยพื้นท่ีโครงการจากบริเวณพระพุทธบาท
สระบุรีไปจดัสร้างท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างกรุงเทพกบันครปฐมแทน และใช้ช่ือ “พุทธมณฑล” 
จนถึงปัจจุบนั 

 3.5 ความสัมพนัธ์และการเช่ือมโยงระหว่างโครงการการผังเมืองในสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป. พบูิลสงคราม (ในจังหวดัลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์) 

จากโครงการขา้งตน้ท่ีกล่าวมา 4 โครงการ คือ โครงการเมืองใหม่ลพบุรีพ.ศ.2480, 
โครงการนครหลวงใหม่(สระบุรี)พ.ศ.2485, โครงการยา้ยเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์พ.ศ.2486 
และโครงการพุทธบุรีมณฑลพ.ศ.2487 แมว้า่จะมีโครงการเกิดข้ึนไม่พร้อมกนั แต่เม่ือมองจากพื้นท่ี
ความสัมพนัธ์ของช่วงเวลาและนโยบายของรัฐบาล(จุดประสงคข์องจอมพล ป.พิบูลสงคราม)แลว้ 
พบวา่การผงัเมืองเหล่าน้ีมีส่วนเช่ือมโยงกนัเป็นอยา่งมาก 

ในปีพ.ศ. 2478 จอมพล ป.พิบูลสงครามด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและผู ้
บญัชาการทหารบก การทหารของประเทศไดพ้ฒันาเป็นอยา่งมาก มีการปรับปรุงการเรียนการสอน 

                                                        
87 “ส าเนาหนงัสือกราบถวายบงัคมลาออกของนายกรัฐมนตรี”. ไทยใหม่. ปีท่ี 14, ฉบบั

ท่ี 197 . (30 กรกฎาคม, 2487), 1, อา้งถึงใน นายพรเลิศ พนัธ์วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจาก
กรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม. (วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์
มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2521). 113-114.  
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เพิ่มหลกัสูตรวิชาทางทหาร และสั่งซ้ือยุทโธปกรณ์ทนัสมยัต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่
กองทพั มีการขยายพื้นท่ีเขตทหารให้กวา้งขวางข้ึนทั้งในส่วนของท่ีอยู่อาศยั อาคารโรงเรือนของ
ทหาร และในส่วนของสนามฝึกซอ้ม   ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ี พื้นท่ีในจงัหวดัลพบุรีไปจนถึงสระบุรี
และนครสวรรคบ์างส่วน ถูกใชเ้ป็นท่ีฝึกของทหารปืนใหญ่ 

จากภาพท่ี13 ซ่ึงเป็นแผนท่ีในปี พ.ศ. 2479นั้นพบว่าพื้นท่ีบริเวณตะวนัออกของทาง
รถไฟ มีเฉพาะค่ายสมเด็จพระนารายณ์เท่านั้น แต่ในปีพ.ศ. 2481 จากภาพท่ี 14ซ่ึงห่างกนั 2 ปี ไดมี้
การสร้างวงเวียนบนแนวถนนพระนารายณ์ข้ึนแลว้ และขยายค่ายทหารออกไปทางทิศตะวนัออก
และเหนือของแนวถนนมากข้ึนไปจนถึงบริเวณเขาน ้ าโจน ทั้งน้ีในพ.ศ. 2480 จากการประชุม
คณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี 30/2480 ท าให้ทราบวา่จอมพล ป.พิบูลสงครามนอกจากจะให้ลพบุรีเป็นเมือง
ทหารแลว้ยงัตั้งใจจะใชล้พบุรีเป็นเมืองอพยพอีกดว้ย  

จากภาพท่ี 26 จะเห็นไดว้า่ในพ.ศ.2479 มีการก าหนดเขตหวงห้ามเพื่อการศาสนาข้ึนท่ี
บริเวณพระพุทธบาทสระบุรีไวเ้พื่อประโยชน์ในการศาสนา บริเวณพระพุทธบาทนอกจากถนนสาย
พระพุทธบาทคาดวา่น่าจะตดัมาจากสถานีรถไฟหนองโดนหรือแม่น ้าป่าสักทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้
นอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวเป็นทางเกวียนและทางเท้าทั้ งส้ิน อย่างไรก็ตามยงัไม่เห็นถนน
ประชาธิปัตยใ์นบริเวณดงักล่าว ซ่ึงการตดัถนนสายดอนเมือง-สระบุรี-ลพบุรี มีโครงการสร้างในปี
พ.ศ.2479 โดยเล่ียงออ้มช่องเขา้เขา้ลพบุรีทางเหนือของเขาพระพุทธบาท 

เม่ือรวมกบัพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตตห์วงห้ามท่ีดินบริเวณพระพุทธบาท ต าบลขุน
โขลน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 2479 ท  าให้ทราบวา่พื้นท่ีในบริเวณพระพุทธบาทนั้น
เป็นบริเวณท่ีมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์ และพระพุทธศาสนาไม่นอ้ย 

ทั้งน้ีในช่วงเวลาของการพฒันาเมืองใหม่ลพบุรีเป็นเมืองทหารในสมยัจอมพล ป.พิบูล
สงคราม สระบุรีถูกใช้เป็นเมืองชุมทางทั้งทางรถไฟและการคมนาคมทางบก โดยสามารถเดินทาง
เช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพกบัเมืองเหนือ หรือเมืองภาคตะวนัออก หรือภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ผ่าน
เส้นทางสระบุรีทั้งส้ิน 
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ภาพท่ี 26 แผนท่ีแสดงเขตหวงหา้มบริเวณพระพุทธบาท  
ท่ีมา : “พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตตห์วงหา้มท่ีดินบริเวณพระพุทธบาท ต าบลขนุโขลน อ าเภอ
หนองโดน จงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 2479” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 53 (15 มีนาคม 2479) 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2484(ญ่ีปุ่นประกาศสงครามกบัสหรัฐอเมริกา และยกพลข้ึน

บกท่ีประเทศไทย) ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2485 ประเทศประสบปัญหาภยัทางอากาศเป็นอยา่งมาก 
ไทยถูกโจมตีทางอากาศ 30 คร้ัง และโจมตีทางบกถึง 36 คร้ัง จนกระทั้งในคืนวนัท่ี 24 มกราคม 
พ.ศ. 2485 เคร่ืองบินองักฤษไดโ้จมตีกรุงเทพฯอีกคร้ัง เป็นเหตุใหใ้นเท่ียงตรงวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 
2485 จึงได้มีพระราชโองการประกาศสถานะสงครามระหว่างไทยกับบริเตนใหญ่และ
สหรัฐอเมริกา88 

                                                        
88 “ค าแถลงการณ์เก่ียวแก่การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา”. ราช

กจิจานุเบกษา เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 5 (25 มกราคม 2485).  249. 
นอกจากนั้นสถานการณ์สงครามในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีญ่ีปุ่นได้เปรียบเป็น

อยา่งมาก แมว้า่จะ มีการตั้งกองบญัชาการร่วม ระหวา่ง  สหรัฐอเมริกา  องักฤษ  เนเธอร์แลนด์  และ
ออสเตรเลีย American - British - Dutch - Australian Command  (ABDACOM)ข้ึนเพื่อร่วม
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นโยบายยา้ยเมืองหลวงจึงเร่ิมโครงการข้ึนอีกคร้ัง โดยพื้นท่ีท่ีเลือกเป็นเมืองหลวงนั้น 
พบวา่เป็นพื้นท่ีซ่ึงสามารถเดินทางเช่ือมต่อกบัลพบุรีไดง่้ายทั้งส้ิน(ผา่นโครงข่ายการคมนาคมท่ีใน
ขณะนั้นมีการปรับปรุงทางและขยายทางหลวงในส่วนของทางท่ีเช่ือมระหว่างอ่างทอง อยุธยา 
ลพบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ พิษณุโลกในช่วงก่อนหน้านั้น) โดยมีการเสนอพื้นท่ีสร้างเมืองหลวง
ใหม่ในจงัหวดัพิษณุโลก นครสวรรค์ และอยุธยา ตามล าดบั สุดทา้ยโครงการสร้างเมืองหลวงได้
เลือกสร้างท่ีบริเวณทิศใตข้องพื้นท่ีบริเวณรอยพระพุทธบาทสระบุรี ซ่ึงเป็นท าเลท่ีดีเยี่ยมมากท าเลห
น่ึง ติดแม่น ้ าป่าสักอยู่ใกลร้ถไฟและถนน ไม่ไกลจากลพบุรีและไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั โดย
เรียกโครงการน้ีวา่ โครงการจดัสร้างนครหลวง สระบุรี  

ซ่ึงหากมองจากจากลกัษณะผงั(ภาพท่ี 17)พบว่าผงันครหลวงสระบุรีนั้นมีความพิเศษ
และโดดเด่นมากกว่าผงัเมืองใหม่ลพบุรีเป็นอยากมาก ทั้งทางด้านสเกลพื้นท่ีและรูปลกัษณ์(จะ
อธิบายโดยละเอียดในส่วนถดัไป) ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่ ผงัเมืองใหม่ลพบุรี กบัผงันครหลวงสระบุรี
นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงคบ์างประการท่ีแตกต่างกนั 

ประมาณช่วงกลางปีพ.ศ. 2486 ญ่ีปุ่นเดินเขา้สู่ความเพล่ียงพล ้าอยา่งไม่อาจประเมินค่า
ไดท่ี้หมู่เกาะโซโลมอน89 และอยูใ่นสถานะเสียเปรียบฝ่ายพนัธมิตรมากข้ึนเร่ือยๆ   จอมพล ป.พิบูล
สงครามมีค าสั่งยกเลิกโครงการสร้างนครหลวงสระบุรี และเปล่ียนการยา้ยเมืองหลวงจากสระบุรีไป
ยงัเพชรบูรณ์อยา่งเร่งด่วน 

เร่งสร้างทางหลวงไชยวิบูรณ์ ข้ึนไปเพชรบูรณ์และเร่งสร้างทางจากล าปางมาเช่ือมต่อ
กับทางจากโคราชขอนแก่นท่ีบริเวณด้านซ้าย แล้วจึงลงมาเช่ือมกับหล่มเก่า หล่มศักด์ิ และ

                                                                                                                                                               
บญัชาการสมรภูมิรบจากพม่าไปจนถึงออสเตรเลียเหนือ แต่ท าอะไรไม่ไดม้ากนกั และยกเลิกไปใน
เวลาอนัสั้น ญ่ีปุ่นยดึฮ่องกง ปีนงั  พม่า กวัลาลมัเปอร์ และสิงคโปร์ไดภ้ายในเวลารวดเร็ว ทั้งน้ีก่อน
วนัท่ี 25 มกราคม ญ่ีปุ่นไดโ้จมตีชวา สุมาตรา (Dutch East Indies) และหมู่เกาะปาปัวนิวกินีอยา่ง
ต่อเน่ือง กองก าลังสหรัฐ องักฤษ ดตัช์ และออสเตรเลียไม่สามารถท าการโตกลับได้มากนัก ดู
รายละเอียดเพิ่มเติม World War II Database. [online],  Retrieved  April 29, 2016, from 
http://ww2db.com/ จึงเช่ือไดว้า่การประกาศสงครามกบัสหรัฐและองักฤษในเวลาดงักล่าวส่วนหน่ึง
เพราะเล็งเห็นประโยชน์หากฝ่ายอกัษะชนะสงคราม ซ่ึงจะท าให้ไทยกลายเป็นชาติมหาอ านาจแห่ง
เอเชียบูรพา(ขา้พเจา้มองวา่สาเหตุน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผงันครหลวงสระบุรีถูกออกแบบข้ึนอยา่ง
พิเศษและใหญ่โต) 

89 N/A, Solomon Islands Campaign. [online],  Retrieved  April 29, 2016, from 
http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=8 
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เพชรบูรณ์ นอกจากสร้างทาง ปรับพื้นท่ีในเพชรบูรณ์และยา้ยหน่วยงานราชการต่างๆเขา้ไปอยู่ท่ี
จงัหวดัเพชรบูรณ์แลว้ ส่วนน่ึงท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จอมพล ป.พิบูลสงครามไดส้ั่งการให้สร้าง
บา้น ตามรายทางตั้งแต่ลพบุรี ไปจนถึงล าปางเป็นระยะๆ คือสร้างบา้นท่ีเขาน ้ าโจน(ปัจจุบนัอยูใ่น
ค่ายทหารโคกกระเทียม) สร้างบา้นชั่วคราวท่ีล านารายณ์, ท่ีวิเชียรบุรี สร้างบา้นพกัท่ีบา้นน ้ าก้อ 
หล่มศกัด์ิ(ก่อนหนา้น้ีมีท่ีพกัชัว่คราวท่ีบา้นป่าไมแ้ดง เพชรบูรณ์) และสร้างบา้นท่ี อ าเภองาว ล าปาง 

นอกจากการเร่งสร้างทางและอ่ืนๆ(ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้) จอมพล ป.พิบูลสงครามจึงมี
แผนท่ีจะรักษาก าลังทหารไวเ้พื่อไม่ให้ถูกปลดอาวุธ จึงได้โยกยา้ยก าลังส่วนใหญ่ไปไวท้าง
ภาคเหนือ90 สอดคลอ้งกบัความร่วมมือทางทหารของไทย-ญ่ีปุ่น ซ่ึงไทยรับผดิชอบตึงก าลงัทางตอน
เหนือของพม่า บริเวณเชียงตุง เพื่อกนัไม่ใหก้องก าลงัจากจีนยอ้นลงมาตีทพัญ่ีปุ่นในพม่า91 ทั้งน้ีไดมี้
ค าสั่งอย่างลบัให้ท าการเจรจาหยุดยิงกบักองทหารของจีนควบคู่ไปดว้ย92  นอกจากนั้นจากสมุดสั่ง
การฝ่ายทหารจอมพล ป.พิบูลสงคามยงัสั่งให้ตั้งกองพนัทหารตั้งค่ายในเขตหลงั กระจายตวัอยูต่าม
ชุมทางส าคญัๆทางสระบุรี, ลพบุรี–เพชรบูรณ์ และให้ยา้ยกองบญัชาการทหารบก หน่วยงานท่ี
ข้ึนกบัทหารบกทุกหน่วยงาน มาไวท่ี้เพชรบูรณ์93  

เขตหลงัขา้งตน้นั้น คือ เขตหลงัแนวรบ จากบนัทึกการต่อสู่ขดัขวางรอนก าลงัญ่ีปุ่น และ
การเตรียมรบญ่ีปุ่นขั้นสุดทา้ยของจอมพล ป.พิบูลสงครามกล่าววา่ 

เม่ือญ่ีปุ่นสงสันข้ึน เขาก็คิดจะยึดพ้ืนท่ีรบของกองทัพท่ี 2 ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณ
สระบุรีท่ีเขาคูบา ผมทราบเร่ืองน้ีเม่ือไปตรวจราชการภาคเหนือ จึงไดส้ั่ง ใหก้รมทหารราบ
สระบุรีไปยึดเขาคูบาโดยด่วน เราไดท้ าการยึดเขาคูบาโดยปลูกโรงเรือนเรียบร้อยภายใน 3 

                                                        
90 สายหยดุ เกิดผล, พลเอก.  มองญีปุ่่น มองไทย ในสงครามโลกคร้ังที ่2 : เปิดบันทกึ

พลเอกสายหยุด เกดิพล พ.ศ. 2485-2488. (กรุงเทพฯ : อกัษรสัมพนัธ์, 2550).  35. อา้งถึงใน วรพ
รรณ พูลสง่า, ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทีม่ีผลต่อการสร้างเส้นทางเดินทพัในสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2 ที่
อ าเภอขุนยวม. (เอกสารการคน้คา้เฉพาะบุคคล ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิล ภาควชิาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552).  9. 

91 กองบญัชาการทหารสูงสุด กรมยทุธศึกษาทหาร. ประวตัิศาสตร์การสงครามของ
ไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพา. (กรุงเทพฯ : อกัษรสัมพนัธ์, 2540), 117. อา้งถึงใน วรพรรณ พูล
สง่า, อา้งถึงแลว้, 9. 

92 ชาญ องัศุโชติ [บรรณาธิการ], จอมพล ป. พบูิลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 
กรกฎาคม 2540, อา้งถึงแลว้, 260. 

93 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ป. พิบูลสงคราม, จอมพล.  สมุดส่ังการฝ่ายทหารเล่ม1-5.  
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วนั... ทราบต่อมาวา่ญ่ีปุ่นคิดจะเอาชนะเราในเร่ืองน้ี โดยจะเขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีหลงัแนวรบของ
กองทพัท่ี 2 คือระหวา่งสระบุรีกบัลพบุรี ผมจึงไดเ้อาพระเขา้ช่วย94 

จากบนัทึกขา้งตน้เขา้ใจไดว้า่ พื้นท่ีหลงับริเวณล่างสถานีรถไฟสระบุรีลงมา(บริเวณเขา
คูบา)เป็นพื้นท่ีด้านหน้าของแนวรบ ทั้งน้ีหากจดัตั้งพุทธบุรีมณฑลส าเร็จ เน่ืองจากความร่วมมือ
ทางดา้นศาสนาไทย-ญ่ีปุ่นท่ีมีมาโดยตลอด กองพลญ่ีปุ่นจะรุกคืบข้ึนไปยงัภาคเหนือไดโ้ดยล าบาก 

 
4. การจัดสรรทีด่ิน “นิคม” 

4.1 นโยบายรัฐบาล กบั การบ ารุงการครองชีพของราษฎร 

ในช่วงปี พ.ศ. 2482 เป็นตนมา รัฐบาลหลวงพิบูลสงครามนั้น มีนโยบายท่ีจะ
ผลกัดนัให้ราษฎรมีอาชีพเล้ียงตวัเองได ้และเป็นช่วงท่ี เกิดวาทกรรมเก่ียวกบั “ท่ีดิน” และ “อาชีพ” 
เป็นอนัมากจากทั้งทางสุนทรพจน์ของตวันายกรัฐมนตรีเอง และทางการประชาสัมพนัธ์โฆษณาของ
ฝ่ายรัฐบาล ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายการบ ารุงค่าครองชีพของราษฎร  

การบ ารุงการครองชีพของราษฎรนั้นรัฐบาลได้แบ่งการด าเนินการตามนโยบายเป็น 2 
ส่วน   สวนแรกคือการควบคุมและจดัการการให้สัมปทานอาชีพ  อีกส่วนคือการสนบัสนุนทุนใน
การเร่ิมตน้ประกอบอาชีพหรือทุนในการเพิ่มรายไดภ้ายในครัวเรือน เพื่อให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกแก่ราษฎรชาวไทยอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย    

ทั้งน้ีรัฐบาลได้เน้นเร่ืองการปลูกผกัสวนครัว และการเล้ียงสัตว์เพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนเพื่อให้มีกินและเพื่อมีเงินเก็บออมต่อไป จากค าปราศรัยของนายกรัฐมนตรีหลวงพิบูล
สงคราม กล่าวผา่นวิทยุกระจายเสียง เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2482 เน่ืองในโอกาส อภิลกัขิตสมยั
แห่งวนัทา้ยศก 

ขา้พเจ้าคิดอยู่เสมอว่า สมมติข้าพเจ้าเป็นท่าน คือมีที่ดิน มีบ้านเรือน ตั้งเป็น
ครัวเรือนสกัครัว 1 ขา้พเจา้จะท าอย่างไรในวิธีออมทรัพยเ์พ่ือตั้งตวัเองใหพ้อมีอนัจะกิน   ถา้
ขา้พเจา้อยู่ตามต่างจงัหวดัในภูมิภาค ขา้พเจา้จะท าการเพาะปลูกเรือนสวนไร่นา เงินค่าขาย
ขา้วท่ีไดม้า ขา้พเจา้จะเก็บไวเ้ป็นค่าซ้ือของรับประทานในครอบครัวซ่ึงย่อมไม่ส้ินเปลืองก่ี
มากนอ้ย... 

ถา้ครัวเรือนทุกครัวของประชากรแห่งไทยมีการท าสวนครัวและเล้ียงสัตวพ์อ
ทุ่นค่าอาหารไดด้งัขา้พเจา้วา่มาน้ี   ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ อาจประหยดัค่าอาหารไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 

                                                        
94 อ.พิบูลสงคราม, จอมพล ป.พิบูลสงคราม เล่ม 3, 650. อา้งถึงใน นายพรเลิศ พนัธ์

วฒันา, 2521. อา้งถึงแลว้, 107. 
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10 บาท   พลเมืองของเรามีสถิติส ามโนครัวท่ีส ารวจแลว้เม่ือปี 2480 ถึง 3,178,299 ครอบครัว 
ในปีหน่ึงๆเราอาจประหยดัเงินไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 31 ลา้นบาท ซ่ึงไม่ใช่เลก็นอ้ยเลย 

เพราะฉะนั้น ถา้พ่ีนอ้งชาวไทยปรารถนาจะช่วยกนัสร้างชาติให้ก้าวหน้าจริงๆ
แลว้ก็ควรท าตามค าแนะน าของรัฐบาลท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวมาน้ีโดยพร้อมเพรียงกนัโดยไม่รอ
ชา้ ความสุขและความมัง่คัง่สมบูรณ์กจ็ะมาประสพแก่ตวัท่านเองทุกๆคน95 

ค าปราศรัยขา้งตน้เป็นการช้ีชวนให้ราษฎรหนัมาปลูกผกัสวนครัวและเล้ียงสัตวไ์วเ้พื่อ
การบริโภคในครัวเรือน ทั้งน้ีไดก้ล่าวไวด้ว้ยวา่ การกระท าดงักล่าวนั้นจะส่งผลให้ประชากรมีกินมี
เหลือใช ้  และส่งผลต่อ “การสร้างชาติ” ใหก้า้วหนา้ในท่ีสุด 

ทั้งน้ีการปลูกผงัสวนครัวและการเล้ียงสัตว์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรณรงค์ หรือการ
แนะน าใหป้ระชาชนปฏิบติัแบบอะลุ่มอล่วย กลบัเป็นการด าเนินการเชิงบงัคบัใชต้ามกฎหมาย ซ่ึงมี 
“พระราชบญัญติัการสวนครัวและการเล้ียงสัตว ์เพื่อประโยชน์แก่ครัวเรือน พ.ศ. 2482”มาบงัคบัใช ้
เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากท่ีดินในพื้นท่ีตั้งบา้นเรือนอาศยั ให้เกิดผลมากท่ีสุด  เพื่อเปล่ียน
พื้นท่ีวา่งไม่ใชท้  าประโยชน์ใหเ้กิดประโยชน์ข้ึน 

นโยบายท่ีดินและการจดัสรรท่ีดินของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามนั้น อาจกล่าวได้
วา่ผกูโยงอยูก่บันโยบายใหญ่ “การสร้างชาติ” ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในสมยัน้ี อยา่งไรก็
ตามรัฐบาลมองวา่การสร้างชาตินั้นจะส าเร็จได ้ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีสามารถกระท าโดยรัฐบาลฝ่ายเดียว     
ต้องร่วมมือกันทั้ งทางด้านประชาชน กับทางด้านรัฐบาลและข้าราชการร่วมด้วย “...ทางด้าน
ประชาชนนั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งนึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมมาก่อน ประกอบอาชีพเพื่อการครอง
ชีพ ดูแลสุขภาพอนามยัของตนใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ ตอ้งมีวฒันธรรมและศีลประจ าใจจึงไดช่ื้อวา่เป็น
ผู้มีอารยธรรม...”96   

 รัฐบาลไดร้ณรงค์ให้ประชากรบุกเบิกท่ีดินว่างเปล่าเพื่อการครองชีพท่ีมัน่คงข้ึน ทั้งน้ี
ความมัน่คง มัง่คัง่ของประชากรมีผลต่อความมัน่คงของประเทศ และยงัมีผลต่อการพฒันาประเทศ 
เป็นประเทศอารยะในเอเชีย มิใช่ประเทศป่าเถ่ือนต่อไป  

                                                        
95 “ค าปราศรัยของนายกรัฐมนตรีกล่าวแก่ประชากรของชาติโดยทางวทิยกุระจายเสียง 

ในอภิลกัขิตสมยัแห่งวนัทา้ยศก 31 มีนาคม 2482” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่57, (วนัท่ี 1 
เมษายน 2483),  หนา้ 18-19. 

96 “สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีกล่าวทางวทิยกุระจายเสียงแด่ประชาชนชาวไทยทั้ง
มวล ในอภิลกัขิตสมยัแห่งงานเฉลิมฉลองวนัชาติ 24 มิถุนายน 2483” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่
853, (วนัท่ี 24 มิถุนายน 2483),  หนา้ 7. 
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ส่ิงท่ีขา้พเจา้อยากจะเนน้ใหม้ากก็คือ รัฐบาลน้ีมีความมุ่งหมายอนัแรงกลา้ท่ีจะ
ให้พ่ีนอ้งชาวไทยแยกยา้ยกนัไปจบัท่ีรกร้างถางพงท าประโยชน์ทางทรัพยใ์นดินสินในน ้ า   
เราทราบกนัแลว้วา่เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ และยงัมีท่ีรกร้างว่างเปล่าอยู่มากหลาย     รัฐบาล
พร้อมจะใหสิ้ทธิแก่ประชากรท่ีปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัท่ีดิน และช่วยเหลือ   ถา้
พ่ีนอ้งชาวไทยแยกยา้ยกนัไปหาท่ีท ามาหากิน     ตั้งภูมิล าเนาท าท่ีรกร้างว่างเปล่าให้เป็น
ประโยชน์   ชาติไทยก็จะได้ขยายตัว ความมัน่คงใหญ่หลวงของชาติก็จะบังเกิดมีและ
เพ่ิมพูนยิ่งข้ึน       

 เร่ืองน้ีรัฐบาลไดต้ั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง ท าการพิจารณาหาทางท่ีจะท าให้
ราษฎรไดรั้บความสะดวกในการมีท่ีท ากินและขยายตวัออกไป... 

...ในวนัหน่ึงขา้งหน้าเราจะไดเ้ห็นแผ่นดินไทยของเรามีส่วนรกร้างว่างเปล่า
น้อยลงไปกลายเป็นท่ีให้ความสมบูรณ์พูนทรัพย์   พ่ีน้องชาวไทยต่างจะมีท่ีดินเป็น
กรรมสิทธ์ิของตนๆ ส าหรับการประกอบการหาเล้ียงชีพตลอดชีวิต และเป็นมรดกตกทอด
ไปถึงลูกหลาน  

เ ม่ือพ่ีน้องชาวไทยได้มีหลักฐานมั่นคงเช่นน้ี ก็นับเป็นความมั่นคงของ
ประเทศชาติ และความตอ้งการของขา้พเจา้อยา่งท่ีสุด97 

นโยบายการบ ารุงค่าครองชีพของราษฎรอนัเป็นหน่ึงในนโยบายหลักของรัฐบาล
คณะราษฎร อาจกล่าวไดว้่าเป็นท่ีมาเร่ิมแรกของการสร้างนิคมต่างๆ รวมถึงนิคมสร้าง     ซ่ึงนาย
วิลาส โอสถานนท์ รัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณา กล่าวถึงโครงการด าเนินการจดัตั้งนิคม เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพใหก้บัประชาชนไวใ้นสุนทรพจน์ “ส ารวจตวัเอง” เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2482 ผา่ยทางวทิยกุระจายเสียง (ณ ขณะดงักล่าวโครงการยงัไม่ปรากฏชดั โดยมีพระราชบญัญติัจดั
ตงัสหกรณ์นิคมข้ึนในปีถดัไป ละจดัตั้งนิคมข้ึนจริงในปี พ.ศ. 2485)  

รัฐบาลได้มีโครงการด าเนินการสร้างนิคมแบบไร่นาส่วนผสมข้ึนในท่ีอนัสมควร 
กล่าวคือให้ราษฎรไดป้ลูกพืชหมุนเวียนหลายๆพืช เช่น ท าไร่ฝ้าย ไร้ยาสูบ ท านา ปลูกถัว่ ท าสวน
ครัว และเล้ียงสัตว ์เผื่อว่าอย่างอ่ืนเสียไป ก็จะไดอ้ย่างอ่ืนๆ  เป็นเคร่ืองเล้ียงตวัเอง   และเพื่อให้
ราษฎรได้มีใช้ปลูกสร้างบา้นในราคาย่อมเยาว ์ทางการจะได้จดัโรงเล่ือยข้ึน เพื่อขายไมใ้นราคา
ยติุธรรม98 

                                                        
97 เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 8-9. 
98“สุนทรพจน์ “ส ารวจตวัเอง” นายวลิาส โอสถานนท ์รัฐมนตรี และอธิบดีกรม

โฆษณา กล่าวทางวทิยกุระจายเสียง  30 ตุลาคม 2482” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่56, (วนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2482),  หนา้ 10. 
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4.2 นโยบายรัฐบาลกบัการจัดตั้งสหกรณ์นิคม 

การจะสร้างชาติไดน้ั้น ประชาชนจ าเป็นตอ้งสร้างตนเองให้ไดเ้สียก่อน เม่ือมี
ท่ีดิน มีการประกอบอาชีพ หรือมีอาชีพ ก็สามารถเล้ียงตวัเองให้มัน่คงได ้ไม่เป็นภาระรัฐบาล   จึง
สามารถช่วยกนัสร้างชาติใหม้ัน่คงข้ึนได ้ 

ในการประชุมวสิามญั สภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังท่ี 1/2483 สมยัท่ี 2 ชุดท่ี 3 ในวนัศุกร์ ท่ี 1 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2483 ท่ีประชุมไดล้งมติรับ ร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483 และ
ตั้งกรรมาธิการวิสามญัข้ึนคณะหน่ึงเพื่อพิจารณา99 เป็นผลให้เกิด “พระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์
นิคม พ.ศ. 2483”ข้ึน  

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าน้ีได้มี “พระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคมในเขตต์ท่ีดินหวง
ห้าม ในทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2480” (ประกาศในปีพ.ศ. 2481)ข้ึนก่อนหน้าแล้ว โดยใน
ขอ้ก าหนดต่างๆของพ.ร.บ.ดงักล่าวมีรายละเอียดค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบั พ.ร.บ.ปี 2483100 

พระราชบญัญติัจดัตั้ งสหกรณ์นิคมดังกล่าว ให้อ านาจกรมสหกรณ์จดัตั้ งนิคมเพื่อ
กิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในเขตท่ีดินซ่ึงจดัไวส้ าหรับการนั้น   โดยให้มีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 นาย
เพื่อพิจารณาสอบสวนคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์นิคม และจะหมดอ านาจเม่ือสหกรณ์
นิคมนั้นไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์แลว้ 

เม่ือสมาชิกในสหกรณ์นิคมไดท้  าประโยชน์ในท่ีดินและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ครบถ้วนแล้ว อธิบดีกรมสหกรณ์จะออกหนงัสือสิทธิท่ีจะขอตราจอง ซ่ึงตราว่า ไดท้  าประโยชน์
แล้ว” หรือโฉนดแผนท่ีเลยแก่สมาชิก เม่ือรับแล้วท่ีดินตามหนังสือนั้นพน้จากการหวงห้ามทนัที    
สมาชิกต้องจ่ายเ งินค่าครอบครองท่ี ดินให้กรมสหกรณ์ในอัตราและวิ ธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง101     

ทั้งน้ีหลงัจากมีพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483 แลว้    ไดอ้อก 

                                                        
99 “ประกาศสภาผูแ้ทนราษฎร เร่ืองตั้งกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติั

จดัตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่57, (วนัท่ี 12 พฆศจิกายน 2483), หนา้ 
2797-2798. 

100 ดูรายละเอียดใน “พระราชพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคมในเขตตท่ี์ดินหวงหา้ม 
ในทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2480” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 55 (4 เมษายน 2481) 

101 “พระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่57, (วนัท่ี 
24 ธนัวาคม 2483), หนา้ 897-901. 
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“กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคมพ.ศ. 
2483” ส าหรับจดัตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรมในเขตท่ีดินซ่ึงไดห้วงหา้มไว ้ในทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่      

“กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 
2483 (ฉบบั 2)”ส าหรับจดัตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรม ในเขตหวงห้าม ต าบลนครเดิฐ ต าบลในเมือง 
ต าบลปากน ้า อ าเภอสวรรคโลก   ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั     และต าบลพญา
แมน ต าบลท่ามะเฟือง ต าบลคอรุม ต าบลไร้ออ้ย อ าเภอพิไชย จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

“กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 
2483 (ฉบบั 3)”ส าหรับจดัตั้งสหกรณ์นิคมเกลือในเขตหวงห้าม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร   และอ าเภอบางขนุเทียน จงัหวดัธนบุรี102  

จากรายงานกิจกานิคมสร้างตนเองระหว่างปี  พ.ศ.  3483-2503 ของกรม
ประชาสงเคราะห์ ใหข้อ้มูลไวว้า่ มีการจดัตงันิคมสร้างตนเองในทอ้งท่ีพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี 
และ จงัหวดัลพบุรี ในปีพ.ศ. 2483 ดว้ย103   อยา่งไรก็ตามไม่สามารถหากฎกระทรวง หรือพระราช
กฤษฎีกาอา้งอิงขอ้มูลดงักล่าว 

ในช่วงปี พ.ศ. 2483 เป็นตน้มา อาจกล่าวไดว้า่รัฐบาลสนใจ หรือเนน้ การมีท่ีดินท ากิน 
และการมีอาชีพของประชากรในประเทศเป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลไดป้ระกาศ 
“พระราชบญัญติัจดัหางานให้ผูไ้ร้อาชีพ พ.ศ. 2484”ข้ึน   เพื่อประกาศให้ชายไทยท่ีบรรลุนิติภาวะ
ทุกคนต้องมีอาชีพหรือรายได้อยู่เป็นปกติ เวน้แต่ มีอายุเกิน 50 ปีข้ึนไป , ผูท่ี้ก  าลงัรับการศึกษา , 
ภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา สติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ เป็นผูท่ี้ไดรั้บการอุปการะเล้ียงดูเป็น
ปกติจากผูมี้หนา้ท่ีเล้ียงดู 

หากเป็นผูไ้ร้อาชิพและไม่เขา้บุคคลท่ีไดรั้บการละเวน้ ให้แจง้ต่อเจา้หน้าท่ีประจ าเขต
จงัหวดั ขา้หลวงประจ าจงัหวดั มีอ านาจในการจดัหา หรือก าหนดงานให้ผูน้ั้นประกอบเป็นอาชีพ
ภายในจงัหวดันั้น หากไม่ปฏิบติั หรือหลบหนีการปฏิบติั จะมีบทลงโทษทางกฎหมาย104 

                                                        
102 รวมรวมจาก “กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบญัญติัจดัตั้ง

สหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483” , (ฉบบั 2) และ (ฉบบั3) ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่57, (วนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2483), หนา้ 621-627. 

103 กรมประชาสงเคราะห์. รายงานกจิการนิคมสร้างตนเองระหว่างปี พ.ศ. 2483-2503, 
(พระนคร : มงคลการพิมพ,์ 2504), หนา้7-8. 

104 “พระราชบญัญติัจดัหางานใหผู้ไ้ร้อาชีพ พ.ศ. 2484” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่58, 
(วนัท่ี 30 กนัยายน 2484), หนา้ 1220-1227. 
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ในปี 2485 เป็นปีแรกท่ีจดัตั้งสหกรณ์นิคมโดยการออกพระราชบญัญติัแยกส่วนอยา่ง
เป็นระบบมากข้ึนกวา่เม่ือปีพ.ศ. 2483   โดยจดัตั้งนิคมฝ้าย นิคมเกลือ นิคมกสิกรรม และนิคมสร้าง
ตนเอง นิคม 4 ประเภทน้ี ตั้งอยูใ่น 7 จงัหวดั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จดัตั้ งนิคมฝ้าย ในจังหวดัสุโขทัยและจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2485) 

2. จดัตั้งนิคมเกลือ ในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัธนบุรี(ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2485) 

3. จดัตั้งนิคมกสิกรรม ในจงัหวดัเชียงใหม่(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 26 
พฤษภาคม 2485) 

4. จดัตั้ งนิคมสร้างตนเอง ในจงัหวดัลพบุรีและจงัหวดัสระบุรี(ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2485)105 

สมาชิกในนิคมต่างๆนั้นไดม้าจากการพิจารณาคดัเลือกของคณะกรรมการจดัตั้งนิคม 
โดยเลือกจากบุคคลซ่ึงยงัไม่มีท่ีดินท ากินหรือมีแต่นอ้ย บุคคลผูไ้ร้อาชีพ หรือ คนจรจดัไร้ท่ีอยูอ่าศยั 

เห็นไดจ้าก “พระราชกฤษฎีกาควบคุมคนจรจดัและผูไ้ม่ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2485” ได้
ให้อ านาจต ารวจในการสอบสวนผูต้อ้งสงสัยเป็นคนจรจดัหรือผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ และสามารถ
จบักุมไดห้ากผูน้ั้นขดัขืนการสอบสวน     หากพบวา่เป็นคนจรจดัหรือผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพให้น า
ตวัไปยงักรมประชาสงเคราะห์ เพื่อพิจารณามอบหมายให้ไปอยูใ่นนิคมสร้างตนเอง หรือในแหล่ง
ประกอบการงาน หรือส่งไปท างาน ณ ท่ีหน่ึงท่ีใดตามความเหมาะสม     พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีให้
ไวค้วบคุมคนจรจดัและผูไ้ม่ประกอบอาชีพ เพื่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
และความปลอดภยัสาธารณะ106 

                                                        
105 เรียบเรียงจาก “พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมกสิกรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 

2483”, “พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมฝ้ายในจงัหวดัสุโขทยัและจงัหวดัอุตรดิตถ ์พ.ศ. 2485” ,  “พระ
ราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมเกลือในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัธนบุรี พ.ศ. 2485” และ “พระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งนิคมสร้างตนเองในจงัหวดัลพบุรีและจงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 2485” ราชกจิจานุเบกษา
เล่มที ่59 ตอนที ่34 และตอนที่ 54, (26 พฤษภาคม 2485 และ 18 สิงหาคม 2485), หนา้ 1092-1106 
และ หนา้1464-1468. ตามล าดบั 

106 “พระราชกฤษฎีกาควบคุมคนจรจดัและผูไ้ม่ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2485” ราช
กจิจานุเบกษาตอนที ่ 81 เล่มที ่59, (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2485), หนา้ 2607-2612. 
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ในปี พ.ศ. 2485 มีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมสร้างตนเองในจงัหวดัลพบุรีและจงัหวดั
สระบุรีข้ึน โดยไดป้ระกาศนพระราชกิจจานุเบกษาในวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2485 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
นบัตั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป     จดัสร้างนิคมสร้างตนเองพื้นท่ีละ 1 นิคม บริเวณท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ท่ีดินหวงห้ามไวต้ามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินในทอ้งท่ีอ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอ
เสาไห้ อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองโดน อ าเภอไชยบาดาล จงัหวดัสระบุรี และอ าเภอเมืองลพบุรี 
อ าเภอโคกส าโรง และอ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี  

จุดประสงคก์ารสร้างนิคมสร้างตนเองนั้นเพื่อให้ประชาชนไดมี้ท่ีท ากินสร้างบา้นเรือน
ประกอบอาชีพเป็นหลกัแหล่ง ซ่ึงบุคลท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมาชิกเขา้ครอบครองท่ีดินในนิคมไดน้ั้นตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นผูทุ้พลภาพ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ มีความขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพ มีความประพฤติดี และไม่มีท่ีดินเป็นของ
ตนเอง หรือมีอยูแ่ลว้แต่เป็นจ านวนนอ้ยไม่พอท ากิน นอกจากน้ียงัมีการก าหนดให้แต่ละครอบครัว
สามารถครอบครองท่ีดินไดไ้ม่เกินครอบครัวละ 25 ไร่ แต่หากประกอบอาชีพบางอย่างท่ีมีความ
จ าเป็นจะสามารถใหค้รอบครองไดไ้ม่เกิน 50 ไร่ 

ทั้งน้ีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะแต่งตงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน มาพิจารณา
คดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกในนิคม107 

การจัดตั้ งนิคมสร้างตนเองข้ึนสะท้อนให้เห็นถึงการแนวคิดความเสมอภาคของ
ประชาชนทัว่ไป และสิทธ์ิในการสามารถครอบครองท่ีดินท ากิน ซ่ึงส่งเสริมให้ประชาชนท่ีมีก าลงั
ความสามารถแต่ขาดพื้นท่ีท ามาหากินไดเ้ขา้มาจบัจองใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า ทั้งเป็น
การเพิ่มรายไดใ้ห้กบัประชาชน และเป็นการพฒันาท่ีดินให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงความเสมอภาคนั้นคือ
หน่ึงในหลกั 6 ประการ อนัเป็นนโยบายหลกัท่ีรัฐบาลคณะราษฎรไดป้ระกาศไว ้

การสร้างชาติยอ่มเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบัการสร้างตวัเองโดยตรง   ถา้ทุกคนได้
สร้างตนเองให้ดี และสร้างครอบครัวให้เป็นหลกัฐานมัน่คง ประมวนกนัเขา้แลว้ก็คือชาติ
ไดรั้บการสร้างใหเ้จริญรุ่งเรืองไปพร้อมกนัในตวั ทั้งน้ีโดยอาศยังานท่ีแต่ละคนไดส้ร้างข้ึน
นั้นเอง108 

                                                        
107 “พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมสร้างตนเองในจงัหวดัลพบุรีและจงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 

2485” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่59, (วนัท่ี 18 สิหาคม 2485), หนา้ 1464-1468. 
108 “ค าปราศรัยของ พนฯ ท่านนายกรัฐมนตรีแด่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล ใน

อภิลกัขิตสมยัแห่งงานเฉลิมฉลองวนัชาติ 24 มิถุนายน 2485” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่59 ตอน
ที ่46, (วนัท่ี 24 มิถุนายน 2485), หนา้ 1722. 
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บทที ่3 

ผลสะท้อนจากบริบททางการเมืองและนโยบายภาครัฐต่อการผงัเมือง 

 ความหมายและขอบเขตของ “การเมือง” คือ แนวคิด  อุดมการณ์ พฤติกรรม และ
ระเบียบแบบแผนของการท่ีมนุษยป์ฏิบติัต่อกนัในสังคม การเมืองเป็นเร่ืองของการใช้อ านาจและ
การถูกใช้อ านาจในทางการปกครองต่อกนั นอกจากนั้น ยงัเก่ียวกบัผลประโยชน์ และค่านิยมของ
คนในการปฏิบติัตวัต่อกัน   ขอบเขตของการเมือง จึงรวมไปถึงการปกครอง การใช้อ านาจใน
ทางการปกครองและการบริหารประเทศ    
 บริบททางการเมือง ซ่ึงรวมถึงการปกครอง การบริหารประเทศนั้นมีบทบาทและ
ผลกระทบต่อการผงัเมืองของประเทศ   ทั้งดา้นการก าหนดนโยบายการผงัเมืองของรัฐบาล รวมถึง
การก าหนดทิศทางการพฒันา ขอบเขตการขยายตวัของเมือง และการน านโยบายไปใชป้ฏิบติัจริง    
 
1. “เมือง” กบัการเปลีย่นผ่านทางการปกครอง 

 1.1 เมือง ความหมายและการตีความ  

   ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายของ เมืองไวว้่า เมือง หมายถึง เขตซ่ึงเคยเป็น
เมืองส าคญัในระดบัจงัหวดั ต่อมาถูกลดฐานะเป็นอ าเภอ และ เขตซ่ึงเป็นท่ีชุมชนและเป็นท่ีตั้งศาลา
กลางจงัหวดั ซ่ึงในคร้ังก่อน ถา้เป็นเมืองใหญ่หมายถึงเขตภายในก าแพงเมือง109 
 เมือง ในค านิยามจากหนงัสือ การบริหารการพฒันา: ความหมาย เน้ือหา แนวทาง และ
ปัญหา ของติน ปรัชญพฤทธ์ิ คือ บริเวณ หรือสถานท่ีตั้งถ่ินฐานของประชากรจ านวนหน่ึง และ
ประชากรเหล่าน้ีจะตอ้งมีความหนาแน่นต่อพื้นท่ีพอสมควร (จ านวนประชากร หรือจ านวนความ
หนาแน่นของประชากร มีค่าก าหนดต่างออกไปในแต่ละประเทศ)110  
 

                                                        
109 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (กรุงเทพฯ : 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) 
110 ติน ปริชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพฒันา: ความหมาย เน้ือหา แนวทาง และปัญหา 

(กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551) หนา้ 312. 
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ค าจ ากดัความของเมือง ในหนงัสือ ววิฒันาการชุมชนและการผงัเมือง ของวรรณรินทร์ พฒันะอเนก 
หมายถึง บริเวณท่ีมนุษยต์ั้งถ่ินฐานรวมกนัอยา่งหนาแน่น ประกอบดว้ยอาคารบา้นเรือนมัน่คงถาวร 
ประชากรมีอาชีพหลากหลาย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบบริหารภายใต้
กฎระเบียบของสังคมและวฒันธรรมอนัต่อเน่ืองยาวนาน อนัเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์
ทั้งส้ินโดยขยายตวัจากชุมชนเล็กๆจนเป็นเมือง111 
 ดงันั้นนิยาม “เมือง” คือ ชุมชนส าคญัท่ีมีประชากรตั้งถ่ินอยู่รวมกนัอย่างหนาแน่นใน
ระดบัหน่ึง มีอาคารบา้นเรือนคงทนถาวร มีระบบการปกครองเมือง ระเบียบสังคมและวฒันธรรมท่ี
ยดึถือปฏิบติั มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตามสมควร    
 ส าหรับพฒันาการการตั้งถ่ินฐานและการสร้างเมืองท่ีสามารถพฒันาจากชุมนุมชนข้ึน
เป็นรัฐได้นั้น   รัฐในดินแดนแถบประเทศไทย มกัเร่ิมจากการท่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กในแหล่ง
ทรัพยากรหายาก อาทิเช่นบริเวณท่ีสามารถถลุงแร่โลหะ บริเวณท่ีพบแหล่งเกลือ หรือบริเวณท่ีราบ
ลุ่มน ้ าชายทะเลซ่ึงสามารถติดต่อคา้ขายกบัภายนอกได ้กลุ่มคนท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวจึง
เป็นกลุ่มคนหลากหลายเผ่าพนัธ์ุชนชาติ ไม่เฉพาะแค่กลุ่มคนทอ้งถ่ินเดิม หรือกลุ่มสายตระกูล
เดียวกนัเพียงเฉพาะ จึงเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างระบบการเมืองและวฒันธรรมบูรณาการข้ึน
เพื่อจดัการความหลากหลายดงักล่าว112 
 ซ่ึงการจกัระเบียบเมือง รวมถึงการจดัระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมืองนั้น
ข้ึนอยู่กับนโยบายของรัฐเป็นส่วนใหญ่   ทั้ งน้ีระบบการปกครองของรัฐมีส่วนในการสร้าง
วฒันธรรมและระเบียบสังคม   ดังนั้นการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง ย่อมมีส่วนในการ
เปล่ียนแปลง “เมือง” ดว้ยเช่นกนั 

1.2 เมือง ในการปกครองโดยระบอบอ านาจพระมหากษัตริย์ 

             วิวัฒนาการระบบการปกครองของประเทศ ระบบการปกครองเกิดข้ึนมาพร้อม
ชุมชนและสังคมมนุษย์ การเกิดผูป้กครองหรือหัวหน้ากลุ่มอาจเกิดข้ึนจากความอาวุโสหรือ
เช่ียวชาญด้านหน่ึงด้านใดเป็นพิเศษหรือเกิดจากการเป็นผูน้ าทางด้านจิตวิญญาณ(หมอผี) การ
เกิดข้ึนของหัวหน้า ผูป้กครอง หรือผูช้ี้น าดงักล่าวน้ี เกิดข้ึนเพื่อการควบคุมพฤติกรรมของคนใน

                                                        
111 วรรณรินทร์ พฒันะเอนก.ววิัฒนาการชุมชนและการผงัเมือง. (ปทุมธานี : 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต, 2543). หนา้ 2-2. 
112 ศรีศกัร วลัลิโภดม, สยามประเทศ. (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547)หนา้ 91-92 
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กลุ่ม หรือเป็นผูค้วบคุมการจดัสรรหน้าท่ีความรับผิดชอบ แบ่งผลประโยชน์ต่างๆของคนในกลุ่ม 
เป็นตน้ ซ่ึงไม่ไดมี้การแบ่งชนชนักนัอยา่งเป็นทางการนกั ต่อมาเม่ือแต่ละกลุ่มมีการต่อสู้กนัเพื่อยึด
ทรัพยากรและแหล่งการผลิตของอีกกลุ่ม กลุ่มท่ีพ่ายแพก้ลายมาเป็นเชลย และกลายเป็นสังคมใน
ระบบทาสข้ึนมาทั้งน้ีระบบทาสดงักล่าวไดพ้ฒันากลายมาเป็นสังคมในระบบศกัดินาในท่ีสุด113 
 ระบบศักดินา(Feudalism)เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยในยุโรป ระบบศกัดินาเกิดข้ึนตั้งแต่ในสมยัจกัรวรรดิโรมนั และในประเทศไทย
ระบบศกัดินาเกิดข้ึนตั้งแต่ในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง)และเร่ิมเป็นระบบ
ระเบียบในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซ่ึงทรงออกกฎหมาย “พระอยัการต าแหน่งนาพลเรือน 
และนาทหารหัวเมือง”ในปีพ.ศ. 1998 โดยต าแหน่งนาพลเรือนมี 28 มาตรา นาทหารมีจ านวน 3 
มาตรา   ซ่ึงเป็นการแจกแจงรายละอียดศกัดินาตามฐานะในสังคมของบุคคลต่างๆเช่น พระบรม
วงศานุวงศ ์ขนุนาง นางสนม นกับวช ไพร่ ทาส เป็นตน้ ยกตวัอยา่งเช่น พระมหาอุปราชจะมีศกัดินา 
100,000 ไร่ หม่อมเจา้จะมีศกัดินา 2,500 ไร่ หม่อมราชวงศจ์ะมีศกัดินา 500 ไร่ นางสนมเอกมีศกัดิ
นา 1,000 ไร่ ไพร่มีศกัดินา 15 ไร และทาสมี 5 ไร่ ตามล าดบั   ทั้งน้ีบทบาทและหนา้ท่ีของศกัดินา
ไดมี้การถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวางโดยแบบเป็น 2 ความคิดเห็นคือ หน่ึงศกัดินาคือตวัก าหนดหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ และและสิทธิของขุนนาง รวมถึงไพร่และทาส นักวิชาการท่ีมีความเห็นใน
แนวทางน้ีไดแ้ก่ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ดร.บุษกร กาญจนจารี, ศาสตราจารยข์จร สุข
พานิช ฯลฯ และสองศกัดินาเป็นระบบท่ีว่าดว้ยเร่ืองกรรมสิทธ์ิและอ านาจในการครอบครองท่ีดิน
จริงๆ และสามารถเกณฑแ์รงงานทาสภายในสังกดัท่ีนาเพื่อท าผลประโยชน์ต่างๆแก่มูลนายได ้ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากในระบบศกัดินานั้นไม่ไดมี้การให้เบ้ียหวดัเงินเดือนแก่ขุนนางแต่ให้ท่ีนาตามฐานะเพื่อ
ไปหาผลประโยชน์แทน ทั้งน้ีนกัวชิาการท่ีมีความคิดเห็นแนวทางน้ีไดแ้ก่ หม่อมเจา้หญิงสิบพนัพาร
เสนอ โสณกุล, ศาสตราจารย ์รอง ศยามานนท,์ ศาสตราจารย์ วราสวงค ์พงศะบุตร และสมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เป็นตน้   ทั้งน้ีระบบศกัดินานั้นเป็นเร่ืองของการพระราชทานท่ีดินของ
พระมหากษตัริย์ซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดินทั้งราชอาณาจักร บวกกับขุนนางไม่มีเงินเดือนแต่ท่ีดินท่ี
พระราชทานใหต้ามก าหนดศกัดินา ไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนไดท่ี้ท ากินจริงตามท่ีไดก้ าหนดเอาไว้

                                                        
113 จิตร ภูมิศกัด์ิ, โฉมหน้าศักดินาไทย: บทวเิคราะห์สังคมไทยอนัท้าท้ายยุคสมัย ก่อน

กลายเป็น "หนังสือต้องห้าม".  (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2550). 37-38.  
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ในกฎหมาย    โดยการผลิตในระบบศกัดินาน้ีอาศยัไพร่ในสังกดั ในการผลิตทรัพยากร114   ระบบ
ศกัดินาถูกใชเ้ร่ือยมาจนกระทั้งถึงในสมยัรัตนโกสินทร์ 
 การกระจายอ านาจในระบบศกัดินานั้นก่อให้เกิดอ านาจการปกครองหวัเมืองในดินแดน
เป็นหลายระดบั คือหวัเมืองชั้นใน หวัเมืองชั้นนอก และหวัเมืองประเทศราช โดยแยกศูนยก์ลางการ
ปกครองหัวเมืองต่างๆเป็นหลายศูนย ์โดยในปลายสมยัอยุธยาจรถึงรัตนโกสินทร์นั้นแบ่งฝ่ายการ
ปกครองหัวเมืองออกเป็น 3 ฝ่าย คือ อคัรมหาเสนาบดีมหาดไทยหรือสมุหนายกบงัคบับญัชาหัว
เมืองเหนือ อคัรเสนาบดีกลาโหมหรือสมุหพระกลาโหมบงัคบับญัชาหัวเมืองใต ้การท่าในสังกดั
เจา้พระยาพระคลงับงัคบับญัชาหวัเมืองชายทะเล   ซ่ึงอ านาจของศูนยบ์งัคบับญัชากบัหัวเมืองใน
สังกดัเหล่าน้ีต่างผูกด้วยอ านาจและผลประโยชน์อย่างมหาศาล โดยแต่ละเมืองมีอ านาจในการ
ควบคุมไพร่พล เก็บภาษีอากร และด าเนินการกิจการต่างๆโดยอิสระ ซ่ึงการกระจายอ านาจการ
ปกครองในระบบน้ีท าให้อ านาจส่วนกลางเข้าไปดูแลหัวเมืองต่างๆได้ไม่เต็มท่ีและอ านาจการ
ปกครองราชอาณาจกัรไม่เป็นเอกภาพ   โดยสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเรียกการกระจาย
อ านาจการปกครองในแบบน้ีวา่แบบ “กินเมือง” ซ่ึงหมายความว่าเจา้เมืองมีหน้าท่ีในการปกครอง
เมืองในการดูแลของตนให้ราษฎรมีความสุข อยูดี่กินดี เมืองมีความเจริญรุ่งเรืองตามเหมาะสม โดย
ราษฎรจะตอ้งใหแ้รงงานช่วยงานเมือง(ตามระบบไพร่สังกดัมูลนาย) หรือส่งส่วยเป็นส่ิงของ ตามท่ี
ผลิตได ้หรือหามาได ้หรือเบ้ีย(ไพร่ส่วย) จ  านวนตามสมควรให้แก่เจา้เมืองจดัสรรใชส้อยบ ารุงเมือง
และเสียบางส่วนให้ส่วนกลาง   ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ของหัวเมืองกบัรัฐกลางเป็นไปอย่างหลวมๆ115 
อ านาจทางการปกครองประเทศไม่ไดเ้ป็นเอกภาพมากนกั 
 ทั้งน้ีในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไดเ้กิดระบบการเก็บภาษีแบบ “เจา้ภาษีนายอากรข้ึน” 
โดยเจา้ภาษีนายอากรจะท าการประมูลพื้นท่ีเก็บภาษีอากรไปจากรัฐและเรียกเก็บภาษีให้ได้ตาม
จ านวนท่ีไดป้ระมูลไว ้ส่วนท่ีเหลือจากนั้นถือเป็นผลประโยชน์ของนายอากร ซ่ึงเจา้ภาษีนายอากร
ส่วนมากมกัเป็นชาวจีนท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นเศรษฐกิจมากกวา่ โดยนายอากรมีลกัษณะก่ึงขุน
นางจะมีอ านาจเทียบเท่าเจา้เมือง(ในเขตภาษีของตน) และไดรั้บสิทธิพิเศษบางประการและไดรั้บ
การยกเวน้การเกณฑทุ์กชนิด  ระบบการเก็บภาษีแบบน้ีท าให้เกิดชนชั้นใหม่ในสังคมไทย   ในสมยั
รัชกาลท่ี 3-4 นบัวา่เป็นยคุทองของการเก็บภาษีอากรเขา้รัฐ อยา่งไรก็ตามกลบัท าให้ช่องวา่งระหวา่ง

                                                        
114 วภิาว ีวจิิตรบนัดาล, “สถาบนัเศรษฐกิจในแง่สังคม” เอกสารการสอนชุดสังคมไทย

หน่วยที ่5-10.  (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 155-157. 
115 สมเกียรติ วนัทะนะ, “ปัญหาและความขดัแยง้ในสังคมไทย” เอกสารการสอนชุด

สังคมไทยหน่วยที ่11-15.  (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 68. 
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ผูป้กครองกบัราษฎรกวา้งข้ึนไปอีก ราษฎรถูกขูดรีดภาษี ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงมีการเกณฑ์แรงง
งานไพร่ในระบบศกัดินาอยูเ่ช่นเดิม116 
 อยา่งไรก็ตามก่อนการท าสนธิสัญญาเบาวริ์งกบัองักฤษในพ.ศ. 2398 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศยงัเป็นแบบเพื่อการยงัชีพเป็นหลกั คือเป็นการผลิตเพื่อการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนมากกว่าเพื่อการคา้ แต่ภายหลงัสนธิสัญญาเบาวริ์งสภาพเศรษฐกิจเพื่อยงัชีพ
เปล่ียนไปเป็นเศรษฐกิจท่ีผลิตเพื่อการตลาดอยา่งรวดเร็ว โดยสินคา้ของสยามเป็นท่ีเป็นตอ้งการของ
ตลาดโลก อาทิ ขา้วในภาคกลาง ป่าไมใ้นภาคเหนือ และเหมืองแร่ในภาคใต ้เป็นตน้117   มีการใช้
เคร่ืองจกัรสมยัใหม่ในการท าโรงสี เหมือง ถนน และอ่ืนๆ เป็นตน้ อุตสาหกรรมพื้นเมือง อาทิเช่น
การทอผา้ล่มสลาย เน่ืองจากกาซ้ือผา้ส าเร็จรูปสินคา้จากต่างประเทศง่ายและสะดวกกว่า จึงหนัไป
ผลิตขา้วเป็นหลกัอย่างเดียวแทน ท าให้สยามกลายเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบให้ต่างชาติ ขา้ว ไม่สัก 
ดีบุก กลายเป็นสินคา้ส่งออกส าคญั และเป็นตลาดสินคา้ให้กบัต่างชาติ โดยการน าเขา้เคร่ืองจกัรกล
และสินคา้ส าเร็จรูปอ่ืนๆ การคา้ดงักล่าวให้ผลประโยชน์กบัต่างชาติ(โดยเฉพาะประเทศจกัรวรรดิ
นิยม)อยา่งเตม็ท่ี118  
 การขยายอิทธิพลของประเทศตะวนัตกในภูมิภาคถูกมองว่าเป็นภัยต่อสถานะของ
กรุงเทพฯสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงมีการปฏิรูปคร้ังใหญ่ข้ึนเพื่อแกไ้ขความไร้เอกภาพการปกครองของ
สยามแต่เดิม เพื่อยืนยนัสิทธิและอ านาจเหนือดินแดนท่ีเหลืออยู่ การปฏิรูปคร้ังน้ีนบัว่าสยามได้มี
แบบแผนการปกครองตามรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแทจ้ริงข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยผ่าน
กระบวนการดงัต่อไปน้ี119 

1. ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไ้ขการปกครองแผน่ดิน พ.ศ. 2430 
2. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งต าแหน่งเสนาบดี วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 
3. ประกาศจดัปันหนา้ท่ีระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2437 
4. การปกครองหวัเมืองแบบเทศาภิบาล พ.ศ. 2437 
5. พระราชบญัญติัการปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2440 
6. ขอ้บงัคบัลกัษณะการปกครองหวัเมือง พ.ศ. 2441 
7. พระราชบญัญติัการเกณฑท์หาร พ.ศ. 2448 

                                                        
116 วภิาว ีวจิิตรบนัดาล, อา้งถึงแลว้, 164. 
117 สมเกียรติ วนัทะนะ,อา้งถึงแลว้, 67. 
118 วภิาว ีวจิิตรบนัดาล, อา้งถึงแลว้, 167. 
119 สมเกียรติ วนัทะนะ,อา้งถึงแลว้, 69-70. 
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8. การเก็บเงินค่าราชการแทนการผกูป้ีแก่คนจีน พ.ศ. 2452 เป็นตน้ 
 การปกครองแบบเทศาภิบาล มีการจดัตั้งกระทรวงต่างๆข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีเป็นรัฐบาล
กลางก าหนดแผนการบริหารราชการภายในราชอาณาจกัร โดยมีการจดัการปกครองหัวเมืองโดย
การตั้งมณฑลเทศาภิบาลข้ึน ในแต่ละมณฑลรวมแต่ละเมืองไวต้ามความสะดวกและความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นท่ี(เมืองแต่ละเมืองน้ีต่อมาเรียกวา่จงัหวดั) มีสมุหเทศาภิบาล(ขา้ราชการท่ีไดรั้บความ
ไวว้างใจจากรัฐบาลกลางต าแหน่งรองจากเสนาบดีเจา้กระทรวง)เป็นผูบ้ญัชาการทั้งปวงตามแบบ
แผนเดียวกนัทัว่ราชอาณาจกัร ซ่ึงการจดัตั้งมณฑลต่างๆนั้นท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้เวลา
จดัตั้งมณฑลเทศาภิบาล 10 กวา่ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2437-2449120 ซ่ึงเป็นการปกครองประเทศแบบรวม
ศูนยอ์  านาจอยา่งเบด็เสร็จโดยแทจ้ริง 
 ทั้งน้ีการตั้งเจา้ทรงกรมเป็นช่ือเมือง(มณฑล)ต่างๆในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล
มาจากระบบฐานนัดรเช้ือพระวงศแ์ละขนุนางของยุโรปนั้น อาจเป็นการเปล่ียนถ่ายความส าคญัของ
ระบบศกัดินา และเจา้ทรงกรมแบบเก่า ท่ียกเลิกระบบไพร่ประจ ากรมและการสักเลกเขา้สังกดันาย
ลง มาเป็นการสถาปนาพระโอรสและพระธิดาองคส์ าคญัๆให้เป็นเจา้ต่างกรม และพระราชทานช่ือ
เมืองสร้อยทา้ยตามส าคญัความส าคญัของเมืองเหล่านั้น    ในทางหน่ึงเพื่อเป็นการเนน้ย  ้าถึงเมืองใน
ราชอาณาจกัร อีกทางหน่ึงเพื่อแทนสัญลกัษณ์การเป็นเจา้ครองเมืองมีอ านาจเหนือเมืองนั้นๆ 
 หลงัการปฏิรูประบบการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลในสมยัรัชกาลท่ี 5 ระบบการ
ปกครองถูกรวบเขา้ส่วนกลางมากข้ึน การพฒันาและการดูแลเมืองในส่วนภูมิภาคไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ี
เฉพาะแต่เจา้เมืองอีกต่อไป เจา้เมืองไม่ไดมี้อ านาจเทียบเท่าระบบราชการเดิม   ความส าคญัของเมือง 
การดูแลรักษาเมืองและการพฒันาเมือง ข้ึนอยู่กับยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลกลาง และซ่ึง
สมุหเทศาภิบาลเป็นผูรั้บสนองนโยบายลงไปใช้ปฏิบติั ซ่ึงเป็นแนวทางของระบบราชการท่ีใช้กนั
ในสมยัต่อๆมา   จนกระทั้งถึงจนสมยัรัชกาลท่ี 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงส้ินสุดการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ลง และเปล่ียนเป็นระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข(ราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ) 
 ความชอบธรรมทางการเมืองและการอ้างสิทธ์ิในอ านาจการปกครองของกษัตริย์ อิงอยู่
กบัความเช่ือดั้งเดิมของผูค้นทางดา้นไสยศาสตร์ คือความเช่ือในเร่ืองวญิญาณและการนบัถือผี   และ
ความเช่ือท่ีรับมาจากอิทธิพลภายนอก อาทิความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธใน
ทางดา้นสังคม กษตัริย ์พิธีกรรม ความเช่ือเร่ืองโลกและกรรม เป็นตน้   ซ่ึงความคิดและความเช่ือ

                                                        
120 เร่ืองเดียวกนั, 69. 
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เหล่าน้ีมีความส าคญักบัการเมืองและกาปกครองเป็นอยา่งมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการอา้ง
ความชอบธรรมของกษตัริยเ์กิดจากกระบวนการดงัน้ี121 

1. ความเช่ือทางการเมืองแบบ ธรรมราชาและเทวราชา ตั้งแต่สมยัพระธรรมราชาลิไท 
ซ่ึงทรงโยงศาสนาพุทธเขา้กบัการปกครองของกษตัริย ์  โดยราชาท่ีครองแผน่ดินตอ้งทรงไวซ่ึ้งพุทธ
ธรรม ตอ้งอาศยัค าสั่งสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบติัตน ยึดมัน่ในหลกัทศพิธราชธรรม 
จกัรวรรดิวตัร และพระราชจรรยานุวตัร เป็นตน้ เป็นความเช่ือตามหลกัธรรมราชา   ส่วนความเช่ือ
ทางการเมืองแบบเทวราชา เป็นความเช่ือท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมเขมร ซ่ึงได้รับมาจาก
อารยธรรมอินเดียอีกทอดหน่ึงผา่นทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยเช่ือวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นอวตาร
ของพระผูเ้ป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ และเมือกษตัริยห์มายถึงเทพเจา้ จึงมีการสร้างระเบียบแบบ
แผนต่างๆเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความศกัด์ิสิทธ์และความยิ่งใหญ่ของพระองค ์  ซ่ึงอาณาจกัรอยุธยา
ไดรั้บความเช่ือเทวราชาน้ีมาอีกทีหน่ึง  

 ประเพณีของกษตัริยส์ยามนั้นอา้งว่ากษตัริยท์รงเป็น “สมมุติเทวดา” โดยตั้งแต่
สมยัอยธุยาเป็นตน้มา กษตัริยอ์า้งความเป็นเทพ 2 พระองค ์คือ พระนารายณ์หรือพระราม และพระ
อินทร์ เห็นไดจ้ากช่ือของกรุงศรีอยธุยา “กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยาฯ” ซ่ึง ศรีอยุธยาฯ
เป็นช่ือของเมืองหลวงของพระราชาม “ทวารวดี”เป็นช่ือเมืองของพระกฤษณะซ่ึงเป็นอวตารของ
พระนารายณ์ ส่วน “เทพนคร”, “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองของพระอินทร์ เป็นตน้122   สอดคลอ้ง
กับช่ือปฐมกษตริย์ของกรุงศรีอยุธยาฯ ซ่ึงสถาปนาพระนามของพระองค์เป็น “สมเด็จพระ
รามาธิบดี” หรือรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซ่ึงมีพระนามในพระสุพรรณบัฏคือ 
“พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีฯ” ซ่ึงคือพระรามผูเ้ป็นใหญ่ เช่นเดียวกัน123 ซ่ึง
นอกจากน้ีแล้วยงัมีพิธีกรรมจ านวนมากเก่ียวกบัการข้ึนครองราชยข์องกษตัริยท่ี์แสดงให้เห็นว่า 
ฐานะของพระองคไ์ดถู้กเปล่ียนให้กลายเป็นสมมุติเทพ เช่น พระบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน ้ า
พิพฒัน์สัตยา เป็นตน้ 

                                                        
121 จุมพล หนิมพานิช, “ความเช่ือกบัการเมืองไทย” เอกสารการสอนชุดสังคมไทย

หน่วยที ่5-10.  (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 127-129. 
122 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จิตร ภูมิศกัด์ิ, สังคมไทยในลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาก่อนสมัยศรี

อยุธยา. (กรุงเทพฯ : ไมง้าม, 2526), 337-395, อา้งถึงใน สมเกียรติ วนัทะนะ,อา้งถึงแลว้, 72. 
123 ณฏัฐภทัร จนัทวชิ, พระราชพธีิบรมราชาภิเศก. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530), 

25, อา้งถึงใน สมเกียรติ วนัทะนะ,อา้งถึงแลว้, 72. 
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2.การสร้างความชอบธรรม David Apter กล่าววา่การสร้างความชอบธรรมท าได ้2 วิธี 
คือ การสร้างความชอบธรรมโดยจารีตประเพณี และการสร้างความชอบธรรมโดยใช้อ านาจและ
ความสามารถของผูป้กครอง124 

 รัฐสร้างความชอบธรรมโดยใช้ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมซ่ึงมีลักษณะเป็น
นามธรรม อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมเป็นเกณฑ์ทางวฒันธรรมและจารีตนิยมท่ีประชาชนยึดถือ
ร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น พระยาลิไท ใชพ้ระนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงเพื่อผลประโยชน์ทางกฎหมาย และ
เสริมอ านาจของพระองค์และขยายอ านาจของพระราชอาณาจกัร125 หรือในสมยัรัชการท่ี 1 และ
รัชกาลต่อๆมาในสมยัรัตนโกสินทร์ ได้รวมพลงัจากจารีตมาสนับสนุนความชอบธรรมในการ
ปกครองโดยการสร้าง โบสถ์, วิหาร, รวบรวมพระไตรปิฎก, อุปการะสถาบนัสงฆ ์และสนบัสนุน
การศาสนา เป็นตน้126 

 สร้างความชอบธรรมโดยใชค้วามสามารถของรัฐหรือผูป้กครองในการตอบสนอง
ความตอ้งการต่างๆให้กบัประชาชน หรือในการสงครามและการปกครอง ตวัอย่างเช่น กรณีหลงั
การสวรรคตของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 แห่งกรุงศรีอยธุยาฯ สมเด็จพระราเมศวรพระโอรส(ครอง
เมืองลพบุรี)เสด็จมาข้ึนครองราชยต่์อ แต่เม่ือสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพะงัว่)ยกทพั
มาจากสุพรรณภูมิ พระราเมศวรก็ไดย้กราชสมบติันั้นแก่ขุนหลวงพะงัว่พระมาตุลาของพระองค์
แทน 

3.ขนบธรรมเนียมประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยสืบทอดมาจาก
ความเช่ือทางดา้นศาสนาและความเช่ือทางดา้นวิญญาณ   สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจมีผลต่อ
กระบวนการผลิตและบริโภคทรัพยากร โดยมีองค์ประกอบด้านศาสนา ดาราศาสตร์ วิญญาณ
ศาสตร์ เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ซ่ึงขนบธรรมเนียมเหล่าน้ี หลายๆเร่ืองเก่ียวข้องกับการเมืองการ
ปกครอง อาทิเช่น การให้ความส าคญักบัผูอ้าวุโส ทั้งคุณวุฒิ วยัวุฒิ และชาติวุฒิ ซ่ึงเม่ือเปล่ียนมา
เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้ว ขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่าน้ีบางส่วนกลายเป็น
อุปสรรคทนัที127 

                                                        
124 David Apter, The Politics of Modernization. (Chicago University Press, 1905), 

343-380, อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, อา้งถึงแลว้, 128. 
125 ชลาธิชา กลดัอยู,่ ไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีของประชาชน. (พระนคร, 2517), อา้ง

ถึงใน จุมพล หนิมพานิช, อา้งถึงแลว้, 128. 
126 จุมพล หนิมพานิช, อา้งถึงแลว้, 128. 
127 จุมพล หนิมพานิช, อา้งถึงแลว้, 128. 
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 สมมุติเทพกับรูปแบบการสร้างเมือง   การอา้งความเป็นเทวราช หรือจกัรพรรดิราช
ดงักล่าวมีความส าคญัมากในการสร้างบ้านแปงเมือง ทั้งการผงัเมืองและการเมืองการปกครอง   
กล่าวคือการปกครองท่ีอา้งถึงอ านาจและความศกัด์ิสิทธิของกษตัริย ์และการให้อ านาจการปกครอง
สืบทอดไปยงัสายตระกูลหรือขุนนางอ่ืนๆ   รวมถึงการสร้างเมืองและพื้นท่ีในเมือง   โดยเม่ือ
กษตัริยเ์ปรียบเสมือนเทพ หรือราชาในหมู่เทพบนมนุษยโ์ลก   เมืองของกษตัริยน์ั้นจึงเสมือนการ
จ าลองท่ีประทบัของเทพเจา้ลงมาสร้างไวย้งัโลกมนุษย ์การวางผงัเมืองในสมยัโบราณนอกจากจะ
เพื่อการยทุธศาสตร์แลว้จึงเป็นการวางแผนผงัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคติดงักล่าว 
 วรรณกรรมทางศาสนาจ านวนมากกล่าวระบบเลขจ านวน 5 และ 9   กล่าวคือหน่วย
การเมือง หรือการแผ่ขยายตามทิศต่างๆในรูปแบบเลขาคณิต 4 หรือ 8 หน่วย ท่ีลอ้มรอบหน่วย
ศูนยก์ลางไว ้  น่ีเป็นโครงสร้างทางสังคม และโครงสร้างท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการปกครองในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เช่นกษตัริยพ์ม่าทรงมีมเหสีเอก 4 องค ์และมเหสีรอง 4 องค ์ซ่ึงมีช่ือวา่ ราชินีแห่ง
ทิศเหนือของพระราชวงั ราชินีแห่งทิศตะวนัตกของพระราชวงั เป็นต้น ห้องบรรทมของพระ
นางลอ้มทอ้งพระโรงของกษตัริยเ์ป็นวงกลม    กษตัริยจ์ะประทบัอยูบ่นบลัลงัก์ ซ่ึงประดบัไปดว้ย
สัญลกัษณ์ต่างๆของทา้วโลกบาล และสีธงตามดา้นทั้ง 4 ของเขาพระสุเมรุอนัเป็นแบบจ าลองของ
เสนาบดี 4 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายปกครอง 1 ใน 4 ส่วนของนครหลวง128        
 บทพรรณนาลกัษณะปราสาท เวชยนัต์ ของพระอินทร์ท่ีปรากฏในชาดก รวมไปถึง
พงศาวดารลังกา และคัมภีร์ต่างๆ   ท าให้เกิดการสร้างเมืองหลวงเลียนแบบเทวนคร โดยมี
พระราชวงัของกษตัริยเ์ป็นปราสาทเวชยนัตเ์ป็นศูนยก์ลาง   อาณาจกัรจะมีลกัษณะเป็นมณฑลหลาย
ชั้นไม่วา่อาณาเขตจะขยายออกไปเช่นไร แต่จะมีรูปสัญลกัษณ์เป็นมณฑลจตุัรัส โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนตามแกนทิศท่ีตดักนัตรงจุดศูนยก์ลาง ซ้อนกนัเป็นชั้นๆ สอดคลอ้งกนัจากใหญ่ไปหาเล็ก โดย
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรคือนครหลวง ศูนยก์ลางนครหลวงคือราชวงั ศูนยก์ลางราชวงัคือทอ้งพระ
โรง และศูนยก์ลางทอ้งพระโรงคือพระราชบลัลงัก ์เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น 
 เมืองพะโคโดยการสร้างเมืองและพระราชวงัคลา้ยเป็นมณฑลขนดยอ่ หนัทิศทางรับกนั
ในแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก เหนือ-ใต ้มีพระราชวงัเป็นศูนยก์ลาง ศูนยก์ลางพระราชวงัเป็นทอ้ง
พระโรง ซ่ึงกลางทอ้งพระโรงท าหลงัคาทรงปราสาทซ้อนชั้นเรียกวา่ปยตัถตั แทนเขาพระสุเมรุ ซ่ึง
ตรงกบัท่ีตั้งของบลัลงัก์ภายในปราสาท ประดบัดว้ยรูปพระอินทร์ เทพบริวารทั้ง 32 องค ์ทา้วจตุ

                                                        
128 เอเดรียน สนอดกราส; ภทัรพร สริกาญจน และ ธรรมเกียรติ กนัอริ บรรณาธิการ. 

สัญลกัษณ์แห่งพระสถูป (กรุงเทพฯ : อมรินทร์วชิาการ, 2541) หนา้ 67. 



94 

โลกบาล และนกยูงกบักระต่ายสัญลกัษณ์ของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์129 จ  าลองเทวนครอยา่งยอ่ 
โดยมีกษตัริยแ์ทนองคพ์ระอินทร์ประทบัอยู ่ณ ศูนยก์ลางจกัรวาล    
 กรุงมนัดะเลย ์ค.ศ. 1897 มีแผนผงัเป็นส่ีเหล่ียม ซ่ึงแต่ละดา้นมีประตู 3 ประตู รวมเป็น 2 
ประตู ซ่ึงแต่ละประตูแทนจกัราศี หมู่ดาวท่ีโคจรรอบเขาพระสุเมรุซ่ึงคือพระราชวงัหลวง โดยวงั
สร้างค่อนไปทางดา้นทิศตะวนัออก แทนสัญลกัษณ์อาทิตยย์ามรุ่งอรุณ   หลงัคาส่วนกลางทอ้งพระ
โรงท าเป็นปราสาทชั้นซ้อน 7 ชั้นแทนเขาพระสุเมรุ ดา้นล่างในแนวแกนเดียวกนั ประดิษฐานพระ
ราชบลัลงัก์130 
 พระนครคีรี สมยัรัชกาลท่ี 4 มีพระท่ีนัง่เวชยนัตว์ิเชียรปราสาทเป็นจุดตดัศูนยก์ลางและ
มีอาคารอ่ืนๆสร้างข้ึนลดหลัน่ไปตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก เหนือ-ใต ้ มีป้อม 4 ทิศซ่ึงตั้งช่ือ
ตามทา้วจตุโลกบาล ทั้ง 4 ทิศ และใช้พระอาทิตยก์บัพระจนัทร์ในการตั้งช่ือประตูในพระมหา
มณเฑียรชั้นใน เป็นตน้ 

 1.3 เมืองภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

  ภายหลงัการเปล่ียนแปลงกาปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็น
ระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 พรรคคณะราษฎรไดเ้ขา้มาบริหารประเทศ นบัเป็นช่วงเวลา
หัวเล้ียวหัวต่อทางการเมืองเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ณ เวลานั้นมีพรรคคณะราษฎรเป็นพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียว โดยอา้งสภาพการณ์ขณะนั้นไม่เอ้ือต่อการจดัตอ้นพรรคการเมืองข้ึนอีก 
อาจท าให้เกิดการแตกแยกเป็นกลุ่มอาจเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี   ท าให้เกิดความขัดแยง้กับ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงทรงมองว่ากาเช่นน้ีไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างระบอบ
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง131 เป็นฉนวนเหตุหน่ึงใหท้รงสละราชสมบติัในปี พ.ศ. 2477  
 การเปล่ียนแปลงการปกครองของไทยในระยะแรกนั้นอาจกล่าวไดว้่าเป็นการเปล่ียน
การบริหารการปกครองประเทศจากกษตัริยสู่์กลุ่มการเมืองคณะราษฎรเท่านั้น และไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อวิธีชีวิติหลกัของประชาชนทัว่ไปมากนัก ดงันั้นการจดัการเมืองยงัคงเป็นการท าตาม
นโยบายส่วนกลางสู่ภูมิภาคดงัเช่นท่ีรัชกาลท่ี 5 ไดท้รงปูทางเอาไวแ้ลว้ 
 อยา่งไรก็ตามความส าคญัของ เมือง ภายใตร้ะบบประชาธิปไตย ยอ่มมีความส าคญัข้ึน
กวา่ในระบบเก่า โดยเฉพาะยิง่เมืองของจงัหวดัเล็กๆ ซ่ึงการปกครองแบบเก่าจะใชว้ิธีปกครองแบบ
                                                        

129 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 68. 
130 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 69. 
131 ไพบูลย ์ช่างเรียน, สังคมการเมือง และการปกครองของไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา

พาณิช, 2520) หนา้ 86. 
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ถ่ายความส าคญัออกไปเป็นทอดๆ คือรัฐกลางส่งขุนนางสนิทลงไปปกครองเมืองใหญ่ในส่วน
ภูมิภาค และใหเ้มืองใหญ่เหล่านั้นปกครองเมืองขา้งเคียงอีกรอบหน่ึง   แต่เม่ือเป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแลว้ ในปีพ.ศ. 2476 นั้นไดเ้ปล่ียนระบบการปกครองส่วนภูมิภาคจากระบบมณฑล
เทศาภิบาลเป็นระบบจงัหวดั โดยออกพระราชบญัญติัว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม 
พุทธศกัราช 2476132   ซ่ึงแต่ละจงัหวดัคือแต่ละเมืองในมณฑลเดิม มีการแบ่งหน่วยราชการยอ่ยลง
ไปเป็นอ าเภอ ต าบล และหมู่บา้นอีกตามล าดบั 
 นอกจากน้ียงัออกพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาลข้ึนอีกฉบบัในปีพ.ศ. 2476  โดยใน
หมวดท่ี 2 ของพระราชบญัญติัดงักล่าววา่ดว้ยเร่ืองเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  และไดก้ล่าวถึง
ขอ้ก าหนดการจดัเทศบาลเมือง และเทศบาลนครไวว้า่  

 ใหจ้ดัเขตตชุ์มนุมชนในบรรดาต าบล หรือส่วนของต าบลอนัเป็นท่ีตั้งศาลาวา่
การจงัหวดัข้ึนเป็นเมือง มีฐานะเป็นเทศบาลมีสภาพเป็นทะบวงการเมืองเรียกวา่เทศบาลเมือง 

 ถา้ทอ้งถ่ินใดมีราษฎรตั้งแต่ 3,000 คนข้ึนไป และราษฎรเหล่านั้นอยูห่นาแน่น
คิดเฉล่ียไดไ้ม่ต ่ากวา่ ๑,๐๐๐ คน ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร ก็อาจจดัตั้งทอ้งถ่ินนั้นข้ึนเป็นเมือง มีฐานะ
เป็นเทศบาลมีสภาพเป็นทะบวงการเมืองดุจกนั”133 

 ท าใหเ้ห็นภาพ “เมือง” ในยคุหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองไดว้า่ นิยามเมืองในยุคน้ี
คือ ท่ีชุมชน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งศูนยก์ลางของจงัหวดันั้นๆ กล่าวคือมีศาลากลางประจ าจงัหวดัตั้งอยู ่และอีก
ประการคือชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงจ านวนหน่ึงจึงไดช่ื้อวา่เป็น เทศบาลเมือง 
   
2. แนวคิดการพฒันาชุมชนเมืองในมุมมองของรัฐบาลคณะราษฎร 

 ความหมายของการพฒันาชุมชนในบทน้ี คือการส่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชนให้
ดีข้ึนจากนโยบายหรือโครงการของรัฐบาล หรือหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล   โดย
ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม และไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันาดงักล่าว โดยอา้งอิงหลกัการการ
พฒันาชุมชน ดงัต่อไปน้ี เพื่อใชป้ระกอบการวเิคราะห์ 

1. เป็นกระบวนการพฒันาชุมชนใหเ้จริญข้ึน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 2. เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชนใหม้ากท่ีสุด 

                                                        
132 “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 

2476” ราชกจิจานุเบกษา  เล่มที ่50, (วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2476),  หนา้ 751-762. 
133 “พระราชบญัญติัจดัตั้งเทศบาล พุทธศกัราช 2476” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่51, 

(วนัท่ี 24 เมษายน 2477), หนา้ 97. 
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 3. เป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเน้นการเปล่ียนแปลงทรรศนะ 
แนวคิดใหถู้กทิศทาง 
 4. เป็นกรรมวธีิเปล่ียนแปลงท่ีส่งเสริม ใหร้าษฎรรู้จกัวธีิช่วยเหลือตนเองเป็น ส าคญั134 
 การพฒันาชุมชนเมืองท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนั้น จะเป็นการน านโยบายต่างๆของรัฐบาลท่ี
ได้กล่าวถึงแล้วในบทก่อนหน้าน้ีไวบ้้างแล้วนั้ นมาวิเคราะห์ โดยใช้หลักการพฒันาชุมชน 5 
หลกัการขา้งตน้เป็นแนวทางการวิเคราะห์   ทั้งน้ีนโยบายซ่ึงไม่เก่ียวกบัการผงัเมืองโดยตรง แต่
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนเมืองซ่ึงไม่ไดถู้กพูดถึงในบทก่อนหนา้น้ี จะมีการยกมากล่าวถึงในบท
น้ีดว้ย 
 2.1 นโยบายรัฐบาลคณะราษฎรกบัการพฒันาชุมชนเมือง 

     การท่ีขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายไดเ้ร่ิมท าการเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังน้ี ก็ดว้ยมุ่งหวงัเห็น
ประโยชน์แก่ชาติ โดยเห็นดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมวา่   ทุกๆประเทศท่ีเป็นเอกราช ก็มีธรรมนูญการปกครองกนั
ทัว่ไปแลว้ หากประเทศสยามไดมี้กบัเขาบา้งก็จะไดเ้ป็นโอกาสให้ราษฎรจ านวนมาก ไดมี้ส่วนช่วยเหลือใตฝ่้า
ละอองธุลีพระบาทในการช่วยเหลือราชการแผน่ดินเตม็ก าลงัความสามารถจริงๆ 
 ความตอนหน่ึงในพิธีขอพระราชทานอภยัโทษของคณะราษฎร เม่ือเดือนธนัวาคม 2475 ก่อนวนั
ประกาศรัฐธรรมนูญฉบบั 10 ธนัวาคม 2475 
 การท่ีคณะราษฎรคณะหน่ึงซ่ึงมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ในอนัท่ีจะแกไ้ขจดัความเส่ือมทรามบาง
ประการของรัฐบาลสยามและชาติไทยใหห้ายไป แลว้จะพากนัจรรโลงสยามรัฐและชาติไทยใหเ้จริญรุ่งเร่ืองวฒันา
ถาวรมัน่คงเท่าเทียมกบัชาติและประเทศอ่ืนต่อไป   จึงพากนัยึดอ านาจจากการปกครองแผนดินไว ้ดว้ยความมุ่ง
หมายจะใหมี้ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินข้ึนเป็นขอ้ใหญ่  135 

 ความตอนหน่ึงในพระราชก าหนดนิรโทษกรรมในคราวเปล่ียนแปลงการปกครองแผน
ดิน พุทธศกัราช 2475 ซ่ึงพระแกเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระบรมโองการโปรดเกลา้ฯให้ประกาศจงทราบ
ทัว่กนั136 

                                                        
134 ปรับหลกัการในการพฒันาชุมชนในส่วนน้ีจากหลกัพฒันาชุมชนของ ดร.ไพรัตน์ 

เตชะรินทร์  
ไพรัตน์ เตชะรินทร์, การบริหารงานพฒันาชนบท. (กรุงเทพ : ไทยวฒันา, 2524), หนา้ 

14. 
135 ปรีดี พนมยงค.์ ค าปราศรัยสุนทรพจน์บางเร่ืองของ นายปรีดี พนมยงค์ และบาง

เร่ืองเกี่ยวกบัขบวนการเสรีไทย. (กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล, 2517). หนา้ 15. 
136 “พระราชก าหนดนิรโทษกรรมในคราวการเปล่ียนแปลงการปกครอง” ราชกจิจา

นุเบกษา เล่มที ่49 (วนัท่ี 26 มิถุนายน 2475) หนา้ 163-165. 
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 วตัถุประสงคข์องคณะราษฎรในการท าการเปล่ียนแปลงการปกครองคือ เป็นแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบ
ประชาธิปไตย   และพฒันาประเทศตามหลกั 6 ประการ 
 เม่ือมองจากนโยบายการพฒันาประเทศของรัฐบาลคณะราษฎร ท าให้เห็นว่าในช่วงปี
แรกๆของการจดัตั้งรัฐบาลคณะราษฎรนั้น รัฐบาลมุ่งเน้นแกปั้ญหาในดา้นเศรษฐกิจท่ีอยู่ในภาวะ
วกิฤต ณ ขณะนั้น โดยมีการวางโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ และการวางแผนการจดัหางานให้ประชาชน   
ทั้ งน้ียงัเน้นในเร่ืองของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และโอกาสในการทางการศึกษาของ
ประชาชน    
 โดยในช่วงเร่ิมตน้ นโยบายคณะราษฎรท าให้เกิดการพฒันาเมือง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมากข้ึน ในดา้นของการพฒันาประชาชนใหเ้กิดความเสมอภาค และไดรั้บปัจจยัพื้นฐาน
ทางดา้นสาธารณูปโภคอยา่งเท่าเทียมกนัมากข้ึน   มีการปรับปรุงพื้นท่ีเมือง และการตดัถนนขยาย
ออกไปอย่างกวา้งขวาง ท าให้เกิดเมือง ชุมนุมชนใหม่ๆข้ึนเป็นจ านวนมาก รวมถึงนโยบายการ
จดัสรรท่ีดินท ากินให้แก่ผูย้ากไร้ และผูไ้ร้บา้น ท าให้ขยายพื้นท่ีท ากินประชาชนออกไปยงั   ส่วน
ความพยายามในการพฒันาชุมชนเมืองนั้น จะเป็นไปในลกัษณะนโยบายท่ีเพิ่มคุณภาพชีวิตและการ
เขา้ถึงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆของประชาชนเสียมากกวา่การพฒันาเมืองทางดา้นภูมิทศัน์และ
ตวัเน้ือเมือง 
 ต่อมาในปีพ.ศ. 2477  ภายหลงัการสละราชสมบติัของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หัวแล้ว จึงได้เกิดพระราชบญัญติัว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยข้ึ์นเพื่อการสาธารณะ
ประโยชน์ของประเทศ   การมีพระราชบญัญติัการเวนคืนดงักล่าวน้ี ถือเป็นหลกัฐานทางกฎหมาย
ฉบบัแรกท่ีโอนอ านาจการจดัการท่ีดินจากการจดัการของพระมหากษตัริยม์าสู่การจดัการภายใต้
ระบบรัฐสภา 
 จนกระทั้ งรัฐบาลคณะราษฎร คณะนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็น
นายกรัฐมนตรี ไดมี้แถลงนโยบายของรัฐบาลข้ึน เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2480 ซ่ึงนโยบายดงักล่าว
แถลงว่า รัฐบาลจะด าเนินงานพฒันาตามหลกั 6 ประการ คือหลกัเอกราช หลกัความสงบภายใน 
หลกัเศรษฐกิจ หลกัสิทธิเสมอภาค หลกัเสรีภาพ และหลกัการศึกษา  ซ่ึงกล่าววา่หลกัแห่งเสรีภาพ
และความเสมอภาคนั้นรัฐบาลไดก้ระท าส าเร็จลุล่วงแลว้ตามรัฐธรรมนูญ   ส่วนในหลกัเอกราชนั้น 
รัฐบาลจะเร่งแกไ้ขสัญญาไม่เป็นธรรมต่างๆท่ีท าไว ้และส่งเสริมสัมพนัธไมตรีกบันานาประเทศ 
 ส่วนหลกัความสงบภายใน เศรษฐกิจ และการศึกษาอนัเป็นหลกัท่ีส่งผลต่อการพฒันา
ประชาชนและชุมชนเมืองนั้น รัฐบาลไดด้ าเนินการด าต่อไปน้ี 
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หลกัความสงบภายใน  
 ดา้นการรักษาความสงบภายใน    ในเร่ืองโจรผูร้้ายจะป้องกนัปราบปรามอยา่งเหมาะสม   
และเน้นให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีส่วนในการท านุบ ารุงท้องท่ี อบรมสั่งสอนประชาชนให้มี
ศีลธรรมอนัดี อ านวยความสะดวก และส่งเสริมสวสัดิการและอาชีพใหแ้ก่ราษฎร  
 การปกครองลกัษณะเทศบาล    มีมีการปรับกฎหมายและระเบียบวา่ดว้ยการเทศบาลให้
เหมาะสม   ขยายการจดัตั้งเทศบาลออกไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ โดยล าดบั   ช่วยเหลือเทศบาลดา้นการ
สาธารณูปโภค โดยจดัให้มีเงินกอ้น(เงินทุน)ส าหรับกูย้ืม และมีเจา้หนา้ช่วยด าเนินกิจการ(ลกัษณะ
เป็นกองทุนหมู่บา้น)  
 การราชทณัฑ ์  เนน้การอบรมจริยธรรมแก่ผูต้อ้งขงั และจดัตั้งนิคมฝึกอาชีพเพื่อกกักนัผู ้
มีสันดานเป็นผูร้้าย และจดัตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพเพื่อฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก นอกจากน้ียงัมี
สงเคราะห์ผูท่ี้พน้โทษแลว้ เพื่อป้องกนัการก่อเหตุซ ้ า   มีการพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีเรือนจ า 
และมีการจดัระเบียบแบ่งแยกเรือนจ าและตั้งเรือนจ าพิเศษเพื่อการปฏิบติัต่อนกัโทษประเภทต่างๆ
ตามสมควร 
 การสาธารณสุข   เพิ่มสถานพยาบาลในทอ้งถ่ินต่างๆท่ีจ าเป็น และขยายใหมี้ผูช่้วยแพทย์
ประจ าตามต าบลต่างๆท่ีอยูห่่างไกลสถานพยาบาล   จดัใหมี้นางสงเคราะห์ประจ าสุขศาลาในจงัหวดั
ต่างๆเพื่อการสงเคราะห์แม่และเด็ก ทั้งยงัมีการจดัอบรมผูป้ระกอบโรคศิลป์ในสาขาการผดุงครรภ์
ตามชนบทต่างๆ   จะจดัการให้การสาธารณะสุขโดยเฉพาะสาธารณสุขในชนบทให้ดียิ่งข้ึน และ
ส่งเสริมในสาธารณสุขในเขตเทศบาลด าเนินการไปด้วยดี   และได้ขยายงานควบคุมโรคท่ีเป็น
ปัญหาส าคญัใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 
 การทาง   (กล่าวแลว้ในบทก่อนหน้าน้ี)รัฐบาลจะเร่งรัดจดัสร้างทางตามโครงการสร้าง
ทางทัว่ราชอาณาจกัร   สนบัสนุนให้มีทางทอ้งถ่ินเพื่อเช่ือมต่อภายในจงัหวดั   และไดว้างระเบียบ
การสร้างท่ีชุมนุมชน เมือง และนคร โดยออกกฎหมายว่าดว้ยผงัเมือง และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเพื่อ
ช่วยเหลือในการน้ี และการด าเนินการตามกฎหมายการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
หลกัเศรษฐกจิ   ในหลกัเศรษฐกิจของชาติ รัฐบาลมุ่งเนน้ให้ประชาชนประกอบอาชีพดา้นกสิกรรม 
พาณิชยก์รรม และอุตสาหกรรมตามล าดบั   “...อันจะน ามาซ่ึงก าลังทรัพย์อันจะเป็นทางน ามาซ่ึง
ความสมบูรณ์พูนสุขและความมัน่คงของประเทศชาติ...”      
 การเกษตร รัฐบาลจะมีการจดัการส ารวจดินในทอ้งท่ีต่างๆวา่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช
ชนิดใด เพื่อแนะน าแนวทางในการปลูกพืชและบ ารุงดิน   จะขยายสถานีทดลองการเกษตรและการ
เล้ียงสัตวเ์พิ่มข้ึน   จะท าการพฒันาแหล่งน ้ าจืดท่ีมีการส ารวจแล้วให้เป็นท่ีเพาะขยายพนัธ์ุปลา
ส่งเสริมการประมงทางทะเลให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   จดัวางโครงการชลประทานตามการ
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ประมาณการการเพราะปลูกเพื่อการส่งออกต่างประเทศ   จดัวางระเบียบการจบัจองท่ีดินเพื่อการ
เพราะปลุกท่ีไดรั้บการพฒันาจากรัฐบาลแลว้ให้กบัประชาชน   ส่งเสริมและอบรมคนไทยมีความ
นิยมความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรมเหมืองแร่   บ ารุงรักษาป่าไมต้ามหลกัวิชาการดา้นป่าไม ้  
ขยายสหกรณ์กูย้มื และจดัตั้งสหกรณ์รูปแบบอ่ืนๆตามความจ าเป็น และจดัตั้งเครดิตสถานกลางเพื่อ
เป็นแหล่งหาเงินทุนใหก้บัสหกรณ์ 
 เศรษฐกิจ   รัฐบาลจะขยายการเพาะปลูกและการท าเหมืองแร่ให้แพร่หลายยิ่งข้ึน   
พิจารณาสินคา้ส าคญัๆของประเทศ(เพื่อการส่งออก)   ส่งเสริมประชาชนให้ประกอบอาชีพคา้ขาย   
สร้างโรงงานเพื่อผลิตวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในประเทศให้ส าเร็จรูป   แก้ไขการขนส่งทางน ้ าให้สะดวก
ยิ่งข้ึนและหาทางระบายสินค้าในหลายๆแบบ จัดหาตลาดให้กับสินค้าทั้ งภายในและส่งออก
ต่างประเทศ   รวมทั้งปลูกนิสัยการออมแก่ประชาชน 

หลกัการศึกษา    
 สามญัศึกษา พยายามให้ให้การศึกษาภาคบงัคบัมีผลขยายออกตามพระราชบญัญติั
ประถมศึกษา(ให้การศึกษาแก่ประชาชนตั้งแต่เร่ิมอายุ8ปี จนถึงอายุ15ปี) สนับสนุนและพฒันา
คุณภาพโรงเรียน ครู และอุปกรณ์การสอน 
 อาชีวศึกษา   จดัใหมี้สถานศึกษาอาชีพต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 การศึกษาภาคผนวก   พยายามให้ผูใ้หญ่ท่ีไม่รู้หนงัสือสามารถอ่านออกเขียนได ้และ
เขา้ใจหนา้ท่ีพลเมือง 
 อุดมศึกษา   พฒันาคุณภาพและเพิ่มแผนกวชิาในชั้นอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนตามความจ าเป็น 

ส่งเสริมการพลศึกษาภายในโรงเรียนทัว่ไปและประชาชน เพื่อประโยชน์ทางกายและ
ทางจิตใจ 
ส่งเสริมศิลปกรรมของไทยให้เป็นอุปกรณ์การเศรษฐกิจแห่งชาติ แลพการอบรมสั่ง
สอนประชาชนทั้งในดา้นความรู้และคุณภาพทางจิตใจ 
อุปถมัภก์ารศาสนา และส่งเสริมศีลธรรมประชาชน137 

 จากแถลงการณ์นโยบายดังกล่าวท าให้เห็นแนวทางการพฒันาประเทศในสมยัของ
รัฐบาลคณะราษฎรโดยครอบคลุ่ม  ซ่ึงรัฐบาลต่อๆมานั้นก็มีนโยบายหลกัท่ีไม่ไดต่้างไปจากน้ีมาก
นกัดงันั้นจึงใชน้โยบายดงักล่าวน้ีเพื่อวเิคราะห์การพฒันาชุมชนเมืองของรัฐบาลคณะราษฎร 
  

                                                        
137 “ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะท่ีนายพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา เป็น

นายกรัฐมนตรี” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่54 (วนัท่ี 3 มกราคม 2480) หนา้ 2327-2337. 
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 2.2 การพฒันาชุมชนเมืองของรัฐบาลคณะราษฎร แนวคิด ทฤษฎ ีและนโยบาย 

  กระบวนการพฒันาชุมชนให้เจริญข้ึน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง : 
คณะราษฎรท าการปฏิวติัระบอบการปกครองแบบเก่าเพื่อลม้ลา้งอ านาจการปกครองโดยระบบการ
ปกครองประเทศโดยพระราชอ านาจกษตัริย ์และเปล่ียนอ านาจการปกครองมาสู่มือของคณะราษฎร
แทน   โดนการกล่าวอา้งถึงความล้มเหลวในการปกครองแบบระบบกษตัริย ์ความล้มเหลวด้าน
เศรษฐกิจจากการบริหารงานของรัฐบาลกษตัริย ์และความไม่เสมอภาคระหวา่งเหล่าพระบรมวงศา
นุวงศแ์ละประชาชนทัว่ไป   และมองวา่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตอบสนองความ
ตอ้งการของประเทศ และสามารถน าพาประเทศให้เจริญรุ้งเรือง ทดัเทียมนานาชาติได้มากกว่า
ระบบเก่า   ซ่ึงเห็นได้ชัดว่านัยยะของการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยนั้น 
นอกเหนือจากเป็นวิธีการซ่ึงท าให้ประชาชนมีสิทธิในการระบบการปกครองประเทศมากข้ึนตาม
ระบบแล้ว   อีกนัยยะหน่ึงคือการ ยกระดับประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ โดยมี
ประชาธิปไตยเป็นสัญลกัษณ์หนา้ฉากแห่งการเปล่ียนแปลงไปสู่ยคุใหม่ของสยาม 
 กระบวนการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง   ปัญหาดา้นการเมืองในสมยัก่อนหนา้ส่วน
หน่ึงเป็นผลกระทบซอ้นมาจากดา้นเศรษฐกิจท าให้ตอ้งปลดขา้ราชการลงในหลายอตัรา อีกส่วนคือ
การเน่ืองจากระบบกระจายอ านาจแบบเก่าอ่อนแอลงจากการท่ีเช้ือพระวงศช์ั้นหม่อมเจา้ข้ึนมาอนั
เป็นส่วนหน่ึงของการกระจายอ านาจในระบบมีจ านวนนอ้ยลงวา่แต่เดิมมากและเร่ิมแก่ตวัเป็นส่วน
ใหญ่   ประกอบกบัขา้ราชการรุ่นใหม่ซ่ึงไดรั้บการศึกษามาจากต่างประเทศมองวา่การปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยล์า้หลงั ฟุ่มเฟือย และไร้ประสิทธิภาพ   มองว่าการเปล่ียนแปลงระบบการ
ปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยสามารถสร้างความเสมอภาคให้กบัราษฎรไดม้ากกว่า และเป็น
ระบบท่ีสามารถคดัเลือกคนดีมีความสามารถข้ึนมาบริหารงานประเทศได้มากกว่า   จึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองข้ึน โดยหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองแล้วนั้น   ถือว่าเป็นการ
เร่ิมตน้การพฒันาด้านการเมืองของประเทศ   และท าให้ประชาชนในประเทศมีสิทธ์ิมีเสียงใน
กระบวนการการปกครองประเทศมากข้ึน แมว้า่ในระยะแรกรัฐบาลจะมีเพียงแค่พรรคคณะราษฎร
พรรคเดียวก็ตาม   แต่การส่งเสริมการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน  ให้มีการเลือกตั้งผูแ้ทนต าบล และ
ผูแ้ทนราษฎรในแต่ละจงัหวดันั้น   ย่อมเป็นการพฒันาประชากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองข้ึน 
 กระบวนการพฒันาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  การพฒันาเศรษฐกิจของสยามเกิดข้ึน
ภายหลงัสนธิสัญญาเบาวริ์ง ซ่ึงท าให้การผลิตขา้วของประเทศไทยเปล่ียนจากการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศเป็นการผลิตเพื่อส่งออก   ขา้วกลายมาเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัของชาติ     หลงัจาก
นั้นเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรงยกเลิกระบบไพร่ทาสแล้ว   การประกอบ
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อาชีพและการถือครองทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นอิสระมากข้ึนเน่ืองจากไม่ต้องสังกดัมูลนาย
เหมือนแต่ก่อน   อยา่งไรก็ตามในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้กิดวิกฤตการณ์
ทางดา้นเศรษฐกิจของชาติ อนัเป็นผลมาจากวกิฤตเศรษฐกิจโลก และการเก็บภาษีทอ้งพระคลงัท่ีติด
ลบสะสมทบมาแลว้ตั้งแต่ในรัชกาลก่อนๆ เน่ืองจากภยัธรรมชาติติดต่อกนั ผลผลิตทางการเกษตร 
รวมถึงขา้วอนัเป็นสินคา้หลกัของประเทศไดผ้ลไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้ทอ้งพระคลงัเกิดภาวะขาดทุน
ติดต่อกนั จนเป็นชนวนเหตุหน่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง   หลังจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครองแล้ว รัฐบาลคณะราษฎรได้ประกาศไวว้่าจะท าให้ประชาชนมีอาชีพ และอยูดี่กินดีทุก
คน ไม่ปล่อยให้ประชาชนอดอยาก  ทั้ งน้ีจะมีการวางโครงเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นแผนพฒันา
เศรษฐกิจต่อไป    
 ในปี 2476นายปรีดี พนมยงคเ์สนอเคา้โครงการเศรษฐกิจ “สมุดปกเหลือง” ข้ึน   โดยนยั
ยะของเน้ือหาเป็นรัฐสวสัดิการ คือรัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตต่างๆ ประชาชนเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐท าหนา้ท่ีในการผลิตตามนโยบายท่ีรัฐจดัสรร และรัฐจะให้เงินเดือนรวมถึงประกนัสังคมแก่คน
ไทยทุกๆคน  แมว้า่โครงการเศรษฐกิจฉบบัน้ีไม่ไดถู้กใชง้านจริง และท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา
เป็นลูกโซ่ อาทิการสงสัยถึงการเป็นคอมมิวนิสตข์องนายปรีดี การรัฐประหาร และการเกิดกบฏบวร
เดช รวมไปถึงการสละราชสมบติัของรัชกาลท่ี 7 ก็ตาม138     แต่โครงการเศรษฐกิจฉบบัน้ียงัสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงแนวทางความคิดในการจดัการปัญหาดา้นเศรษฐกิจของประเทศ คือการให้รัฐเป็นเจา้ของ 
และผูด้  าเนินงานการผลิตและการใช้ทรัพยากร การจัดสรรอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน การ
ยกระดบัการเขา้ถึงสวสัดิการสังคมของประชาชน   ซ่ึงขา้พเจา้มองวา่โครงการเศรษฐกิจฉบบัน้ีเป็น
ตน้แบบนโยบายเศรษฐกิจให้กบัรัฐบาลต่อมา รวมถึงนโยบายการจดัสรรท่ีดิน และการจดัหาอาชีพ
ใหแ้ก่ราษฎรในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 
 และจากแถลงนโยบายรัฐบาลปีพ.ศ. 2480 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ เป็นการพฒันาทั้ง
การผลิต การตลาด และการส่งออกสินคา้   การสร้างสถานีทดลองการเกษตร เพื่อวิจยัผลิตผล
ทางการเกษตรในแต่ละพื้นท่ี รวมไปถึงการให้ประชาชนจบัจองพื้นท่ีท าการเกษตร และการขยาย
การชลประทานเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ   เหล่าน้ีถือเป็นการจดัสรรและการพฒันาท่ีดินเพื่อ
การเกษตรเพื่อการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ ทั้งในภาคครัวเรือน และเศรษฐกิจระดบัชาติ 
 แนวนโยบายท่ีกล่าวมาน้ีลว้นก่อให้เกิดนโยบายเศรษฐกิจช่วงรัฐบาลจอมพล ป.ทั้งส้ิน  
โดยโครงการเศรษฐกิจแบบรัฐสวสัดิการผนวกกบัการตั้งสถานีการเกษตร และการจดัสรรท่ีดินท า

                                                        
138 ปรีดี พนมยงค,์ เค้าโครงการเศรษฐกจิ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพมู์ลนิธิเด็ก, 2542).  
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กินให้แก่ประชาชน แนวนโยบายเหล่าน้ีก่อให้เกิดการสร้างนิคมการเกษตร และนิคมสร้างตนเอง
ข้ึน ในปี พ.ศ. 2483 สมยัรัฐบาลจอมพล ป.  
  อยา่งไรก็ตามการเขา้สู้สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ของไทยในเดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2484 
ท าใหต้ั้งแต่นั้นเป็นตน้มาเคร่ืองอุปโภคบริโภคบางประเทศของไทยเร่ิมเขา้สู่ภาวะขาดแคลน รัฐบาล
เขา้ไปถือหุ้นหลกัหรือเป็นเจา้ของอุตสาหกรรมหลกัท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนใน
ประเทศหลายแห่ง เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการกกัตุนสินคา้ เน่ืองจากการขาดแคลนสินคา้ในภาวะ
สงครามอาทิเช่น  โรงงานสุรา โรงงานกระดาษ โรงงานเน้ือและนม โรงงานทอผา้ โรงงานยาสูบ 
ทั้ งน้ียงัมีโรงกลั่นน ้ ามัน และโรงปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยรัฐท าหน้าท่ีเป็นกลไกหลักในการ
ขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 กระบวนการพฒันาชุมชนด้านสังคม    สังคมคือการรวมตวักันของกลุ่มคนใน
กฎระเบียบเดียวกันเพื่อวตัถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน ซ่ึงวตัถุประสงค์ส าคญัของมนุษย์คือการ
ด ารงชีวิต และการด ารงชีวิตย่อมต้องอาศัยปัจจัยจ าเป็น 4 ประการคือ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค    การพฒันาสังคมคือการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การ
ด ารงชีวติของประชากรในสังคมใหดี้ข้ึน  
 ดา้นท่ีอยู่อาศยัรัฐบาลไดเ้ร่งการขยายพื้นท่ีการเกษตร บุกเบิกพื้นท่ีท ากินใหม่ ซ่ึงต่อมา
ใช่วงพ.ศ. 2483 เป็นตน้มา ไดโ้ครงการนิคมอุตสาหกรรมของรัฐบาลข้ึน โดยการให้ผูย้ากไร้และคน
จรจดัไดเ้ขา้ไปจ าจองเป็นเจา้ของพื้นท่ีเพื่อสร้างตน้เองให้เกิดอาชีพ มีท่ีอยู่ มีรายได ้สามารถเล้ียง
ตนเองได ้และเม่ือสามารถพึ่งตนเองไดแ้ลว้ก็มีก าลงัทรัพยพ์อในการจดัหาปัจจยัอยา่งอ่ืนเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติ     
 ดา้นการเขา้ถึงการในส่วนของคุณภาพประชากรในเร่ืองอาหารนั้น รัฐบาลคณะราษฎร
ไดส่้งเสริมใหป้ระชาชนท าการเพาะปลูกเล้ียงสัตวเ์ล็กๆนอ้ยในครัวเรือนอยูเ่ดิมแลว้ในปี พ.ศ. 2482 
รัฐบาลจอมพล ป. มีนโยบายรณรงค์ให้คนไทยปลูกผกัสวนครัวอย่างจิงจังข้ึน ทั้ งน้ีเพื่อทาง
เสถียรภาพทางอาหารในครัวเรือนประชาชนเองทางหน่ึง และโยงสู่นโยบายสร้างชาติซ่ึงเป็น
นโยบายหลกัอีกทางหน่ึง  
 ดา้นการเขา้ถึงการรักษาโรค รัฐบาลมีความพยายามท่ีจะขยายโรงพยาบาลออกไปยงั
ส่วนภูมิภาคมากข้ึน และตั้งศูนยอ์นามยัยงัอ าเภอต่างๆตามความตอ้งการตามล าดบั 
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  ดา้นเคร่ืองนุ่งห่ม พ.ศ. 2478 รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมไดต้ั้งโรงหีบฝ้าย และ
โรงป่ันดา้ยข้ึน139   และมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมฝ้ายข้ึนในพ.ศ. 2485   แมว้า่เคร่ืองนุ่งห่มอาจถึง
ขั้นเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาของรัฐ แต่จะเห็นวา่เม่ือเคร่ืองนุ่งห่มหรือสินคา้ประกอบการเยบ็ 
เช่น ดา้ย ผา้ เขม็ มีราคาแพงข้ึนก็ส่งผลประทบต่อประชาชน และเป็นปัญหาของรัฐบาลเช่นกนั อาทิ
ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 ไดมี้กฎหมายควบคุมการซ้ือขายและการครอบครอง ผา้ดิบทุกชนิด ผา้
ขาว และผา้ลายสอง และประกาศยกเลิกควบคุมบางส่วนในปีถดัๆมา ทั้งน้ียงัควบคุมอยู่ในบาง
จงัหวดั  โดยการแปรรูปผา้และการตดัเยบ็เคร่ืองนุ่มห่มจะตอ้งเป็นไปตามท่ีรัฐก าหนดเพื่อให้การคา้
ผา้กระจายตวัไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ไม่เฉพาะในตวัเมืองหลวงและปริมณฑล140 
  โดยกระบวนการพฒันาสังคมสมยัรัฐบาลคณะราษฎร นอกจากจะพฒันาความ
เป็นอยู่ดา้นการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรในสังคมและเขา้ถึงปัจจยัดา้นต่างๆไดม้ากข้ึน
แล้ว ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าการเปล่ียนแปลงการปกครองท าให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาคมากยิง่ข้ึน 
 การน าทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนให้มากที่สุด   
“...ประเทศสยามมีท่ีดินท ากินถึง ๕ แสนตารางกิโลเมตรเศษ (คิดเป็นไร่ได้กว่า ๓๒๐ ไร่) บน
พื้นดินอุดมไปดว้ยตน้ไมแ้ละพืชผลท่ีจะปลูกปัก ในใตดิ้นนั้นอุดมไปดว้ยแร่โลหะทั้งหลาย มีผล
เมืองถึง ๑๑ ลา้นคนเศษ...”141 ความหน่ึงในเคา้โครงการเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงกล่าวถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ อนัประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรคน   โดยมองวา่ท่ีดิน
วา่งเปล่าของประเทศไทยยงัปล่อยไวอ้ยา่งไร้ประโยชน์อยู่สมควรจะจดัสรรเพื่อแบ่งให้ประชาชน
ไดท้ าการเกษตร และท าเหมืองแร่(ซ่ึงเป็นแนวนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีใช้กนัในรัฐบาลยุคถดัๆมา
ด้วย)   นอกจากการกล่าวถึงท่ีดินซ่ึงยงัมีพื้นท่ีๆสามารถท าการเกษตรและขุดแร่ได้อยู่นั้น   เค้า

                                                        
139 ชเนษฎ ์มา้ล าพอง, ฝ้าย [PowerPoint slides]. เอกสารประกอบการสอนวชิาพืช

อุตสาหกรรมII สาขาวชิาการปรับปรุงพนัธ์พืช คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
Retrieved 17 มีนาคม 2009, สืบคน้จาก http://agri.kps.ku.ac.th/agron/file/cotton_indusii.pdf. หนา้ 
5. 

140 “เร่ืองผูท่ี้น าผา้หรือเคร่ืองนุ่งห่มจากต่างจงัหวดัเขา้มาในเขตตจ์งัหวดัพระนคร และ
ธนบุรี ตอ้งแจง้ปริมาณ และสถานท่ีเก็บ” (วนัท่ี 24 มกราคม 2478). ราชกจิจานุเบกษา ตอนที ่6 เล่ม 
62. หนา้ 82-84. 

141 ปรีดี พนมยงค,์ เคา้โครงการเศรษฐกิจ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพมู์ลนิธิเด็ก, 2542). 
หนา้ 10. 
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โครงการเศรษฐกิจฉบบัน้ียงักล่าวถึงการใชแ้รงงานส้ินเปล้ือง เช่นชาวนาท านาปีละ 6 เดือน ถา้หาก
ร่วมกลุ่มกนัท านาในระบบรัฐสวสัดิการแลว้ การลงทุน และการร่วมมือกนัท านาก็จะได้ผลตอบ
แถนมากข้ึน นอกจากน้ีการท่ีรัฐเป็นผูอ้อกเงินทุนให้จะท าให้มีทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรมาใช้ทุ่น
แรงงาน ท าสามารถท างานโดยใช้คนน้อยลงได้ และน าเอาแรงงานท่ีเหลือไปท าหน้าท่ีอ่ืนๆใน
อุตสาหกรรมของรัฐต่อไปอีก เป็นตน้142 
 ความตอ้งการของรัฐบาลในการดึงศกัยภาพทางการผลิตของประเทศให้เพิ่มมากข้ึนเป็น
นโยบายเร่งด่วนท่ีเห็นได้ชัดในรัฐบาลคณะราษฎร ซ่ึงนอกจากการจัดสรรท่ีดินท ากินให้แก่
ประชาชนท่ียากไร้และคนจรจัดแล้ว ยงัมีการส่งเสริมให้คนไทยท าเหมืองแร่ เน่ืองจากเป็น
อุตสาหกรรมท่ีท าก าไรและมกัสัมปทานโดยชาวต่างชาติ อีกทั้งเสริมสร้างฝีมือแรงงานโดยการเปิด
โรงเรียนอาชีวะสอนงานดา้นอาชีพเฉพาะซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการในแต่ละทอ้งท่ีอีกดว้ย   
 นอกจากน้ียงัมีการตั้งสถานีทดลองการเกษตรข้ึนในพื้นท่ีต่างๆเพื่อวิจยัดินและพรรณ
พืชท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูกในบริเวณนั้นๆ แลว้จึงส่งเสริมใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนในกานท า
การเพาะปลูกและบ ารุงดินต่อไป 
 การเหล่าน้ีถือเป็นการพฒันาทพัยากรทั้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพื้นท่ีนั้นๆ   ทั้งน้ีเม่ือเกิดการส่งเสริมและพฒันา
ทรัพยากรดงักล่าวแลว้   อตัราการวางงาน หรือแรงงานแฝงในชุมชนจะนอ้ยลง ยอ่มท าให้ทอ้งถ่ิน 
จนถึงประเทศเกิดเสถียรภาพท่ียงัยนืต่อไป 
 เป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงทรรศนะ แนวคิด
ให้ถูกทิศทาง   นโยบายการให้การศึกษาแก่ประชาชนของคณะราษฎรนั้น ถือเป็นนโยบายหลกัอีก
นโยบายหน่ึงของรัฐบาลคณะราษฎร โดยรัฐบาลส่งเสริมให้เยาวชนไดรั้บการศึกษาข้ึนพื้นฐาน โดย
เร่ิมเขา้สู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่อายุ 8 จนถึง 15 ปี เป็นอยา่งต ่า เพิ่มระดบัความรู้
ความสามารถของครูผูส้อน และมาตรฐานของโรงเรียน รวมถึงสนบัสนุนอุปกรณ์และส่ือการเรียน
การสอนบางส่วน  นอกจากน้ียงัสนบัสนุนให้เกิดการศึกษาภาคผนวก(หรือการศึกษานอกระบบ 
กศน.)ข้ึนเพื่อใหป้ระชาชนท่ีอยูใ่นวยัแรงงานไดรู้้หนงัสือสามารถอ่านออกเขียนได ้และมีความรู้ใน
เร่ืองของหนา้ท่ีพลเมือง 
 ก่อตั้งมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมืองในปีพ.ศ. 2476 โดยมีการจดัการศึกษา
วิชากฎหมาย วิชาการเมือง วิชาเศรษฐการ และวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิชาธรรมศาสตร์ โดยจดัตั้ง
ข้ึนเน่ืองจากเม่ือประเทศมีการเปล่ียนแปลงเป็นระบบรัฐธรรมนูญแล้ว จึงควรจดัการศึกษาใน

                                                        
142 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 11-15. 
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สาขาวิชาเหล่าน้ีเพื่อให้วิชาการดงักล่าวแพร่หลายยิ่งข้ึนและมีมาตรฐานเดียวกบัมหาวิทยาลยัใน
ประเทศท่ีเจริญแลว้143   และก่อตั้งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2486 ส าหรับการศึกษา
วิชาการเกษตรระดบัสูง มีหน้าท่ีจดัการศึกษาคน้ควา้และส่งเสริมวิชาการเกษตร และวิชาอ่ืนๆอนั
เก่ียวเน่ืองกับการเกษตร โดยโอนวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกรมเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนวน
ศาสตร์ในกรมป่าไมม้าในการน้ีดว้ย144  
 จากขา้งตน้ท าให้เห็นว่ารัฐบาลคณะราษฎรเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั้งใน
ระดับพื้นฐานไปจนถึงความรู้จ าเพาะด้าน และมุ่งเน้นไปท่ีการให้ความเข้าในในการท าหน้าท่ี
พลเมือง และขยายชนชั้นปัญญาชนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสาขา นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ (ความรู้ดา้น
รัฐธรรมนูญและการปกครอง)   อย่างก็ตามการก าหนดให้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองอยู่ในความดูและของคณะกรรมการซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ธรรมการร่วมดว้ยนั้นแสดงให้เห็นชนัเจนว่าหลกัสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัถูกก ากบั
ควบคุมโดยรัฐบาล    น่ีจึงไม่ใช่แค่การสร้างกลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่ แต่คือการสร้างอุดมการณ์ของ
รัฐใหม่ ผ่านทางนักศึกษาซ่ึงก าลงัจะกลายไปเป็นกลุ่มขา้ราชการฝ่ายปกครองและการศาล (ในปี 
พ.ศ. 2476 การเรียนการสอนในสาขาวิชาเก่ียวกบักฎหมาย และวิชาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเมือง ถูกยา้ย
มาสอนท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทั้งส้ิน) 
 เป็นกรรมวธีิเปลีย่นแปลงทีส่่งเสริม ให้ราษฎรรู้จักวธีิช่วยเหลือตนเองเป็นส าคัญ   ตั้งแต่
หลกั 6 ประการ นโยบายเคา้โครงการเศรษฐกิจ เร่ือยมากระทั้งนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎร 
หัวใจส าคญัท่ีสุดของนโยบายซ่ึงเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนคือ การท่ีประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได ้เม่ือประชาชนมีความสารถในการประกอบอาชีพ มีหลกัฐานมัน่คง ย่อม
ส่งผลโดยร่วมใหช้าติมัน่คงตามไปดว้ย   ดงันั้นรัฐบาลจึงจดัท าโครงการต่างๆเพื่อใชป้ระชาชนไดมี้
อาชีพตามก าลงัความสามารถโดยทัว่กนั 
 อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของรัฐบาลคณะราษฎรเป็นไปในทางนโยบายก่ึงบงัคบั 
เพื่อให้เห็นผลในเชิงประจกัษอ์ยา่งรวดเร็ว อาทิเช่น การเรียนการสอนในแนวทางและอุดมการณ์ท่ี
รัฐบาลเห็นชอบ การจบับุคคลจรจดัไปยงันิคมสร้างตน้เอง นโยบายผกัสวนครัวและการเล้ียงสัตวท่ี์
ไม่ใช่เฉพาะตามความสมคัรใจของแต่ละครัวเรือนแต่มีการตรวจสอบการท าสวนครัวและมีโทษ

                                                        
143 “พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง ” ราชกจิจานุเบกษา 

เล่มที ่50. (วนัท่ี 21 มีนาคม 2476). หนา้ 1007-1026. 
144 “พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยักเสตรสารท” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่60 ตอนที ่7 

(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2486). หนา้ 228-240. 
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ตามกฎหมายหากไม่ปฏิบติั เป็นตน้ เหล่าน้ีนั้นขา้พเจา้มองว่าเป็นการบงัคบัให้ประชาชนท าหนา้ท่ี
จนลิดรอนเสรีภาพอนัพึงมีบางประการไป   แต่กระนั้นก็นบัไดว้า่การพฒันาชุมชนจากนโยบายของ
คณะราษฎร ไดก่้อใหเ้กิดพลวตัในเชิงบวกหลายๆประการเช่นกนั 
 
3. การออกแบบผงัเมืองสมัยจอมพล ป. พบูิลสงคราม 

 นโยบายส าคญัๆในสมยัจอมพล ป. คือนโยบายสร้างชาติ  ซ่ึงมีเป้าหมายให้ประเทศมี
ความเจริญรุ่งเร่ืองทดัเทียมอารยประเทศ   มีเสถียรภาพทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร   
น านโยบาย “ชาตินิยม”หรือ”รัฐนิยม” และการ “สร้างชาติ” มาปลูกกระเสประชาชนให้ปฏิบติัตาม
แนวทางรัฐเพื่อเป็นส่วนร่วมในการสร้างความมัน่คงของชาติไทย  
 ในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2484 เป็นตน้ไปนั้น 
อุดมการณ์ทางการเมืองของไทยเรียกไดว้่าเป็นแบบก่ึงฟัสซิลม์ ซ่ึงเน้นการให้ความส าคญักบัการ
ต่อสู้ อ านาจเด็ดขาดของผูน้ าท่ีมีบารมี ลทัธิวรีชนและสงคราม เป็นตน้145    
 โดยขณะนั้นนายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดและผูบ้ญัชาการ
ทหารบกควบคู่ไปดว้ย   อ านาจทางการปกครองหรือการสั่งการบริหารประเทศมกัอิงอยู่กบัสาย
คณะทหารเป็นส่วนใหญ่   นโยบายชาตินิยมในสมยัจอมพล ป.นั้น น าไปสู่การก่อให้เกิดลทัธิทหาร
นิยม ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากแถลงการณ์ของจอมพล ป. เอง และประกาศโฆษณาในสมยันั้น ท่ีนอกจาก
ความพยายามในการสร้างชาติใหเ้ป็นชาติอารยะแลว้ ยงัมีการปลุกกระแสประชาชนให้เกิดความรัก
ชาติ-คลัง่ชาติ   ประเทศไทยภายใตก้ารน าของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และความเกรียงไกรของ
กองทพัไทย จะน าพาประเทศ สู่การเป็นประเทศมหาอ านาจในเอเชียบูรพา 
 ในส่วนของการผงัเมืองนั้นยอ่มเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายหลกัเช่นเดียวกนั โดยเห็นได้
ว่า เมืองท่ีมีการปรับผงัเมืองหรือสร้างเมืองใหม่ ลว้นแล้วแต่มีความส าคญัทางการปกครองและ
การทหารเป็นส่วนใหญ่ อาทิ โครงการเมืองใหม่ลพบุรีซ่ึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารในภาค
กลาง   โครงการเมืองพิษณุโลกซ่ึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางทหารภาคเหนือตอนล่าง   โครงการผงั
เมืองถนนราชด าเนินสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศภายใต้การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย   และโครงการนครหลวง(สระบุรี)ซ่ึงเป็นโครงการนครหลวงใหม่ของประเทศไทย   
เวน้แต่โครงการพุทธบุรีมณฑลซ่ึงเป็นโครงการดา้นการศาสนา แต่อยา่งไรก็ตามโครงการพุทธบุรี

                                                        
145 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองในลทัธิฟัส

ซิลม ์สมเกียรติ วนัทะนะ, อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. (กรุงเทพฯ : อกัษรขา้วสวย, 2551), 92-
113. 
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มณฑลในปี พ.ศ. 2487 ดงักล่าว ไดส้ร้างซ้อนทบัพื้นท่ีกบัโครงการนครหลวง(สระบุรี)เดิมท่ีได้
ยกเลิกไป ซ่ึงวตัถุประสงคส่์วนหน่ึงของแนวคิดการสร้าง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ยงัให้เหตุผลไว้
วา่เป็นเพื่อการเบ่ียงความสนใจจากจุดยทุธศาสตร์หลกัของพื้นท่ีจากกองทพัญ่ีปุ่น ซ่ึงจุดยุทธศาสตร์
หลกัในท่ีน้ีคือ เมืองหลวงใหม่เพชรบูรณ์ 

 3.1 การออกแบบผงัเมืองสมัยใหม่  

  พฒันาการการผงัเมืองสมยัใหม่   เร่ิมตน้ข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 24 ภายหลงัการ
ปฏิวติัฝร่ังเศส (พ.ศ. 2332) โดยหลุยส์ นโปเลียน ซ่ึงข้ึนมาเป็นผูน้ าประเทศจากการลม้ระบบกษตัริย์
และขุนนาง โดยในระยะตน้ของการเปล่ียนคัว่อ านาจ มีการจลาจลเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง อย่างไรก็ตาม
ดว้ยสภาพความแออดัของเมืองปารีส ท าให้ไม่การเขา้ไปปราบปรามผูค้นยา่นใจกลางเมืองเป็นไป
ไดย้ากล าบาก    
 

  
ภาพท่ี 27 ผงับูเลอวาร์ด ซ่ึงใชป้ระตูชยั Arc de Triomphe เป็นวงเวยีนจุดตดัส าคญัของเมืองปารีส 
ท่ีมา : Emily Kirkman, 2007. Architecture in the Era of Napoleon III. [online]. Retrieved  April 
29, 2016, from http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/ 
architecture/Haussmanns-Architectural-Paris.html 
 
 จนกระทั้งสมยันโปเลียนท่ี 3 ไดม้อบหมายให้ บาฮอง ออส มนั เป็นนายงานรับผิดชอบ
การตดัถนนใหม่ทั้งหมดของกรุงปารีส เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว(พ.ศ. 2397) โดยการเวนคืนท่ีดินแลว้
ตดัถนนขนาดใหญ่เป็นโครงข่ายทัว่ทั้งเมืองใชร้ะยะเวลาด าเนินการ 16 ปี โดยถนนดงักล่าวเรียกวา่ 
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Boulevard เช่ือมจุดยุทธศาสตร์และสถานท่ีส าคญัๆต่างๆ ของเมือง และมีสถานท่ีส าคญัสะดุดตา
ปลายแกนถนน   ซ่ึงนอกจากมีประสิทธิภาพในการปราบจลาจลแลว้ ยงัส่งผลดา้นทศันียภาพของ
เมืองอีกดว้ย   และหลงัจากการเป็นเจา้ภาพงานแสดงสินคา้โลกของฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2421 ท่ีกรุง
ปารีส (Exposition Universelle in French 1878) ผงับูเลอวาร์ด และออสมนั กลายเป็นหวัใจหลกัของ
การออกแบบเมืองสมยัใหม่ของเมืองในยโุรป และอ่ืนๆ146 

ตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 คามิโล ซิตเต สถาปนิกชาวออสเตรีย เป็นผูแ้รกท่ีน าเสนอการจดั
ผงัเมืองแบบการจดัองคป์ระกอบภาพ ใหค้วามสนใจท่ีวา่ง และภูมิทศัน์กลางเมือง และแนะน าให้
ปลูกตน้ไมใ้นเมืองดว้ย ผลงานการออกแบบของซิตเตไดรั้บการยกยกอยา่งมากในประเทศ เยอรมนั 
ออสเตเลีย สหรัฐอเมริกา147   

ต่อมาในช่วงพ.ศ. 2433-2443(ค.ศ.1890-1900) การออกแบบผงัเมืองในอเมริกาเหนือ
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นการออกแบบเมืองเพื่อความสวยงามมากข้ึนซ่ึงเรียกว่าCity Beautiful โดย
เนน้ท่ีความสวยงาม และความยิง่ใหญ่ของอาคารอนุสรณ์ภายในเมือง กระบวนการดงักล่าวน้ีเห็นได้
จาก  งานแสดงสินคา้โลกท่ีชิคาโกปีพ.ศ. 2436 (Chicago World's Columbian Exposition,1893) ได้
ว่าจา้งให้แดเนียล เบอร์แนมเป็นหัวหน้าสถาปนิกออกแบบ ไดอ้อกแบบงานแสดงสินคา้ ให้เป็น
เมืองยุคบาโรคในยุโรป ถนนกวา้งขวาง อาคารสไตล์นีโอคลาสสิค เป็นระเบียบ เวน้ท่ีว่าง ประดบั
อนุสาวรีย ์รูปป้ัน และสนามหญา้ เป็นตน้ ซ่ึงงานน้ีไดรั้บผลตอบรับเป็นอย่างดี  หลงัจากนั้นเขา
ไดรั้บการว่าจา้งให้ออกแบบปรับปรุงเมืองต่างๆอีกหลายเมือง เช่นการปรับปรุงผงักรุงวอชิตนั ดีซี 
เมืองซานฟรานซิสโก เมืองชิคาโก กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ จนไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นบิดา
แห่งการวางผงัเมืองสมยัใหม่   ซ่ึงการออกแบบของเบอร์แนมนั้น มกัเนน้ท่ีศาลาวา่การเมือง ตั้งเด่น
ปลายแกนถนนสายหลกั ส่วนอาคารอ่ืนๆ เกาะกลุ่มไปตามถนนสายอ่ืนๆ ตดัไขวก่นัเป็นแนวเฉียง
และแนวตาราง โดยนิยมการออกแบบสะพาน ทางเดินเล่นริมน ้า อยา่งในเมืองยคุบาโรค148 

 

                                                        
146 ก าธร กุลชล. การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร – การติดตามหาค าตอบในรอบ 40 

ปี. (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545.) หนา้ 21-22. 
147 เร่ืองเดียวกนั, 37-39. 
148 รายละเอียดเพิ่มเติม ก าธร กุลชล. อา้งถึงแลว้, หนา้ 48-49.และ N/A. City Beautiful 

Moment. [online]. Retrieved July 4, 2016, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/City_Beautiful_movement 
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ภาพท่ี 28 The McMillan Plan of 1901. Washington, D.C.  
ท่ีมา : (N/A). The City Beautiful. [online]. Retrieved April 29, 2016, from http:// 
publications.newberry.org/makebigplans/planners-reformers/imagining-american-metropolis/city-
beautiful 
 
 ในช่วงเดียวกนักบั City Beautiful อเบน็เนเซอร์ โฮเวร์ิด ไดเ้กินแนวคิดการวางผงัเมืองแบบ 
Garden City ข้ึนท่ีองักฤษในพ.ศ. 2441(อุทยานนคร) โดยโฮเวิร์ดไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองแบบ
ยูโทเปียหรือสังคมในจินตนาการ   โดนสร้างชุมชนใหม่บนพื้นท่ีว่างเปล่า บริเวณใจกลางผงัมี
สวนสาธารณะเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงมีถนนแบบ Boulevardตดัแยกออกไปทุกทิศทาง และตดัถนนท า
เป็นวงแหวน เช่ือมต่อระหวา่อาคารราชการ อาคารสาธารณะท่ีอยูใ่นพื้นท่ีวงแหวนชั้นใน กบัชุมชน
ท่ีอยูอ่อกไปในวงแหวนรอบนอก เช่ือมต่อกบัเมืองอ่ืนๆดว้ยรถไฟฟ้า และมีเมืองหลกัเป็นศูนยก์ลาง 
ลอ้มดว้ยเมืองเล็กๆ รอบๆ ทฤษฎีดงักล่าวถูกเขียนเป็นหนงัสือช่ือ “Garden Cities of tomorrow”ใน
ปีพ.ศ. 2445(พิมพค์ร้ังแรกในช่ือ A Peaceful Path to Social Reform พ.ศ. 2441)  โดยไดน้ าเสนอ
แนวคิดผา่นทฤษีแผนภูมิแม่เหล็ก 3 แท่ง ซ่ึงหมายถึง เมือง, ชนบท และเมือง+ชนบท พร้อมทั้งเขียน
ค าบรรยายของขอ้ดีของแม่เหล็กในแต่ละแท่ง เช่นเม่ือเมืองมารวมกบัชนบท ถูกบรรยายไวว้่า มี
ความงามของธรรมชาติ มีโอกาสไดร่้วมกิจกรรมทางสังคม อยูใ่กลแ้หล่งผลิตทางการเกษตร ค่าเช่า
ท่ีดินและค่าครองชีพต ่า ค่าแรงสูง งานไม่หนกัมาก สามารถท างานอดิเรกไดห้ลากหลาย มีโอกาส
ลงทุนและประกอบกิจการสหกรณ์ น ้ าใสสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ มีการระบายน ้ าท่ีดี ไม่มีสลมั ไม่มี
ควนัเขม่า มีบา้นท่ามกลางสวนท่ีน่าอยู่ มีอิสรเสรีภาพ เป็นตน้ ซ่ึงตรงกลางจุดท่ีแม่เหล็กทั้ง 3 มา
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รวมกนั เขาตั้งค  าถามไวว้า่ประชาชนจะเลือกทางไหน149 เป็นผงัเมืองท่ีให้ความส าคญักบัธรรมชาติ
เป็นอยา่งมากโดยเมืองมีพื้นท่ีสวนสาธารณะเกือบคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีทั้งหมด ก าหนดลกัษณะท่ีพกั
อาศยัอยู่ท่ามกลางสวน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ และขนาดถนนของถนนวงเหวนแต่ละวง 
นอกจากน้ี ยงัหาวิธีวางอาคารตามแนวยาวขนานกับถนนใหญ่ และเสนอให้วางกฎเกณฑ์เพื่อ
ควบคุมลกัษณะของหนา้ตาอาคาร รวมทั้งระบบสาธารณะสุขในเขตเทศบาลอยา่งเขม้งวด150 

ตงัอย่างเมืองท่ีมีการออกแบบผงัเมืองตามแบบ Garden City ของโฮเวิร์ดช่วงก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดแ้ก่ ผงัเมือง Letch worth ประเทศองักฤษ, Canberra ออสเตรเลีย และNew 
Delhi ประเทศอินเดีย และหมู่บา้นหรือชุมชนชานเมืองในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเมือง Hellerau, 
Dresden ประเทศเยอรมนันี(พ.ศ. 2452)เป็นตน้  

 
ภาพท่ี 29 The The Three Magnets แผนภูมิแม่เหล็ก 3 แท่งของ โฮเวิร์ด 
ท่ีมา : Eamonn Canniffe,(30 OCTOBER 2010) Ebenezer Howard: Garden Cities of To-
morrow (1902).[online], Retrieved April 29 2016, from http://architectureandurbanism. 
blogspot.com/2010/10/ebenezer-howard-garden-cities-of-to.html 

                                                        
149 เรืองเดียวกนั, หนา้  53-61 
150 G. Broadbent, Emerging Concepts in urban Space Desingn. (London & New 

York : Van Nostrand Reinhold international, 1990), 125, อา้งถึงใน ก าธร กุลชล, อา้งถึงแลว้, 58-
59. 
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ภาพท่ี 30 ผงัเมือง Letch worth ออกแบบโดย Raymond Unwin ในปี ค.ศ. 1903 
ท่ีมา : Mervyn Miller, Ebenezer Howard: English Garden Cities An introduction. (English 
Heritage, 2010). 20. 
 

 
ภาพท่ี 31 ผงัเมือง Canberra ออกแบบโดย Walter Burley Griffin ในปี ค.ศ. 1912 
ท่ีมา : ERAN BEN-JOSEPH & DAVID GORDON, “Hexagonal Planning in Theory and Practice” 
Journal of Urban Design, Vol. 5, No. 3 (2000), 242  
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ภาพท่ี 32 ผงัเมือง New Delh ออกแบบโดย Lutyens and Bakerในปี ค.ศ. 1913 
ท่ีมา : ERAN BEN-JOSEPH & DAVID GORDON, “Hexagonal Planning in Theory and Practice” 
Journal of Urban Design, Vol. 5, No. 3 (2000), 243 
 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประเทศต่างๆในยุโรป และอเมริกาไดเ้ร่งซ้อมสร้างเมืองท่ี
ไดรั้บความเสียหายข้ึนมาใหม่ โครงการสร้างเมืองใหม่และเคหะสงเคราะห์จึงเกิดข้ึนเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงในช่วงระยะเวลาน้ี ผงัเมืองแบบ Garden City ท่ีพฒันามาจากผงัของโฮเวิร์ดไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งมาก เช่นท่ีประเทศฝร่ังเศส องักฤษ และอเมริกา  

ยกตวัอยา่งในประเทศฝร่ังเศส หลงัจบสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ฝร่ังเศสไดมี้นโยบายสร้าง
เมืองใหม่ท่ีเรียกวา่  Cité s Jardin กระจายออกไปยงัรอบนอกนอกตวัเมืองหลกั เพื่อแกปั้ญหาท่ีอยู่
อาศยัของผูมี้รายได้น้อยในประเทศ โดยเช่ือมโยงผูอ้ยู่อาศยั กับกิจการร้านคา้ ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของนโยบายจดัสรรท่ีดินในฝร่ังเศส (ด าเนินการระหวา่งปีค.ศ. 1919-
1940)151 

 

                                                        
151 N/A, Les cité s-jardins dans le dé veloppement du logement social. [online]. 

Retrieved April 29, 2016, fromhttp://www.tourisme93.com/stains/cites-jardins-developpement-
logement-social.html. 
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ภาพท่ี33 Plan maison type G de la cité -jardin du Chemin vert à  Reims . Dressé  par J.M. Auburtin, 
architecte, en 1920  
ท่ีมา : (N/A). Les logements. [online]. Retrieved April 29, 2016, from http://www.cite-jardin-
reims.culture.fr/2_chantier_chemin_vert/4_logements.html 
 

 
ภาพท่ี34 La cité -jardin du Pré -Saint-Gervais. 1927-1954 
ท่ีมา : Fé lix Dumail, (N/A). Les logements. [online]. Retrieved April 29, 2016, from 
http://www.citechaillot.fr/ressources/expositions_virtuelles/les_logements_sociaux/presentation0
1-documents01.html 
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ซ่ึงการออกแบบอาคารท่ีอยู่อาศยัใน Cité s Jardin/Garden Cities ดังกล่าวมีการ
ออกแบบทั้งเป็นบา้นแฝดและอาคารชุด เพื่อให้สามารถอาศยัอยู่ได้หลายครอบครัวเพื่อประหยดั
ตน้ทุนในการก่อสร้าง และประหยดัพื้นท่ีในการใชท่ี้ดิน โดยจดัสรรพื้นท่ีให้กระจายออกไปยงันอก
เมืองและเช่ือมต่อเมืองกบัตลาดและเมืองใหญ่ๆดว้ยการขนส่งสาธารณะ 

การออกแบบผงัเมืองยงัมีการพฒันาต่อไปอีกและภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลายๆ
เมืองทัว่โลกมีการออกแบบผงัเมืองสมยัใหม่มากข้ึน และในเมืองใหญ่ๆของหลายๆประเทศยงัให้
ความส าคญักบัการออกแบบเมืองในแนวด่ิงมากข้ึนตามล าดบัอีกดว้ย  

3.2 การออกแบบผงัเมืองสมัยจอมพล ป. พบูิลสงคราม   

ประเทศไทยคุน้เคยกบัผงั Boulevard ของออสมนัมาบา้งแล้ว เน่ืองจากเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูไ่ดท้รงเสด็จทอดพระเนตรคร้ังประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2440 
จึงทรงน ามาเป็นแบบในการตดัถนนราชด าเนินเช่ือมระหว่างพระราชวงัหลวงกบัพระราชวงัดุสิต 
และได้ดึงเอารูปแบบผงัเมืองรวมถึงหลักวิชาการผงัเมืองจากตะวนัตกเข้ามาใช้ในการจัดการ
รูปแบบการผงัเมืองในสมยัต่อๆมาอยา่งสืบเน่ือง  

ทั้งน้ีการออกแบบผงัเมืองสมยัจอมพล ป. เป็นการออกแบบผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอยู่
ระหวา่งระเบียบรูปแบบ Garden Cityของโฮเวริด ์และผงัเมืองแบบ City Beautiful ของเบอร์แนมซ่ึง
เป็นความนิยมอยู่ในช่วงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ซ่ึงการออกแบบผงัเมืองทั้ง 2 แบบได้รับ
อิทธิพลของกนัและกนั แต่ City Beautiful จะเป็นรูปแบบผงัเมืองทางอเมริกาและมีรูปแบบท่ีให้
ความส าคญักบัความโอ่อ่าและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงถนนและเส้นทางท่ีเป็นตาราง
มากกวา่ City Beautiful ของทางฝ่ังองักฤษท่ีเนน้ความเรียบง่ายกวา่และเนน้ความเป็นเมืองในสวน
หรือชนบทมากกวา่152 

จากรูปแบบผงัเมืองท่ีปรากฏในสมยัจอมพล ป. ท่ีไดท้  าการศึกษาพบวา่มี 2 รูปแบบ คือ 
ผงัเมืองแบบ Garden City เช่น ผงัเมืองใหม่ลพบุรี  ผงัเมืองพิษณุโลก ซ่ึงการจดัสรรพื้นท่ีรอบวง
เวียนเป็นวงแหวนขยายตามรัศมีอย่างผงัเมืองลพบุรี   เป็นการจดัการผงัเมืองตามแบบผงั Garden 
อย่างชดัเจน มีการใช้พื้นท่ีของถนนวงเวียนอนัวงแหวนในสุดเป็นส่วนราชการต่างๆ วงแหวนวง
ถดัๆไปเป็นการจดัสรรท่ีดินเพื่อการพาณิชยกรรม และเพื่อการอยูอ่าศยัตามล าดบั    

ส่วนผงัเมืองพิษณุโลกนั้นแมว้า่ไม่ปรากฏวงแหวนรัศมีอยา่งท่ีลพบุรี แต่การจดัการผงั
เมืองกงักล่าวคลา้ยระบบการจดัการผงัเมือง Letch worth ออกแบบโดย Raymond Unwin ในปี ค.ศ. 
                                                        

152  สมชาติ จึงอารักษ,์ สัมภาษณ์โดย ณฐัฐานิตย ์คะเชนทร์, คณะสถาบตัยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 7 มิถุนายน 2559. 
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1903 ท่ีเป็นการออกแบบผงัเมืองแบบ Garden City เป็นอยา่งมาก รวมไปถึงการออกแบบพื้นท่ีใน
บริเวณส่วนท่ีพกัอาศยัให้มีลกัษณะเป็นแบบซอยตนัเพื่อความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยั รวมไปถึง
ลกัษณะของท่ีพกัอาศยัแบบบา้นแฝด เป็นตน้ 

นอกจากการออกแบบผงัเมืองเช่นผงัเมืองลพบุรี ผงัแบบ Garden City พบไดอี้กแห่ง
หน่ึงในไทย คือผงัเมืองยะลาซ่ึงไดมี้การออกแบบและสร้างข้ึนในสมยัใกลเ้คียงกนัโดยกรมโยธา
จงัหวดัยะลา(มีนายช่างชาวองักฤษเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา)  อยา่งไรก็ตามรายละเอียดของทั้ง 2 เมืองแต่
ต่างกนั โดยท่ีลพบุรีให้ความส าคญักบัแนวแกนถนนพระนารายณ์มหาราชเช่ือมระหว่างพื้นท่ีวง
เวียน 3 วงเวียน(วงเวียนสรีสุนทร  วงเวียนสรีสุริโยทยั วงเวียนเทพสตรี)   แต่ผงัเมืองยะลาเป็นการ
กระจายเมืองโดยใชเ้พียงวงเวยีนเดียวเป็นหลกัส าคญั 

ส่วนผงันครหลวง(สระบุรี) พ.ศ. 2485 เป็นผงัท่ีพฒันาจากผงั City Beautiful ของเบอร์
แนม   นัน่คือมีการวางผงัแบบตดัถนนเป็นตารางและตดัในแนวเฉียง มีหมู่อาคารส าคญัตั้งอยู่ตรง
ถนนสายหลกัของผงั  มีการดึงเอาทศันียภาพของตน้ไมเ้ขา้มาในบางส่วนแบบ Garden City แต่มี
ความเป็นเมือง “มหานคร” มากกวา่ Garden City ซ่ึงเนน้ไปในแนวทางความเป็นเมืองในชนบท 

 

       
ภาพท่ี 35 ภาพขยายผงัเมืองพิษณุโลกท่ีรัฐบาลสร้างไวเ้ป็นตวัอยา่งแก่ส่วนภูมิภาคอ่ืนๆในโครงการ 

ผงัเมืองทัว่ราชอาณาจกัร 
ท่ีมา : หจช., ศธ0201.69/127 หลกัการปฏิบัติเกี่ยวด้วยที่ดินบริเวณราชการตามโครงการผังเมืองทั่ว
ราชอาณาจักร. 2483. 
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ภาพท่ี 36 ภาพขยายผงันครหลวง(สระบุรี) 
ท่ีมา : หจช., (2)ศธ0201.69.1/1 ปรับปรุงจัดตั้งนครหลวงใหม่ ตอนริเร่ิมที่ จังหวัดพิษณุโลก นค 
รสวรรค์ สระบุรี. 2485. 
 

     
 

                 (ก)                        (ข)                                                 (ค) 
ภาพท่ี 37 ภาพเปรียบเทียบผงัเมืองแบบ Garden City, พิษณุโลก และสุรินทร์ (พ.ศ. 2446, 2483 และ  

2495 ตามล าดบั) 
               (ก) ผงัเ Letch worthพ.ศ. 2446   (ข) ผงัพิษณุโลก  พ.ศ. 2483   (ค) ผงัสุรินทร์ พ.ศ. 2495 
ท่ีมา : (ก)Mervyn Miller, Ebenezer Howard: English Garden Cities An introduction1,  20; (ข)
หจช., ศธ0201.69/127 หลักการปฏิบติัเก่ียวด้วยท่ีดินบริเวณราชการตามโครงการผงัเมืองทัว่
ราชอาณาจกัร. 2483; (ค)“พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 
2495 ในทอ้งท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2495” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ท่ี 69 ตอนท่ี 43 (8 กรกฎาคม 2495) 
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ภาพท่ี38 ภาพแสดงผงัและรูปดา้น อาคารท่ีอยูใ่นผงัเมืองพิษณุโลกท่ีรัฐบาลสร้างไวเ้ป็นตวัอยา่งแก่ 

ส่วนภูมิภาคอ่ืนๆในโครงการผงัเมืองทัว่ราชอาณาจกัร 
ท่ีมา : หจช., ศธ0201.69/127 หลกัการปฏิบัติเกี่ยวด้วยที่ดินบริเวณราชการตามโครงการผังเมืองทั่ว
ราชอาณาจักร. 2483. 
 

นอกจากแบบขยายผงัเมืองรวมแลว้ ยงัเห็นการออกแบบผงัเมืองแบบ Garden City ของ
ผงัเมืองพิษณุโลกในภาพขยายผงัอาคารท่ีพกัอาศยัเช่นกนั ซ่ึงในเอกสารไม่ไดก้ล่าวถึงบริเวณท่ีพกั
อาศยัและการใช้สอยมากนกั แต่จากการสังเกตภายในภาพ พบว่ามีการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายในร่ัว
บา้นออกเป็น อาคารท่ีพกัหลกั โรงจอดรถ โรงเรือนเล้ียงสัตว ์แปลงเพราะปลูกพืชสวนครัว ตาม
นโยบายสวนครัว ซ่ึงไดมี้การรณรงคอ์ยูใ่นช่วงเวลาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการสร้างบา้นในสวนใน
ทฤษฏีของโฮเวิร์ด   อีกทั้งรูปแบบอาคารยงัคลา้ยกบัอาคารท่ีพกัอาศยัใน cite jardin ของฝร่ังเศส 
(ภาพท่ี33)อีกดว้ย   ทั้งน้ีการเพิ่มสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียว นอกจากจะท าให้เมืองมีความร่มร่ืน
สวยงามแลว้ ยงัเพิ่มคุณภาพชีวติของประชากรในเมืองอีกทางหน่ึงดว้ยดว้ย 

ส่วนผงันครหลวง(สระบุรี) มีความคลา้ยคลึงกบัผงัของเบอร์แนม ท่ีออกแบบในส่วน
ของส่วนราชการกรุงวอชิงตนั ดีซี ปี 1901 เป็นอยา่งมาก(ภาพท่ี28) ทั้งในส่วนอาคารราชการท่ีเรียก
อยูใ่นแนวแกนถนนหลกัท่ีมีขนาดใหญ่ ประดบัพื้นท่ีขา้งเขียงดว้ยสวนหยอ่ม/สนามหญา้ แยกพื้นท่ี
บริเวณอาคารราชการออกจากส่วนอ่ืนๆโดยรอบด้วยถนนขนาดใหญ่กว่าสายรองอ่ืนๆ ลอ้มรอบ
บริเวณดงักล่าว โดยผงัในส่วนบริเวณดงักล่าวของทั้ง2ผงั อยูใ่นรูปทรงคลา้ยทุ่นระเบิดเหมือนๆกนั 
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ภาพท่ี 39 ภาพเปรียบเทียบผงันครหลวงสระบุรีกบัผงัของเบอร์แนมวอชิงตนั บริเวณศูนยก์ลางผงัซ่ึง 

ผงันครหลวงใชเ้ป็นอาคารสถานทูต ส่วนผงัของเบอร์แนมเป็นอาคารศูนยร์าชการ 
ที่มา : หจช., (2)ศธ0201.69.1/1 ปรับปรุงจัดตั้งนครหลวงใหม่ ตอนริเร่ิมที่ จังหวัดพิษณุโลก นค 
รสวรรค์ สระบุรี. 2485; (N/A). The City Beautiful. [online]. Retrieved April 29, 2016, from http:// 
publications.newberry.org/makebigplans/planners-reformers/imagining-american-metropolis/city-beautiful 
 

ในส่วนของผงัเมืองหลวงใหม่นครบาลเพชรบูรณ์การออกแบบต่างกบัผงันครหลวงท่ี
ออกแบบไวก่้อนหนา้โดยส้ินเชิง โดยพออนุมานไดว้า่ระเบียบผงัเมืองคลา้ยคลึงกบัผงัเมืองใหม่ของ
ลพบุรี   มีการสร้างชุมทาง(โหนด)เป็นระยะๆ ตามแนวถนนสายหลกัของเมือง(ลพบุรีคือถนนพระ
นารายณ์มหาราช เพชรบูรณ์คือถนนสามคีชยั) โดยชุมทางดงักล่าวหากเป็นในลพบุรีจะเป็นวงเวียน 
คือวงเวียนสรีสุนทร, วงเวียนสรีสุริโยทยั, และวงเวียนเทพสตรี ส่วนท่ีนครบาลเพชรบูรณ์คือ 
เพชรบูรณ์ หล่มศกัด์ิ และหล่มเก่า ทั้งน้ีไดมี้การเสนอจะสร้างวงเวียนตรงบริเวณหล่มศกัด์ิตน้ทาง
ถนนเชิดบุญชาติเขา้บา้นน ้ ากอ้จากกรมทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ไม่เห็นด้วยโดยให้ความเห็นว่าควรขยายเป็นทางคู่ขนานกับถนนสามคีชัยประมาณ 100 เมตร 
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บริเวณปากทางเพียงพอ153 ท  าใหท้ราบวา่ในเพชรบูรณ์รูปแบบการสร้างวงเวยีนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ผงัถูกลดทอนลงไปดว้ยปัจจยับางประการ 
 

 
ผงัเมืองลพบุรี 
 
 
 
 
ผงันครหลงสระบุรี 
 
 
 
 
ผงันครบาลเพชรบูรณ์ 
 
 

ภาพท่ี 40 ภาพลายเส้นแสดงโครงร่างรูปแบบผงัเมืองลพบุรี นครหลวงสระบุรี และนครบาล 
เพชรบูรณ์(อยา่งคร่าว) 

 
4. การผงัเมืองในสมัยจอมพล ป. พบูิลสงครามกบัการสร้างชาติและความศิวไิลซ์ 

4.1 กระบวนการสร้างความศิวไิลซ์กบัการผงัเมือง 

4.1.1 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมกบัการผงัเมือง 

กระบวนการสร้างความศิวิไลซ์ให้กบัประเทศนั้นพบเห็นมาแลว้ตั้งแต่ใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั   ค  าถามคือกระบวนการปรับปรุงภาพความศิวิไลซ์ใน
สมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม แตกต่างจากการสร้างความศิวิไลซ์ในระบบเดิมเช่นไร   ขอ้คิดเห็น
ท่ีวา่ การสร้างความศิวไิลซ์ในยคุจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นการสร้างสถาปัตยกรรมในสัญลกัษณ์

                                                        
153 ป. พิบูลสงคราม, จอมพล, หนังสือส่ังการเพชรบูรน์.  
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ของความเป็นสามัญชนของคณะราษฎร ละทิ้งลวดรายประดับยิบย่อยในองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมยุคเก่าอนัแสดงถึงฐานานุศกัด์ิของชนชั้นสูงทิ้งไป หรือแมแ้ต่การปฏิเสธการสร้าง
สถาปัตยกรรมโดยวสัดุน าเขา้หนัมาใชว้สัดุซ่ึงผลิตไดใ้นประเทศไทย เป็นการต่อตา้นการลงทุนของ
ชาวต่างชาติหรือขาดดุลทางการคา้154 

การเคลมรูปแบบหรือวิธีการสร้างขา้งตน้เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบและวสัดุของ
สถาปัตยกรรมมาเป็นแกนหลักในการอธิบายความหมายของการสร้าง กรณีของการ สร้างข้อ
ก าหนดใหรู้ปแบบหลงัคาของตึกแถวพาณิชย ์อาคารสาธารณะเป็นหลงัคาตดัทั้งหมด หากสร้างเป็น
หลงัคาจัว่ก็ตอ้งก่อผงัตรงชายคาทางดา้นหนา้ข้ึนไปหลอกตาวา่เป็นหลงัตดั155 การก าหนดดงักล่าว
นอกเหนือจากการตีความถึงความถึงการท าหนา้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมือง ความเสมอภาค และ
สามญัชนแลว้156   การตีความเม่ือมองในบริบทของการผงัเมือง ขอ้บญัญติัดงักล่าวมีความเป็นไปได้
ท่ีจะก าหนดข้ึนเพื่อการผงัเมือง 

ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ผงัเมืองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามมีรูปแบบตาม
อยา่ง ผงั Garden City ของโฮเวิร์ด ซ่ึงในการก าหนดทฤษฏีดงักล่าว โฮเวิร์ดเสนอให้วางกฎเกณฑ์
เพื่อควบคุมลกัษณะของหน้าตาอาคาร รวมทั้งระบบสาธารณะสุขในเขตเทศบาลอยา่งเขม้งวด ซ่ึง
ลกัษณะอาคารท่ีเขม้งวดน้ี หมายถึงความเป็นเอกภาพของลกัษณะอาคาร เช่นเดียวกนั 

อีกทางหน่ึง หากต้องการให้ รูปแบบสถาปัตยกรรมหลังคาตัดเป็นสัญลักษณ์ทาง
การเมืองดงักล่าว การสร้างตึกในมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง หรือการสร้างกลุ่มตึก 
24 มิถุนาในท าเนียบสามคัคีชยั หรือบา้นพิบูลสงครามท่ีเขาน ้ าโจนลพบุรี ควรจะตอ้งสร้างให้มี
ลกัษณะดงักล่าวด้วย หากแต่การสร้างรูปแบบดงักล่าวมกัเป็นการสร้างในส่วนของอาคารขนาบ
ถนน หรืออาคารติดถนนเป็นส่วนใหญ่ 

                                                        
154 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ชาตรี ประกิตนนทการ,การเมืองและสังคมในศิลป

สถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2550), 285-412 และ พินยั 
สิริเกียรติกุล, “ณ ท่ีน้ี ไม่มี “ความเส่ือม” : ถนนราชด าเนิน พ.ศ. 2484-2488”. หน้าจั่ว ว่าด้วย
ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย 6 (กนัยายน 2552-สิงหาคม2553). กรุงเทพฯ : 
ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรม 

155 เทศบญัญติัของเทศบาลนครกรุงเทพ เร่ืองควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2483 
(กรุงเทพฯ : นีติเวชช์). 22 อา้งถึงใน ชาตรี ประกิตนนทการ,การเมืองและสังคมในศิลป
สถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2550), 315. 

156 ชาตรี ประกิตนนทการ, 2550, อา้งถึงแลว้, 316. 
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ทั้งน้ีในช่วงปี พ.ศ. 2473 องักฤษได้มีการสร้างคอมมูนิต้ีโดยใช้หลกัการออกแบบ 
Garden City อีกคร้ัง โดยรูปแบบการสร้างในรอบหลงันั้นมีรูปแบบ“Moderne” เน้นในการเล่น
เส้นตรงเป็นลายประดบัเพียงเล็กนอ้ย หลงัคาตดั ปลายตึกมน เป็นตน้ ทั้งน้ีผงัเมืองยงัเป็นแบบ Cul-
de-sac Layout (ตดัถนนเป็นตรอกตนัแยกเขา้ไปในพื้นท่ีบา้นส่วนตวั)157    โดยตวัอย่างอาคารใน
เมืองการ์เดน้ซิต้ีช่วงพ.ศ. 2478 ในองักฤษท่ีสร้างแบบโมเดิร์น อาทิ 

 
ภาพท่ี 41 ภาพอาคารปลายตรอกตนัของ สร้างเม่ือพ.ศ. 2478 โดย G C Winbourne 
ท่ีมา : Mervyn Miller, Ebenezer Howard: English Garden Cities An introduction. (English 
Heritage, 2010). 55. 

 
ภาพท่ี 42 อาคารชุดบนถนนLayteelton กบัปลายมนท่ีโดดเด่น สร้างพ.ศ. 2478 โดย Ernst Freud 

                                                        
157 Mervyn Miller, Ebenezer Howard: English Garden Cities An introduction. 

(English Heritage, 2010), 53-54. 
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ท่ีมา : Mervyn Miller, Ebenezer Howard: English Garden Cities An introduction , 56. 
ซ่ึงจะเห็นวา่ทั้งบา้นพกัดา้นในของสุดของถนนกบัอาคารท่ีอยูด่า้นหนา้ ในยุค 1930 ใน

พื้นท่ีใกล้ๆ กนั ไดมี้การออกแบบรูปแบบอาคารท่ีเป็นไปในลกัษณะเช่นเดียวกนั    อยา่งไรก็ตามใน
ช่วงเวลาดังกล่าวยงัมีการสร้างสถาปัตยกรรมซ่ึงมีหลงัคาเป็นรูปทรงจัว่ และไม่อยู่ในระเบียบ
รูปแบบโมเดิร์น อย่างดา้นบนนกั แต่จะเป็นรูปแบบ neo-Georgian158 ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมอยู่ใน
ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี19 ถึงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ในองักฤษ โดยผสมผสานระหว่างรูปแบบ
ดั้งเดิมกบัแบบโคโลเนียลเช่นกนั ทั้งน้ีรูปแบบดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัรูปแบบของบา้นพิบูลสงคราม 
ท่ีเขาน ้าโจนเป็นอยา่งมาก 
 

 
  43 ภาพดา้นหนา้บา้นพิบูลสงคราม เขาน ้าโจน (ในค่ายโคกกระเทียม) จงัหวดัลพบุรี 
 

จากบทความ “ววิฒันาการการผงัเมืองของประเทศไทย” ของ ปานป้ัน รองหานาม ท่ี
ไดก้ล่าววา่  

ภายใตก้ฎหมายน้ี(พระราชบญัญติัผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495) มีสาระท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากแนวความคิด อุทยานนคร(Garden City)... ...อยา่งไรกต็ามไม่มีเอกสารหรือการกล่าวถึง
เหตุผลหรือความจ าเป็นใดในการ ออกพระราชบญัญติัน้ีข้ึนมา และไม่มีเอกสารระบุถึงความ
เช่ือมโยงกบั เอกสารท่ี ร.7 สบ2. 47/104 แผนกอภิรัฐมนตรีท่ี 51/1378 (โครงการ แผนผงัพระนคร 
พ.ศ. 2471) ทั้งท่ีน่าจะมีท่ีมาท่ีไปเทียบเคียงกนัได้159 

ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่าจากแผนผงัพระนคร พ.ศ. 2471 ถึง กฎหมายผงัเมืองและผงัชนบท 
พ.ศ. 2495 ขาดเอกสารเช่ือมโยงท่ีมาท่ีไป ของการออกสาระในกฎหมายผงัเมืองซ่ึงไดรั้บอิทธิพล

                                                        
158 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 53. 
159 ปานป้ัน รองหานาม, อา้งถึงแลว้, 259. 
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แนวคิด Garden City นั้น  การออกแบบผงัเมืองแบบดงักล่าวมาแลว้ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2483 (นบัเอา
การออกแบบผงัพิษณุโลกเป็นหลกั ทั้งน้ี ผงัเมืองลพบุรีก่อนพ.ศ. 2481 และผงัราชด าเนินก็มีความ
เป็น Garden City เป็นอยา่งมากเช่นเดียวกนั)  

จึงอนุมานไดว้า่รูปแบบการสร้างผงัแบบ Garden City ตามทฤษฏีของโฮเวิร์ด ถูกใช้
งานแลว้ตั้งแต่ช่วงแรกของการสร้างผงัเมืองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม หากเพียงแต่ไม่ไดอ้อก
กฎหมายเพื่อการผงัเมืองโดยเฉพาะเท่านั้น   ดังนั้นการผงัเมือง ณ ช่วงเวลาดงักล่าวจึงเป็นการ
ออกแบบรูปแบบผงัเมืองตามอย่างผงัเมืองซ่ึงอยู่ในความนิยม และเป็นแบบท่ีทนัสมยัในขณะนั้น 
โดยไม่ไดล้งไปถึงรายละเอียดของกฎหมายผงัเมือง หรือรายละเอียดขอ้ก าหนดการใชพ้ื้นท่ีตามผงั
เมืองตามทฤษฎีและการผงัเมืองสากลท่ีมีในขณะนั้นแบบเตม็ท่ี 

4.1.2 การสร้างความมีระเบียบ และขจัดส่ิงไม่พงึประสงค์ออกจากพืน้ทีเ่มือง 

การสร้างความมีระเบียบ และท าใหเ้มืองสวยงามเป็นอีกกระบวนการหน่ึง ท่ี
ใชส้ าหรับ “แสดง” ความศิวิไลซ์ให้ปรากฏแก่นานาประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นยงัสร้างนโยบายเชิงรุก
ในการก าหนดพฤติกรรมผูค้นให้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความศิวิไลซ์ดว้ย160 จากการแต่งกาย 
การศึกษา การอ่านหนงัสือพิมพ ์และรับรู้ข่าวสารต่างๆ เป็นตน้   ขอบเขตของเวทีการแสดงความ
ศิวิไลซ์ ครอบคลุมบริเวณริมถนนหลวงและพื้นท่ีสาธารณะทั้งหมดภายในตวัเมือง และสถานท่ี
ราชการต่างๆ 

จอมพล ป.พิบูลสงครามไดมี้ค าสั่งเก่ียวกบัการดูและความสะอาดบา้นเรือนและตาม
แนวถนนหลายค าสั่ง อาทิเช่น จากสมุดสั่งการของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดงัน้ี 

ให้แจ้งแก่รมต.มหาดไทยว่าในบริเวณหรือตามแนวถนนซ่ึงติดต่อกับเขต
สนามบินมาจากต่างประเทศ บา้นเรือนราษฎรสกปรกอยู่มาก เช่นถนนประชาธิปัตยต์อนบน 
ดอนเมือง กรุงเทพ และถนนไปท่าอากาศยานน ้าปากเกร็ดเป็นตน้ เม่ือมีสภาพน่าทุเรสเช่นน้ี 
ชาวต่างชาติผา่นมาเวลานอ้ย ก็ไปตดัสินว่าคนไทยเมืองไทยสกปรกทัว่ไป ฉะนั้นใหจ้ดัการ
ปรับปรุง ออกพรบ.ควบคุมเลียดว้ยโดยเร็ว161 (1 ธ.ค. 2485) 

และ ท าหนงัสือเรียน ม.ท.พายพัว่าท่ีขอแรงทาง ท.พายพัช่วยขา้หลวงประจ า
จงัหวดั ท าความสะอาดบริเวนเชียงราย ในเขตเทศบาลและบริเวณรอบๆ ซ่ึงมีถนนใชติ้ดต่อ 

                                                        
160 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ พินยั สิริเกียรติกุล,อา้งถึงแลว้. 
161 ป.พิบูลสงคราม, จอมพล, สมุดส่ังการฝ่ายทหาร เล่ม 1 
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เหล่าน้ีใหส้ะอาดเปนเมืองน่าหยู่ ปราสจากโรคภยั, กล่ินเหมน็, ทั้งน้ีของเอกชนและราชการ 
บา้น โรงเรียน ร่ัว ไหซ่้อมแซมตามสมควร162 (1 ก.พ. 86) 

และ บริเวณวงัสวนกุหลาบฝ่ังตะวนัตก ทางส านกันายกรัถมนตรีนั้น มีบริเวณ
กวา้งขวง สกปรกมากท่ีสุด หมกัหมมกนัมานานแลว้ บริเวนน้ีเป็นท่ีหยู่ใกล่ท่ีประชุมรัถบาล 
แขกไปใครมาเขาจะวา่ แหม่, ขา้งจมูกรัถบาลยงัสกปรกถึงเพียงน้ี แลว้จะท าใหช้าติสะอาดได้
อยา่งใด”163 (6 มี.ค. 86) 

และ ช่วยไห้ใครสั่งประกาสแก่ผูห้ยู่ในบริเวนสวนกุหลาบฝ่ังตะวนัตก ไห้ท า
ความสะอาดบา้น บริเวนบา้นและร่ัวบา้น ไนบริเวนสวนพุดตานกเ็ช่นเดียวกนั รกรุงรังสนาม
ไม่เรียบร้อย นัน่กห็ยู่ใกลรั้ถบาล ขอไหจ้ดัการท าไหดี้โดยด่วยดว้ย ถา้ส้ินเดือนน้ีของใครไม่
เรียบร้อยตามสัง่ ผูน้ั้นหมดสิทธ์หยูบ่า้น164 (9 พ.ค. 86) 

และ ใหมี้ค าสัง่ถึง รมต. มหาดไทยว่า ฉนัเห็นตามถนน และบาทวิถีในพระนคร
ยงัสกปรกมาก มีน ้ าและของเลอะเทอะ เช่นบริเวนตลาดบางกะบือ และโรงหนงับางกะบือ 
เป็นตน้ ขอใหเ้ร่งท าความสอาดกนัหยา่งจิงจงัสกัที165 

เหล่าน้ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงจากสมุดสั่งการของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
จอมพบ ป.มีความกังวลถึงเร่ืองความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริเวณท่ีผา่นสายตาชาวต่างชาติ และถนนเส้นหลกั รวมไปถึงแหล่งชุมชน ตลาด 
และเทศบาลเช่นเดียวกนั 

ซ่ึงการกวดขนัเหล่าน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงภาพลกัษณ์ของประเทศสู่สายตา
นานาชาติ ทั้งน้ีไม่ใช่เพียงแค่ในหนงัสือสั่งการเท่านั้น ยงัมีการสร้างรัฐนิยมวา่ดว้ยเร่ืองการแต่งกาย
อีกดว้ย ซ่ึงเม่ือผูค้นตอ้งออกจากบา้นมาเดินบริเวณถนนหลวง คนเหล่านั้นตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
คือ ตอ้งใส่หมวก รองเทา้ และใส่เส้ือตามแบบท่ีก าหนดให้ใส่เท่านั้น   ไม่เวน้แมก้ระทั้งพระภิกษุ
สามเณร ก็ตอ้งใส่รองเทา้ออกจากวดัเม่ือมีกิจนิมนตน์อกวดั   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศ 
เร่ืองการสวมรองเทา้ของพระภิกษุสามเณรไวว้า่ 
 

ประกาสกะซวงสึกสาธิการ 

                                                        
162 ป.พิบูลสงคราม, จอมพล, สมุดส่ังการฝ่ายทหาร เล่ม 2, 203. 
163ป.พิบูลสงคราม, จอมพล, สมุดส่ังการฝ่ายพลเรือน เล่ม 1, 26. 
164 เร่ืองเดียวกนั, 152. 
165 เร่ืองเดียวกนั, 168. 
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เร่ือง การสวมรองเทา้ของพระภิกสุสามเนร 
 ดว้ยปรากตวา่ พระภิกสุสามเนรสวมรองเทา้มีรูปลกัสนะไม่ตรงตามพุทธานุญาต

เขา้ไปในบา้น เปนการผิดบญัญติั สมควนควบคุมเพ่ือไห้พระภิกสุเคารพรักสาพระบญัญติั 
อน่ึงตามหลกัวถันธัมของบา้นเมือง ย่อมถือว่าการสวมรองเทา้เปนเคร่ืองแสดงวธันธมัของ
ประชาชน และเปนเคร่ืองหมายแห่งความเป็นอารยะ และเป็นเอกราชของพระเทสชาติ และ
การสวมรองเทา้ย่อมเก้ือกูลแก่อนามยัของร่างกายเปนหย่างยิ่ง แมท้างวินยัไม่ไดห้า้มไวโ้ดย
เดด็ขาด เพียงแต่ก าหนดไวว้า่ ไม่เปนไขห้า้มสวมรองเทา้เขา้บา้นเท่านั้น  

 เพราะฉะนั้นเพ่ือใหส้มคลอ้ยดว้ยวธันธมับา้นเมือง แงะเก้ือกูงอนามยัของพระภิก
สุสามเนร คนะสงัฆมนตรีจึงไดล้งมติก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการสวมรองเทา้ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เม่ือออกจากวดัไหส้วมรองเทา้เดิน 
2. รองเทา้ท่ีจะสวมไหใ้ชต้ามแบบท่ีจะประกาสไหซ้าบต่อไป 
ประกาส นะ วนัท่ี 2 พริสจิกายน 2485 
       ลงช่ือ) พ.อ. ประยรู ภมรมนตรี 
             รัถมนตรีวา่การการะทรวงศึกษาธิการ 
       กรมโคสนาการ 
             3 พรึกสจิกายน 2485166 

จากประกาศขา้งตน้ เห็นไดว้่ารัฐบาลมองวา่การสวมรองเทา้(หรือการสวมเคร่ืองแต่ง
กายอ่ืนๆท่ีรัฐบาลก าหนด)นั้น เป็นวฒันธรรมอนัดีงาม เป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นอารยะ และ
เป็นเอกราชของประเทศชาติ 

ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไป   เรา-ชาติไทย ไดเ้ปล่ียนตวัของเรา เปล่ียนชีวิตจิตใจของเรา
มาจนไดร่้วมเคียงไหล่กบัชาติอารยประเทศทัว่ไป   เราถึงอุดมคติอันเป็นที่หมายของเราแล้ว 
เราไดเ้ปล่ียนมาเพียงพอท่ีจะไม่ยอมใหใ้ครประนามว่า ไทยยงัเป็นชาติป่าเถ่ือนอีกต่อไป  เรา
ตอ้งพร้อมใจขอใชค้ าวา่ “ไทยอารยธรรมในเอเชีย” 

เราจะไม่พูดวา่เราตอ้งช่วยกนัสร้างชาติใหถึ้งอารยปะเทศนั้นประเทศน้ีอีกต่อไป   
ทั้งน้ีเพราะไทยเป็นอารยประเทศแลว้... 

...ไทยเป็นอรยชาติ ไทยเป็นอารยประเทศ ไทยเป็นอารยชน   เราจะร่วมมือกนั
สร้างตวัเรา – สร้างประเทศเรา สร้างชาติของเราใหว้ฒันาถาวร ตามหลกัไทยอารยธรรมใน
เอเชียน้ีตลอดไปชัว่ฟ้าส้ินดินสลาย167 

                                                        
166 “เร่ือง การสวมรองเทา้ของพระภิกสุสามเนร”, กองโคสนาการ. ก/ป7/24485/1/ ข. 

ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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จากสุนทรพจน์ของจอมพล ป.พิบูลสงครามท่ีแถลงในวนัชาติ พ.ศ. 2483 นั้น ท าให้
เห็นถึงความคิดเบ้ืองตน้ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไม่ใช่เฉพาะแค่การผลกัดนัประเทศสู่การเป็น
ประเทศซ่ึงมีอารยธรรมเทียบเท่าอรยะประเทศเท่านั้น แต่เป็นการผลกัดนัประเทศเป็น “ไทยอรย
ธรรมแห่งเอเชีย” ซึงหากมองเพียงแค่ดา้นการสร้างวฒันธรรม การเป็นประเทศอารยะ หรือการสร้าง
ความศิวิไลซ์ นั้น อาจเห็นภาพได้ไม่ชัดแจง้นัก แต่เม่ือหากรวมเอาการสร้างชาติ และการพฒันา
ระบบทหาร เขา้ไปดว้ยแลว้ ถือเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่ความเป็นเอกราชตามความหมายของจอม
พล ป. การสร้าง ไทยอารยะ ถือเป็นกา้วแรกๆของแนวคิดการสร้างชาติ สู่ความเป็น “มหาอ านาจ
ไทย” กระบวนการสร้างชาติน้ีจะยกไปกล่าว ในตอนการะบวนการสร้างชาติในส่วนถดัไปเพื่อขยาย
ความ 

ทั้งน้ี ส าหรับการขจดัส่ิงไม่พึงประสงค์ออกไปจากเมืองนั้น ส่ิงไม่พึงพระสงค์อย่าง
หน่ึง คือ คน รวมถึงการแต่งกายบางประการอนัเน่ืองมาจากเช่ือชาติหรือศาสนา ถูกรัฐก าหนดและ
จ ากดัขอบเขตดงักล่าวท่ีถูกมองว่าไม่พึงประสงค ์  อาทิเช่น การนดัประชุมกบัหวัหน้าชาวมุสลิมท่ี
อยูใ่นพระนครในพ.ศ. 2485 เพื่อขอความร่วมมือในการแต่งกายของชาวมุสลิม ให้หนัมานุ่งกางเกง
ตามแบบรัฐนิยม แทนการนุ่งโสร่งแบบประเพณีนิยม   รวมไปถึงการออกพระราชกฤษฎีกาควบคุม
คนจรจดัและผูไ้ม่ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2485 ซ่ึงให้จบัคนจรจดัและผูไ้ม่ประกอบอาชีพไปยงันิคม
อุตสาหกรรมต่างๆเพื่อประกอบอาชีพและสร้างตนเอง ซ่ึงในขณะนั้นขา้พเจา้ไม่มัน่ใจว่ามีจ  านวน
คนจรจดัอยูใ่นเขตเมืองมากนอ้ยเพียงใด หากแต่การตราพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวน้ีก็พออนุมานได้
วา่คงมีไม่นอ้ย   และน่าจะเป็นจ านวนท่ีสร้างความ “ไม่สงบเรียบร้อย” และขดักบั “ศีลธรรมอนัดี” 
และ “ความปลอดภยัสาธารณะ” ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นกฎหมายดงักล่าว168 

กระบวนการสร้างความศิวิไลซ์ของประเทศในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นการ
สร้างความศิวิไลซ์ทั้งในตวัสถาปัตยกรรมและการผงัเมือง รวมไปถึงวิถีธรรมเนียมการปฏิบติัของ
ผูค้นในสังคม การสร้างความมีระเบียบ ความสะอาด และความเจริญต่างๆนั้น อาจเพื่อการ “แสดง” 
ให้ต่างชาติเห็นถึงความมีอารยะของประเทศไทย หากแต่กระบวนการจดัการและนโยบายท่ีเขา้ไป

                                                                                                                                                               
167 “สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรีกล่าวทางวทิยกุระจายเสียง แด่ประชาชาวไทยทั้งมวล 

ในอภิลกัขิตสมยัแห่งงานเฉลิมฉลองวนัชาติ 24 มิถุนายน 2483” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 57 (24 
มิถุนายน 2483), หนา้751. 

168  “พระราชกฤษฎีกาควบคุมคนจรจดัและผูไ้ม่ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2485” ราชกจิจา
นุเบกษาตอนที ่ 81 เล่มที ่59, (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2485), หนา้ 2607-2612. 
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ปรับปรุงพื้นท่ีของเมืองนั้นยงัส่งผลกระทบในด้านดีในดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจการลงทุน 
รวมถึงการขยายตวัของการสร้างท่ีอยูอ่าศยัอยากเป็นระบบอีกทางหน่ึงดว้ย  

4.2 กระบวนการสร้างชาติ สยามใหม่>ไทยอารยะ>มหาอาณาจักรไทย  

การท าความเขา้ใจกระบวนการสร้างชาติในหัวขอ้น้ี จะตอ้งเร่ิมจากการท าความ
เขา้ใจลทัธิฟัสซิสมก่์อนเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นลทัธิซ่ึงนิยมอยู่ในช่วงเวลาดงักล่าว และ
จอมพล ป.พิบูลสงครามมีการกล่าวถึง ผูน้ าหรือประเทศซ่ึงมีความนิยมลทัธิดงักล่าวอยู่ในหลายๆ
คร้ังดว้ยกนั และมีแนวความคิดไปในทางสะสมก าลงัทางทหาร ซ่ึงในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม
เขา้สู่อ านาจในการจดัการทางการทหาร การปรับปรุงก าลงัทางทหารและเพิ่มขีดความสามารถใน
เทคโนโลยทีางการรบของไทยเจริญรุดหนา้อยา่งไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์กองทพั 
  4.2.1 รัฐบาลจอมพล ป.พบูิลสงครามกบัลทัธินิยมทหารหรือลทัธิฟัสซิสม์  

แนวความคิดพื้นฐานของลทัธิฟัสซิสมแ์บ่งออกเป็น 7 ประการ คือ169 
1. ต่อตา้นลทัธิเสรีนิยม โดยฟัสซิสมม์องวา่เสรีนิยมซ่ึงนิยมความเป็นปัจเจกบุคคล เป็น

แนวทางท่ีสังคมไร้เอกภาพ ฟัสซิสมต์อ้งการความเป็นเอกภาพในสังคม และมองวา่สังคมจะอยูร่อด
ไดห้ากคนในสังคมมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั  

2. ต่อตา้นลทัธิสังคมนิยม ซ่ึงสังคมนิยมมองวา่เสรีนิยมท าให้เกิดชนชั้นนายทุนและชน
ชั้นกรรมชีพข้ึนมา และเกิดความขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง เป็นความขดัแยง้ท่ีส าคญัท่ีสุดของโลกยุค
ใหม่ ท าให้เกิดนักสังคมนิยม เช่น คาร์ล มาร์กซ์, เลนิน, สตาลิน, และเหมา เจ๋อ ตุง ข้ึนมา ซ่ึงคน
เหล่าน้ีมองวา่การต่อสู้ทางชนชั้นเท่านั้นจะท าให้หลุดพน้จากการถูกกดข้ีขูดรีดเอาเปรียบจากพวก
นายทุน ซ่ึงการต่อสู้ดงักล่าวนั้น ไม่ท าใหเ้กิดเอกภาพตามอยา่งท่ีฟัสซิสมต์อ้งการ   อยา่งไรก็ตามมุส
โสลินีก่อนหนา้ก่อตั้งขบวนการฟัสซิสม ์ไดเ้คยเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมอิตาลีมาก่อน หรือ
พรรคนาซีของฮิตเลอร์มีปรัชญาประจ าพรรคคือสังคมนิยมแห่งชาติ การแสดงความเป็นสังคมนิยม
ในฟัสซิสม์เพื่อผลในการ ดึงความนิยมของกรรมกรมาเป็นพวกเดียวกนั, จดัการกบัลทัธิทุนนิยม
(จากการยึดกิจกรรขนาดใหญ่ของเอกชนมาเป็นของรัฐ) และเป็นการแยกผูใ้ช้แรงงานออกจาก
ขบวนการคอมมิวนิสต์สากลอย่างไม่เปิดเผย ทั้งน้ีฟัสซิสม์ตอ้งการให้ผูใ้ช้แรงงานทุ่มตนสร้าง
เอกภาพในประเทศของตนมากกวา่ไปหนุนช่วยแรงงานในประเทศอ่ืน 

                                                        
169 สมเกียรติ วนัทะนะ, อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. (กรุงเทพฯ : อกัษรขา้วสวย, 

2551), 92-113. 
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3. สังคมเป็นอินทรียภาพ มีความคิดท่ีวา่ สังคมเป็นดงัร่างกายท่ีมีชีวิต เป็นผลผลิตจาก
กระบวนการธรรมชาติ โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ซ่ึงจะไม่มีความหมาย และไม่สามารถด ารงอยูด่ว้ย
ตัวเองอย่างโดดๆ มีความหมายต่อเม่ือประกอบเป็นส่วนใหญ่เท่านั้ น   ซ่ึงผลประโยชน์ทุก
ผลประโยชน์ รวมถึงปัจเจกบุคคลทุกคนจะตอ้งมีความเป็นเอกภาพ เพื่อเป้าประสงคร่์วม ซ่ึงมีหน่ึง
เดียวของชาติ 

4.  รัฐนิยม คือการให้ความส าคญัอยา่งมากแก่รัฐ ซ่ึงมองวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อรัฐ และ
ไม่มีความหมายนอกรัฐ170   โดยจากหนงัสือ Encyclopedia Italino, XIV, ค.ศ. 1932 ของมุสโสลินี 
ไดเ้ขียนไวว้า่ “เม่ือพูดถึงฟัสซิสมคื์อพูดถึงรัฐ” และ “ศตวรรษน้ีเป็นศตวรรษแห่งอ านาจ, ศตวรรษท่ี
โน้มไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง(หรือขาว), เป็นศตวรรษของฟัสซิสม์”   การให้ความส าคญัแก่รัฐน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดอ่ืนๆคือ รัฐยอ่มส าคญักวา่ปัจเจกบุคคล ส าคญักวา่ชนชั้น และการแทนสังคม 
ดว้ยรัฐ เป็นส่ิงมีชีวติ ท าใหภ้าพของรัฐชดัเจนยิง่ข้ึน  

5. ชาตินิยม ชาติหมายถึง ประชาชนท่ีใช้ภาษาร่วมกัน มีวฒันธรรม ประเพณีและ
ประวติัศาสตร์ร่วมกนั   ส่วนเช้ือชาติ คือความเช่ือท่ีวา่มนุษยมี์ความแตกต่างกนัทางดา้นกรรมพนัธ์
ซ่ึงส่งผลในลักษณะทางกายภาพ และความแตกต่างทางด้านจิตใจ   ชาตินิยมแบบฟัสซิสม์เป็น
ชาตินิยมแบบเขม้ขน้ เนน้การขยายดินแดนในกรณีของอิตาลีมีความนิยมเอนไปทางรัฐนิยม ส่วน
เยอรมนัให้ความส าคญัแก่ชาตินิยมมากกว่าจนกลายเป็นลทัธิเช้ือชาตินิยม และการต่อตา้นยิวใน
ท่ีสุด 

6. ผูน้  า ลทัธิฟัสซิสซ์ให้ความส าคญักบัผูน้ าเป็นอย่างมาก มุสโสลินีเรียกตวัเองวา่ “II 
Duce” ส่วน ฮิตเลอร์ เรียกตวัเองวา่ “Der Fuhrer” ซ่ึงแปลวา่ “ผูน้ า” การให้ความส าคญักบัผูน้ าเช่นน้ี
อาจกล่าวไดว้า่ ระบบการเมืองอ่ืนๆไม่อยูใ่นฐานะท่ีพึ่งพาได ้  ทศันะท่ีให้ความเช่ือมัน่ผูน้  าหรือคน
กลุ่มน้อย ท าให้คนกลุ่มดงักล่าวสามารถควบคุมมวลชนกลุ่มใหญ่ได ้แมก้ระทั้งในประชาธิปไตย
ตามระบบรัฐสภา   ผูน้  าของฟัสซิสถือหลกัท่ีเรียกว่า เมืองแห่งอ านาจ คือ เช่ือว่าอ านาจคือความ
ถูกต้อง (Might is right)   ส าหรับฟัสซิสม ์ภาวะผูน้ า น าไปสู่การเรียกร้องให้ใชอ้  านาจ และการใช้
อ านาจน าไปสู่ สงคราม ในท่ีสุด 

7. บรรษทันิยม เป็นแนวคิดการจดัการเศรษฐกิจของฟาสซิสม ์โดยมีเป้าหมายประการ
แรกเพื่อสร้างเศรษฐกิจของชาติให้เล้ียงตวัเองได้ และเพื่อการนั้นฟาสซิสม์ได้หยิบแนวคิดเร่ือง 
Syndicalism (การรวมกลุ่มตั้งองคก์รของคนงานเพื่อคุม้ครองการท างานของตน เพื่อสามาถเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจการผลิตในระบบทุนนิยม) ซ่ึงถือก าเนินในฝร่ังเศสมาปรับใช้   ในปีค.ศ. 

                                                        
170 Rick Wilford, 1994 : 191. อา้งถึงใน สมเกียรติ วนัทะนะ(2551),อา้งถึงแลว้, 101. 
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1927(พ.ศ. 2470) มุสโสลินีประกาศตั้งบรรษทัแห่งชาติ 22 แห่ง โดยแต่ละบรรษทัประกอบดว้ย
ตวัแทนจาก นายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาล โดยบรรษทัทั้งหมดน้ีดูแลกิจการอุตสาหกรรม การผลิตท่ี
ส าคญัๆ ของอิตาลีทั้งหมด ให้ด าเนินกิจการไปในทิศทางเดียวกนั สร้างความเขม้แข็งแก่เศรษฐกิจ
แห่งชาติ โดยมีแนวคิดพึ่ งตนเองเป็นฐาน  เป็น “รัฐบรรษทั” ซ่ึงสมาชิกทุกคนต่างมีผลได้เสีย
ร่วมกนั จึงมีความคิดเพื่อส่วนรวมคือรัฐบรรษทัเป็นหลกั   จนทา้ยท่ีสุด ในปีพ.ศ. 2482 สภาฟัส
ซิสมแ์ละบรรษทัเขา้มาแทนท่ีรัฐสภาอยา่งสมบูรณ์171 

เม่ือน าทฤษฏีขา้งตน้มาเปรียบเทียบกบัรัฐบาลในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม พบวา่มี
ความสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งมาก คือ  

1. ต่อต้านเสรีนิยม พื้นฐานของการเป็นรัฐบาลภายใต้การปกครองในระบบ
รัฐธรรมนูญ หลกัความเสมอภาคย่อมตอ้งถูกท าให้ประจกัษ์แจง้ และพูดอา้งถึงอยู่เสมอเน่ืองจาก
เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของคณะราษฎร อยา่งไรก็ตามเสรีภาพทางดา้นการการเมือง และการจดัตั้ง
พรรคการเมือง รวมถึงทางเศรษฐกิจไม่ไดไ้ดเ้กิดข้ึนจริงตามหลกัการประชาธิปไตย และทุนนิยม
เสรี  

2. ต่อตา้นสังคมนิยม และบรรษทันิยม   การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
คณะราษฎร(รวมคณะรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม)มีแนวโนม้ในการยอมรับทฤษฎีสังคมนิยมมา
ปรับใชค้่อนขา้งมาก (แมว้า่เคา้โครงเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค ์จะถูกวิจารณ์อยา่งหนกัถึงการเป็น
สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ จนล้มเลิกเค้าโครงเศรษฐกิจดังกล่าวก็ตาม แต่การด าเนินงานของ
รัฐบาลในช่วงเวลาต่อๆมา ก็มีแนวโนม้การจดัการเศรษฐกิจท่ีเอียงไปทางเคา้โครงเศรษฐกิจดงักล่าว
อยู่ไม่น้อย) ซ่ึงมองว่าแนวทางการซ้ือท่ีดิน และการจดัสรรท่ีดินให้แก่เกษตรกรโดยให้อตัรา
เงินเดือนคงท่ีอยา่งขา้ราชการ(หรือลูกจา้งรัฐ)นั้น เป็นแนวทางท่ีคลา้ยคลึงกบับรรษทันิยมในระบบ
ฟาสซิสมม์ากกวา่สังคมนิยม ทั้งน้ีการเสียผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนเพื่อการดึงกิจการมาเป็น
ของรัฐเป็นไปในลกัษณะแนวทางของฟาสซิสมไ์ม่ไดห้วงัผลหักลา้งมุ่งท าลายระบบชนชั้นดงัเช่น
แนวคิดของสังคมนิยม   ทั้งน้ีในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามมีการโอนอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
ท่ีมีความส าคญัมาไวใ้นการด าเนินการของรัฐเป็นในหลายกิจการ อาทิเช่น กิจการซีเมนต ์ยางและ
ลอ้รถยนต ์โรงกลัน่น ้ ามนั โรงงานฝ้ายและส่ิงทอ รวมไปถึงการตั้งนิคมการเกษตร นิคมฝ้าย นิคม
เกลือ เป็นตน้ ซ่ึงเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดบรรษทันิยมในฟาสซิสม ์ 

 

                                                        
171 Andrew Heywood, 1992 : 183. อา้งถึงใน สมเกียรติ วนัทะนะ(2551), อา้งถึงแลว้, 106. 
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3. สังคมอินทรียภ์าพ และรัฐนิยม สุนทรพจน์ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวนัชาติ 
24 มิถุนายน 2483 ตอนหน่ึงกล่าวไวว้า่ 

ยอ่มทราบกนัมามากแลว้วา่ชาติไทยนั้นเกิดข้ึนจากพ่ีนอ้งชาวไทยทุกคนรวมกนั 
ตั้งภูมิล าเนาและประกอบอาชีพเป็นครอบครัว หลายครอบครัวเป็นหมู่บา้น หลายหมู่บา้นเขา้
เป็นต าบล หลายต าบลรวมกนัเป็นอ าเภอ และเป็นจงัหวดัทั้ง 70 จงัหวดัรวมกนัเป็นชาติ มี
รัฐบาลปกครองบริหารงาน การเป็นเช่นน้ี ชาติจึงเก่ียวกบัตวัเราอย่างแยกไม่ออก เพราะชาติ
ก็คือตวัเรารวมกนั และตวัเราทั้ง 14 ลา้นคนก็คือชาติไทย การสร้างชาติก็คือการสร้างตวัตน
ของทุกคนในบรรดาประชากรของชาติใหดี้ ถา้เราทุกคนมีร่างกายแขง็แรง มีวฒันธรรมท่ีดี มี
ศีลธรรมงามและมีอารยธรรมท่ีดี ดีอย่างไทยซ่ึงไม่มีใครจะดีกว่าอยู่แลว้ ประกอบอาชีพรุ่ม
รวยดงัน้ี ชาติไทยก็จะดีตามไปดว้ยโดยไม่ตอ้งสงสัยเลย   ชาติและประเทศก็จะเป็นปึกแผ่น
แน่นหนา จะท ามาคา้ข้ึน ไม่มีชาติอ่ืนจะมาข่มเหงโดยไร้ศีลธรรมอย่างท่ีปู่ย่าตาทวดของเรา
ไดป้ระสพมาแลว้172 

สุนทรพจน์ขา้งตน้ท าใหเ้ห็นถึงการรวมกนัของผูค้นแต่ละคนก่อเกิดเป็น “ชาติไทย”ข้ึน 
ซ่ึงค าว่าชาติน้ีไดร้วมกบัค าว่าประเทศ ซ่ึงในความหมายของ ชาติตามความหมายของทฤษฎีลทัธิ
ฟาสซิสมข์า้งตน้ มองวา่เป็นผูค้นซ่ึงมีภาษา วฒันธรรม ประเพณี และประวติัศาสตร์ร่วมกนั ซ่ึงมอง
เป็นนามธรรมกวา่ รัฐ อนัมีขอบเขตพื้นท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมกวา่ ซ่ึงการกล่าวอา้งถึงชาติ+ประเทศ 
รวมถึง “ความเป็นปึกแผ่นแน่นหน้า”นั้น มองได้ว่า จอมพล ป. ก าลงักล่าวถึงรัฐในความหมาย
ขา้งตน้  

ค าวา่ชาติ-รัฐ ในสมยัดงักล่าวไม่ไดแ้ยกออกจากกนั หรือมีนิยามชดัเจนนกั ตวัอยา่งเช่น
ประกาศรัฐนิยม ข้ึนหัวขอ้ประกาศ “รัฐนิยม” หากแต่เน้ือหาด้านใน กลบัใช้แทนด้วยค าว่า ชาติ 
ทั้งส้ิน   อยา่งไรก็ตามจากวลีท่ีวา่ “...ดีอยา่งไทยซ่ึงไม่มีใครจะดีกวา่อยูแ่ลว้...” เป็นความรู้สึกในเชิง
ชาตินิยมอยา่งชดัเจน 

4.ชาตินิยม และผูน้ า ชาตินิยมเร่ิมตน้ข้ึนพร้อมๆกบักระบวนการสร้างวฒันธรรมและ
การผลกัดนัความรู้สึกร่วมของผูค้นในสังคมให้เกิดความรักชาติ ความหวงแหน ปกป้อง และเกิด
ความภูมิใจในชาติของตน เป็นกระบวนการท่ีสร้างข้ึนเพื่อความสามคัคีกลมเกลียวกนัของคนใน
ชาติ ตามท่ีไดย้กตวัอยา่งมาก่อนหนา้น้ี ความตอนหนงัในสุนทรพจน์จอมพล ป.พิบูลสงครามในวนั
ชาติ พ.ศ. 2483 ว่า “...ไทยเป็นอรยชาติ ไทยเป็นอารยประเทศ ไทยเป็นอารยชน   เราจะร่วมมือกนั

                                                        
172 “สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรีกล่าวทางวทิยกุระจายเสียง แด่ประชาชาวไทยทั้งมวล 

ในอภิลกัขิตสมยัแห่งงานเฉลิมฉลองวนัชาติ 24 มิถุนายน 2483”, อา้งถึงแลว้, 751. 
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สร้างตวัเรา – สร้างประเทศเรา สร้างชาติของเราให้วฒันาถาวร ตามหลกัไทยอารยธรรมในเอเชียน้ี
ตลอดไปชัว่ฟ้าส้ินดินสลาย” รวมกบั ดีอย่างไทยไม่มีใครจะดีกวา่ เป็นแนวคิดชาตินิยมชดัเจน แต่
ในกรณีของจอมพล ป.พิบูลสงครามและประเทศไทยนั้นเน่ืองจากการเขา้มาผสมผสานของเช่ือชาติ
ต่างๆเป็นอนัมาก มีความผูกพนัมาแต่เดิม และไม่ไดเ้ป็นชาตินิยมเต็มขั้นเช่นลทัธินาซีในเยอรมนั 
การสร้างผูร้้ายทางสังคมชาตินิยม ผลกัคนจีนให้กลายเป็นยิวแห่งเอเชียในสมยัรัชกาลท่ี 6 และกลุ่ม
ทุนนิยมขูดรีดในสมยัไทยใหม่จึงไม่ไดรุ้นแรงไปถึงขั้นฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุเช่นในเยอรมนี ถึงแมจ้ะมี
การกีดกนัทางการคา้ ออกเขตห้วงห้ามชาวต่างดา้วเพื่อกีดกนัการคา้ของชาวจีนในบา้งพื้นท่ี และ
การคา้บางประเภทก็ตาม 

อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีการท าสงครามอินโดจีนกับฝร่ังเศสข้ึนเพื่อยึดเอา
ดินแดนคืน เช่นกนั ซ่ึงตรงกบับริบทของความตอ้งการในการขยายอ านาจและอาณาจกัรผ่านทาง
สงครามตามแบบชาตินิยมเข้มข้นของฟาสซิสม์ ทั้ งน้ีตลอดช่วงเวลาดังกล่าวจอมพล ป.พิบูล
สงครามได้   เคลมตวัเองเป็น “ผูน้ า” และมีความคิดโน้มเอียงไปทางด้านการปกครองแบบผูน้ า
ทางการทหารของเยอรมนี อิตาลีมาโดยตลอด ร่วมทั้งช่ืนชมในอ านาจทางการทหารของญ่ีปุ่น
เช่นกนั ทั้งน้ีในสมยัท่ีจอมพล ป.เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมท่อพ.ศ. 2477 ไดเ้ขียน
บทความลงในหนังสือยุทธโกษ ของกองทพัว่า ในสมยัของการสร้างชาติและวิกฤตของโลกนั้น 
ประเทศตอ้งการผูน้ าท่ีเขม้แข็งเหมือนกบัผูส้ัตวต์อ้งการหัวหน้า173 จนกระทั้งไปสู่การสถาปนา
ตวัเองเป็นสถาบนั “ผูน้ า”ใหค้นยดึเหน่ียวในปีพ.ศ. 2485 

ญ่ีปุ่นมีเคร่ืองยึดมัน่อยู่ คือพระเจา้แผ่นดินของเขา ของเราไม่มีอะไรเป็นเคร่ือง
ยึดแน่นอน ท่ีมีอยู่ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรัฐธรรมนูญ ชาติก็ยงัไม่มีตวัตน 
ศาสนาก็ไม่ท าใหเ้ล่ือมใสถึงยึดมัน่ พระมหากษตัริยย์งัเป็นเด็กเห็นแต่รูป รัฐธรรมนูญก็เป็น
สมุดหนังสือ เวลาบ้านเมืองคับขันจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองยึดไม่ได้ ผมจึงให้ตาม
นายกรัฐมนตรี174 

                                                        
173 ท. ประทีปเสน, จอมพล ป. ขนุศึกไร้แผน่ดิน (พระนคร : พฒัฒนาการพิมพ,์ 2507), 

53, อา้งถึงใน ชาญวทิย ์เกษตรศิริ, ธ ารงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต ์และ วกิลัย ์พงศพ์นิตานนท,์
(บรรณาธิการ). บันทกึการสัมมนาจอมพล ป. พบูิลสงครามกบัการเมืองไทยสมัยใหม่. (กรุงเทพฯ : 
มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544). หนา้ 363. 

174 แถมสุข นุ่นนนท,์ เมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2. (กรุงเทพ : ดวงกมล, 2521), 
44, อา้งถึงใน ชาญวทิย ์เกษตรศิริ,อา้งแลว้. 364. 
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 จากขอ้ความดงักล่าว เป็นท่ีน่าสงสัยว่า “ชาติ” ท่ีจอมพล ป. สร้างมาโดยตลอด คือส่ิงใด   
ทั้งน้ีบริบทของกลางปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยภายใตก้ารน าของ “ท่านผูน้ า” เถลิงอ านาจมากท่ีสุด
ในยคุสมยัไทยใหม่ นบัจาก พ.ศ.2483 เป็นตน้มาท่ีจอมพล ป.ประกาศความเป็นชาติอารยะทดัเทียม
นานาประเทศของชาติไทย จนในปีพ.ศ. 2484 เราได้รับดินแดนคืนจากฝร่ังเศส จนพ.ศ. 2485 
ประเทศไดเ้ขา้ร่วมสงครามในฐานะมหามิตรกบัฝ่ายอกัษะ ซ่ึง ณ ขณะนั้นยิง่ใหญ่ และมีแนวโนม้ใน
การชนะสงครามเป็นอยา่งมาก จึงไม่น่าแปลกใจ ท่ีเอกสาร หรือบนัทึกส่วนใหญ่ในในเวลาดงักล่าว
น้ี มีถอ้ยความ แสดงความอหงัการของอยูไ่ม่นอ้ย 

4.2.2 วาทกรรม “ชาติ” กบัการทหารไทย สมัยจอมพล ป. พบูิลสงคราม 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ด ารง
ต าแหน่งผูน้ ากองทพัระดบัสูง มีการจดัการวางแผนปรับปรุงกองทพัไทยคร้ังใหญ่ สร้างเสถียรภาพ
ให้แก่กองทพัไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยไดก่้อตั้งโรงเรียนเทคนิคทหารบก โรงเรียนแพทยท์หารบก ตั้ง
กรมยวุชนทหารบก จดัตั้งกรมนาวกิโยธิน(ท่ีสัตหีบ)และเปิดการศึกษานกัเรียนนายเรือ และยกฐานะ
กรมอากาศยานเป็นกองทพัอากาศ จดัตั้งโรงงานซ่อมเคร่ืองบิน ขยายสนามบินให้สามารถรองรับ
เคร่ืองบินแบบใหม่และใช้เป็นฐานทพัได ้และโรงงานประกอบลูกระเบิดข้ึนเอง รวมไปถึงสั่งซ้ือ
ยทุโธปกรณ์ทางการรบท่ีทนัสมยั เรือรบใหม่ เรือด าน ้ า เคร่ืองบิน และเคร่ืองบินรบจ านวนมาก จาก
เยอรมนั สวเีดน อิตาลี และสหรัฐอเมริกา175     ทั้งน้ีการพฒันาศกัยภาพทางการทหาร เป็นการสร้าง
ฐานอ านาจทางการเมืองของจองพล ป. พิบูลสงครามท่ีชดัเจนท่ีสุด  

การพฒันาศกัยภาพของกองทพัไทยในยุคสมยัของจอมพล ป.นั้นใช้งบประมาณของ
ประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีจอมพล ป.ไดมี้ความเห็นวา่ 

ดว้ยนานาประเทศก าลงัสร้างอาวุธ และเพ่ิมก าลงักันอย่างขะมกัเขมน้ เช่น
องักฤษ ตั้งงบประมาณพิเศษถึง 400 ลา้นปอนด ์ผร่ังเศสก็เพ่ิมงบข้ึนอีกหลายร้อยลา้นแฟ
รงค์ งบฯของไทยในการป้องกนัประเทศท่ีตั้งไวน้บัว่าย ั้งนอ้ยนกั และกลไกท่ีพึงประสงค์
อีกมากมาย ท่านท่ีมีน ้ าใจความรักชาติ รักอิสระ รักธงไตรรงค์ของเรา ย่อมเห็นใจและไม่
เห็นวา่เงินงบฯของกระทรวงกลาโหมน้ีมากมายเกินสมควร... ในท่ีสุดขอใหร้ะลึกว่าสยาม

                                                        
175 สุรวฒิุ ปัดไธสง, อ านาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณจีอมพล ป. พบูิล

สงคราม. (รายงานวจิยัฉบบัท่ี 51 : สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว .ประสานมิตร), 33-38. 
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ได้เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบบรัฐธรรมนูญโดยมีสภาผูแ้ทนข้ึน ก็ด้วยการ
ด าเนินงานของทหารช่วยอยูเ่ป็นอนัมาก บางคราวไดเ้สียชีวิตไปแลว้กมี็...176 

...ดูอย่างประเทศเยอรมนัเม่ือเสร็จมหาสงครามประมาณ 20 ปีมาแลว้ ชาติ
เยอรมนัหยอ่นในทางทหารเพราะแพส้งคราม ชาวเยอรมนัมีแต่เส่ือมลงตลอดมา จนถึงสมยั
ท่ีมีรัฐบาลท่านฮิตเลอร์ก็ตั้ งต้นบ ารุงกองทหารอย่างจริงจังและรีบด่วน ในเวลา 2-3ปี
เยอรมนัก็ประกาศอิสรภาพ โดยไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาแวร์ซายส์ซ่ึงมีบางประเทศ
คัดค้านแต่เยอรมนัก็ไม่ยอมฟังเสียง ในท่ีสุดไม่มีประเทศใดบังคับเยอรมันได้เพราะ
เยอรมนัมีก าลงัทหารเป็นท่ีคร้ันคร้ามแก่ชาติทั้งหลายนั้นเอง   บดัน้ีเยอรมนักลบัเป็นมหา
ประเทศอย่างเดิม และเป็นชาติท่ีน่าเกรงกลัวแก่ชาติอ่ืนมากอีกด้วย...   ส่วนญ่ีปุ่นก็
เช่นเดียวกนั แต่ก่อนตอ้งอยู่ในฐานะตอ้งเอาใจชาติอ่ืนฝ่ายเดียวอย่างท่ีเราเป็นอยู่บดัน้ี แต่
ญ่ีปุ่นส านึกถึงความส าคญัในการบ ารุงประเทศทุกทาง จึงรีบเร่งบ ารุงทหารและไดท้ าการ
รบชนะรัสเซีย ซ่ึงในเวลานั้นเป็นมหาประเทศ จากนั้นญ่ีปุ่นก็กลบัไดรั้บการยกย่องเป็น
มหาประเทศและการทหารก็ไดบ้ ารุงมากข้ึนถึงเวลาน้ีงบฯทางทหารถึงประมาณ 60% ของ
รายได ้  ถา้มีรายไดอ้ย่างประเทศเราคือ 104 ลา้นบาท ก็ตอ้งชกัมาบ ารุงทหารเสียประมาณ 
62 ลา้นบาท แต่ของเราไดเ้พียง 26 ลา้นบาทเท่านั้น177 

 ซ่ึงจากบทความของจอมพล ป. ในข่าวหนังสือพิมพข์า้งตน้นั้น นอกจากจะอา้งการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง(อนัน ามาซ่ึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)โดยอาศยัการสละเลือดเน้ือ
ของทหารแล้วยงัอ้างถึงการเป็นประเทศมหาอ านาจและการมีอ านาจทางการต่อรองต่อนานา
ประเทศหากสามารถพฒันาศกัยภาพและแสนยานุภาพทางการทหารให้เพิ่มข้ึนอีกด้วย   ซ่ึงอาจ
กล่าวไดว้่าจอมพล ป. ปรารถนา ในการเป็น “ผูน้ า” พาประเทศสู่ความเป็นมหาอ านาจ โดยใช้
อ านาจทางการทหารเป็นเคร่ืองมือน าพามาตั้งแต่ตน้สมยัของรัฐบาลคณะราษฎรแลว้ 

การลงงบประมาณจ านวนมากไปให้แก่การพัฒนากองทัพเป็นท่ีจับตามองของ
ชาวต่างชาตินานาประเทศเห็นไดจ้ากข่าวในหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษในสมยันั้นท่ีไดก้ล่าววา่ 

สยามมีก าลงัรบถึง 70,000 คน ในเวลาปกติ ซ่ึงนบัวา่เป็นจ านวนมากพอส าหรับ
ประเทศเล็กๆ   แต่ในยามสงครามสยามสามารถระดมพลไดถึ้ง 300,000 คน รวมทั้งมี

                                                        
176 ไทยใหม่.  (24 มีนาคม  พ.ศ. 2479), อา้งถึงใน สุรวุฒิ ปัดไธสง, อา้งถึงแลว้.  43. 
177 ศรีกรุง.  (3 เมษายน พ.ศ. 2480), อา้งถึงใน สุรวุฒิ ปัดไธสง, อา้งถึงแลว้.  44. 
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เคร่ืองบินถึง 150-200 เคร่ือง บวกกบัเรือด าน ้าอีกจ าวนหน่ึง ซ่ึงประเทศฝร่ังเศสในฐานะเจา้
อากาศพิภพอินโดจีนฯ ควรจบัตาดูไว.้..178 

 และรัฐบาลเองก็ เหมือนกับภูมิใจท่ีจะแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยให้
ประชาชนประจกัษเ์ป็นอยา่งมาก ทั้งการเดินสวนสนาม การแสดงจ าลองการรบทางอากาศและการ
แสดงเคร่ืองบินผาดโผนของกองทัพอากาศท่ีสนามบินดอนเมือง 179 และการออกข่าวการซ้ือ
ยทุโธปกรณ์ทนัสมยัอ่ืนๆ อาทิเช่นข่าวการซ้ือเคร่ืองบินรบใหม่  

เรือรบใหม่ 5 ล าไดเ้ดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์ ซ่ึงท่านรัฐมนตรีกลาโหม ซ่ึง
เป็นเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการสร้างรัฐของประเทศไดม้าอยู่ และรับรองแขกทั้งหลาย
ท่ีไปในงานนั้นทัว่กนั... เป็นพยานอนัแน่นแฟ้นว่าท่านรัฐมนตรีผูน้ี้มีความรักประเทศชาติ
ยิ่งนกั สมควรแลว้ท่ีส่ิงศกัด์ิสิทธิในสากลโลกไดบ้นัดาลใหท่้านเกิดเป็นคนไทย และเป็นผู ้
นพชาติดว้ยผูห้น่ึง สมดงัภาษิตท่ีวา่ กรุงศรีอยธุยาไม่ส้ินคนดี180 

ซ่ึงจากบทความน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิดการสร้างกองทพัเพื่อการสร้างประชารัฐเป็นท่ี
รับรู้โดยทัว่กนัของประชาชนทัว่ไป และยิ่งไปกวา่นั้นพบวา่การสร้างความแข็งแกร่งให้กองทพันั้น
นอกจากจะท าให้จอมพล ป. ไดรั้บความนิยมจากทหารใตบ้งัคบับญัชาแลว้ยงัท าให้เป็นท่ีนิยมแก่
ประชาชนโดยทัว่ไปอีกดว้ย 

จากหวัขอ้ก่อนหนา้ การตีความการสร้างชาติ ของจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นเช่นไร   
ปฏิเสธไม่ไดว้า่งานท่ีจอมพล ป. สร้างมากท่ีสุดไม่ใช่เร่ืองของวฒันธรรม การสร้างชาติ หรือรัฐนิยม
ใดๆ ส่ิงท่ีจอมพล ป.สร้างมากท่ีสุดในยุคนั้นคือ การทหาร    ทั้งน้ีแมว้่าล่วงเขา้สู่จอมพล ป.ยุค 2 
แลว้ก็ตาม แต่ท่านยงัคงเช่ือวา่ พลงัคือ ธรรม (The fight is right)181  อีกประการหน่ึงท่ีกล่าวเช่นน้ี 
เน่ืองจากประเทศไทยสามารถผา่นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มาไดโ้ดยท่ีกองทพัไทย ไม่ไม่ไดบ้อบช ้ า
มากนกักบัเหตุการณ์ดงักล่าว เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงอาจารยเ์กษียร เตชะพิระไดก้ล่าวความ
คิดเห็นไวใ้นสัมมนาจอมพล ป.พิบูลสงครามกบัการเมืองไทยสมยัใหม่ วา่  

                                                        
178 The Bangkok Times. (13 มีนาคม 2481), อา้งถึงใน สุรวุฒิ ปัดไธสง, อา้งถึงแลว้.  46. 
179 “ประชาชนแตกต่ืนไปชมงานท่ีดอนเมืองประมาณนบัหม่ืนจนหารถกลบัไม่ได้

นกับินขิงเราแสดงบินผาดแผลงน่าดูมาก” ประชาชาติ.  (5 เมษายน พ.ศ. 2481) 1. 
180 ศรีกรุง.  (2 กนัยายน พ.ศ. 2480), อา้งถึงใน สุรวุฒิ ปัดไธสง, อา้งถึงแลว้.  37. 
181 ชาญวทิย ์เกษตรศิริ,อา้งแลว้. 141. 
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ชาติในความเขา้ใจของจอมพล ป. ท่านห่วงท่ีสุด คือห่วงกองก าลงัติดอาวุธของ
ไทย ห่วงกองทพัไทย   ผมมีความเห็นว่าเวลาจอมพล ป.นึกถึงชาติหรือนึกถึงรัฐในวาระคบั
ขันเช่นน้ี ส่ิงท่ีท่านห่วงท่ีสุดไม่ใช่ค าสัญญาว่าเราจะสู่ญ่ีปุ่น ไม่ใช่ค าสัญญาว่าญ่ีปุ่นจะ
เดินทพัผา่นไทย ประชาชนไทยจะเป็นอะไร แต่คือกองก าลงัติดอาวธุหรือกองทพั น่ีเป็นแก่น
มีเหตุผลท่ีจะอธิบายไดว้า่ประเทศไทยมีกองทพั กองทพัเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นเอกราช 
... แต่อย่างไรก็แลว้แต่ในคราวคบัขนัท่ีตอ้งเลือกความเป็นความตายน่ี จอมพล ป. ห่วงและ
เลือกใหอ้ยู่ต่อไม่ตอ้งการให้เกิดกระทบกระเทือนหรือท าลายต่อกองทพัไทย และพิทกัษไ์ว้
ไดส้ าเร็จ182 

อา้งตามขา้งตน้ ชาติ ในความคิดของจอมพล ป. คือ ความมีเอกราช และความมีเอกราช
นั้นคือการมีกองทพัเป็นของตวัเอง และในอีกทางหน่ึงกองทพัคือผูรั้กษาไวซ่ึ้งเอกราชของชาติ
เช่นกนั  

ทั้งน้ีจึงอาจยอ้นไปตอบค าถามขา้งตน้เร่ือการสวมรองเทา้เดินในถนนหลวงคือ การมี
วฒันธรรม และอารยธรรมนั้น เก่ียวกบั การมีเอกราชของประเทศชาติไดอ้ยา่งไร   คือเม่ือชาติถูกผูก
ไวด้้วยเง่ือนไขของการมีเอกราช การมีอารยธรรมหรือวฒันธรรมอนัดีงานของตนเอกนั้น ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติและเอกราชทางหน่ึง ต่างกับประเทศท่ีไม่มีเอกราชย่อมไม่มี
วฒันธรรมและอารยธรรมอนัดีตามไปดว้ย เป็นชุดความความคิดใหญ่ 

รูปแบบความสัมพนัธ์ของ ชาติ/เอกราช/การทหาร ไดเ้กิดข้ึนแลว้ตั้งแต่ในช่วงท่ีจอม
พล ป.ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เช่นเดียวกบัแนวคิดเร่ือง “ผูน้ า” เห็นไดจ้ากค า
แถลงการณ์ของจอมพล ป. เม่ือคร้ังเป็นประธานฝึกวชิาทหารแก่ยวุชนทหารวา่ 

การท่ีขา้พเจา้ตั้งยุวชนทหารข้ึน เพ่ืออบรมเยาวชนนั้นก็โดยหวงัว่าในยามศึก
สงครามจะไดใ้ห้เยาวชน เหล่าน้ีเป็นก าลงัป้องกนับา้นเมืองท่ีรักยิ่งของเรา... ในเวลาน้ีเรามี
ทหารทั้งประจ าการและกองหนุนเป็นจ านวนมาก ถึงลา้นคนเศษ ในเวลาศึกสงครามประเทศ
ไทยก็จะมีก าลงักองทพัถึง 1 ลา้นคน พร้อมกบัอาวุธท่ีทนัสมยัก าลงักองทพับกลา้นคนน้ี 
ขา้พเจา้เช่ืออย่างแน่นอนว่าเพียงพอจะรักษาชาติบา้นเมืองไวไ้ดช้ัว่บุตรหลาน ไม่มีใครกลา้
มารังแกเราไดอ้ยา่งแต่ก่อนทีเดียว เรามีก าลงัใจไม่กลา้แขง็เท่าบรรพบุรุษของเราเพราะเราอยู่
กนัอย่างแสนสบาย ว่างศึกสงครามมาเสียชา้นาน ถึงจะเสียดินแดนไปบา้งก็เป็นไปโดยง่าย 

                                                        
182 เร่ืองเดียวกนั, 166. 
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แผลแห่งความทรงจ าของทั้งชาติไม่ย ัง่ยืนเท่า... ยุวชนพยายามจะตั้งรากฐานให้แก่ชาติไทย
ก่อให้เกดิสยามใหม่ สยามใหม่ต้องการศีลธรรม วฒันธรรม เอกราช และความมัน่คง183 

จอมพล ป.พิบูลสงครามมีความพยายามในการสร้างทหารใหม่รวมถึงยุวชนทหาร ท า
ให้ประเทศมีก าลงัทหารทั้งกองประจ าการและกองหนุนเป็นอนัมาก   เพื่อท่ีจะสร้างรากฐานให้แก่
ชาติไทย ใหเ้กิดสยามใหม่ ท่ีมีพร้อมทั้งศีลธรรม วฒันธรรม เอกราช และความมัน่คง  

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาน้ี(พ.ศ. 2479) ชาติของจอมพล ป. ประกอบด้วย 
ศีลธรรม(ทั้งน้ีไม่น่าหมายรวมถึงศาสนาเพียงแง่เดียว น่าจะหมายรวมถึงการกระท าตนให้เป็นไป
ตามความมีระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองดว้ย   เน่ืองจากสาระของพระราชกฤษฎีกาควบคุมคนจร
จดัและคนแร่ร่อน พ.ศ. 2495 ได้กล่าวว่าการควบคุมด าเนินการกฎหมายน้ีก็เพื่อประโยชน์ของ
ศีลธรรมอนัดี เช่นกนั), วฒันธรรม, เอกราช และความมัน่คง   และชาติดงักล่าวน้ีจะสร้างข้ึนมาบน
รากฐานทางการทหารท่ีพฒันาข้ึน ทั้งกองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และยุทโธปกรณ์
สมยัใหม่อีกจ านวนมาก 

4.2.3 ผงัเมือง: สยามใหม่>ไทยอารยะ>มหาอาณาจักรไทย 
ในช่วงตน้ของบทท่ี 3 ซ่ึงมีการกล่าวถึงผงัเมืองนครหลวงใหม่นั้นไดก้ล่าว

วา่ ผงันครหลวงใหม่สระบุรี มีรูปแบบท่ีแตกต่างไปอยา่งส้ินเชิงกบัรูปแบบของผงัเมืองลพบุรี หรือ
ผงัเมืองเพชรบูรณ์ก็ดูราวกบัวา่จะคลา้ยคลึงกบัทางฝังลพบุรีอย่างยิ่ง(อาจเน่ืองดว้ยการยุทธศาสตร์
และการวางก าลงัพลทางทหาร) และเม่ือนบัเอาระเบียบผงัเมืองของผงัพิษณุโลกซ่ึงออกแบบในปี 
พ.ศ. 2483 แมจ้ะพบการเช่ือมโยงบางส่วนแต่กลบัไม่คลา้ยแมแ้ต่น้อย(ไม่นบัว่าตรงส่วนกลางผงั
เป็นรูปทุ่นระเบิดหรือเรือด าน ้าคลา้ยกบัผงัวอชิตนั) 

ดงันั้นตามรูปแบบท่ีไล่เรียงมาจึงกล่าวไดว้า่ ผงันครหลวงใหม่ ท่ีสระบุรีน้ี สร้างข้ึนมา
ดว้ยจุดประสงคท่ี์แตกต่างไปจากผงัอ่ืนๆ ซ่ึงกล่าวโดยสรุปคือ มนัถูกสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับการเป็น 
“นครหลวงแห่งมหาอ านาจไทยในมหาเอเชียบูรพา” 

จากข่าวจากหนังสือพิมพ์ศรีกรุง เร่ืองสร้างนครหลวงใหม่ ฉบับ วนัศุกร์ ท่ี 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2485  

                                                        
183 หนังสือพมิพ์ประชาชาติ.  (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482), อา้งถึงใน สุรวฒิุ ปัดไธสง, 

อ านาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณจีอมพล ป. พบูิลสงคราม. (รายงานวจิยัฉบบัท่ี 51 : 
สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว .ประสานมิตร), 35. 
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หนงัสือพิมพน้ี์ไดเ้คยเสนอข่าวมาคร้ังหน่ึงแลว้ว่าทางการของรัฐบาลไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการจดัตั้งนครหลวงใหม่ข้ึน และคณะกรรมการน้ีไดก้ าหนดใหน้ครหลวงใหม่น้ี
ตั้งอยู่ท่ี จ.สระบุรีแลว้ โดยเอาพระพุทธบาทเป็นหลกัเมือง ซ่ึงทางการจะก าหนดก่อสร้าง
ต่อไปในเร็วๆน้ี  

บดัน้ีเราไดท้ราบข่าวเพ่ิมเติมมาแลว้ว่า การจัดสร้างนครหลวงใหม่นั้น ทาง
ราชการจะไดก้ าหนดไวเ้ป็น 4 ระยะ คือ 

1. จดัสร้างผงัเมืองของนครหลวงใหม่ข้ึนโดยจดัสร้างถนนหนทางเป็น
ประการแรกก่อน ซ่ึงก าหนดน้ีกะไดว้า่จะใชเ้วลาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี  

2. ทางการจะไดจ้ดัสร้าง อาคารบา้นเมืองตามผงัเมืองใหม่ ซ่ึงการราชการ
ไดก้ าหนดใหเ้ป็นแห่งๆตามสมควร ไม่ยอมใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงสร้างข้ึนตามใจชอบ 

3. จะได้สร้างท่ีท าการรัฐบาล สถานท่ีท างานต่างๆท่ีการราชการได้
ก าหนดใหร้วมทั้งโรงเรียนต่างๆดว้ย 

4. จะไดอ้นุญาตให้ประชาชนจดัสร้างอาคาร เคหะสถานตามท่ีต่างๆท่ี
ราชการไดก้ าหนดไวเ้ป็นแห่งๆ ซ่ึงทางราชการจะไดก้ าหนดแบบอาคารบา้นเรือนไวโ้ดย
ละเอียดจากการท่ีทางราชการไดก้ าหนดระยะเวลาไวเ้ช่นน้ีก็เพ่ือความสะดวกต่อการสร้าง
นครหลวงใหม่เป็นขั้นๆ และสะดวกต่อการขยายตวัของราษฎรท่ีจะเขา้ไปในนครหลวงใหม่
แห่งน้ี    

เป็นท่ีคาดหมายวา่นครหลวงใหม่ของมหาอาณาจักรไทย จะไดเ้ป็นนครหลวงท่ี
งามและมีระเบียบตลอดจนเป็นนครหลวงท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งใหญ่โตแห่งหน่ึงในมหา
เอเชียบูรพาในอนาคต”184 

นบัเป็นช่วงเวลาภายใน 6 เดือน (จากการโจมตีเพร์ิล ฮาเบอร์ ของญ่ีปุ่น) ซ่ึงในช่วง
เวลาน้ี ความฮึกเหิมของกองทพัไทยและชาวไทยมีอยูเ่ป็นอนัมาก ณ ช่วงเวลาน้ี ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ 
เราคาดถึงชยัชนะของฝ่ายอกัษะโดยมีมหาอาณาจกัรไทยร่วมเป็นมหามิตรในชยัชนะน้ี  

อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่ก่ีเดือนสหรัฐอเมริกาเร่ิมตั้งตัวได้และญ่ีปุ่น(รวมทั้ ง
เยอรมนั กบัอิตาลี เร่ิมเสียเปรียบข้ึนเร่ือยๆ โครงการเมืองหลวงแห่งเอเชียบูรพา จึงถูกยกเลิกไปใน
ท่ีสุด (ร้ังดูสถานการณ์ หรือหาท าเลการตั้งเมืองหลวงใหญ่อยูเ่กือบปีก่อนท่ีจอมพล ป. จะมีค าสั่งให้
ยา้ยข้ึนไปสร้างท่ีเพชรบูรณ์ 

                                                        
184 “เตรียมสร้างนครหลวง” ศรีกรุง. (26 พ.ค. 85) 1. 
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ทั้งน้ีจากแผนการสร้างยืนยนัถึงขอ้การจดัการรูปแบบและลกัษณะของอาคารต่างๆ
ภายในผงัเมือง ให้เป็นไปตามแบบท่ีได้ก าหนด(หรือก าลังก าหนด) อย่างเคร่งครัด และคาดว่า
ลกัษณะอาคารน่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

การผงัเมืองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามโดยสรุปแลว้ ส่วนหน่ึงสร้างข้ึนเพื่อแสดง
ความศิวไิลซ์ ของชาติท่ีเป็นชาติอารยะ ต่อสายตานานาประเทศ และเพื่อความสะอาด เรียบร้อย ถูก
สุขลักษณะของประชาชนเอง (ตามแบบอย่างของฟัสซิสม์ ต้องการเสริมสร้างก าลังกายของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยตอ้งการแรงงานคุณภาพดีในภาคการผลิต)   ทั้งน้ีการผงัเมือง
ดงักล่าวโดยใชผ้งัเมืองแบบ Garden City โดยในกรณีของ ผงันครหลวงสระบุรีมีรูปแบบของ  City 
Beautiful รวมดว้ย ซ่ึงผงัเมืองท่ีกล่าวมาน้ีเป็นผงัเมืองซ่ึงนิยมอยูใ่นยุโรปช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 
19 และตน้ศตวรรษท่ี 20  และการผงัเมืองในช่วงท่ีท าการศึกษานั้น เช่ือวา่เป็นส่วนเร่ิมตน้ท่ีส่งผล
ไปสู่การเกิดกฎหมายผงัเมืองและผงัชนบทในปีพ.ศ. 2495 ข้ึน และน ามาสู่การผงัเมืองในปัจจุบนั 
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บทที ่4 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากนโยบายผงัเมืองในสมัยจอมพล ป.พบูิลสงคราม 
ระหว่างพ.ศ. 2475 – 2487 

 
  การผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. มีโครงการผงัเมืองท่ีสําคญัๆ ไดแ้ก่ ผงัเมืองใหม่ลพบุรี 
ผ ัง เมืองบริเวณถนนราชดําเนิน ผ ังเมืองพิษณุโลก(ผ ังเมืองตัวอย่างโครงการผังเมืองทั่ว
ราชอาณาจกัร) ผงันครหลวงใหม่(สระบุรี และเพชรบูรณ์) เป็นตน้     จากนโยบายผงัเมืองและ
โครงการผงัเมืองท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 และ 3 นั้น ทาํให้เห็นถึงวตัถุประสงคข์องรัฐบาลต่อ
การผงัเมืองท่ีสร้างในช่วงปีพ.ศ. 2475 – 2487 โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดั สระบุรี ลพบุรี และ
เพชรบูรณ์ ซ่ึงแมว้่าโครงการผงัเมืองท่ียกมาอา้งเป็นตวัอยา่งนั้นไม่ไดส้ําเร็จทุกโครงการ บางส่วน
เป็นโครงการท่ีถูกยกเลิกกลางคนั หรือบางโครงการยงัไม่มีโอกาสเร่ิมโครงการก็ตาม แต่ยงัคงเป็นท่ี
กล่าวถึงเป็นวงกวา้ง ทั้งนกัวชิาการและประชาชนทัว่ไป    
 โดย “ผลสะทอ้น” จากโครงการผงัเมืองในสมยัรัฐบาลจอมพล ป. ท่ีจะกล่าวถึงในบทน้ี 
เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากบนัทึกคาํบอกเล่าของบุคคลร่วมสมยัและขอ้มูลการบนัทึกต่างๆ ในยุค
ปัจจุบนัท่ีมีต่อการผงัเมืองในสมยัหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองถึงยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ยคุแรกของการเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2475 – 2487)  
 
1. ผลกระทบจากการจัดระเบียบ “เมือง” “ทีด่ิน” และ “ผู้คน” 

  1.1 ระเบียบของเมืองและระเบียบของผู้คนในทีส่าธารณะ 

  การจดัระเบียบเมืองใหมี้ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สมท่ีเป็นชาติ
อารยะ ในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามนั้น ในระยะแรกของการดาํเนินการนโยบายดงักล่าวน้ี เป็น
แค่เพียงการเชิญชวนชกัจูงเพื่อใหป้ระชนปฏิบติัตาม แต่เม่ือเร่ิมเขา้สู่พ.ศ. 2485 การชกัจูงเร่ิมเปล่ียน
ไปสู่การบงัคบั ประชาชน “ตอ้ง”ปฏิบติัตามอยา่งเขม้งวด   โดยเฉพาะในบริเวณศูนยร์าชการ หรือ
ในบริเวณสาธารณะใช้รัฐนิยมและพระราชบัญญัติวฒันธรรมแห่งชาติ เป็นเคร่ืองมือกาํหนด
พฤติกรรมและการดาํเนินชีวติขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น 
 รัฐนิยม ฉบบัท่ี 4 ประกาศ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2482 วา่ดว้ยเร่ืองการเคารพธงชาติ 
เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี    ด้วยการเคารพธงชาติ  เพลงชาติ  และเพลง
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สรรเสริญพระบารมีเป็นส่ิงสําคญัประจาํชาติ ประชาชนชาวไทยพึงให้ความเคารพและเชิดชูซ่ึงเม่ือ
เห็นธงชาติข้ึนหรือลงจากเสา ประจาํสถานท่ีราชการเวลาปกติ หรือไดย้นิเสียงแตรเด่ียวหรือนกหวีด
เป่าคาํนบั หรือให้อาณัติสัญญาณการชดัธงชาติข้ึนหรือลดลงหรือไดย้ินเพลงชาติ ไม่ว่าจะเป็นการ
บรรเลงโดยราชการหรือบุคคลในงานพิธีต่างๆ ใหแ้สดงความเคารพ, เม่ือเห็นธงไชยเฉลิมพล ธงเรือ
รบ ธงประจาํกองยุวชนทหาร หรือธงประจาํกองลูกเสือ ซ่ึงทางราชการเชิญผ่านมา หรืออยู่กบัท่ี
ประจาํแถวทหาร หน่วยยุวชน หรือลูกเสือ ให้แสดงความเคารพ, เม่ือได้ยินเพลงสรรเสริญพระ
บารมี ทั้งทางราชการบรรเลง หรือมีบรรเลงในงานมหรสพ หรือสโมสรใดๆ ให้ผูท่ี้อยูใ่นงานเล้ียง
หรือโรงมหรสพนั้นแสดงความเคารพ โดยปฏิบติัตามระเบียบเคร่ืองแบบหรือตามประเพณีนิยม 
ทั้งน้ีหากเห็นผูใ้ดไม่แสดงความเคารพ ควรช่วยกนัตกัเตือน และช้ีแจงถึงความสําคญัของการเคารพ
ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี184 
 รัฐนิยม ฉบบัท่ี 10 ประกาศเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2485 วา่ดว้ยเร่ืองการแต่งกายของ
ประชาชนชาวไทย  ประชาชนพึงแต่ตวัใหสุ้ภาพเรียบร้อยสมกบัวฒันธรรมของชาติไทย โดยเฉพาะ
การแต่งกายในสาธารณสถานหรือท่ีชุมนุมชน ไม่ควรนุ่งกางเกงชั้นใน หรือไม่สวมเส้ือ หรือนุ่ง
ลอยชายในท่ีสาธารณะ การแต่งกายท่ีถือวา่เรียบร้อยสาํหรับประชาชนชาวไทย คือ  

ก. แต่งเคร่ืองแบบตามสิทธ์ิและโอกาสท่ีจะแต่งได ้
ข. แต่งตามแบบสากลในทาํนองท่ีสุภาพ 
ค. แต่งตามประเพณีนิยมในทาํนองท่ีสุภาพ185 

   รัฐนิยม ฉบบัท่ี 11 ประกาศเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2484 วา่ดว้ยเร่ืองกิจประจาํวนัของ
คนไทย   โดยให้แบ่งหน่ึงวนัออกเป็น 3 ส่วน เพื่อปฏิบติัอาชีพ, เพื่อปฏิบติักิจส่วนตวั และเพื่อ
พกัผ่อนนอนหลบั ทั้งน้ีควรบริโภคอาหารให้เป็นเวลาไม่เกิน 4 ม้ือต่อวนัและหยุดเพื่อรับประทาน
อาหารพกักลางวนัไม่เกิน 1 ชัว่โมง ควรนอน 6-8 ชัว่โมง ตอนเยน็หลงัเลิกงานควรออกกาํลงักาย 
หรือทาํสวนครัว เล้ียงสัตว ์ปลูกตน้ไม ้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง แลว้จึงอาบนํ้ ารับประทานอาหารส่วนใน
เวลากลางคืนควรใช้เวลาว่างในการทํางานท่ีคั่งค้าง , สนทนากับครองครัวมิตรสหาย ,    

                                                        
184  “การเคารพธงชาติ,เพลงชาติ และเพลงสรเสริญพระบารมี”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 

56 (9 กนัยายน 2482), 1611. 
185  “การแต่งกายของประชาชนชาวไทย”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 58 (21 มกราคม 

2484), 113. 
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ศึกษาหาความรู้โดยการฟังข่าวทางวิทยุกระจายเสียง อ่านหนังสือ หรือในงานมหรสพ งาน
ศิลปกรรม   สําหรับวนัหยุดงานควรประกอบกิจการทางศาสนา ฟังเทศน์ ทาํบุญ ศึกษาหาความรู้ 
ท่องเท่ียว เล่นกีฬา พกัผอ่น เป็นตน้186 
 นอกจากออกประกาศรัฐนิยมแลว้ยงัมีการออกพระราชบญัญติับาํรุงวฒันธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2483 และพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2485 ข้ึนอีกดว้ย โดยตามพระราชบญัญติั
ดงักล่าวไดอ้อก “พระราชกฤษฎีกา กาํหนดวฒันธรรมซ่ึงประชาชนชาวไทยตอ้งปฏิบติัตาม พ.ศ. 
2484” และ “พระราชกริสดีกากาํหนดวธันธมัแห่งชาติ พ.ส. 2485” ตามลาํดบั    
 โดยพระราชกฤษฎีกา กาํหนดวฒันธรรมซ่ึงประชาชนชาวไทยตอ้งปฏิบติัตาม พ.ศ. 
2484 กาํหนดให้ ชาวไทยตอ้งรักษาเกียรติของประเทศชาติไม่ทาํให้เส่ือมเสีย โดยแต่งกายให้
เหมาะสมตามวฒันธรรมในท่ีสาธารณะ หรือในเขตเทศบาล อีกทั้งในสถานท่ีสาธารณะหรือท่ี
ปรากฏแก่สาธารณะชน ห้ามไม่ให้ก่อเสียงดงัโดยไม่มีเหตุ พูดจาเสียดสี หยาบคาย, ห้ามเบียดเสียด
หรือยื้อแยง่ในท่ีชุมนุมชน, ห้ามก่อให้เกิดความน่ารังเกียจ และห้ามอาบนํ้ าตามถนนหลวงอนัเป็นท่ี
ชุมนุมชน ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมีความผดิระวางโทษปรับไม่เกิน 12 บาท187  
 ส่วนในพระราชกริสดีกากาํหนดวธันธมัแห่งชาติพ.ส. 2485 ท่ีมาแทนกฎหมาย2483นั้น 
แบ่งเป็น มารยาทในท่ีสาธารณะ กบั การปฏิบติัต่อบา้นเรือนท่ีปรากฏแก่สายตาสาธารณะ มารยาท
ในท่ีสาธารณะนั้นเหมือนกบัขอ้หา้มในพระราชกฤษฎีกาปี 2484 แต่มีเพิ่มขอ้ห้ามบา้งขอ้เพิ่มเติมคือ 
ไม่ก่อความรําคาญหรือหอ้มลอ้มผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุสมควร, ไม่นัง่ นอน หรือยืน บนราวสะพาน, ไม่
นัง่หรือนอนบนทางเทา้ สาํหรับการปฏิบติัต่อบา้นเรือนท่ีปรากฏแก่สายตาสาธารณะนั้น คือ ไม่ตาก
ผา้หรือส่ิงอ่ืนให้เกิดความรกรุงรังอุจาดตา, ไม่ขีดเขียน ปิดขอ้ความหรือภาพอุจาดตา, ไม่ปล่อยให้
ส่ิงของรกรุงรัง ไม่ทาํส้วมและท่ีทิ้งขยะใหอุ้จาดตา   ทั้งน้ีตอ้งรักษาเกียรติของประเทศชาติไม่ทาํให้
เส่ือมเสีย โดยแต่งกายให้เหมาะสมตามวฒันธรรมในท่ีสาธารณะ หรือในเขตเทศบาลทั้งน้ีจะตอ้ง
เครารพธงชาติ เพลชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งน้ีผูใ้ดฝ่าฝืนจะมีความผิดระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 12 บาท188 

                                                        
186 “กิจประจาํวนัของคนไทย”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 58 (6 กนัยายน 2484), 1132. 
187 “พระราชกฤษฎีกา กาํหนดวฒันธรรมซ่ึงประชาชนชาวไทยตอ้งปฏิบติัตาม พ.ศ. 

2484”  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 58 (23 กนัยายน 2484), 1195. 
188 “พระราชกริสดีกากาํหนดวธันธมัแห่งชาติ พ.ส. 2485”  ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 63 

(29 กนัยายน 2485), 1744. 
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 ขอ้กาํหนดขา้งตน้เป็นการบงัคบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูค้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
พฤติกรรมและการแต่งกายท่ีแสดงออกในท่ีสาธารณะ การเปล่ียนแปลงการแต่งกาย การห้ามให้
ประชาชนเลิกพฤติกรรมเคยชินดัง่เดิมท่ีกระทาํมา เหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นไปอย่างละมุนละม่อม อนัจะ
เห็นไดว้่าเม่ือประกาศออกมาแลว้ ไดมี้ขอ้กาํหนดดว้ยว่าหากไม่ปฏิบติัตามจะถูกการตกัเตือนจาก
สังคม(กรณีการไม่เคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีในรัฐนิยม) และมีโทษระวางโทษ
ปรับในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดวฒันธรรมแห่งชาติ  
  

 
ภาพท่ี 44 ภาพโฆษณาวฒันธรรมไทย : การแต่งกายเม่ือไปในท่ีสาธารณะหรือตามถนน 
ท่ีมา : “พระราชนิยม รัฐนิยม” เอกสารสํานกันายกรัฐมนตรี. (2)สร 0201.45, อา้งถึงใน สุวิมล พล
จันทร, กรมโฆษณาการและการโฆษณาอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ (พ.ศ. 2476-2487).  
(กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2531), 101.  
 
 จากภาพท่ี 44 นอกจากการแต่งกายให้เป็นอารยะแลว้ เห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงบริบท
เมืองไม่ใช่เฉพาะการเปล่ียนแปลงการแต่งกายหรือพฤติกรรมเท่านั้น หากแต่เป็นการ “บงัคบัให้
เปล่ียนแปลง” วฒันธรรมทางเช้ือชาติศาสนาเช่นกนั ทั้งน้ีเม่ือผูค้นเปล่ียนการแต่งการท่ีมีตามเช่ือ
ชาติศาสนาแต่เดิมมาสู่การแต่งการตามแบบสากลแลว้ ย่อมสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพและไม่
สามารถแบ่งแยกลกัษณะผูค้นจากการแต่งกายไดอ้ยา่งแต่ก่อน  
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 การแต่งกายท่ีถูกตอ้งตามวฒันธรรมต่อๆมานั้น มีขอ้กาํหนดมากข้ึนไม่เฉพาะเส้ือผา้
เท่านั้นรวมไปถึงทั้งการใส่หมวกและการใส่รองเทา้อีกดว้ย และแมว้า่ ในปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทย
ประสบปัญหาดา้นอุทกภยัและปัญหาดา้นภยัสงคราม ทาํให้เกิดความขาดแคลนทั้งเคร่ืองอุปโภค
และบริโภค การหาหมวก รองเท้า หรือเส้ือผา้ให้เหมาะสมกับวฒันธรรมอันดีของรัฐ เพื่อให้
สามารถออกมายงัพื้นท่ีชุมนุมชนหรือท่ีสาธารณะ ติดต่อราชการต่างๆได้นั้นกลายเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อนซํ้ าซอ้นใหแ้ก่ประชาชน 
 การจัดระเบียบเคร่ืองแต่งกายและพฤติกรรมต่างๆนั้นเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัด
ระเบียบเมือง ซ่ึงหากพูดให้ตรงประเด็นกว่านั้นคือ เก่ียวกบัการสร้างภาพ “ไทยอารยะ” ในพื้นท่ี
เมืองทั้งน้ีจะสังเกตไดว้า่พื้นทีๆบงัคบัใหป้ระชนแสดงวฒันธรรมอนัดีนั้นเป็นพื้นท่ีซ่ึงถูกจดัการทาง
กายภาพให้เป็นพื้นท่ีทนัสมยัอย่างอารยะแลว้ อาทิเช่นบริเวณสถานท่ีราชการ ท่ีชุมนุมชน หรือใน
ตวัเขตเทศบาล(ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงมาแลว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2477 และกาํหนดขอความร่วมมือรวมถึง
จดัแจงตวัอยา่งและการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนในปีพ.ศ.2483) 
 

  
ภาพท่ี 45 ภาพโฆษณารณรงคใ์หค้นสวมหมวก 
ท่ีมา : นสพ.สร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ.2485, อา้งถึงใน สุวมิล พลจนัทร, อา้งแลว้, 122 
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ภาพท่ี 46 ภาพโฆษณารนณรงคใ์หค้นฟังวทิย ุ(ซ่ึงวทิยกุระจายเสียงไดใ้นพื้นท่ีไม่ไกลนกัจึงมีการ 

กระจายเสียงบริเวณพื้นท่ีชุมนุมชน) 
ท่ีมา : นสพ.สร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 2485, อา้งถึงใน สุวมิล พลจนัทร, อา้งแลว้, 91. 
 
 จากภาพท่ี 45 และ 46 จะเห็นวา่หากตอ้งการจะออกไปยงับริเวณพื้นท่ีสาธารณะแลว้ 
ประชาชนตอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายก่อน เห็นได้ชดัจากคาํพูดของผูห้ญิงในภาพท่ี 46 “เอ๊ะนั่น 
แต่งตวัจะไปไหนจะ” อนัเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ในเวลาปกติเม่ืออยูบ่า้นหรือละแวกบา้น ฝ่ายชายไม่ได้
แต่งตวัเมท่ีตามแบบวฒันธรรมอนัดีอย่างในภาพ ส่วนภาพท่ี 45 นั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่
ใคร่ใหค้วามร่วมมือในการสวมหมวกเท่าใดนกั คือมีติดมือไวใ้นยามท่ีตอ้งเขา้มายงัเขตเทศบาลหรือ
พื้นท่ีสาธารณสถานแต่ ไม่ไดส้วมไวก่้อน อาจจะค่อยมาสวมอีกทีเม่ือถึงท่ีหมายหรือตอ้งปะปังกบั
เจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 47 ภาพเสาธงในงานฉลองรัฐธรรมนูญปี 2481      ภาพท่ี 48 ภาพเสาธง ใน มหาวทิยาลยั 
ท่ีมา : อเนก นาวกิมูล, อา้งถึงแลว้, 148. ราชภฏัเทพสตรี 
 

 
ภาพท่ี 49 ภาพนกัเรียนกาํลงัทาํความเคารพธงชาติ 
ท่ีมา : มณี เกตุรายนาค, หนังสือหนูนิด-หนูน้อย, อา้งถึงใน สุวมิล พลจนัทร, อา้งแลว้, 68. 
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 นอกจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเคร่ืองแต่งกายให้เป็นอารยชนแล้ว อีก
พฤติกรรมหน่ึงท่ีตอ้งปรับเปล่ียนและปฏิบติัในสมยัน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งขา้ราชการและนักเรียน
นกัศึกษาคือ การยืนตรงเคารพธงชาติ    ซ่ึงในสมยัน้ีมีความนิยมในการก่อสร้างเสาธงชาติดว้ยรูป
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ซ่ึงแสดงความเขม้แขง็และโอ่อ่า ทั้งน้ีนอกจากจะมีการเชิญธงข้ึนลง ในเวลา 
8 นาฬิกา และ 18 นาฬิกา ของทุกวนัแลว้ ยงัมีการเปิดเพลงชาติในวิทยุกระจายเสียงในเวลาดงักล่าว
อีกดว้ย ซ่ึงเช่นท่ีกล่าวทางดา้นบนวทิยกุระจายเสียงมกัจะตั้งกระจายเสียงอยูบ่ริเวณชุมนุมชน สีแยก 
หรืออนุสาวรีย์189เป็นตน้ จึงนบัวา่เป็นการกาํหนดพฤติกรรมของคนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเมืองและพื้นท่ี
สาธารณะในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามก็จะถูกการตาํหนิหรือตกัเตือนจากเจา้หนา้ท่ีและ
บุคคลอ่ืนๆตามไปดว้ย   การยืนตรงเคารพธงชาติน้ีเป็นแนวคิดท่ีไม่ไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อความอารยะ
เช่นกับการแต่งกายหรือการพฤติตนแบบมีวฒันธรรมอย่างเช่นท่ีกล่าวมาก่อนหน้า แต่เป็นการ
ตอบสนองอุดมการณ์ชาตินิยมหรือลทัธิฟัสซิสม์ท่ตอ้งการให้ผูค้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยมี 
“ชาติ” เป็นจุดรวมของเอกภาพดงักล่าว 
 การจดัระเบียบเมืองให้เป็นไทยอารยะและการสร้างชาตินั้นจึงไม่ได้มีผลเฉพาะต่อ
รูปแบบเมืองทางกายภาพเท่านั้น หากแต่ยงัผลกระทบต่อผูค้นในการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม และ
รสนิยมของผูค้นเป็นอยา่งมาก ผลกระทบน้ีบางอยา่งยนืยาวเร่ือยมาจนถึงเช่นทุกวนัน้ี 

 1.2 การจัดระเบียบ บ้านและทีด่ิน สมัยจอมพล ป.พบูิลสงคราม 
  ส่วนหน่ึงในความพยายามในการจดัระเบียบของจอมพล ป.พิบูลสงครามคือการ
จดัระเบียบท่ีอยู่อาศยัและการใช้สอยประโยชน์ในท่ีดินบริเวณบา้นของตวัเอง ทั้งน้ีเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง และเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน โดยการจดัระเบียบบา้นนั้น 
แยกเป็นการจดัระเบียบบา้นของประชาชนทัว่ไป และบา้นของชาวนาชาวสวน 
 ในบทก่อนหนา้น้ีไดก้ล่าวถึงมาบา้งแลว้วา่ จอมพล ป. ไดส้ั่งการให้บา้นเรือนบริเวณท่ี
อยู่ติดถนนสําคญัและบริเวณท่ีชาวต่างชาติตอ้งผ่านไปมาเป็นประจาํ หรือแมแ้ต่บริเวณชุมนุมชน 
เจ้าของบ้านต้องรักษาความสะอาดบ้านเป็นอย่างดี ไม่ให้เป็นท่ีอุจาดตาแก่สาธารณชน เพื่อ
วฒันธรรมอนัดีของชาติ ไม่ใหเ้ป็นท่ีขายหนา้แก่นานาประเทศ  

                                                        
189 นอกจากวทิยกุระจายเสียงท่ีตั้งประจาํอยูต่ามเขตเทศบาลเมืองแลว้ ยงัมีการเพิ่มขยาย

เสียง บริเวณจุดชุมนุมชนสาํคญัๆดว้ยเช่นกนั จากสมุดสั่งการจอมพล ป.พิบูลสงคราม ถามวา่ “วนัน้ี
ไดเ้อาเคร่ืองวทิยไุปตั้งตามตาํบลบา้น หรือตามหมู่บา้น หรือเปล่า?” ซ่ึงมีคาํรายงานกลบัวา่ “ไม่ได้
นาํไปตั้ง แต่เพียงขยายเสียงรอบๆบริเวณอนุสาวรียเ์ท่านั้น” ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ป.พิบูลสงคราม, 
จอมพล. สมุดส่ังการฝ่ายพลเรือนเล่ม 1, 182. 
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 โดยในแบบบา้นนั้น มีการจดัทาํข้ึนเผยแพร่ในหลายๆแบบ ทั้งจดัทาํเป็นหนงัสือแจกแก่
ผูใ้หญ่บา้นเพื่อใหน้าํไปบอกต่อลูกบา้น ทั้งการจดัทาํแบบจาํลองในงานแสงวฒันธรรมแห่งชาติตาม
จงัหวดัต่างๆของสภาวฒันธรรมแห่งชาติ และมีการพิมพโ์ฆษณาใบปลิวติดประกาศรูปแบบบา้นท่ี
เหมาะสมของประชาชน เพื่อวฒันธรรมอนัดีอีกดว้ย  

พนะท่านนายกรัถมนตรีไดมี้ความประสงค์จะสร้างตึกดว้ยดินฟางและไมไ้ผ่
อย่างราคาถูกๆเพ่ือใหเ้ป็นท่ีอยู่ของชาวนา จึงขอใหก้ะซวงมหาดไทยติดต่อกบันายช่าง
ใหญ่ เทศบาลกรุงเทพฯ ทาํแบบวิธีการส้างบา้นให้ชาวนาพอหยู่ไดส้ําหรับครอบครัว
หน่ึงมี 4 หอ้ง คือ หอ้งรับแขก ห้องนอนเจา้ของบา้น หอ้งนอนลูก และหอ้งครัว  เม่ือ
เขียนแบบเส็ดแลว้ไห้อธิบายวิธีผสม และวิธีสร้างบา้นโดยละเอียด เพ่ือพิมพ์แจกแก่
กาํนนัผูไ้หยบ่า้น ซ่ึงจะเดินทางเขา้มากรุงเทพฯ ในวนัท่ี 5 มี.ค. 86190 

และ จดังานวธันธัมท่ีจงัหวดัลาํปาง เป็นแห่งแรก โดยสภาวธันธัมแห่งชาติ
เปนผูด้าํเนินการกาํหนดจดั 30 พรึกสภาคม พ.ศ. 2586 

...การแสดงของสภาวธันธัมแห่งชาติ แสดงบา้นจาํลองและการจดัแบ่งส่วน
ภายไนบา้นไหถู้กตอ้งตามหลกัวธันธมั 

...การแสดงของมหาดไทย ตวัอยา่งแบบบา้นกสิกร191 

ขอ้ความขา้งตน้เป็นตวัอย่างการรณรงค์ให้ประชาชนสร้างบา้นตามหลกัอนามยัท่ีดี
และมีวฒันธรรมโดยใชว้สัดุท่ีไม่แพงสมกบัฐานะของตนเห็นไดจ้ากแบบร้ัวบา้นและซุ้มไมเ้ล้ือยใน
ภาพท่ี 50    และนอกไปจากน้ีนั้นสภาวฒันธรรมแห่งชาติยงัจดัให้มีการประกวดแบบบา้น ท่ีเป็น
บา้นตึก 2 ชั้น และบา้นไม ้2 ชั้น อีกดว้ย ทาํใหเ้ห็นวา่นอกจากภายในเขตเมืองแลว้ รัฐบาลยงัมุ่งเนน้
ให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆตามชนบทมีบา้นเรือนตามแบบท่ีรัฐบาลมองว่าดี ไม่ใช่แค่จดัการ
ดูแลเฉพาะแค่บา้นเรือนท่ีอยู่ภายในเมือง อย่างไรก็ตามบา้นเรือนชาวนาท่ีอยู่ตามชนบทน้ีไม่ได้
เป็นไปในลกัษณะบงัคบันกั ดงันั้นผลกระทบและแรงกดดนัท่ีมีต่อประชาชนเทียบไม่ไดเ้ม่ือเทียบ
กบันโยบายรัฐนิยมขา้งตน้ 

                                                        
190 ประมวญวนั (พุธท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2486) 
191 ประมวญวนั (องัคาร ท่ี 25 พรึกสภาคม พ.ศ. 2486) 
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ภาพท่ี 50 ภาพแสดงรูปแบบประตูกบัร้ัวบา้น และภาพซุม้ไมเ้ล่ือยกบัมา้นัง่ในสวน ทาํแบบง่าย 
ท่ีมา : นสพ.สร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ.2485, อา้งถึงใน สุวมิล พลจนัทร, อา้งแลว้, 130. 
 
 อยา่งไรก็ตามสมยัรัฐบาลน้ีไดมี้ความพยายามในการยา้ยบา้นเรือนผูค้นท่ีปลูกบา้นยื่นลํ้า
เขา้ไปในแม่นํ้าลาํคลอง หรืออยูบ่นแพใหข้ึ้นมาอยูบ่นบกแทน “กะซวงมหาดไทยเร่ิมประชาชนเลิก
อยู่แพ หรือปลูกบ้านไนแม่นํ้ าลาํคลอง”192   ส่วนน้ีเองเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของประชาชน
โดยตรง โดยเมืองไทยเป็นสังคมนํ้ ามาแต่เดิม ถึงแมว้่ามีการปรับเปล่ียนมาเป็นสังคมบก มีถนน
หนทางการคมนาคมทางบกท่ีกวา้งขวามมากแลว้ก็ตาม หากแต่บา้นเรือนริมนํ้ ายงัคงอยู(่ซ่ึงอยูม่าแต่
เดิม) ทั้งน้ีชุมชนริมนํ้ าเป็นปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั และขดัต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

                                                        
192 ประมวญวนั (พุธ ท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2486) 
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ความสวยงามของเมืองทศันะหน่ึง   ดงันั้นปัญหาดา้นการจดัการขจดัผูค้นท่ีใช้ชีวิตริมนํ้ าและวิธี
ชีวติริมนํ้า ไดก้ลายมาเป็นปัญหาหน่ึงของการจดัการดา้นผงัเมืองของประเทศ ตั้งแต่ในสมยัจอมพล 
ป.พิบูลสงครามเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  
 นโยบายการจดัสรรท่ีดินและการเปล่ียนท่ีรกร้างวา่งเปล่าเป็นนิคมการเกษตรหรือนิคม
สร้างตนเองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามไดมี้การดาํเนินการอยา่งกวา้งขวางและจดัทาํในหลาย
พื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนมีท่ีดินทาํกินเป็นของตวัเอง สร้างความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนแก่ประชาชน โดยการ
จดัสรรท่ีดินดงักล่าวน้ีไดก้ล่าวรายละเอียดเชิงนโยบายรัฐเอาไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 ตอนการจดัสรรท่ีดิน
นิคม ไปแลว้ ในส่วนของบทน้ีจะเป็นในส่วนของผลท่ีเกิดจากนโยบายการจดัสรรท่ีดินดงักล่าว  
 การจดัสรรท่ีดินทาํกิน ในรูปแบบนิคมต่างๆนั้น นบัว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะนิคมซ่ึงตั้งอยู่ ต่างจงัหวดั  โดยเม่ือนบัจาํนวนการออกท่ีดินก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2486 พบวา่ รัฐไดอ้อกใบเหยียบย ํ่า ไปแลว้เป็นจาํนวนกวา่ 131,572 ราย เป็นเน้ือท่ีรวม 2,449,781 
ไร่ และมีการจาํจองท่ีดินเพิ่มข้ึนอีกเป็นลาํดบั193   ทั้งน้ีจากบญัชีการอนุญาตให้ราษฎรจบัจองท่ีดิน
ของของกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนปีพ.ศ. 2485 พบวา่ มีผูจ้บัจองท่ีดินรวม
ทั้งส้ิน 13,076 ราย โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการจบัจองท่ีดินมากท่ีสุด ถึง 6,125 ราย194 
 อย่างไรก็ตามในดา้นการจดัสรรท่ีดินในเขตใกลก้รุงเทพ อาทิเช่นทุ่งรังสิต ยงัมีปัญหา
ท่ีดินท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงั นั้นคือปัญหาการเช่าท่ีนาทาํกินของผูมี้รายไดน้้อย คนกลุ่มน้ี
ประสบปัญหาขาดแคลนท่ีดินของตวัเองตอ้งเช่าท่ีนาเพื่อทาํกิน สภาพความเป็นอยูข่ดัสนเป็นอยา่ง
มาก โดยในปีพ.ศ. 2482 ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยชาวนาให้ไดมี้ท่ีดินเป็นของตวัเอง แต่
กลบัไม่เป็นผลสําเร็จ เน่ืองเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินไดใ้ห้เหตุผลว่าพื้นท่ีบริเวณเขตรังสิตไม่มีพื้นท่ีรกร้าง
วา่งเปล่า และเจา้ของท่ีไม่ยินยอมขายท่ีดิน(โดยมากเป็นนายทุนท่ีอาศยัอยูใ่นพระนคร)195 ทั้งน้ีจาก
รายงานการถือครองท่ีดินของนายอาํเภอธัญญบุรี พ.ศ. 2487 พบว่าท่ีดินในแทบน้ีไม่ไดมี้ความ

                                                        
193 “พี่นอ้งชาวไทยนิยมจบัจองท่ีดินมาก” สรีกรุง (3 พรึกสจิกายน 2486), 12, อา้งถึงใน 

ศรัญญู เทพสงเคราะห์, “จอมพล ป.พิบูลสงครามกบันโยบายท่ีดินในช่วงทศวรรษท่ี 2480” 
ศิลปวฒันธรรม ปีท่ี 31, ฉบบัท่ี 9 ( ก.ค. 2553 ) 102-117. 

194 “รายงานผลการช่วยเหลือให้มีการจาํจองท่ีดินของกระทรวงมหาดไทย” เอกสาร
สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2) สลค.3.19.3/216 (22 สิงหาคม 2485-27 กนัยายน 2487). อา้งอิง
ใน ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 104. 

195  “ขอใหพ้ิจารณาเร่ืองกมัสิทธิท่ีดิน” เอกสารกระทรวงมหาดไทย มท.0601.4/313 (3 
สิงหาคม 2485) สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, อา้งอิงใน ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 113. 
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เปล่ียนแปลงไปมากนกัเม่ือเทียบกบัการสํารวจของซิมเมอร์แมนในช่วงทศวรรษท่ี 2470 ซ่ึงพบว่า
ในเขตพื้นท่ีน้ีมีชาวนาไร้ท่ีดินสูงถึงร้อยละ 94 ขณะท่ีปี 2487 พบวา่ราษฎรในทอ้งท่ียงัไม่มีท่ีดินเป็น
ของตวัเองสูงถึงร้อยละ 90 ซ่ึงเช่าท่ีดินปลูกบา้นทาํนา ในขณะท่ีเจา้ของท่ีดินส่วนมากอยู่ในพระ
นคร โดยจากการสํารวจพบวา่ในทอ้งท่ีมีอตัราส่วนท่ีดินเฉล่ียต่อเจา้ของราบละ 345 ไร่ ซ่ึงเจา้ของ
เหล่าน้ีจ่างคนเก็บค่าเช่าแบบผกูขาดอีกทอดหน่ึงดว้ย ค่าเช่าท่ีนาจึงราคาสูงและเป็นปัญหายิง่196    
 ปัญหาดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาความลม้เหลวในการจดัสรรท่ีดินทาํกินในเขต
พื้นท่ีชนบท ชานเมืองกรุงเทพ ซ่ึงมีเจ้าของท่ีนา ผูรั้บจ้างเหมา และข้าราชการในพื้นท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ส่วนแบ่งในทอ้งท่ีดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงใหก้ารจดัสรรท่ีดินในพื้นท่ีน้ีลม้เหลว 
 
2. การผงัเมือง กบั โลกทศัน์ 

 “การรับรู้” หมายถึง ประมวลความรู้ซ่ึงเกิดจากการท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆแลว้
นาํมาเลือกสรร ตีความ และตั้งขอ้สังเกต กาํหนดเป็นความรู้เฉพาะตวั   “โลกทศัน์” หมายถึง ทศันะ
ในการมองโลกจะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดแนวทางในการตอบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั197 
 การรับรู้ในกรอบของโลกทัศน์นั้ นสร้างตํานาน ความเ ช่ือ และเ ร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ร่วมในสังคมมนุษย์ อย่างไรก็ตามการรับรู้ท่ีอาจกลายเป็นตํานานเหล่าน้ีอาจ
เปล่ียนแปลงเม่ือโลกทศัน์ของผูค้นเปล่ียนไป   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของโลกทศัน์นั้น ส่วนหน่ึงเกิด
จากการรับรู้ขอ้มูลใหม่ท่ีมีผลให้ขอ้มูลเดิมถูกประเมินค่าและเลือกสรร ทั้งน้ีขอ้มูลใหม่ดงักล่าวมกั
เกิดจากความเจริญท่ีเขา้มาในชุมชน และการไดรั้บการศึกษาท่ีมากข้ึนของผูค้น ทาํให้การรับรู้และ
ความเช่ือเดิมถูกลม้ลา้งกลายเป็นการเปล่ียนโลกทศัน์ไปในท่ีสุด 
 
 2.1 ผงัเมือง กบั โลกทศัน์ชาวลพบุรีในสมัยจอมพล ป.พบูิลสงคราม 
  จากรายงานการวจิยัของบุปผา ทิพยส์ภาพกุล เร่ืองการผงัเมืองของลพบุรี ของจอม
พล ป.พิบูลสงครามได้กล่าวถึงการเปล่ียนโลกทัศน์ของคนเมืองลพบุรี ไวว้่า ผูค้นในเมืองน้ี

                                                        
196 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี คาร์ล ซี  ซิมเอมร์แมน, กาส ารวจเศรษฐกจิในชนบทแห่ง

สยาม. แปลและเรียบเรียงโดย ซิม วรีะไวทยะ (กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2525), และ “ขอใหพ้ิจารณาเร่ืองกมัสิทธิท่ีดิน”,อา้งถึงแลว้. อา้งถึงใน ศรัญญู เทพ
สงเคราะห์, 114. 

197 ชมนาค สุขเจริญ.  ต านานเมืองลพบุรี : การรับรู้และโลกทัศน์ทางประวตัิศาสตร์
ของท้องถิ่น. (กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2531).  10. 
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หวาดกลัวหวาดกลัวการเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีทางทิศตะวนัออก(บริเวณเมืองใหม่)มาช้านาน ถ้า
จาํเป็นตอ้งเขา้ไปถึงกบัจะตอ้งทาํพิธีบวงสรวง เม่ือมีการขยายเมืองเขา้ไป ความเจริญท่ีเกิดข้ึนจาก
เมืองใหม่น้ีทาํให้ผูค้นเลิกหวาดกลวั และเลิกความเช่ือถือดัง่เดิม198 รวมถึง “ความเช่ือแบบตาํนาน
เมืองลพบุรี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรามเกียรต์ิ... ไดถู้กความเจริญสมยัใหม่และระบบการศึกษา เปิด
ศกัราชทางความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์แก่ชาวเมืองมากข้ึน”199 “นํ้ าส้มสายชูท่ีหาผูค้า้ขายไดย้ากใน
ตลาดเมืองลพบุรี ก็กลายเป็นสินคา้ปรกติธรรมดาท่ีทาํการคา้ขายกนัทัว่ไป โดยไม่เกรงกลวัวา่นาง
ศรีพระจนัทร์จะเอาไปใชถ้อนศรออกจากอกของทา้วกกขนากผูเ้ป็นบิดาอีกต่อไป”200 
 โดยบุปผาไดอ้า้งไปถึงงานเขียนเร่ืองตาํนานเมืองลพบุรี : การรับรู้และโลกทศัน์ทาง
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน ของชมนาด สุขเจริญ ในเร่ืองของระบบการศึกษามีผลต่อความเช่ือดัง่
เดิมของชาวเมืองลพบุรีจริงๆในช่วงหลงัพ.ศ. 2490 ไปแลว้ ถึงแมว้า่จะเร่ิมวางรากฐานอยา่งจริงจงั
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯก็ตาม    เห็นไดจ้ากการท่ีเมืองลพบุรียงัไม่มีนํ้ าส้มสายชู
เขา้มาขายในเมืองตามความเช่ือในตาํนานเมืองลพบุรี201 เป็นการอา้งต่อมาจากกมล เกตุศิริ ใน
หนงัสือเร่ืองเมืองลพบุรีอีกทอดหน่ึง 
 ซ่ึงในหนงัสือเมืองลพบุรีตน้สายของแนวคิดเร่ืองโลกทศัน์เปล่ียนจากการผงัเมืองของ
จอมพล ป.พิบูลสงครามนั้น ความจริงแลว้ไดก้ล่าวว่า “...ความเช่ือถือท่ีวา่ ห้ามนาํนํ้ าส้มสายชูเขา้
เมืองละบุรีอยา่งเด็ดขาด พึ่งซาไปเม่ือประมาณ 80 ปีมาน้ีเอง”202 ซ่ึงเป็นช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 

                                                        
198 บุปผา ทิพยส์ภาพกุล, การวางผงัเมืองลพบุรีของจออมพล ป.พบูิลสงคราม. 

(รายงานผลการวิจยั  ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม วทิยาลยัครูเทพสตรี สนบัสนุนการวจิยั), 27. 
199 ชมนาด สุขเจริญ, อา้งถึงแลว้, 102, อา้งถึงใน บุปผา ทิพยส์ภาพกุล, 27. 
200 บุปผา ทิพยส์ภาพกุล, อา้งถึงแลง้, 27. 
201 กมล เกตุศิริ, เร่ืองเมืองลพบุรี. 215, อา้งถึงใน, ชมนาด สุขเจริญ, อา้งถึงแลว้, 102. 
202 กมล เกตุสิริ, เมืองลพบุรี. (พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2507) 227. 
ตาํนานนํ้าส้มสายชู จากนิยายเร่ืองทา้วกกนาก โดยพระรามไดแ้ผลงศรปักอกยกัษ์

กกขนากติดอยูก่บัยอดเขาวงพระจนัทร์ แลว้ใหไ้ก่แกว้เฝ้าไว ้ศรนั้นจะเล่ือนหลุดไดเ้ม่ือโดน
นํ้าส้มสายชู หากศรเล่ือนจะหลุดใหข้นัเรียกหนุมานมาตอกศรกลบัไป ซ่ึงการตอกศรจะทาํใหไ้ฟ
ไหมเ้ผาผลาญเมือง โดยชาวเมืองเช่ือกนัวา่ทา้วกกขนากมีลูกสาวอยูต่นหน่ึง นางจะคอนมาซ้ือ
นํ้าส้มสายชูเพื่อไปช่วยพอ่ ดงันั้นการขายนํ้าส้มสายชูในเมืองลพบุรีจึงเป็นเร่ืองตอ้งหา้ม (โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ขายใหก้บัผูห้ญิงซ่ึงเดินทางคนเดียว) 
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 อย่างไรก็ตามความหวาดกลัวในการเดินทางมายงัฝ่ังตะวนัออกของเมืองนั้น ความ
หวาดกลวัดงักล่าวน้ีพึ่งจะมาคลายลงเม่ือมีการสร้างผงัเมืองใหม่ล่วงมาแลว้ ซ่ึงอาจจะดว้ยเพราะ
ตาํนานทา้วกกขนากท่ีจะกวาดล้ินออกมาจบันกัเดินทางคนเดียวเม่ือเขา้ใกลเ้ขาวงพระจนัทร์ แต่เม่ือ
มีการตดัถนนสายประชาธิปัตย(์พหลโยธิน)ข้ึน ต่อกบัถนนพระนารายณ์ ความเช่ือนั้นก็ค่อยๆคลาย
ไปตามลาํดบั เน่ืองจากถนนหนทางไม่ไดล้าํบางเหมือนแต่ก่อน และป่าก็เร่ิมเปล่ียนเป็นชุมนุมชน
มากข้ึน พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวนั้นก็มีทหารประจาํการตั้งค่ายอยูเ่ตม็ตลอดทั้งพื้นท่ี 
 ทั้ งน้ีชมนาดได้กล่าวไว้ว่า ความเช่ือและตํานานแบบจารีตนั้ น ถูกการเข้ามาของ
วิทยาศาสตร์ผา่นระบบทางการศึกษาเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ของคนในทอ้งถ่ินไป ทาํให้ตาํนานใน
เชิงระบบจารีตเปล่ียนจากประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินกลายเป็นนิทานศกัด์ิสิทธ์ิ และนิทานประจาํถ่ินไป
ในท่ีสุด203 ซ่ึงนิทานประจาํถ่ินน้ี ถูกบูรณาการทางวฒันธรรมกลายมเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของเมืองอนัเกิดจากตาํนานเมือง204 เน่ืองจากวิทยาศาสตร์ไดเ้ขา้มาปัดความเช่ือโบราณท่ีขดัต่อหลกั
ความจริงออกไปกลายเป็นตาํนาน แต่ในทางเดียวกนันั้นวิทยาศาสตร์ยงัไดส้ร้างให้ประวติัศาสตร์
แท้จริงของลพบุรีได้ถูกเรียนรู้มากข้ึน พระนารายณ์ ไม่ใช่ตาํนานรามอวตารเช่นแต่เดิม แต่คือ
กษตัริยข์องอาณาจกัรอยธุยาท่ีเคยมาตั้งราชธานีแปรพระราชฐานท่ีเมืองลพบุรี 
 ซ่ึงถา้นาํการบูรณาการทางวฒันธรรมท่ีชมนาดกล่าวไวน้ี้มาเปรียบเทียบกบัผงัเมืองใน
สมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม คือ การตั้งช่ือถนนพระนารายณ์มหาราช ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ หรือ
การสร้างพื้นท่ีศาลพระกาฬให้โดดเด่นข้ึนเป็นวงเวียนสําคญั เหล่าน้ีเป็นการดึงตาํนานของชาว
ลพบุรีกลบัมาบูรณาการใหม่ 
 นอกจากน้ีการสร้างเมืองทหารในลพบุรีในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามน้ียงัเป็นการ
ตอกย ํ้าตาํนานและสร้างการรับรู้ใหม่ท่ีผสมผสานกบันิทานประจาํถ่ินดัง่เดิมไดอ้ย่างลงตวัอีกดว้ย 
โดยเป็นการย ํ้าตาํนานเร่ืองท่ีวา่ลพบุรีเป็นเมืองหนุมานทหารของพระรามและในปัจจุบนัก็เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทหารราบ ทาํใหเ้กิดภาพของการเป็นเมืองศูนยก์ลางยุทธศาสตร์การทหาร ให้แก่ลพบุรี205 
สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ของชาวเมือง ท่ีเล่าว่า “เม่ือก่อนท่ียงัรบๆกนัอยูลิ่งไม่ค่อยมีหรอก ทหาร
เขาบอกวา่ ลิงมนันัง่รถไปตามไปรบดว้ย” ซ่ึงเป็นความเช่ือเร่ืองการเป้นทหารของลิงในลพบุรีตาม
ตาํนานเก่าของชาวเมือง เอามาอธิบายการเพิ่มข้ึนของลิงท่ีศาลพระกาฬ(ท่ีเยอะข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนั
ทหารไม่ไดไ้ปรบท่ีไหน)  

                                                        
203 ชมนาด สุขเจริญ, อา้งถึงแลว้, 102. 
204 เร่ืองเดียวกนั, 112. 
205 เร่ืองเดียวกนั, 109. 
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3. ความทรงจ าถึงยุคจอมพล ป.พบูิลสงคราม  

 3.1 บันทกึร่วมสมัย ยุคจอมพล ป.พบูิลสงคราม 

 มุมมองร่วมสมยัเก่ียวกับการผงัเมือง และโครงการผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ศึกษาจากงานเขียนต่างๆท่ีกล่าวถึงการผงัเมืองจากบุคคลร่วมสมยั กบัโครงการผงัเมือง
สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2483 บา้นเมืองเราเจริญมาก ท่านสั่งใหร้ื้อถนนราชดาํเนินตั้งแต่สะพาน
ผ่านพิภพลีลาจนถึงผ่านฟ้าลีลาส ทาํลายตน้มะฮอกกานี 2 ฝากหมด สร้างเป็นตึกข้ึนมา
อย่างท่ีเห็นเด๋ียวน้ี   ชาวบา้นชาวเมืองก็โมทนาสาธุว่า จะไดเ้อาชา้งมา้ววัความท่ีไหนมา
เดิน มนัใหญ่เหลือเกิน   ...แลว้ท่านตอ้งการให้ท่ีตรงนั้นเป็นท่ีรับอากาศ โรงแรมสุริยา
นนทมี์รอบนอกเป็นระเบียงสาํหรับตั้งโต๊ะ ใหแ้ขกต่างประเทศ เชา้ๆก็มี breakfast นัง่ชม
อากาศกลางคืนกมี็ drink อะไรต่ออะไร... ริมทางขวามือยงัมีร้านเทพรส เยน็กเ็อาร่ัวมากั้น 
ตั้งตกใหค้นเดิน   แหมอยา่งกบัเมืองนอก เดินกนัริมถนน – ใหญ่ นภายน  

 และ เมืองลพบุรีนั้น ประชาชนทุกคนพูดกนัติดปากว่าเป็นเมืองของใตเ้ทา้   
เมืองน้ีถูกเนรมิตดว้ยนํ้ามือของใตเ้ทา้ สถานท่ีทาํงาน และท่ีพกัทั้งของทหารและพลเรือน 
จดัว่าสง่างามเหนือจงัหวดัอ่ืนอีกมาก เพราะฉะนั้น สําหรับจิตใจของประชาชนแลว้ เขา
รักใคร่นบัถือใตเ้ทา้   แต่วา่ท่ีเมืองใหม่นั้นเป็นท่ีกนัดารนํ้าอย่างสาหสัประชาชนจึง ยงัไม่
ยอมตามไปอยู ่  - ชลอ วนะภูติ206    

 และ ท่านพยายามท่ีจะถอยเขา้ไป ก็เหมือนกับประเทศจีนท่ียา้ยจากนานกิ
งไปอยูท่ี่คุณหมิง เรากถ็อยเขา้เพชรบูรณ์   - ชาติชาย ชุณหะวณั207 

 และ การยา้ยเมืองหลวงนั้นเป็นท่ีวิจารณ์กนัไม่จบไม่ส้ิน บางกระแสวา่การยา้ย
ข้ึนไปอยู่เพชรบูรณ์เป็นแผนลวงญ่ีปุ่นของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กบัทั้งแผนสาํรองท่ี
จะเขา้ปักหลกัสูแ้หลกอยู่ท่ีนัน่...   กองทพัไทยมีหนา้ท่ีคนละรูปแบบกบักองทพัปกครอง
เมืองข้ึนซ่ึงตอ้งรักษาตวัเองเป็นหลกัไวก่้อน ฉะนั้นจะนาํยุทธการป้อมค่ายของเสนาธิการ

                                                        
206 ชลอ วนะภูติ, (3)สร0201.7212 รายงานตรวจการขา้หลวงจงัหวดัลพบุรี. หอ

จดหมายเหตุแห่งชาตุ, 2494. 
207 ชาญวทิย ์เกษตรศิริ , ธาํรงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต ์และ วกิลัย ์พงศพ์นิตานนท์

(บรรณาธิการ). บันทกึการสัมมนาจอมพล ป. พบูิลสงครามกบัการเมืองไทยสมัยใหม่. (กรุงเทพฯ : 
มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544). หนา้ 12. 
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ฝร่ังเศสมาใชไ้ม่ได.้.. การท่ีเราถอยหลงัเขา้หาปราการขุนเขาลอ้มรอบจึงไม่เขา้ท่า จะทาํ
อย่างไรถา้เกิดการสู้รบในขณะท่ีหน่วยงานราชการแตกกระจายอยู่กรุงเทพฯก็มี อยู่
ระหวา่งทางขนยา้ยกมี็ กองอยูท่ี่เพชรบูรณ์กมี็ กองทาํจะทาํอยา่งไร   - สรศลัย ์แพ่งสภา208 

 และ คร้ังแรกท่ีโพล่เขา้ไปตวัเมืองเพชรบูรณ์ ผมนึกถึงเมืองคาวบอยยุคข่ีมา้ยิง
ปืนในหนงั ถนนโล่งๆ ฝุ่ นสีแดง ถา้ฝนตกก็จะเป็นโคลน อาคารร้านรวงก็เป็นแบบก่ึง
ถาวร ...ถนนสายหลกัผิวลูกรังฝุ่ นคลุง้ มีถนนซอยเป็นระยะทั้ง 2 ฟาก มีป้ายบอกท่ีตั้ง
หน่วยราชการกรมกอง ท้ิงระยะห่างกนัไม่นอ้ย ยาวออกไปทางอาํเภอหล่มสัก   โรงเรือน
เป็นไมไ้ผ่ใหญ่เล็กตามฐานะ ทั้งสถานท่ีทาํงานและบา้นพกั... อุปกรณ์สํานักงานตอ้ง
ลาํเลียงข้ึนไปจากกรุงเทพฯ ใชผ้สมกบัส่ิงท่ีสร้างดว้ยวสัดุในพ้ืนท่ีดูสวยงามกลมกลืนดี ...
ท่ีว่าน่ีเป็นดา้นเมืองใหม่ท่ีจะยา้ยส่วนราชการเขา้ไปจะเรียกเมืองไมไ้ผ่ก็ไม่ขดัขอ้ง ถา้จะ
ลงหลกัปักฐานกนัจริงจงัเม่ือไรคงตอ้งปรับแผนกนัใหม่แน่... ท่ีสร้างฝีมือประณีตอคัร
ฐานหน่อยกเ็รือนรับรองบุคคลสาํคญัระดบัต่างๆ บริเวณโดยรอบตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมเ้ป็น
ระเบียบ มีเรือนบริวารครบถว้น209 - สรศลัย ์แพ่งสภา 

 และ พรรคประชาธิปัตยไ์ดเ้ปิดเวทีปราศรัยท่ีสนามหลวงโจมตี รัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เช่น การนาํเร่ืองการเขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กบัญ่ีปุ่น การทาํให้
ประชาชนเสียชีวิตจากการสร้างเมืองใหม่ท่ีเพชรบูรณ์210 

 และ พระพิศาลสุขมุวิทจาํตอ้งยา้ยกรมทางทั้งกรมมาอยูท่ี่ลานวดัแห่งหน่ึงชาน
เมืองเพชรบูรณ์ โดยสร้างเรือนใต้ถุนสูง ฝาไม้ไผ่ขัดแตะเหมือนท่ีอยู่อาศัยแต่มีไม้
กระดานยกพ้ืนใหห่้างจากดินเลก็นอ้ย211 – ประสงค ์สุขมุ 

   และ เม่ือไปถึงวดัโพธ์ิกลาง เราก็ไดใ้ชว้ดัน้ีเป็นศูนยก์ลาง แลว้ใชแ้รกนกัเรียน
ออกตดัไม ้ส่วนมากเป็นไมไ้ผ่ เอามาสร้างท่ีพกัของนกัเรียน สร้างท่ีพกัของครูอาจารย์

                                                        
208สรศลัย ์แพง่สภา,หวอ ชีวติไทยในไฟสงครามโลกคร้ังที ่2. (กรุงเทพฯ : สารคดี, 

2558). หนา้ 151-152. 
209 เร่ืองเดียวกนั, 138-145. 
210 ณฐัพล ใจจริง, การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงครามภายใต้ระเบียบ

โลกของสหรัฐอเมริกา(พ.ศ.2491-2500). (วทิยานิพนธ์รัฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรมหาวทิยาลยั
, 2552.) หนา้ 200. อา้งถึง พมิพ์ไทย, 5 กุมภาพนัธ์,2499. 

211 ประสงค ์สุขมุ, จาก "ยมราช" ถึง "สุขุมวทิ" : เหตุการณ์ใน 4 รัชกาล. (กรุงเทพฯ : 
สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547.) หนา้ 440. 
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และอาคารอ่ืนๆ สําเร็จดว้ยแรงนกัเรียนเกือบทั้งส้ิน คนเกณฑส่์วนน้อย...เราไดท้าํกนั
แบบน้ีใชร้ะยะหน่ึงก็เร่ิมเรียนกนัไดต่้อไป มีถนนยาว มีสะพานขา้มคูเลก็คูนอ้ย มีอาคาร
บ้านพักและอาคารอ่ืนๆพร้อมบูรณ์ เป็นเมืองเล็กๆ แต่เราก็ยงัยึดวดัโพธ์ิกลางเป็น
ศูนยก์ลาง212 – พลเอกเรือง เรืองวีรยทุธ 

สําหรับขอ้ความท่ีไดย้กตวัอยา่งมาน้ี เป็นขอ้ความในเอกสารท่ีมีการบนัทึกถึงเร่ืองราว
การสร้างโครงการนครหลวงเพชรบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งมุมมองจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ 
หรือประชาชนเองท่ีมีส่วนเขา้ไปก่อสร้างหรือใชชี้วติอยูใ่นช่วงเวลาท่ีมีโครงการดงักล่าว และความ
คิดเห็นต่อโครงการยา้ยเมืองหลวงของบุคคลร่วมสมยัในขณะนั้น ซ่ึงเป็นการบรรยาย “ภาพ”ของ
เน้ือเมือง หรือกล่าววิจารณ์การสร้างในเชิงนโยบายเสียมากกว่าจะเป็นความเห็นในทางบ่งบอก
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีมีต่อภาพองคป์ระกอบของเมืองนั้นๆ 

ในส่วนของผลสะทอ้นท่ีมีต่อการผงัเมืองนั้น จากตวัอยา่งท่ียกมา ไดก้ล่าวถึงในแง่ของ
การแสดงความรู้สึกของผูค้นไวว้า่ “มันใหญ่เหลือเกนิ” “อย่างกับเมืองนอก” “สง่างามเหนือจังหวัด
อ่ืน” อาจกล่าวไดว้า่เป็นผลสะทอ้นกลบัของการผงัเมืองท่ีภาครัฐมุ่งหมายอยากใหป้ระชาชนรู้สึก 

กระนั้นในแง่ของ ความใหญ่โตโอฬารของถนนหนทาง ยงัตามมาดว้ยมุมมองท่ีวา่ “แลว้
จะเอาช้างมา้ววัควายท่ีไหนมาเดิน” ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทรรศนะของชาวบา้นโดยทัว่ไปว่า ถนนท่ี
กวา้งขวางใหญ่โตดงักล่าว “ใหญ่เกิน” ความจาํเป็นของพวกเขา   ซ่ึงในสมยันั้นความนิยมในการใช้
รถยนตส่์วนตวัเดินทางในเมืองหลวงหรือปริมณฑลและเมืองใหญ่ๆยงัคงมีอตัราส่วนท่ีนอ้ยกวา่การ
เดินทางดว้ยรถจกัรยาน หรือการขนส่งสาธารณะ เช่นรถราง รถลาก รถสามลอ้(แรงคนป่ัน)* 

 

                                                        
212 โพธ์ิกลางใจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (เอกสารอดัสาํเนา จดัพิมพเ์พื่อเป็น

อนุสรณ์ในงานทอดกฐิน ประจาํปี 2514 ณ วดัโพธ์ิกลาง บา้นป่าแดง ตาํบลป่าเลา จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
วนัอาทิตยท่ี์ 17 ตุลาม 2514), หนา้ 49. 

*  อา้งอิงปริมาณรถจากส่ือวดิีทศัน์ ของ James A. Fitzpatrick ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้น ปีพ.ศ. 
2480  ท่ีมา  Simon & Garfunkel. 2011, Bangkok The Capital of Siam (Thailand) 1937 
Incomplete Version. [online]. Retrieved  May 10, 2016, 
fromhttps://www.youtube.com/watch?v=CpLzkbNacZY 
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ภาพท่ี 51 ภาพการจารจรในกรุงเทพฯเม่ือพ.ศ.2480 จากวดิีทศัน์ของ James A. Fitzpatrick 
ท่ีมา : Simon & Garfunkel. 2011, Bangkok The Capital of Siam (Thailand) 1937 Incomplete 
Version. [online]. Retrieved 10 May 2016, from 
https://www.youtube.com/watch?v=CpLzkbNacZY 
 

จากคาํกล่าวของใหญ่ นภายน ความตอ้งการในการสร้างถนนใหใ้หญ่โตนั้นดูเหมือนกบั
ไม่ได้สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของชาวบ้านประชาชนทั่วไปเท่าใดนัก แต่สร้างข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงค์ของการโชว์ภาพความเจริญของประเทศเสียมากกว่า และอาจจะหนักไปทางโชว ์
“แขกต่างประเทศ” มากกวา่คนในประเทศดว้ยกนัเอง 

ส่วนในดา้นของ ความสง่างาม “เหนือ” จงัหวดัอ่ืน   ท่ีนายชลอขา้หลวงจงัหวดัลพบุรี
กล่าวนั้นอาจเป็นความรู้สึกของชาวบา้นโดยแท ้หรือความรู้สึกของตวัท่านขา้หลวงเองผสมร่วม
ดว้ย เพราะการเหนือกวา่ คือตอ้งเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆแลว้ ซ่ึงในสมยันั้น การเดินทางไปยงั
เมืองอ่ืนๆและกลบัมาเปรียบเทียบถึง “ความสง่างาม”ของเมืองไม่น่าใช่วิสัยของชาวบา้นโดยทัว่ไป
(กล่าวขยายในหวัขอ้ถดัไป)  

ทั้งน้ีบนัทึกท่ีกล่าวมาน้ีเป็นบนัทึกรายงานตรวจการขา้หลวงจงัหวดั ท่ีตอ้งส่งมาให้จอม
พล ป. พิบูลสงครามอ่าน ดังนั้นการบนัทึกจึงไม่อาจบนัทึกผลสะท้อนทางร้ายในมุมมองของ
ชาวบา้นท่ีมีต่อเมืองใหม่ลพบุรีลงไปได้   ดังนั้นนอกจากภาพสะท้อนในมุมมองความสง่างาม
เหนือกวา่เมืองอ่ืนแลว้ก็ไม่ไดมี้บนัทึกอ่ืนแปลกไปจากน้ี 
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ส่วนบนัทึกในดา้นการยา้ยเมืองหลวง และการเลือกทาํเลท่ีตั้งของโครงการนั้น ต่างพูด
ถึงแนวคิดดา้นการใช้เพชรบูรณ์เป็นฐานท่ีมัน่ในการรบกบัญ่ีปุ่น  และกล่าวถึงประสบการณ์ของ
การไปอยู่ช่วงขณะท่ีมีการสร้างเมืองหลวงใหม่เพชรบูรณ์ว่าไดมี้การเร่งการสร้างทางอย่างเต็มท่ี 
ถนนหนทาง และอาคารศูนย์ราชการต่างๆถูกสร้างข้ึนมาอย่างเร่งรีบเพื่อใช้ในการเป็นศูนย์
บญัชาการ หรือเพื่อใช้เป็นท่ีทาํการของหน่วยงานนั้นๆ โดยอาคารทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นอาคาร
ชัว่คราว-อาคารก่ึงถาวรท่ีใช้ไมไ้ผเ่ป็นวสัดุหลกัในการก่อสร้าง   ซ่ึงในมุมมองของขา้ราชการ และ
ผูค้นท่ีอพยพไปอยูน่ั้น นอกจากการท่ีตอ้งเร่งสร้างเมืองหลวงเพชรบูรณ์ข้ึนมาจากจากความเป็นป่า
ทึบ และความทุรกนัดาร แลง้นํ้า หรือการติดต่อกบัเมืองอ่ืนๆเป็นปอยา่งอยากลาํบาก อาหารสดขาด
แคลนแลว้ ความเป็นอยูใ่นเมืองเพชรบูรณ์ก็ถือวา่เป็นไปตามอตัภาพ  

อย่างไรก็ตามในด้านการพฒันาเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นเมืองหลวงนั้น ส่วนหน่ึงท่ีมี
ปัญหามากท่ีสุดและไดรั้บการโจมตีมากทั้งในขณะนั้นเองและในปัจจุบนัดว้ยคือการท่ี คนเกณฑ์ 
หรือแรงงานท่ีถูกเกณฑ์เพื่อไปสร้างทางหรือทาํการก่อสร้างในโครงการยา้ยเมืองหลวงและนคร
บาลเพชรบูรณ์(ซ่ึงรวมไปถึงการสร้างทางคมนาคม ถนนต่างๆในพื้นท่ี และถนนไชยวิบูรณ์) ซ่ึง
กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรมเท่าท่ีควร และเจบ็ป่วยลม้ตายไปเป็นจาํนวนมากจาก
ไขม้าเลเรีย และจากโรคภยัอ่ืนๆจากการไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งเท่าถึง 

ซ่ึงนอกจากความรู้สึกท่ีมีให้กบัความกนัดารของเพชรบูรณ์และความยากลาํบากของ
การร่วมเหตุการณ์ดงักล่าวแลว้ผลสะทอ้นต่อโครงการผงัเมืองดงักล่าวยงัคงไม่เกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะ
เน่ืองจากโครงการยงัไม่สําเร็จ แต่กระนั้นหากมองภาพสะทอ้นของเมืองใหม่ท่ียงัสร้างไม่เสร็จ สร
ศลัย ์แพ่งสภาไดแ้สดงความเห็นไวว้า่ นึกถึง“เมืองคาวบอย” อาจเรียกวา่“เมืองไมไ้ผ”่ก็ไม่ผิด และ
วสัดุท่ีขนยา้ยมาจากกรุงเทพผสมกบัวสัดุในพื้นท่ีดู“สวยงามกลมกลืนดี”  

มุมมองดงักล่าวนอกจากจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรีบเร่งในการดาํเนินงานสร้างแลว้ ยงั
สะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกของการเขา้มาผจญภยัในพื้นทุรกนัดารของคนเมืองอีกดว้ย   ทั้งน้ีใน
สภาพของเมืองท่ีสร้างแบบก่ึงชัว่คราวดงักล่าวในมุมมองของสรศลัยซ่ึ์งในขณะนั้นยงัเป็นนกัศึกษา
สถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภาพของงานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนไม่ไดดู้เลวร้ายนกั ดว้ย
มีการผสมผสานวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างและการตกแต่งไดอ้ยา่งกลมกลืน (ในส่วนของการใชง้าน
ชัว่คราว ไม่ใช่ถาวร)  

ต่อมาในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบญัญติัอนุมติัพระราช
กาํหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 นั้น ได้มี
ผูแ้ทนราษฎรในหลายๆจงัหวดักล่าวอภิปรายไม่พอใจการดาํเนินงานเกณฑ์คนของรัฐบาลเป็นอยา่ง
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มาก213 ทั้งน้ียงัมีคาํร้องทุกขจ์ากการเกณฑ์แรงงาน ส่งมาลงหนงัสือพิมพม์ากมาย214(รัฐบาลใหม่ได้
เขา้มาบริหารประเทศต่อ ไดมี้ความคิดใหป้ระชาชนส่งเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขจ์ากการเกณฑ์แรงงาน
เขา้มา เพื่อรวบรวมเร่ืองราวต่างๆลงหนงัสือพิมพ ์“ไทยใหม่” ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพท่ี์อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของรัฐบาล)ซ่ึงนอกจากจะเป็นบนัทึกความเดือนร้อนและความไม่พอใจของประชาชน
เก่ียวกบัการเกณฑ์แรงงานแลว้ ยงัเป็นการแสดงถึงความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ในการเขา้มา
จดัการบริหารประเทศแทนรัฐบาลชุดเดิมอีกส่วนหน่ึง 

ทั้งน้ีเร่ืองราวหรือขอ้ความต่างๆในหนงัสือพิมพข์ณะนั้น ไดถู้กควบคุมโดยรัฐบาลซ่ึง
เห็นไดจ้ากในสมยัท่ีจอมพล ป. พิบูลสงครามยงัเป็นนายกรัฐมนตรี ในหนา้หนงัสือพิมพน์าํเสนอแต่
เร่ืองความพร้อมขอเพชรบูรณ์ท่ีจะใชเ้ป็นท่ีอพยพหนีภยัสงครามและใชเ้ป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ทั้ง
ยงักล่าวถึงเพชรบูรณ์วา่เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก อยูใ่นชยัภูมิท่ีดี นํ้ าท่าและอาหาร
บริบูรณ์ ซ่ึงในวทิยานิพนธ์เร่ืองโครงการยา้ยเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงคราม ของพรเลิศ พนัธ์วฒันาไดร้วบรวมไวแ้ลว้ ดงัน้ี 215 

 
 
 
 

                                                        
213 ดุเพิ่มจาก รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร. คร้ังท่ี 4/2487, สมยัท่ี 2 ชุดท่ี 3, 20 

กรกฎาคม, 2487. อา้งถึงใน พรเลิศ พนัธ์วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์
ของรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม. (วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิา
ประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2521). หนา้ 94-97. 

214 ดูเพิ่มจาก ไทยใหม่. ปีท่ี 14 ฉบบั 206 (10 สิงหาคม 2487) อา้งถึงใน นายพรเลิศ 
พนัธ์วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. พบูิล
สงคราม. (วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2521). หนา้ 97-98. 

215 ไทยใหม่ , นิกร และสุภาพบุรุส-ประชามิตร, 2486-2487 อา้งถึงใน ใน พรเลิศ พนัธ์
วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม. 
(วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2521). หนา้ 
226-232. 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงข่าวบทความประกาศในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัโครงการยา้ยเมืองหลงัไป
เพชรบูรณ์ ในสมยัของจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 

วนัท่ี/
หนงัสือพิมพ ์

ช่ือบทความ รายละเอียด 

9/9/86 
ไทยใหม ่

“เพชรบูรน์เปนบุรีท่ีสม
บูรน์ดว้ยอาหา มีลกั
สนะเปนหวัไจของประ
เทส ไนเร่ืองของท่าน
สามคัคีไทย ข่ือวา่ เพชร
บูรน์ทอ้งแห่งประเทส
ไทย” 

หนงัสือพิมพไ์ทยใหม่นาํเอาบทความ “เพชรบูรน์ทอ้ง
แห่งประเทศไทย” ของสามคัคีไทย (จอมพล ป. พิบูล
สงคราม) ซ่ึงเป็นบทความท่ีบรรยายเก่ียวกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ของเพชรบูรณ์ว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและน่า
อยู่เป็นสวิสแลนด์แห่งประเทศไทย มีความสมบูรณ์
พร้อมด้านอาหารการกิน เป็นต้น เพื่อแนะนําให้
ประชาชนรู้จกัจงัหวดัเพชรบูรณ์ และโนม้นา้วให้ผูค้นมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อเมืองดงักล่าว 

15/11/86
นิกร 

“งดโครงการส้างเมือง
หลวงไหม่” 

ข่าวการยกเลิกการสร้างโครงการนครหลวงใหม่ท่ี
จงัหวดัสระบุรี ดว้ยติดขดัปัญหาบางประการ และเม่ือ
ทาํการสํารวจพื้นท่ีโดยรอบแล้ว พบว่าเพชรบูรณ์เป็น
เมืองท่ีเหมาะแก่การยา้ยไปตั้งเมืองหลวงมากกว่า ทั้ ง
ดา้นสภาพภูมิศาสตร์ และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี 

22/11/86
นิกร 

“เมืองหลวงไหม่” บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์นิกร เป็นบทความ
ประชาสัมพนัธ์ เมืองเพชรบูรณ์ เป็นเมืองหลวงใหม่
แทนกรุงเทพมหานคร และโครงการเมืองหลวงใหม่ท่ี
สร้างข้ึนท่ีเพชรบูรณ์น้ีจะสร้างชาติไทยให้ยิ่งใหญ่ 
ประชาชนควรใหก้ารสนบัสนุนโครงการดงักล่าว 

5/1/87 
ไทยใหม ่

“จะไหท่ี้ดินและไหทุ้น
ทาํมาหากินพร้อมแก่ผูท่ี้
อพยพไปอยูจ่งัหวดัเพชร
บูรน์ ซ่ึงเป็นท่ีอุดมสม
บูรน์และปลอดภยั” 

บทความเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะให้การ
สนับสนุนประชาชนท่ีจะอพยพยา้ยเขา้ไปอาศยัอยู่ใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรัฐจะจดัสรรท่ีดินและให้ทุนรอน
แก่ผู ้อพยพในการตั้ งถ่ินฐานสร้างตนเองในจังหวดั
เพชรบูรณ์ 

12/2/87 
ไทยใหม ่

“ส้างสภาผูแ้ทนราสดรท่ี
จงัหวดัเพขรบูรน์” 

กล่าวถึงการดาํเนินการของโครงการเมืองหลวงใหม่ท่ี
จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยเป็นรายละเอียดของการสร้าง
สภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ข้ึนท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์  
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงข่าวบทความประกาศในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัโครงการยา้ยเมืองหลงัไป
เพชรบูรณ์ ในสมยัของจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี (ต่อ) 

วนัท่ี/
หนงัสือพิมพ ์

ช่ือบทความ รายละเอียด 

17/2/87 
ไทยใหม ่

“เตรียมจดัตั้งท่ีบนัชาการ
ของรัถบาลเปนท่ีไกล
ชุมชนและปลอดภยั” 

บทความเก่ียวกบัแถลงข่าวของรัฐบาลซ่ึงกล่าวเร่ืองการ
เตรียมยา้ยท่ีตั้ งรัฐบาลออกจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ขณะน้ีไม่ปลอดภยัจากภยัสงครามและภยัทางอากาศ 
ทั้งน้ีอาจเป็นอนัตรายต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบท่ี
ทาํการรัฐบาลดังกล่าวด้วย จึงได้มอบหมายให้ พล
ตาํรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นผูด้าํเนินการเตรียม
ท่ีตั้งบญัชาการรัฐบาลบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ให้ชิด
กบัตวัภูเขามากท่ีสุดเพื่อป้องกนัการโจมตีทางอากาศ 

23/2/87 
ไทยใหม ่

“ท่ีเพชรบูรน์เหมาะแก่
อาชีพทุกๆอยา่ง เหมาะ
แก่การเล้ียงสัตวทุ์กชนิด
พร้อมทั้งมีอาหารการ
กินบริบูรน์” 

บทความน้ีเป็นบทความซ่ึง พลโทช่วง เชวงศัก ด์ิ
สงครามรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและรอง
นายกรัฐมนตรีประจาํจงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นผูใ้ห้ข่าว 
โดยกล่าววา่ เพชรบูรณ์นั้นเป็นจงัหวดัท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการอพยพประชาชนไปอาศัยอยู่ โดยเพชรบูรณ์
เหมาะแก่การประกอบอาชีพทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 
การเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์และอ่ืนๆ เน่ืองจากสภาพดิน
อุดมสมบูรณ์ และมีทุ่งหญา้เหมาะแก่การเล้ียงสัตวทุ์ก
ชนิด 

2/5/87 
สุภาพบุรุษ -
ประชามิตร 

“อนัเชิญพระแกว้ไปสู่
นครเพชรบูรน์” 

บทความน้ีนําเสนอถึงโครงการย้ายเมืองหลวงไป
เพชรบูรณ์ โดยในรายละเอียดกล่าวถึงการดาํเนินการ
ยา้ยพระแก้วมรกตไปยงัจงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อรักษา
พระแกว้มรกต อนัเป็นพระพุทธรูปสําคญัของชาติและ
เป็นศูนยร์วมท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชน ให้ปลอดภยั 
จากการถูกโจมตีทางอากาศ 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงข่าวบทความประกาศในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัโครงการยา้ยเมืองหลงัไป
เพชรบูรณ์ ในสมยัของจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี (ต่อ) 

วนัท่ี/
หนงัสือพิมพ ์

ช่ือบทความ รายละเอียด 

6/5/87 
ไทยใหม ่

“จะเปิดมหาวทิยาลยัข้ึน
ท่ีเพชรบูรน์ และ
โรงเรียนเตรียมบางส่วน 
ปรับปรุงโรงเรียนสามณั 
และอาชีวสึกสา” 

เป็นบทความนาํเสนอประกาศแนวทางการดาํเนินงาน
ของรัฐบาลเก่ียวกับด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นผลมาจาก
โครงการยา้ยเมืองหลงัไปเพชรบูรณ์ โดยจะทาํการยา้ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดม
บางส่วนไปจดัการเรียนการสอนท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
และปรับปรุงเพชรบูรณ์ด้านการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน และ
ให้มีพร้อมทั้ งโรงเรียนในสายสามัญและโณงเรียน
อาชีวศึกษา  

8/6/87 
ไทยใหม ่

“ประกาสสถาปนาพุทธ
บุรีมณฑล” 

บทความเก่ียวกับการประกาศของรัฐบาลในการ
สถาปนาพุทธบุรีมณฑล ท่ีท้องท่ี จงัหวดัสระบุรีและ
อยธุยา บริเวณวดัพระพุทธบาทสระบุรี(รายละเอียดของ
ประกาศกล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2) 

ท่ีมา: ไทยใหม่ , นิกร และสุภาพบุรุส-ประชามิตร, 2486-2487 อา้งถึงใน ใน พรเลิศ พนัธ์วฒันา , 
โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม. 
(วิทยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , 2521). หนา้ 
226-232. 
   

ซ่ึงเน้ือหาด้านในหัวขอ้บทความหนังสือพิมพ์ดงักล่าวเป็นเน้ือหาเชิญชวนชักจูงให้
ประชาชนอพยพมาอาศยัอยู่ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ และกล่าวถึงแต่ในดา้นท่ีดีของเมืองเพชรบูรณ์
ทั้งส้ินจึงทาํให้คาดเดาไดว้่า การส่ือและส่ิงพิมพส์มยันั้นถูกควบคุมโดยรัฐบาลเพื่อให้นาํเสนอแต่
ข่าวท่ีเป็นประโยชน์ต่อนโยบายของรัฐบาล และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ
รัฐ ดงันั้นผลสะทอ้นของมุมมองผูค้นจึงไม่อาจมองผ่านมิติทางส่ือหนงัสือพิมพใ์นสมยันั้นไดม้าก
นกั 
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 โดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ีข่าวต่างๆจะถูกตรวจสอบโดยรัฐบาล การให้ข่าวท่ีเป็นไปใน
ทางตรงขา้มรัฐบาล หรือรัฐบาลเห็นวา่เป็นภยั คุกคามต่อความมัน่คงของชาติ จะถูกห้ามนาํเสนอ216 
อนัเป็นความพยายามของรัฐบาลในการปิดบงัข้อมูลข่าวสาร การนาํเสนอ หรือวิภาษณ์วิจารณ์
โครงการหรือนโยบายของรัฐบาลทางดา้นร้ายต่อประชาชน ข่าวท่ีนาํเสนอไดจ้ะมีแค่ข่าวท่ีรัฐบาล
เห็นชอบแลว้เท่านั้น โดยในเวลาดงักล่าวข่าวท่ีนาํเสนอมากท่ีสุดจะเป็นข่าวโฆษณาชวนเช่ือของ
รัฐบาล และข่าวสารจาํพวกการวฒันธรรมต่างๆ  

และช่วงเวลาดงักล่าวน้ีไดมี้การยา้ยโรงพิมพไ์ปอยูท่ี่จงัหวดัเพชรบูรณ์ดว้ยเช่นเดียวกนั โดย
จดัให้มีการพิมพห์นงัสือพิมพเ์พชรบูลชยัข้ึนเพื่อขายในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์เท่านั้น โดยจอมพล 
ป. พิบูลสงครามไดมี้คาํสั่งให้ออกหนงัสือพิมพด์งักล่าว เม่ือวนัท่ี 29 กุมพาพนัธ์ พ.ศ. 2487 โดยตวั
ท่านเองมีช่ือเป็นบรรณาธิการ และให้กรมเสนาธิการช่วย และให้ พ.อ. รัตน พิบูลชัย เป็นผูท้าํ
แทน217 

                    
ภาพท่ี 52 ภาพหนา้หนงัสือพิมพเ์พชรบูลชยั                53 ภาพหนา้หนงัสือพิมพเ์พชรบูลชยั 
ท่ีมา : วศิลัย ์โฆษิตานนท์. 2011, “นครบาลเพช็ร์บูรน์ พ.ส. ๒๔๘๖-๒๔๘๗" .. เมืองหลวงประเทศ
ไทย. [online]. Retrieved 10 May 2016, from www.facebook.com/; เร่ืองเดียวกนั. 

                                                        
216 ดูเพิ่มจาก สุภาพนัธ์ บุญสะอาด, ประวตัิหนังสือพมิพ์ในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : 

บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517). และสุกญัญา ตีระวนิช. หนังสือพมิพ์ไทย : จากปฏิวตัิ 2475 สู่ปฏิวตัิ 
2516. (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2526). 

217 ป. พิบูลสงคราม, จอมพล. สมุดส่ังการเพชรบูรน์.  
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สาํหรับมุมมองในดา้นการผงัเมืองสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามของบุคคลร่วมสมยัใน
การผงัเมืองอ่ืนๆนอกเหนือจากโครงการยา้ยเมืองหลวงนั้น พบว่ามีคนพูดถึงในปริมาณท่ีนอ้ยกว่า
มาก อยา่งไรก็ตามยงัมีการกล่าวถึงในดา้นของการสร้างทางคมนาคมของประเทศให้เช่ือมต่อกนัได้
อยา่งทัว่ถึง และการขยายถนนสายหลกัต่างๆไวเ้ช่นกนั และยงัมีการกล่าวถึงการปรับเปล่ียนผงัและ
จดัสรรการใชพ้ื้นท่ีในค่ายทหารต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพกองทพั และเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีของกาํลงั
พลมากยิง่ข้ึน 

ท่านมีความคิดกวา้งขวางในการทาํความเจริญให้ประเทศทัว่ถึง เช่นขยายทาง
รถไฟ ถนนสายหลกั และถนนเช่ือมต่อระหวา่งเมืองต่างๆ218 – ถนอม กิตติขจร  

และ กองพนัของเราไดรั้บคาํสั่งยา้ยไปเขา้ท่ีตั้งใหม่บริเวณสะพานแดง บางซ่ือ   
อนัเป็นกองพนัท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ่โตกวา้งขวางมาก มีบา้นทหารพร้อมทั้งสนามฝึกอยู่ภายใน
กองพนัของตวัเองอย่างพร้อมมูล อนัเป็นสภาพทัว่ไปของกองพนัสมยัใหม่ในเวลานั้น 
นอกจากจะมีบา้นพกัทหาร บา้นพกันายสิบ โรงพกัทหาร โรงเก็บรถยนต ์รถถงั ตลอดจน
สโมสร ท่ีเล่นกีฬาในร่ม และกีฬากลางแจง้แลว้ ยงัมีสนามฝึกขนาดใหญ่เท่ากบัสนาม
ฟุตบอล 2 สนามรวมกนัเห็นจะได ้  จากน้ีกฎท่ีหา้มผูห้ญิงเขา้กองพนัก็เป็นอนัว่ายกเลิก
กนัตั้งแต่บดัน้ี หมายความว่านายทหารและครอบครัวต่างอยู่รวมกนัภายในเขตกองพนั
นัน่เอง219 – ประภาส จารุเสถียร 

 
 

                                                        
218 ชาญ องัศุโชติ [บรรณาธิการ], จอมพล ป. พบูิลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 

กรกฎาคม 2540. (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ปร้ิรต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั, 2540) หนา้ 213. 
219 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 215. 
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บทที ่5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษางานทางดา้นสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่ออธิบาย
บริบททางประวติัศาสตร์ โดยใช้วิธีการศึกษาจากขอ้มูลทางดา้นเอกสารทั้งชั้นตน้และชั้นรอง เพื่อ
มุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงพฒันาการรูปแบบของผงัเมือง และนโยบายท่ีแผงอยูใ่นการผงัเมือง รวมถึงการผงั
เมืองท่ีส่งผลต่อผูค้น เศรษฐกิจ สังคมในพื้นท่ีโครงการการผงัเมืองสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(พ.ศ. 2475-2487)     การศึกษาผงัเมืองประเทศไทยทีผา่นมามุ่งเนน้ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผงัเมืองเฉพาะพื้นทีช่วงสมยัหรือกลุ่มวฒันธรรมเป็นส่วนมาก  และในงานท่ีกล่าวถึงการผงัเมือง
สมยัใหม่หลายๆงานมกัพูดถึงจุดเร่ิมตน้ของการผงัเมืองสมยัใหม่คือโครงการแผนผงันครหลวง 
พ.ศ.2471, การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495, และผงันครหลวง
พ.ศ. 2503 เป็นจุดเร่ิมตน้ของผงัเมืองสมยัใหม่ของประเทศไทย   ช่วงเวลาท่ีเร่ิมเขา้สู่การผงัเมือง
สมยัใหม่ทบัซอ้นกบัช่วงเวลาเร่ิมตน้ของเปล่ียนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475 – 2500 ซ่ึงช่วงน้ี
การศึกษาดา้นสถาปัตยกรรมดา้นผงัเมืองค่อนขา้งน้อย การวิจยัดา้นผงัเมืองในช่วงเวลาหลงัพ.ศ. 
2475 – 2500 อา้งอิงอยูใ่นการศึกษานโยบายรัฐซ่ึงจอมพล ป.พิบูลสงครามมีอ านาจทางการเมืองใน
ขณะนั้น   ทั้งน้ีจากความสนใจในช่วงเวลาดงักล่าว รวมกบัมุมของมิติทางดา้นพื้นท่ีและเหตุการณ์ 
จึงท าใหเ้กิดการศึกษาผงัเมืองในพื้นท่ีเขตจงัหวดั ลพบุรีสระบุรี และเพชรบูรณ์ข้ึน ในช่วงเวลาพ.ศ.
2475-2487 
 จากรูปแบบและวิธีการจดัสร้างด าเนินการด้านการผงัเมือง จึงสามารถแบ่งการผงัเมือง
ออกเป็น 3 ยุคคร่าวๆไดคื้อ ยุคโบราณซ่ึงการตั้งเมืองอิงตามคมัภีร์ศาสนาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึง
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้, การผงัเมืองยุคศิวิไลซ์ ซ่ึงการสร้างหรือบูรณะเมืองไดรั้บอิทธิพลของ
รูปแบบหรือเทคนิคการสร้างหรือวิธีการด าเนินงานตามอยา่งผงัเมืองหรือการผงัเมืองสมยัใหม่ของ
ตะวนัตกมาปรับใช้เป็นช่วงระหวา่งสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวจนถึงสมยัจอมพล 
ป.พิบูลสงครามพ.ศ.2500    และการผงัเมืองยุคปัจจุบนั ซ่ึงมีการด าเนินการดา้นการผงัเมืองอย่าง
เป็นระบบตามหลกัการผงัเมืองสากลและมีกฎหมายเฉพาะของการผงัเมืองท่ีสอดคลอ้งและสามารถ
บงัคบัใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม ตั้ งแต่พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบนั   ทั้ งน้ีผงัเมืองในสมยัจอม
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พล ป.พิบูลสง ครามตั้งแต่ผงัเมืองใหม่ลพบุรี ผงัเมืองพิษณุโลก จนถึงกฎหมายผงัเมืองและผงั
ชนบทพ.ศ. 2495 และผงัปรับปรุงเมืองสุรินทร์ (ตั้งแต่พ.ศ. 2480 -2497) แนวโนม้การออกแบบผงั
เมืองในสมยัน้ีเป็นผงัแบบ Garden City   โดยท่ีการออกแบบผงัแตกต่างไปตามบริบทของเมืองและ
พื้นท่ีรวมถึงช่วงเวลาแต่เพื่อการยทุธศาสตร์ การสร้างชาติ การเป็นชาติอารยะไปจนถึงการออกแบบ
ผงัเมืองนครหลวงสระบุรีท่ีออกแบบอย่างซับซ้อนและอลงัการเป็นท่ีสุด สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ี
ประเทศไทยอยู่ในช่วงสูงสุดของสิทธิชาตินิยมผูน้ า และเรียกตวัเองว่า “มหาอาณาจกัรไทย” ซ่ึง
หลงัจากนั้นแลว้เม่ือฝ่ายอกัษะเร่ิมมีทีท่าแพส้งคราม นโยบายการสร้างเมืองหลวงใหม่ของไทยได้
เปล่ียนจาก นครหลวงแบบมหาอาณาจกัร มาเป็นนครบาลเพชรบูรณ์ท่ีซ่ึงวางผงัเมืองเพื่อการ
ยุทธศาสตร์ โดยใช้พื้นท่ีเดิมของนครหลวงสระบุรีเป็นพุทธมณฑลบุรีเพื่อไม่ให้กองทพัญ่ีปุ่นล่วง
เขา้ไปในแนวหลงั ระหวา่งสระบุรีและลพบุรีได ้พื้นท่ีทางดา้นใตส้ถานีรถไฟสระบุรีจะเป็นบริเวณ
ดา้นหนา้หากเกิดการปะทะกบักองก าลงัญ่ีปุ่น 
 การผงัเมืองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามกล่าวไดว้า่มีความเช่ือมโยงกบัผงัแบบ Garden 
City ของ โฮเวิร์ดเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีผงัแบบ Garden City นั้นเป็นท่ีนิยมอยู่ในช่วงต้น
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 อยูแ่ลว้ทั้งในองักฤษและฝร่ังเศส ทั้งน้ีเมืองท่ีไดรั้บอิทธิพลผงัเมืองแบบ Garden 
City ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 คือ เมือง Letch worth, Canberra และ New Delhi   ซ่ึงผงัเมืองทั้ง 3 น้ี
คลา้ยกบัผงัเมืองใสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม   และ ผงัแบบ City Beautiful เมือง Washington, 
D.C. ซ่ึงคลา้ยกบัผงันครหลวงสระบุรีเป็นอยา่งมาก อนัเป็นความนิยมในช่วงเวลาเดียวกนัเพียงแต่
เป็นฟากยโุรปและสหรัฐอเมริกา โดยอาจน าผงัเมืองทั้งหมดมาจดัรูปแบบไดด้งั 
ต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการจดัรูปแบบผงัเมืองในสมยัจองพล ป.พิบูลสงคราม กบัผงัเมืองอ่ืนๆ 
ช่วงเวลาใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งกนั  

Garden Cityแบบโคง้รูปตวัยู Garden City แบบใยแมงมุม The City Beautiful 
ศูนยก์ลางทรงทุ่นระเบิด 

 
Letch worth 

 
New Delhi    

 
 

Versailles 
Garden Cit แบบโคง้รูปตวัยู Garden City แบบใยแมงมุม The City Beautiful 

ศูนยก์ลางทรงทุ่นระเบิด 

 
พิษณุโลก 

 
Canberra 

 

 
 

Washington, D.C. 

 
สุรินทร์ 

 
ลพบุรี สระบุรี 
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การผงัเมืองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามโดยสรุปแลว้ ส่วนหน่ึงสร้างข้ึนเพื่อแสดง
ความศิวไิลซ์ ของชาติท่ีเป็นชาติอารยะ ต่อสายตานานาประเทศ และเพื่อความสะอาด เรียบร้อย ถูก
สุขลักษณะของประชาชนเอง (ตามแบบอย่างของฟัสซิสม์ ต้องการเสริมสร้างก าลังกายของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยตอ้งการแรงงานคุณภาพดีในภาคการผลิต)   ทั้งน้ีการผงัเมือง
ดงักล่าวโดยใชผ้งัเมืองแบบ Garden City โดยในกรณีของ ผงันครหลวงสระบุรีมีรูปแบบของ  City 
Beautiful รวมดว้ย ซ่ึงผงัเมืองท่ีกล่าวมาน้ีเป็นผงัเมืองซ่ึงนิยมอยู่ในยุโรปช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 
19 และตน้ศตวรรษท่ี 20  และการผงัเมืองในช่วงท่ีท าการศึกษานั้น เช่ือวา่เป็นส่วนเร่ิมตน้ท่ีส่งผล
ไปสู่การเกิดกฎหมายผงัเมืองและผงัชนบทในปีพ.ศ. 2495 ข้ึน และน ามาสู่การผงัเมืองในปัจจุบนั 
โดยเฉพาะบริเวณสาธารณะสถาน   ซ่ึงนอกจากการแต่งกายให้เป็นอารยะแล้ว เห็นได้ว่าการ
เปล่ียนแปลงบริบทเมืองไม่ใช่เฉพาะการเปล่ียนแปลงการแต่งกายหรือพฤติกรรมเท่านั้น หากแต่
เป็นการ “บงัคบัใหเ้ปล่ียนแปลง” วฒันธรรมทางเช้ือชาติศาสนาเช่นกนั เม่ือผูค้นเปล่ียนการแต่งการ
ท่ีมีตามเช่ือชาติศาสนาแต่เดิมมาสู่การแต่งการตามแบบสากลแล้ว ย่อมสร้างให้เกิดความเป็น
เอกภาพ ตามแบบสัทธิชาตินิยมฟัสซิสม ์

ในดา้นการจดัสรรท่ีดิน นิคม ถือว่าประสบความส าเร็จในการจดัสรรท่ีดิน ในนิคมท่ี
อยู่บริเวณพื้นท่ีต่างจงัหวดั หรือนอกเมือง แต่การจดัสรรท่ีดินท ากินในเขตพื้นท่ีชนบท ชานเมือง
กรุงเทพ ซ่ึงมีเจา้ของท่ีนา ผูรั้บจา้งเหมา และขา้ราชการในพื้นท่ีไดรั้บผลประโยชน์ส่วนแบ่งใน
ทอ้งท่ีดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงใหก้ารจดัสรรท่ีดินในพื้นท่ีน้ีลม้เหลว 

ในการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์นั้น   ความเช่ือและต านานแบบจารีตนั้น ถูกการเขา้มา
ของวทิยาศาสตร์ผา่นระบบทางการศึกษาเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ของคนในทอ้งถ่ินไป ท าให้ต านาน
ในเชิงระบบจารีตเปล่ียนจากประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินกลายเป็นนิทานศกัด์ิสิทธ์ิ และนิทานประจ าถ่ิน
ไปในท่ีสุด  ซ่ึงนิทานประจ าถ่ินน้ี ถูกบูรณาการทางวฒันธรรมกลายมเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของเมืองอนัเกิดจากต านานเมือง  เน่ืองจากวิทยาศาสตร์ไดเ้ขา้มาปัดความเช่ือโบราณท่ีขดัต่อหลกั
ความจริงออกไปกลายเป็นต านาน แต่ในทางเดียวกนันั้นวิทยาศาสตร์ยงัไดส้ร้างให้ประวติัศาสตร์
แท้จริงของลพบุรีได้ถูกเรียนรู้มากข้ึน พระนารายณ์ ไม่ใช่ต านานรามอวตารเช่นแต่เดิม แต่คือ
กษตัริยข์องอาณาจกัรอยธุยาท่ีเคยมาตั้งราชธานีแปรพระราชฐานท่ีเมืองลพบุรี 

ซ่ึงถา้น าการบูรณาการทางวฒันธรรมท่ีชมนาดกล่าวไวน้ี้มาเปรียบเทียบกบัผงัเมืองใน
สมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม คือ การตั้งช่ือถนนพระนารายณ์มหาราช ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ หรือ
การสร้างพื้นท่ีศาลพระกาฬให้โดดเด่นข้ึนเป็นวงเวียนส าคญั เหล่าน้ีเป็นการดึงต านานของชาว
ลพบุรีกลบัมาบูรณาการใหม่ 
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ภาพสะท้อนของเมืองใหม่ลพบุรี ในมุมมองของผูค้นร่วมสมยันั้น เห็นว่าผงัเมือง
ดงักล่าว สร้างความรู้สึกถึง ความเจริญ และความสง่างามเหนือเมืองอ่ืนๆ 

ส าหรับการผงัเมืองในจงัหวดัเพชรบูรณ์นั้นเน่ืองจากยงัสร้างไม่เสร็จ ดงันั้นความรู้สึก
ของผูค้นร่วมสมยัต่อเมืองท่ีก าลงัสร้าง และเมืองชัว่คราวท่ีมีการใชง้านอยูใ่นขณะนั้นเป็นเช่นไรนั้น 
อาจแบ่งมุมมองความรู้สึกออกไปเป็น 2 ฝ่าย ส่วนหน่ึงคือประชาชนในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดั
เพชรบูรณ์ และอีกฝ่ายคือพลเรือนและก าลงัพลท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในช่วงเวลาดงักล่าว 

โดยความรู้สึกของผูค้นในพื้นท่ีนั้น นอกจากการรับรู้ถึงความเจริญของเมืองหลวงท่ี
หลัง่ไหลเขา้มาสู่ชนบทห่างไกลแลว้ ดว้ยความต่างของวฒันธรรมและองคป์ระกอบอ่ืนๆต่างไปจาก
เดิมเขา้มาท าใหช้าวบา้นต่างรู้สึกถึง“ความเปล่ียนแปลง”แลว้ ยงัสร้างความรู้สึก”ต่ืนตาต่ืนใจ”ให้กบั
ชาวบา้นอีกดว้ย    ส่วนในแง่ของความรู้สึกท่ีมีต่อการผงัเมืองนั้น การตดัถนนขนาดใหญ่และเป็น
เส้นตรงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน   และในการสร้างเมืองใหม่เพชรบูรณ์ต่างพูดถึงมุมมองของ
การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเป็นอย่างดี และการผสมผสานวสัดุท่ีคุ ้นเคยกับวสัดุท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติในทอ้งท่ี ซ่ึงมีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากเช่นกนั โดยงความรู้สึกท่ีมีต่ออาคารโรงเรือน
หรือสถานท่ีต่างๆนั้นกลับพบว่าส่วนหน่ึงให้ความรู้สึกในแง่ดีมากกว่าแง่ร้าย     อย่างไรก็ตาม
ความรู้สึกต่อเมืองในแง่ของภาพสะทอ้นต่อการผงัเมืองโดยรวมนั้นไม่อาจส ารวจได ้เน่ืองดว้ยนคร
บาลเพชรบูรณ์ไม่ไดเ้สร็จส้ินตามจุดประสงค ์อยา่งไรก็ตามความรู้สึกร่วมหน่ึงของทั้งคนนอกพื้นท่ี
ท่ีเขา้มาและคนในพื้นท่ีเองช่วงเวลาดงักล่าว ต่างมีความรู้สึก “ต้ืนเตน้”กบัการสร้างเมืองหลวงใหม่
ท่ีเพชรบูรณ์ดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย 
  
ข้อเสนอแนะ  

ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประเทศต่างๆในยุโรป และอเมริกาไดเ้ร่งซ้อมสร้าง
เมืองท่ีไดรั้บความเสียหายข้ึนมาใหม่ โครงการสร้างเมืองใหม่และเคหะสงเคราะห์จึงเกิดข้ึนเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงในช่วงระยะเวลาน้ี ผงัเมืองแบบ Garden City ท่ีพฒันามาจากผงัของโฮเวิร์ดไดรั้บ
ความนิยมเป็นอยา่งมาก เช่นท่ีประเทศฝร่ังเศส องักฤษ และอเมริกา  

ในประเทศฝร่ังเศส หลงัจบสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ฝร่ังเศสไดมี้นโยบายสร้างเมืองใหม่ท่ี
เรียกวา่  Cité s Jardin กระจายออกไปยงัรอบนอกนอกตวัเมืองหลกั เพื่อแกปั้ญหาท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้
รายไดน้อ้ยในประเทศ โดยเช่ือมโยงผูอ้ยู่อาศยั กบักิจการร้านคา้ ดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ ซ่ึงถือ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของนโยบายจดัสรรท่ีดินในฝร่ังเศส (ด าเนินการระหวา่งปีค.ศ. 1919-1940) 

ซ่ึงพบวา่นะโยบายการสร้างนิคม การจดัสรรท่ีดิน หรือการประชาสงเคราะห์ในสมยั
จอมพล ป.พิบูลสงครามนั้นมีความคลายคลึงกบัการเคหะสงเคราะห์ของประเทศฝร่ังเศสอยูไ่ม่นอ้ย 
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ทั้งรูปแบบสไตล์ของบา้น ในภาพท่ี 34 กบัแบบของบา้นท่ีอยูใ่นผงัพิษณุโลก รวมถึงการออกแบบ
ผงัในลกัษณะ Garden City คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงอาจมีความเก่ียวขอ้งกนัไม่มากก็นอ้ย เน่ืองจากเวลาท่ี
การเคหะสงเคราะห์ฝร่ังเศสเร่ิมโครงการอยูน่ั้นเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มคณะราษฎรไปเรียนสรรพวิชาท่ี
ประเทศองักฤษพอดี 

อย่างไรก็ตามนอกจากการเคหะสงเคราะห์ท่ีน่าจะเอามาเปรียบเทียบแล้ว การเอาผงั
เมืองในช่วงเวลาไล่เล่ียกนัน้ีของประเศษต่างๆท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัจนมาถึงผงัเมืองท่ีไดรั้บการ
ออกแบบในประเทศไทย หรือเพียงแค่วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษและฝร่ังเศสใน
ช่วงเวลาก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จนถึงช่วง ค.ศ. 1940 ซ่ึงมีแบบแผนผงัเมืองคลา้ยคลึงกบัการผงั
เมืองในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย 
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(3)สร0201.7 2/2.  สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  2. 

“ขอความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีราชการ”, (วนัท่ี 18 กรกฎาคม  2481). (3)สร0201.7 
2/2.  สาํนกัหอสมุดแห่งชาติ.  16. 

“คาํปราศรัยของนายกรัฐมนตรีกล่าวแก่ประชากรของชาติโดยทางวทิยกุระจายเสียง ในอภิลกัขิต
สมยัแห่งวนัทา้ยศก 31 มีนาคม 2482” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่57, (วนัท่ี 1 เมษายน 
2483),  หนา้ 18-19. 

 “คาํปราศรัยของ พนฯ ท่านนายกรัฐมนตรีแด่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล ในอภิลกัขิตสมยัแห่งงาน
เฉลิมฉลองวนัชาติ 24 มิถุนายน 2485” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่59 ตอนที ่46, (วนัท่ี 
24 มิถุนายน 2485), หนา้ 1722. 

“คาํแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะท่ีนายพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี” ราช
กจิจานุเบกษา เล่มที ่54 (วนัท่ี 3 มกราคม 2480) หนา้ 2327-2337. 
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 “คาํแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะท่ี นายพนัเอก หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 26 

ธนัวาคม 2481” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่55 (วนัท่ี 2 มกราคม 2481): 3318. 
 “คาํแถลงการณ์เก่ียวแก่การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา”. ราชกจิจานุเบกษา 

เล่มที ่59 ตอนท่ี 5 (25 มกราคม 2485).  249. 
 “โครงการการบูรณะเมืองใหม่ (ลพบุรี)”, (วนัท่ี 14 กนัยายน 2485).  เอกสารสาํนกันายกรัฐมนตรี.  
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"หนังสือต้องห้าม". นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2550. 
จุมพล หนิมพานิช. “ความเช่ือกบัการเมืองไทย” เอกสารการสอนชุดสังคมไทยหน่วยที ่5-10. 

นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ม.ป.ป. 
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สาขาวชิาการปรับปรุงพนัธ์พืช คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
Retrieved 17 มีนาคม 2009, สืบคน้จาก 
http://agri.kps.ku.ac.th/agron/file/cotton_indusii.pdf. หนา้ 5. 

ชาญ องัศุโชติ, บรรณาธิการ. จอมพล ป. พบูิลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540. 
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ปร้ิรต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั, 2540. 

ชาญวทิย ์เกษตรศิริ, และคณะ. บันทกึการสัมมนาจอมพล ป. พบูิลสงครามกบัการเมืองไทย
สมัยใหม่.กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544.  

ชาตรี ประกิตนนทการ, คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวตัิศาสตร์การเมือง หลัง 2475 ผ่าน
สถาปัตยกรรม "อ านาจ". กรุงเทพฯ : มติชน, 2548. 

ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ 
ชาตินิยม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. 

ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ, พระมงกุฎเกล้าฯ กบัสงครามโลกคร้ังที ่1 กรุงเทพฯ : ประพนัธ์สาส์น, 2520. 
ติน ปริชญพฤทธ์ิ. การบริหารการพฒันา: ความหมาย เน้ือหา แนวทาง และปัญหา กรุงเทพ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 
“เตรียมสร้างนครหลวง” ศรีกรุง. (26 พ.ค. 85) 1. 
แถมสุข นุ่นนนท.์ เมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2. กรุงเทพ : ดวงกมล, 2521. 
ท. ประทีปเสน, จอมพล ป. ขุนศึกไร้แผ่นดิน. พระนคร : พฒัฒนาการพิมพ,์ 2507. 
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ทิพากรวงศ,์ เจา้พระยา.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่1-4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากร

วงศ์ (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2555), 601-602. 
นายพรเลิศ พนัธ์วฒันา, โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. 

พบูิลสงคราม. วทิยานิพนธ์ อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2521.  

นารถ โพธิประสาท. สถาปัตยกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าผา่ยผลิต, 2542.  
บุปผา ทิพยส์ภาพกุล, การวางผงัเมืองลพบุรีของจออมพล ป.พบูิลสงคราม. รายงานผลการวจิยั  

ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม วทิยาลยัครูเทพสตรี สนบัสนุนการวจิยั ม.ป.ป. 
ป. พิบูลสงคราม, จอมพล.  สมุดส่ังการฝ่ายทหารเล่ม1-5. (2486). 
ป. พิบูลสงคราม, จอมพล. สมุดส่ังการเพชรบูรน์. 
 “ประกาสมอบพุทธบุรีมนทลแก่คนะสงคไ์ทย”ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 34 (5 มิถุนา 

2487). 545-546. 
“ประกาสสถาปนาพุทธบุรีมนทล”ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 34. (5 มิถุนา 2487). 542-544. 
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์ามพระราชบญัญติัเวนคืน

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขยายร่วมทางถนนพญาไท ถนนราชวถีิ และถนนหลวงประชาธิปัตย ์
ตอนอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ พ.ศ. 2485” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 21 (31 มีนาคม
2485): 928-929 

“ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการจดัสร้างนครหลวง” พระราชกจิจานุเบกษา 
เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 52 (4 สิงหาคม 2485), 1845-1846. 

“ประกาศสภาผูแ้ทนราษฎร เร่ืองตั้งกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์
นิคม พ.ศ. 2483” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่57, (วนัท่ี 12 พฆศจิกายน 2483), หนา้ 2797-
2798. 

 “ประกาศสาํนกันายกรัถมนตรี เร่ืองตั้งช่ือถนนไนบริเวนนครบาลเพชรบูรน์” ราชกจิจานุเบกสา 
เล่มท่ี 61 ตอนท่ี 39 (27 มิถุนายน 2487). 1155 - 1156. 

ประสงค ์สุขมุ, จาก "ยมราช" ถึง "สุขุมวทิ" : เหตุการณ์ใน 4 รัชกาล. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547. 

“ปรับปรุงจดัตั้งนครหลวงใหม่ ตอนริเร่ิมท่ี จงัหวดัพิษณุโลก นครสวรรค ์สระบุรี”.  เอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2)ศธ.0201.69.1/1.  สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  1-2. 
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ปานป้ัน รองหานาม. “ววิฒันาการการผงัเมืองของประเทศไทย”. หน้าจั่ว ว่าด้วยประวตัิศาสตร์
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http://www.cuurp.org/D_publicP/D_data/acadamic%20meeting/2553-1/12 _Pranakorn 
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สงคราม. วทิยานิพนธ์ ปริญญาอกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ภาควชิาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลบัศิลปากร, 2521. 

พนิต ภู่จินดา. “แผนผงัพระนคร พุทธศกัราช 2471”. เอกสารสรุปการบรรยายอาหารสมองคนเมือง. 
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พินยั สิริเกียรติกุล, “ณ ท่ีน้ี ไม่มี “ความเส่ือม” : ถนนราชดาํเนิน พ.ศ. 2484-2488”. หน้าจั่ว ว่าด้วย
ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย 6 (กนัยายน 2552 - สิงหาคม2553). 
กรุงเทพฯ : ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรม 

“พระราชกาํหนดจดัส้างนครหลวง พ.ศ. 2485” ราชกจิจานุเบกสา เล่มท่ี 59 ตอนท่ี 40 (22 มิถุนายน 
2485): 1247-1253. 

“พระราชกาํหนดจดัส้างพุทธบุรีมนทล พุทธสักราช 2487”ราชกจิจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 34. (5 
มิถุนา 2487). 538-539. 
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“พระราชกาํหนดนิรโทษกรรมในคราวการเปล่ียนแปลงการปกครอง” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่49 

(วนัท่ี 26 มิถุนายน 2475) หนา้ 163-165. 
“พระราชกาํหนด ระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพธนบุรี พุทธสักราช 2487” ราชกจิจา

นุเบกสา เล่มที ่61 ตอนที ่9 .(3 กุมภาพนัธ 2487). หนา้252-255. 
“พระราชกาํหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรน์ พุทธสักราช 2487” . ราชกจิจานุเบกสา 

เล่มที ่61 ตอนที ่33. (30 พรึสภาคม 2487). หนา้ 512 – 514. 
 “พระราชกฤษฎีกาควบคุมคนจรจดัและผูไ้ม่ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2485” ราชกจิจานุเบกษาตอนที ่ 

81 เล่มที ่59, (วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2485), หนา้ 2607-2612. 
“พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมกสิกรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2483”, “พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง

นิคมฝ้ายในจงัหวดัสุโขทยัและจงัหวดัอุตรดิตถ ์พ.ศ. 2485” ,  “พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง
นิคมเกลือในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัธนบุรี พ.ศ. 2485” และ “พระราชกฤษฎีกา
จดัตั้งนิคมสร้างตนเองในจงัหวดัลพบุรีและจงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 2485” ราชกจิจานุเบกษา
เล่มที ่59 ตอนที ่34 และตอนที่ 54, (26 พฤษภาคม 2485 และ 18 สิงหาคม 2485), หนา้ 
1092-1106 และ หนา้1464-1468. ตามลาํดบั 

“พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมสร้างตนเองในจงัหวดัลพบุรีและจงัหวดัสระบุรี พ.ศ. 2485” ราชกจิจา
นุเบกษาเล่มที ่59, (วนัท่ี 18 สิหาคม 2485), หนา้ 1464-1468. 

“พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495 ในทอ้งท่ีตาํบลใน
เมือง อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2495” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 69 ตอนท่ี 
43 (8 กรกฎาคม 2495): 830-832. 

 “พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัการผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495 ในทอ้งท่ีตาํบลใน
เมือง อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2497” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 71 ตอนท่ี 
85 (21 ธนัวาคม 2497): 1850-1853. 

“พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 92, ตอนท่ี 33 ฉบบัพิเศษ (13 
กุมภาพนัธ์ 2518): 8-66. 

“พระราชบญัญติัจดัตั้งเทศบาล พุทธศกัราช 2476” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่51, (วนัท่ี 24 เมษายน 
2477), หนา้ 97. 

 “พระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่57, (วนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2483), หนา้ 897-901. 
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“พระราชพระราชบญัญติัจดัตั้งสหกรณ์นิคมในเขตตท่ี์ดินหวงหา้ม ในทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 

2480” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่55 (4 เมษายน 2481) 
“พระราชบญัญติัจดัหางานใหผู้ไ้ร้อาชีพ พ.ศ. 2484” ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่58, (วนัท่ี 30 กนัยายน 

2484), หนา้ 1220-1227. 
พระราชบญัญติัผงัเมืองและผงัชนบท พ.ศ. 2495” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 69 ตอนท่ี 16 (11 มีนาคม 

2495): 365-382. 
 “พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยักเสตรสารท” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่60 ตอนที ่7 (วนัท่ี 2 

กุมภาพนัธ์ 2486). หนา้ 228-240. 
 “พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง” ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่50. (วนัท่ี 21 

มีนาคม 2476). หนา้ 1007-1026. 
 “พระราชบญัญติัไม่อนุมติัพระราชกาํหนดระเบียบราชการการบริหารนครบาลกรุงเทพ ธนบุรี 

พุทธศกัราช 2487”.  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนท่ี 64 (17 ตุลาคม 2487).  944-945. 
“พระราชบญัญติัไม่อนุมติัพระราชกาํหนดระเบียบราชการการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ 

พุทธศกัราช 2487”.  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนท่ี 56 (10 กนัยายน 2487).  782-783. 
“พระราชบญัญติัวา่ดว้ยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2476” ราช

กจิจานุเบกษา  เล่มที ่50, (วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2476),  หนา้ 751-762. 
 “พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์นทอ้งท่ีอาํเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี พ.ศ. 2481” ราช

กจิจานุเบกษาเล่มที ่55 (วนัท่ี 3 ตุลาคม 2481): 465-475. 
 “พระราชบญัญติัเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อสร้างอาคารดาํเนินการตามแผนผงัเมือง ณ บริเวณถนน

ราชดาํเนิน พ.ศ. 2482” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 56 (30 ตุลาคม 2482): 1367-1372. 
พินยั สิริเกียรติกุล. “ณ ท่ีน้ี ไม่มี “ความเส่ือม” : ถนนราชดาํเนิน พ.ศ. 2484-2488”. หน้าจั่ว ว่าด้วย

ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย 6 (กนัยายน 2552-สิงหาคม2553). 
กรุงเทพฯ : ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรม 

ไพบูลย ์ช่างเรียน. สังคมการเมือง และการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพาณิช, 2520. 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์, การบริหารงานพฒันาชนบท. กรุงเทพ : ไทยวฒันา, 2524. 
“มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองกระทรวงมหาดไทยขอกูเ้งิน 300,000 บาท เพื่อบูรณะเมืองลพบุรี”. เอกสาร

สาํนกันายกรัฐมนตรี.  (3)สร.0201.7 2/2.  สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
มรุพงษศิ์ริพฒัน์, พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืน. การตรวจและการจัดราชการในมณฑลกรุงเก่า และ

มณฑลปาจิณบุรี. (นครหลวงฯ : กรมศิลปากร, 2515), 51-52. 
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ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, 

2556. 
“รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี 18/2481”, (วนัท่ี 1 สิงหาคม  2481).  เอกสารสาํนกั

นายกรัฐมนตรี.  (3)สร0201.7 2/2.  สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  19. 
“รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี คร้ังท่ี 43/2482”, (วนัท่ี 25 สิงหาคม 2482).  เอกสารสาํนกั

นายกรัฐมนตรี.   (3)สร0201.7 2/2.  สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 110. 
“เร่ืองผูท่ี้นาํผา้หรือเคร่ืองนุ่งห่มจากต่างจงัหวดัเขา้มาในเขตตจ์งัหวดัพระนคร และธนบุรี ตอ้งแจง้

ปริมาณ และสถานท่ีเก็บ” (วนัท่ี 24 มกราคม 2478). ราชกจิจานุเบกษา ตอนที ่6 เล่ม 62. 
หนา้ 82-84. 

“เร่ือง การสวมรองเทา้ของพระภิกสุสามเนร”, กองโคสนาการ. ก/ป7/24485/1/ ข. สํานกัหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ. 

“เร่ืองใหก้รมแผนท่ีสาํรวจภูมิประเทศ ในจงัหวดัชยัภูมิ หล่มศกัด ์เพชรบูรณ์”, 2486. เอกสาร
กองบญัชาการทหารสูงสุด.  บก.สูงสุด 1/432.  สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   

วรพรรณ พูลสง่า. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทีม่ีผลต่อการสร้างเส้นทางเดินทพัในสมัยสงครามโลกคร้ังที ่
2 ทีอ่ าเภอขุนยวม. เอกสารการคน้คา้เฉพาะบุคคล ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควชิา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552. 

วรรณรินทร์ พฒันะเอนก.ววิัฒนาการชุมชนและการผงัเมือง. ปทุมธานี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยั
รังสิต, 2543. 

วภิาว ีวจิิตรบนัดาล. “สถาบนัเศรษฐกิจในแง่สังคม” เอกสารการสอนชุดสังคมไทยหน่วยที ่5-10. 
นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ม.ป.ป. 

วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร, และคนอ่ืนๆ. พฒันาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม : 
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2536. 

ศรีศกัร วลัลิโภดม. สยามประเทศ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2547. 
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลกัษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์. กรุงเทพฯ : มติชน, 

2552. 
สมเกียรติ วนัทะนะ. “ปัญหาและความขดัแยง้ในสังคมไทย” เอกสารการสอนชุดสังคมไทยหน่วยที ่

11-15.  นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ม.ป.ป. 
สมเกียรติ วนัทะนะ, อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : อกัษรขา้วสวย, 2551. 
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สมใจ น่ิมเล็ก, “ศาสตราจารยพ์ระพรหมพิจิตรกบังานสถาปัตยกรรมคอนกรีตในสถาปัตยกรรม

ไทย”, ประวตัิและผลงานส าคัญของพระพรหมพจิิตร. กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการ, ม.ป.ป. 
สมชาติ จึงอารักษ,์ “จิตวิญญาณแบบไทยสมยัใหม่ : ผลงานสถาปัตยกรรมแบบ Modernism ของ

พระพรหมพิจิตร”, เมืองโบราณ 27 27, 1 (มกราคม-มีนาคม 2544) 123-121. 
สถาปัตยกรรมกบัสังคมไทยยุคสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2554. 
สุกญัญา ตีระวนิช. หนังสือพิมพ์ไทย : จากปฏิวตัิ 2475 สู่ปฏิวตัิ 2516. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช

, 2526). 
สุภาพนัธ์ บุญสะอาด. ประวัติหนังสือพมิพ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517. 
สุรวฒิุ ปัดไธสง, อ านาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณจีอมพล ป. พบูิลสงคราม. รายงาน

วจิยัฉบบัท่ี 51 : สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว .ประสานมิตร, 35. 
“สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรีกล่าวทางวทิยกุระจายเสียง แด่ประชาชาวไทยทั้งมวล ในอภิลกัขิตสมยั

แห่งงานเฉลิมฉลองวนัชาติ 24 มิถุนายน 2483” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 57 (24 มิถุนายน 
2483), หนา้751. 

“สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีกล่าวทางวทิยกุระจายเสียงแด่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล ใน
อภิลกัขิตสมยัแห่งงานเฉลิมฉลองวนัชาติ 24 มิถุนายน 2483” พระราชกจิจานุเบกษา เล่ม
ที ่853, (วนัท่ี 24 มิถุนายน 2483),  หนา้ 7. 

“สุนทรพจน์ “สาํรวจตวัเอง” นายวลิาส โอสถานนท ์รัฐมนตรี และอธิบดีกรมโฆษณา กล่าวทาง
วทิยกุระจายเสียง  30 ตุลาคม 2482” พระราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่56, (วนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2482),  หนา้ 10. 

สิปปะ ดว้งผึ้ง, การศึกษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างคอนกรีตของพระพรหมพจิิตร. วทิยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะ
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 

“หลกัการปฏิบติัเก่ียวดว้ยท่ีดินบริเวณราชการตามโครงการผงัเมืองทัว่ราชอาณาจกัร”. เอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2)ศธ.0201.69/127.สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  “(2)ศธ.0201.69.1/1 ปรับปรุงจดัตั้งนครหลวงใหม่ ตอนริเร่ิมท่ี จงัหวดั
พิษณุโลก นครสวรรค ์สระบุรี”  หนา้ 6-81 

เอนก นาวกิมูล. สมุดภาพยุคจอมพล ป. พบูิลสงคราม 2482. กรุงเทพฯ : โนรา, 2544. 
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ภาคผนวก ก 

การสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ 
 

  การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผูสู้งอายุท่ีมีอายุมากกวา่ 80 ปีข้ึนไปในมูลนิธิสงเคราะห์
คนชราลพบุรี ท่ีอยู่88 หมู่ 2 ถนนพระปิยะ ตาํบลป่าตาล อาํเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 15000 
และสุ่มสัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุท่ีมีอายมุากกวา่ 80 ปี หรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ยา้ยเมืองหลวงมาเพชรบูรณ์ ท่ีหมู่บา้นป่าแดง ตาํบลป่าเลา อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ และท่ีบา้น
บุ่งนํ้าเตา้ อาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุท่ีมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี ท่ีอายุเกิน 80 ปี ท่ีมีภูมิลาํเนา
หรือรับราชการอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี 13 คน (ตดัรายละเอียดผูสู้งอายุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นลพบุรีหรือมีความ
เก่ียวข้องกับพื้นท่ีแห่งการผงัเมืองในช่วงสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามออก) จึงมีรายนามการ
สัมภาษณ์ดงัน้ี 

1. คุณยายผวิ จนัทร์ศร  อาย ุ86 ปี ท่ีอยู ่บางขนัหมาก ลพบุรี 
2. คุณยายรัญจวน จิตตน์ามกร อาย ุ88 ปี ท่ีอยู ่ลพบุรี 
3. คุณยายฟ้ืน อ่ิมจิตร  อาย ุ81 ปี ท่ีอยู ่ชยับาดาล ลพบุรี 
4. คุณยายบุญมี เจริญใจ  อาย ุ83 ปี ท่ีอยู ่ลพบุรี 
5. คุณยายเม้ียน ศุภลกัษณ์  อาย ุ82 ปี ท่ีอยู ่ลพบุรี 
6. คุณยายละไม ฉตัรเจริญ  อาย ุ82 ปี ท่ีอยู ่ลพบุรี 
7. คุณยายบุญชุบ มูลศรีแกว้ อาย ุ86 ปี ท่ีอยู ่ลพบุรี 
8. คุณยายพิศ สรรักษา  อาย ุ86 ปี ท่ีอยู ่บา้นหม่ี ลพบุรี 
9. คุณยายดา มุจลินทร์  อาย ุ83 ปี ท่ีอยู ่พฒันานิคม ลพบุรี 
10. คุณตาโปร่ง แยม้จิต  อาย ุ90 ปี ท่ีอยู ่ลพบุรี 
11. คุณตาเท่ียง คาํสอน  อาย ุ83 ปี ท่ีอยู ่ชยับาดาล ลพบุรี 
12. คุณตาพินิจ พินิจชยั(พนัเอกพิเศษ)อาย ุ89 ปี ท่ีอยู ่ลพบุรี 
13. คุณตาสมาน ลุยทอง  อาย ุ81 ปี ท่ีอยู ่บางขนัหมาก ลพบุรี 

การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม กลุ่มละประมาณไม่เกิน 
5 คน โดยเป็นการสัมภาษณ์ก่ึงพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองราวในช่วงสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามท่ียงัจาํได้
ก่อน แลว้จึงค่อยถามถึงประเด็นดา้นการผงัเมือง การทาํถนน หรือการสร้างเมืองใหม่ 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ดงั กล่าวพบวา่ 
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1) ภาพจาํเก่ียวกบัจอมพล ป. พิบูลสงครามของกลุ่มตวัอยา่งเป็นภาพเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายรัฐ
นิยม โดยเฉพาะการแต่งกาย การสวมหมวก และการห้ามกินหมาก ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อ
การดาํเนินชีวติโดยตรง  

2) เร่ืองถดัมาคือเร่ืองสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การเขา้มาของทหารญ่ีปุ่น เคร่ืองบินทิ้งระเบิด และ
การหลบภยัทางอากาศรวมถึงสภาพความเป็นอยูใ่นช่วงเวลาดงักล่าว  

3) กล่าวถึงเร่ืองราวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในมุมส่วนตวัท่ีไดป้ระสบดว้ยตวัเอง จาก
การทาํงานหรือจากคาํบอกเล่าของบุคคลท่ีไดท้าํงานร่วมกบัจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

4) เม่ือถามคาํถามถึงเร่ืองของถนน หรือเมืองใหม่ หรือสถานท่ีต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์
ทหารบก โรงแรมทหารบก และสวนสัตวส์ระแกว้ พบวา่ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดมี้
ขอ้คิดเห็นใดพิเศษเก่ียวกบังานดา้นการผงัเมืองดงักล่าวมากนกั แมว้า่บางท่านจะอยูร่่วมใน
พิธีเปิดเมืองใหม่ลพบุรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2483 ดว้ยก็
ตาม) หรือเคยชมมหรสพในโรงภาพยนตร์ทหารบก ก็ตาม 
อย่างไรก็ตามพบว่ามีการแสดงทรรศนะคติเก่ียวกบัการผงัเมืองในสมนัจอมพล ป.พิบูล

สงครามเช่นกนัจากประสบการณ์ส่วนตวั เช่น 
1) คุณยายบุญมี เจริญใจ ประกอบอาชีพครู โดยกล่าวว่า “...ท่าเป็นคนระเบียบจัด การสร้าง

ทาง และอ่ืนๆของท่านเลยต้องระเบียบ เรียบร้อย” 
2) คุณตาโปร่ง แยม้จิต ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล่าถึงพิธีเปิดเมืองใหม่ลพบุรีอย่างเป็น

ทางการว่า ในวนัน้ีมีผูค้นจากลพบุรีเองและจากท่ีอ่ืนเดินทางมาดูพิธีเปิดเป็นจาํนวนมาก 
และส่วนหน่ึงมาจากทางใหม่ท่ีทาํข้ึนนั้นเอง 

3) คุณตาสมาน ลุยทอง ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ไดเ้ล่าว่าบิดาเป็นเจา้หนา้ท่ีปรับหน้าดิน
โครงการนิคมสร้างตนเอง   ซ่ึงเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่ได้รับการจดัแบ่งท่ีดินในนิคมสร้าง
ตนเองเช่นกนักบัครอบครัวตน และเม่ือพ่อ-แม่เสีย จึงได้ขายท่ีดินผืนนั้นไป ซ่ึงท่ีดินใน
นิคมเป็นท่ีดินมีโฉนดและมีคนตอ้งการอยูไ่ม่นอ้ย ขายไดร้าคาพอสมควร  

4) คุณยายบุญชุบ มูลศรีแกว้ ประกอบอาชีพคา้ขาย ไดเ้ล่าถึงเร่ืองความสะดวกในการขนส่ง
สินคา้หลงัจากมรการสร้างทางข้ึนในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเล่าว่า ทางค่าย
ทหารท่ีตั้งอยูเ่ม่ือก่อนเป็นป่าเขา เม่ือเส้นทางคมนาคมดีข้ึนการคา้ขายทางเกวียนก็มีมากข้ึน
ตามไปดว้ย (คุณยายเล่าวา่สมยันั้นชาวบา้นไม่มีรถยนต ์รถบรรทุกใช ้ต่างใชเ้กวียนในการ
ขนส่งสินคา้ทั้งนั้น รถยนตข์องชาวบา้นมีแค่คนัเดียว เป็นรถเติมฟืน)  
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โดยก่อนหน้าท่ีจะมีการปรับพื้นท่ีเมืองใหม่ หลงัศาลพระกาฬเปิดเนินดินใหญ่ เม่ือถึงฤดู
ฝน ก็จะชะเอาดินโคลนลงมา เม่ือมาสร้างถนนจึงไดม้าไถออกทาํให้ไม่มีปัญหาในเร่ือง
ดงักล่าวอีก 
แต่ก่อนท่ีเขา... เขา... ปลูกผกัทาํการเกษตรกนั ก็ไดเ้อาข้ึนเกียนมาขายตรงแถวหนา้เพนียด 
พอมีการสร้างทางปรับพื้นท่ีข้ึน การขนสินคา้ก็ดีข้ึน 
เม่ือก่อนท่ียงัรบๆกนัอยู่ลิงไม่ค่อยมีหรอก ทหารเขาบอกว่า ลิงมนันัง่รถไปตามไปรบดว้ย 
(ตอบคาํถามเร่ือง สร้างเมืองใหม่มาทางป่า ทาํใหลิ้งออกมาแถวเมืองเก่ามากข้ึนไหม) 
ส่วนโรงภาพยนตร์ทหารบกนั้น ก็เหมือนโรงหนงัทัว่ไปมีหนงัมาฉาย ดา้นหนงัโรงหนงัมี
ร้านคา้เล็กๆน้อยๆมาขาย สวนสัตวต์อนแรกๆก็มีสัตวอ์ยู่ไม่มาก มีช้าง มีลิง มีกวาง (ตอบ
คาํถามเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีโรงภาพยนตร์และสวนสัตวใ์นจงัหวดัลพบุรี ถามใน
เชิงความคิดเห็นดา้นความทนัสมยัและความเจริญ – ซ่ึงคุณยายบุญชุบรู้สึกเฉยๆไม่ไดรู้้สึก
ถึงความทนัสมยัมากนกั แต่คุณยายท่านอ่ืนๆในกลุ่มการสัมภาษณ์เดียวกนั กลบับอกวา่ตน
ไม่ไดมี้โอกาสเขา้โรงหนงั หรือสวนสัตวเ์หล่าน้ี เน่ืองจากอยู ่“บา้นนอก” โดยท่าหน่ึงกล่าว
ว่า เม่ือก่อนอยากมาข้ึนรถรางมาก แต่ผูป้กครองไม่อนุญาตจนตอนน้ียงัเสียดายอยู่ท่ีไม่มี
โอกาสดงักล่าว) 

 ความคิดเห็นทั้งหมดน้ีเป็นตวัอยา่งส่วนหน่ึงของมุมมองผลสะทอ้นของบุคคลร่วมสมยัท่ีมี
ต่อการผงัเมืองจอมพล ป. พิบูลสงครามในจงัหวดัลพบุรี ท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ดงักล่าว 

 
ภาพ ทางเขา้มูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี (88 หมู่ 2 ถนนพระปิยะ ตาํบลป่าตาล  

อาํเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 15000) 
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 และได้ทาํการสุ่มสัมภาษณ์ผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุมากกว่า 80 ปีหรือผูท่ี้อยู่ร่วมในเหตุการณ์
โครงการยา้ยเมืองหลวง “นครบาลเพชรบูรณ์” ท่ีหมู่บา้นป่าแดง ตาํบลป่าเลา อาํเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และท่ีบา้นบุ่งนํ้าเตา้ อาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงัน้ี 

1. คุณตาฟ้ืน เกศแฟง  อาย ุ78 ปี ท่ีอยู ่บา้นป่าแดง 
2. คุณตาสมพงษ ์จนัทร์แกว้  อาย ุ81 ปี ท่ีอยู ่บา้นป่าแดง  
3. คุณยายอิน ต่างใจ  อาย ุ89 ปี ท่ีอยู ่บา้นบุ่งนํ้าเตา้ 
4. คุณยายผาย เพง็เขียว  อาย ุ83 ปี ท่ีอยู ่บา้นบุ่งนํ้าเตา้ 

โดยท่ีอยู่ของกลุ่มตวัอย่างสัมภาษณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณท่ีตั้ งของกรมยุทธศึกษาหรือ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ และบริเวณท่ีตั้งศาลหลกัเมืองเพชรบูรณ์ ตามลาํดบั   ทั้งน้ีวิธีการ
สัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล  โดยเป็นการพูดคุยถึงเร่ืองการยา้ยเมืองหลวงมายงัจงัหวดั
เพชรบูรณ์ก่อน และถามถึงสถานท่ีตั้งของหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีบริเวณดงักล่าว เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน แลว้จึงถามถึงความรู้สึกหรือมุมมองท่ีมีต่อโครงการการยา้ยเมืองหลวงดงักล่าว ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์สรุปวา่ 
 ในพื้นท่ีบริเวณบา้นป่าแดง อ.เมืองเพชรบูรณ์  

1) คุณตาฟ้ืน เกศแฟง (อดีตกาํนลัตาํบลป่าเลา) กล่าวว่าตอนช่วงเวลาดงักล่าวท่านยงัคงเป็น
เด็กนอ้ย มีอายไุดร้าว 5 – 6 ปี บา้นอยูใ่กลว้ดัโพธ์ิกลาง(ท่ีตั้งโรงเรียนนายร้อยจปร.) และได้
เขา้มาวิ่งเล่นในช่วงเวลานั้นบ่อยๆ กล่าวถึงงานร่ืนเริง การรําโทน(รําวง)ของเหล่านกัเรียน
นายร้อย และกล่าวถึงเด็กชายรุ่นราวคราวเดียวกันเม่ือโรงเรียนนายร้อยจปร.ยา้ยกลับ
ออกไปจากพื้นท่ีได้พาเด็กบางส่วนติดตามไปด้วยและได้เติบโตมีอาชีพทางสายทหาร   
และไดมี้การกล่าวถึงพื้นท่ีต่างๆทีใชเ้ป็นท่ีตั้ง อาคารเรียน โรงนอน กรมสรรพาวุธ คลงัแสง 
อาคารโรงพยาบาล และอ่ืนๆอีกเช่นกนั(กล่าวอา้งตามคาํบอกเล่า)   นอกจากน้ียงัมีการเล่า
ถึงการเสด็จมาเยอืนของสมเด็จพระเทพเพื่อทรงศึกษาสถานท่ีตั้งโรงเรียนนายร้อยจปร.ท่ีป่า
แดง โดยมีนกัเรียนนายร้อยลูกศิษยใ์นชั้นเรียนของพระองคร่์วมเสด็จ 

2) คุณตาสมพงษ ์จนัทร์แกว้ อาชีพทาํเกษตรกรรม เล่าวา่บริเวณสวนของครอบครัวมีพื้นท่ีติด
กบับริเวณท่ีตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร. เล่าวา่วนัท่ีนายร้อยจปร.เขา้มาใชพ้ื้นท่ีในบริเวณแถบ
น้ีนั้น ไดใ้ช้อาคารเรียนโรงเรียนบา้นป่าแดงเป็นโรงพยาบาลก่อน โดยสร้างอาคารเรียน
ชัว่คราวใหน้กัเรียนเรียนแทน และเม่ือสร้างอาคารโรงพยาบาลเสร็จจึงไดย้า้ยไปท่ีนั้น ส่วน
นักเรียนนายร้อย ตั้ งอาคารพกั และโรงเรือนท่ีใช้สําหรับกิจกรรมต่างๆ จากวดัป่าแดง
เร่ือยไปตามคลองป่าแดง จนถึงเชิงเขา (ปัจจุบนัเป็นอ่างเก็บนํ้า) และเร่ือยไปจนถึงนํ้ าตก จะ
เป็นบา้นพกัของผบ.สส.(จอมพล ป. พิบูลสงคราม)  
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ซ่ึงบา้นพกัของจอมพลอยู่เหนือเข่ือน(อ่างเก็บนํ้ า)ข้ึนไป ซ่ึงเมือก่อนยงัไม่เข่ือน นํ้ าไม่ได้
ท่วมบริเวณนั้น  
ส่วนการเวนคืนท่ีดินสร้างถนนและสถานท่ีอ่ืนๆไม่ได้มีปัญหาอะไร ทางการอยากได้
ตรงไหนจะช้ีบอก มีผูใ้หญ่บา้นมาคอยช้ีแนว และทาํการเวนคืนต่อไป ตอนนั้นไม่ทราบวา่
ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ แต่ในหมู่บา้นยงัมีคนน้อยอยู่ จึงไม่ได้มีปัญหาในการเวนคืน
ท่ีดิน ไม่มีการต่อตา้นใดๆทั้งนั้น ในตอนนั้นบา้นป่าแดงมีหมูบา้นเพียงหมู่บา้นเดียวอาศยั
อยูเ่ท่านั้น (ปัจจุบนั มีหมู่บา้น 7 หมู่บา้น) ซ่ึงถนนท่ีตดัใหม่น้ีตดัไปถนนเมืองหลวงทั้งนั้น 
(ถนนสามคีชยั) ยกเวน้แค่ตรงท่ีนกัเรียนนายร้อยอยูฟ่ากทางนั้นป่าทั้งนั้น 
ถนนท่ีตดัก็เป็นเส้นตรงไม่คดไม่เอียงอิงคลองเหมือนก่อน เดินหากอยู่บนถนนก็เห็นได้
หมด ซ่ึงการสร้างทางทั้งหมดนั้นทาํโดยแรงงานคน ไม่มีเคร่ืองจกัร (มีรถแท็กเตอร์อยูค่นั
หน่ึง แต่ไม่ได้มาประจาํการสร้างทางตรงบริเวณท่ีบา้นป่าแดง) ส่วนแรงงานคนมาจาก
จงัหวดัแพร่ ชยันาถ พิษณุโลก เป็นตน้ ซ่ึงมีคนตายมากพอดู    
คลงันํ้ามนัตั้งอยูบ่ริเวณเนินดู่ มีถงันํ้ามนัหลายถงั และมีรถทหารคนัเขียวเหมือนในปัจจุบนั
จอดอยูเ่ตม็ไปหมด 
สําหรับการเดินทางเขา้มายงัจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีรถโดยสารจากตะพานหินเขา้มา เป็นรถ
ถ่านตม้นํ้า คนัหน่ึงๆ บรรทุกคนไดห้ลายคนอยู ่
สําหรับเร่ืองสงครามโลกคร้ัง 2 นอกจากผลกระทบเร่ืองขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีแพงข้ึนอย่าง
มากแลว้ ก็มีเร่ืองเร่ือรบ(เคร่ืองบินรบ)ท่ีบินมาเป็นบางคร้ัง พอบินมาทีพวกนายร้อยจะตี
เกาะไมด้บัไฟและวิง่หลบเขา้ป่าทีเป็นเช่นน้ีอยูเ่นืองๆ 
ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวคุณตาเล่าวา่ ตวัท่านเองไดช่้วยคุณลุงของท่านในการทาํกระบอกไต้
(จากข้ีชนัและขุ๋ยไมห้มกัเขา้แลว้อดัลงกระบอกไมไ้ผ่)ขายนกัเรียนนายร้อย รวมถึงไดรั้บ
จา้งลา้งจานใหร้้านขายก๋วยเต๋ียวท่ีขายดีมากเม่ือมีนกัเรียนนายร้อยเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ี โดยตั้ง
ราคาถว้ย 50 สตางค์ ใส่นํ้ าออ้ย 1 บาทใส่นํ้ าตาล (เป็นราคาท่ีแพงข้ึนมาจากก่อนหนา้นั้น
เท่าตวั)   ส่วนอาหารการกินอ่ืนๆ ปีนั้นแลง้มาก จาํไดว้า่พอนกัเรียนนายร้อยมาก็ไม่ทาํนา
กนัแลว้ไปอาศยัโรงล้ียงกิน อาสาลา้งจานให้เอาขา้วเหลือแกงเหลือกรอกกระบอกไมไ้ผ่
กลบับา้น   สาํหรับพวกอาหารของนกัเรียนนายร้อย ขา้วสาร เน้ือสัตว ์พวกเน้ือววั และเน้ือ
หมูตอ้งขนข้ึนมาจากกรุงเทพ   แจกจ่ายตามกองเสบียงของหน่วยงานราชการต่างๆ 
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ภาพ หลกัหินสลกัเคร่ืองหมายของนกัเรียนเตรียมทหารบกและนกัเรียนนายร้อยทหารบก นรต. รุ่น 

ท่ี 7 สร้างไวเ้ป็นอนุสรณ์ ท่ีวดัโพธ์ิกลาง บ้านป่าแดง ตาํบลป่าเลา อาํเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และ ภาพแผนท่ีบริเวณวดัโพธ์ิกลางซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนนายร้อยจปร. โดย
อาคารพกัจะอยูเ่ลียบคลองป่าแดงข้ึนไปจนถึงเชิงเขา (ตอนน้ีเป็นอ่างเก็บนํ้า) 

ท่ีมาภาพ : ; www .google.co.th/maps 
 

3) คุณยายอิน ต่างใจ อาชีพช่างเยบ็ผา้ บา้นของคุณยายอยูต่รงขา้มของศาลหลกัเมืองเพชรบูรณ์ 
คุณยายเล่าว่า ก่อนท่ีจะเอาหลักเมืองมาตั้งบริเวณแถบน้ีเป็นป่ารก ทางเกวียนท่ีเข้ามาก็
ลาํบากไม่ไดเ้ป็นแบบในสมยัน้ี โดยราชการไดบุ้กมาถางท่ีไวพ้อประมาณ ก่อนท่ีจอมพล 
ป. พิบูลสงครามจะนัง่รถจ๊ีปเขา้มาตามทางเกวียนพร้อมทั้งคุณหญิงละเอียด พิบูลสงคราม 
เพื่อทาํพิธีตั้งหลกัเมืองเพชรบูรณ์   ซ่ึงพิธีกรรมดงักล่าวน้ีมีเจา้หนา้ท่ีราชการพระสงฆแ์ละ
ชาวบา้นมายนืชมพิธีกนัอยา่เนืองแน่น  
โดยหลกัเมืองน้ีเมืองทาํพิธีเสร็จแลว้มีแค่เพียงเพิงสังกะสีคลุมเท่านั้น และเน่ืองจากดา้นใน
มีของมีค่าอยูม่ากจึงไดมี้ทหารตาํรวจมาเฝ้าดา้นหนา้หลกัเมืองอีกทีหน่ึงดว้ย ต่อมาจึงไดย้า้ย
ของมีค่าไปเก็บไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ทน 
และเม่ือมาตั้งหลกัเมืองแลว้ถนนก็ตามมา จากบริเวณท่ีมีแต่ป่าไม่มีอะไรก็มีการตดัถนน
เส้นใหญ่ผา่นบริเวณน้ี บริเวณไม่ไกลกนันกัยงัมีถํ้าสมบติั กระทรวงมหาดไทย อีกดว้ย โดย
เยื้องกบัศาลหลกัเมืองและบา้นของคุณยายมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขข้ึน มีเจา้หนา้ท่ีจาก
กรุงเทพเขา้มาประจาํการ เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน   มีการส่งจดหมายวุน่วายทุกวนั 
มีคนเขา้ออกมาติดต่อธุระมากมากมาย 
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ยายเล่าวา่เคยรวมกลุ่มกบัเพื่อนไปดูสมบติัในถํ้าสมบติั การขอเขา้ไปดูตอ้งผา่นทหารหลาย
ชั้นมาก ตอ้งขอเป็นขั้นๆไป ถา้ใครน่าสงสัยทหารจะไม่ให้เขา้ไปดู และในช่วงขนยา้ยได้
เห็นกอ้นทองคาํขนาดประมานกอ้นละคร่ึงถงัป๊ีบ (นายทหารคนหน่ึงบอกยายวา่ถา้ยกไดก้็
เอาไป ลองยกดูหนกัมากจนขยบัไม่ไหว) 
 การมาสร้างเมืองใหม่ท่ีเพชรบูรณ์ไม่ไดมี้ผลกระทบอะไรมากนกั เน่ืองจากท่ีบา้นมีขา้วเก็บ
พอกินอยูแ่ลว้ มีการปลูกผกัและเล้ียงไก่เก็บของป่ากินไม่อดอยาก   การมาของจอมพล ป. 
พิบูลสงครามจึงเป็นเร่ืองน่าต่ืนเต้นมากเน่ืองจากก่อนหน้านั้นนานๆคร้ังถึงจะได้เห็น
รถยนตว์ิง่เขา้มา แต่หลกัจากมีศาลหลกัเมืองก็เห็นมีรถเขา้มามากข้ึน เคร่ืองบินก็มีมา 
แต่หลกัจากท่ีโครงการนครหลวงเพชรบูรณ์ถูกยกเลิกไป หน่วยงานต่างๆได้ทยอยกลบั
กรุงเทพ ทหารญ่ีปุ่นไดข้ึ้นมาสอดส่องพื้นท่ีในแถบน้ี ช่วงน้ีน่ากลวัมาก พ่อแม่จะแอบลูก
สาวไวไ้ม่ให้ญ่ีปุ่นเห็นหน้า   แต่ไม่ไดมี้เหตุการณ์ร้ายแรงอะไรนกั เป็นแต่วิตกกนัไปดว้ย
พูดกนัคนละภาษา 
(ส่วนใหญ่คุณยายอิน จะเล่าถึงความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมดา้นการตั้งศาลหลกัเมืองเป็นส่วน
ใหญ่ มีทั้งในส่วนของร่างทรงท่ีนาํมาจากกรุงเทพเพื่อหา “มัน่และคง”ประจาํหลกัเมือง 
และอภินิหารต่างๆเก่ียวกบัเจา้พอ่หลกัเมืองเพชรบูรณ์หลกัน้ี) 

4) คุณยายผาย เพ็งเขียว เล่าว่าในขณะท่ีมีการสร้างนครหลวงเพชรบูรณ์ และมีโครงการยา้ย
เมืองหลวงมานั้น คุณยายยงัเด็กมาก และไม่รู้เร่ืองราวดงักล่าว แต่ทราบถึงนโยบายให้สวม
หมวก เพราะตอ้งสวมหมวกเวลาเดินทางไปโรงเรียน กบันโยบายห้ามกินหมากเพราะท่ี
บา้นไดถ้อนสวนพลูทิ้งหมดจากนโยบายดงักล่าว  
และยงัจาํไดถึ้งช่วงท่ีมีเคร่ืองบินทิ้งระเบิด บา้นท่ีคลุมหลงัคาสังกะสีตอ้งเอาทางมะพร้าว
คลุมอีกชั้นหน่ึงก่อน เพื่อพลางไม่ใหม้องเห็นจากทางอากาศ 
ส่วนเร่ืองการเกณฑ์คนงานมาทาํงานท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์นั้น ตอนนั้นทราบวา่มีคนงานจาก
หลายจงัหวดัถูกเกณฑ์แรงงานเขา้มาสร้างทาง ค่าแรงถูกและเป็นไขม้าลาเลียตายกนัมาก 
ตอนเดินทางไปโรงเรียนตามถนนท่ีตดัใหม่ยายก็เห็นว่ามีบางคนนอนป่วยอยูข่า้งทาง หิว
ขา้วหิวนํ้าน่าสงสารมาก  
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ภาพ บริเวณศาลหลกัเมืองเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีการบูรณะยกพื้นปรับระดบัและสร้างอาคารหลงัคาคลุม 

หลงัใหม่แทนหลงัคาสักกะสีแบบเดิม 
 
ผลสะท้อนทีเ่กดิขึน้จากนโยบายผงัเมืองในสมัยจอมพล ป. พบูิลสงคราม 

มุมมองของคนท่ีใช้งาน “เมือง” ท่ีสร้างข้ึนในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงครามน้ี มีเสียงสะทอ้นในดา้นดีเป็นส่วนใหญ่ การคา้ขายและการคมนาคมเจริญข้ึนดว้ยการสร้าง
เมืองใหม่การสร้างทางของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

การจดัสรรท่ีดิน พื้นท่ีอยูอ่าศยัและการขยายตวัของแหล่งชุมชนบา้นเรือนในผงัเมืองลพบุรี 
ซ่ึงถูกมองวา่แลง้นํ้า และขยายผงัเมืองใหม่ออกไปโดยไรคนตามไปอยู ่มีการสร้างบา้นเรือนเพิ่มข้ึน
ทางดา้นตะวนัตกของถนนรถไฟ เขตเมืองเก่าอยู ่จนทาํให้เมืองฝ่ังตะวนัตกแน่นไปดว้ยบา้นเรือน
ประชาชน (แต่อยา่งไรก็ตามสุดทา้ยแลว้การขยายตวัมายงัเมืองใหม่ก็เป็นส่ิงจาํเป็นเม่ือเมืองเก่าไม่
สามารถขยายตวัได้อีกต่อไป และในปัจจุบนั พื้นท่ีซ่ึงสร้างไวส้ําหรับขยายตวัของเมืองก็เร่ิมพบ
ความหนาแน่นแลว้เช่นเดียวกนั) 

ดา้นการเวนคืนท่ีดินแบบบงัคบันั้น กลบัไม่พบปัญหาน้ีถูกพูดถึงเลยในขณะสัมภาษณ์ผูท่ี้
อยูร่่วมสมยักบัโครงการดงักล่าว  



189 
 

ทั้งน้ีผลสะทอ้นกลบัของผูค้นท่ีเป็นผูใ้ชง้านผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม(จาก
ตวัอยา่งท่ีสุ่มสัมภาษณ์)นั้น ต่างเห็นชอบดว้ยกบัโครงการนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึง
พวกเขาต่างไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปแบบของเศรษฐกิจและการคมนาคมท่ีดีข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดั 

ส่วนในมุมมองของความรู้สึกต่อ ภาพลักษณ์ ของถนน ทาง วงเวียน และอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบใหม่เช่นอาคารโรงแรมทหารบก หรือ อาคารโรงภาพยนตร์ทหารบก 
องคป์ระกอบต่างๆของการผงัเมืองในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามเหล่าน้ีนั้น เม่ือถามถึงส่ิงเหล่าน้ี
คาํตอบท่ีไดจ้ะมี 2 แบบคือ 

1. สําหรับกลุ่มท่ีอยู่ในอําเภอเมืองมาตลอด พบว่าต่างไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักต่อ
องค์ประกอบของผงัเมืองดงักล่าวท่ีไดถ้ามไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีอาจดว้ยเหตุผลเน่ืองมาจาก 
กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ทาํการสอบถาม(โดยเฉพาะในลพบุรี)เหล่าน้ี เห็นการเปล่ียนแปลง
ของเมืองตั้งแต่อายุยงัน้อย และอยูก่บัรูปแบบของเมืองใหม่มาตั้งแต่ตน้ จึงไม่ไดรู้้สึก
แปลกใหม่ หรือพิเศษอะไรมากนกั 

2. สําหรับท่านท่ีอยู่ต่างอาํเภอ มนัจะกล่าวว่าตอนนั้นอยู่บา้นนอก ไม่รู้หรอกว่าในเมือง
เขาทาํอะไรกนั อยา่งไรก็ตาม ส่วนหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีน้ี บางคนไดก้ล่าวถึง
ความตอ้งการในการเขา้มาเท่ียวในตวัเมืองลพบุรีบา้ง แต่ไม่เคยออกไปไหนไกลบา้น
เลย   หรือมีการพูดถึงแถวบา้น(อาํเภออ่ืน)วา่ สมยันั้นยงัไม่มีถนนเส้นใหญ่ตดัผา่นเขา้
ไปเลย “ไม่ไดเ้จริญเหมือนในตวัเมืองลพบุรีหรอก” 

ซ่ึงท่ีผลออกมาในลกัษณะดงักล่าวน้ี อาจดว้ยเพราะสมยันั้นไม่ไดนิ้ยมเดินทางออกไป
ต่างบา้นมากนัก เม่ืออาศยัอยู่ท่ีใดก็ต่างประกอบอาชีพอยู่ในแถบบริเวณดังกล่าวนั้นโดยตลอด 
ดงันั้นการเปรียบเทียบหรือมุมมองท่ีมีต่อการผงัเมือง จึงออกมาในลกัษณะดงักล่าว คือคนในพื้นท่ี
เองท่ีเห็นผงัเมืองรูปแบบน้ีจนชินตาแล้ว ไม่ได้มองว่าเป็นของแปลก หรือสวยงามน่าประทบัใจ 
หรือเป็นความเจริญเหนือกว่าท่ีใด เน่ืองด้วยไม่ไดมี้ขอ้เปรียบเทียบผงัเมืองดงักล่าวน้ีกบัผงัเมือง
แบบเดิม หรือผงัเมืองของเมืองอ่ืนๆ 

และจากท่ีไดพู้ดไปบา้งแลว้ในช่วงตน้ของบทน้ีเร่ืองบนัทึกของนายชลอขา้หลวงจงัหวดั
ลพบุรีนั้น ท่ีกล่าววา่ชาวเมืองมองวา่ผงัเมืองลพบุรี สง่างามเหนือเมืองอ่ืนๆ อาจเป็นการบนัทึกโดย
อิงความรู้สึกส่วนตวัของท่านเองส่วนหน่ึง เน่ืองจากการเป็นขา้หลวงจงัหวดัยอ่มเป็นธรรมดาท่ีจะมี
การเดินทางไปตรวจงานในจงัหวดัต่างๆ และไดเ้ห็นบา้นเมืองอ่ืนๆมามาก จนสามารถเปรียบเทียบ
ไดว้า่ การผงัเมืองของลพบุรีน้ี ใหค้วามรู้สึก สง่างามเหนือเมืองอ่ืนๆ 
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สอดคลอ้งกลบักลุ่มผูสู้งอายุท่ีไดท้าํการสัมภาษณ์ จากคาํตอบแบบท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้
อยูใ่นตวัอาํเภอเมืองลพบุรีท่ีมองวา่เมืองลพบุรีมีในสมยันั้นมีความเจริญกวา่อาํเภอของตนเป็นอยา่ง
มาก 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวสรุปไดว้า่ ภาพสะทอ้นของเมืองใหม่ลพบุรี ในมุมมองของผูค้นร่วมสมยั
นั้น เห็นวา่ผงัเมืองดงักล่าว สร้างความรู้สึกถึง ความเจริญ และความสง่างามเหนือเมืองอ่ืนๆ 

สาํหรับการผงัเมืองในจงัหวดัเพชรบูรณ์นั้นเน่ืองจากยงัสร้างไม่เสร็จ ดงันั้นความรู้สึกของ
ผูค้นร่วมสมยัต่อเมืองท่ีกาํลงัสร้าง และเมืองชัว่คราวท่ีมีการใชง้านอยูใ่นขณะนั้นเป็นเช่นไรนั้น อาจ
แบ่งมุมมองความรู้สึกออกไปเป็น 2 ฝ่าย ส่วนหน่ึงคือประชาชนในท้องถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดั
เพชรบูรณ์ และอีกฝ่ายคือพลเรือนและกาํลงัพลท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในช่วงเวลาดงักล่าว 

โดยความรู้สึกของผูค้นในพื้นท่ีนั้ น นอกจากการรับรู้ถึงความเจริญของเมืองหลวงท่ี
หลัง่ไหลเขา้มาสู่ชนบทห่างไกลแลว้ ดว้ยความต่างของวฒันธรรมและองคป์ระกอบอ่ืนๆต่างไปจาก
เดิมเขา้มาทาํใหช้าวบา้นต่างรู้สึกถึง“ความเปล่ียนแปลง”แลว้ ยงัสร้างความรู้สึก”ต่ืนตาต่ืนใจ”ให้กบั
ชาวบา้นอีกดว้ย    ส่วนในแง่ของความรู้สึกท่ีมีต่อการผงัเมืองนั้น การตดัถนนขนาดใหญ่และเป็น
เส้นตรงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน (ก่อนหน้านั้นทางในจงัหวดัเพชรบูรณ์มีแค่เส้นเดียวและ
เป็นทางเกวยีน สะพานขา้มแม่นํ้ามีเพียง 2 แห่งและขาดการดูแล1) 

ซ่ึงความรู้สึกของคนนอกท่ียา้ยเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ี ณ ช่วงเวลานั้น หรือแมแ้ต่คนนอกท่ีไม่ได้
ยา้ยเขา้มา อาจกล่าวไดว้า่เต็มไปดว้ยความพร่ันพรึงในโรคภยัไขเ้จ็บท่ีแฝงตวัอยูใ่นพื้นท่ีส่วนหน่ึง 
และความจาํเป็นในการเข้ามาอยู่ตามคาํสั่งการของผูบ้งัคบับญัชาอีกส่วน ทาํให้มุมมองท่ีมีต่อ
จงัหวดัเพชรบูรณ์และเมืองท่ีกาํลงัสร้างเป็นการมองผ่านอคติของความทุรกนัดาร และความตาย
อย่างมากของผูค้นท่ีมายงัเพชรบูรณ์ ทาํให้เม่ือนึกถึงเมืองเพชรบูรณ์นั้น จึงมีความรู้สึกท่ีมาพร้อม
ความรู้สึกไม่ดีแฝงอยูเ่สมอ  

แต่กระนั้นเอง เม่ือพูดถึงอาคารชัว่คราวต่างๆท่ีถูกสร้างข้ึนในเวลานั้น ในการสร้างเมือง
ใหม่เพชรบูรณ์ต่างพูดถึงมุมมองของการปรับตวัเขา้กบัธรรมชาติเป็นอย่างดี และการผสมผสาน
วสัดุท่ีคุน้เคยกบัวสัดุท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในทอ้งท่ี ซ่ึงมีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากเช่นกนั โดยง
ความรู้สึกท่ีมีต่ออาคารโรงเรือนหรือสถานท่ีต่างๆนั้นกลบัพบว่าส่วนหน่ึงให้ความรู้สึกในแง่ดี
มากกวา่แง่ร้าย     อยา่งไรก็ตามความรู้สึกต่อเมืองในแง่ของภาพสะทอ้นต่อการผงัเมืองโดยรวมนั้น
ไม่อาจสํารวจได้ เน่ืองด้วยนครบาลเพชรบูรณ์ไม่ได้เสร็จส้ินตามจุดประสงค์ อย่างไรก็ตาม

                                                        
1 ดเูพิ่มใน ป. พิบลูสงคราม,จอมพล. สมุดสั่งการฝ่ายทหาร. 



191 
 
ความรู้สึกร่วมหน่ึงของทั้ งคนนอกพื้นท่ีท่ีเข้ามาและคนในพื้นท่ีเองช่วงเวลาดังกล่าว ต่างมี
ความรู้สึก “ต้ืนเตน้”กบัการสร้างเมืองหลวงใหม่ท่ีเพชรบูรณ์ดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย  

 

 
ภาพ บา้นรับรองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ท่ีมา : สาํนกังานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, นครบาลเพชรบูรณ์. [online]. Retrieved 10 May 2016, 
from http://www.nakornban.net/nakornban_history.htm 
 

 
ภาพ ศาลา โรงเรียนบา้นป่าแดง 
ท่ีมา : พลศกัด์ิ ไชยโกมินทร์, เรียบเรียง. หนังสืองานทอดกฐินสามัคคี. (วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2537), 
เอกสารอดัสาํเนา. หนา้ 3 
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ภาพ จาํลอง ของโรงเรียนนายร้อยจปร.ท่ีบา้นป่าแดง 
ท่ีมา : พลศกัด์ิ ไชยโกมินทร์, เรียบเรียง. อา้งแลว้, หนา้ 4 
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ภาคผนวก ข 
 

รวมคาํสั่งจากสมุดสั่งการเพชรบูรณ์ และสมุดสั่งการฝ่ายทหาร เรียงตามวนัท่ีไว ้ดงัน้ี เพื่อ
ประโยชน์สาํหรับการเรียบเรียงเหตุการณ์และการวเิคราะห์ (ทั้งน้ีไดถ้อดตวัสะกดท่ีใชใ้นขณะนั้น
มาเป็นแบบปัจจุบนั ยกเวน้ช่ือบุคคล) 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงคาํสั่งการในสมุดคาํสั่งการเก่ียวกบั จ.เพชรบูรณ์และการยา้ยเมืองหลวง 

ว./ด./ป. รายการ คาํสั่งการ  
21 พ.ค. 86 ขอกรมแผนท่ี ขอท.อ. ขอมหาดไทย แผนท่ี แผนผงัเพชรบูรณ์ หล่มศกัด์ิ รูปถ่าย

จากเคร่ืองบิน ถา้มี อยากไดว้นัน้ี 
 บอก พล.ท. เกสส่งสี ใหป้ระชุมผูแ้ทนมหาดไทย เกษตร พาณิชย ์นิช อุตสาหกรรม 

วา่ทางทหารตอ้งการมีท่ีบญัชาการท่ีเพชรบูรณ์ไวส้ักแห่งหน่ึง เป็นฐานทพัในตวั มี
ความจาํเป็นสะสมเสบียงอาหารไวใ้หม้าก ปลูกบา้วสะสมไว ้ทั้งน้ีสาํหรับปลายฤดู
ฝนน้ี จะมีทางทาํไดอ้ยา่งใด เวลาน้ีมีอยูเ่พียงใด (อยา่โทรศพัท)์ 

11 ก.ค. 86 กรุณาหาแผนท่ี 
ก. ประเทศไทยท่ีมีทางคมนาคม เคยเห็นมีแผนท่ีใหญ่ 
ข. แผนท่ีรายละเอียดบริเวณตะวนัตกจดแม่นํ้าเจา้พระยา ใตจ้ดแม่นํ้าป่าสัก 

ไปจนถึงท่ีเราไปเม่ือวาน(อยุธยา?) เหนือเพชรบูรณ์ 
12 ก.ค. 86 ดว้ยฉนัมีความประสงคจ์ะสร้างศูนยห์ลบภยัทางอากาศ(สกลภ) ข้ึนแห่งหน่ึง

สาํหรับประเทศ หากท่ีใดถูกโจมตีทางอากาศมาก ก็จะไดใ้ชเ้ป็นท่ีอพยพราษฎรไป
ยงัท่ีน่ี    ในการน้ีจาํเป็นตอ้งสร้าง องคก์ารต่างๆ เก่ียวกบัความจาํเป็นไว ้เช่นตลาด 
โรงพยาบาล โรงเรือนสาํหรับเช่า โรงเรียน แหล่งนํ้าเป็นตน้   เตรียมล่วงหนา้ไวแ้ต่
บดัน้ี ฉะนั้นใหผู้มี้รายนามดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการอาํนวยการ คือ 

1. พลต. ประจวร ปัจนึก     ประธานกรรมการ 
2. พ. สุนทรพินิธ                ท่ีปรึกษา 
3. พล.ต. กลมโชติกสเถียร      รองประธาน 
4. พ.ท. บุระ (เจา้กรมผผ.)    กรรมการ 
5. พ.ต. ลอ้ม บุรกรรมโกวทิ     กรรมการ 
6. ขา้หลวงภาคกรุงเก่า          กรรมการ 
7. ขา้หลวงภาคโคราช            กรรมการ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงคาํสั่งการในสมุดคาํสั่งการเก่ียวกบั จ.เพชรบูรณ์และการยา้ยเมืองหลวง (ต่อ) 

12 ก.ค. 86 8. ขา้หลวงจงัหวดัลพบุรี         กรรมการ 
9. พ.อ. คง บุนนาค                  กรรมการ 
10. พ. พิศาส สุขมุ (กรมทาง)    กรรมการ 
11. พ.ท. เผา่ ศรียานนท ์            กรรมการ 
12. พ.อ. อุดม สรยทุธ                กรรมการ 
13. พ.อ. สรานุชิต                      กรรมการ 
14. พ.ท. เนา เขมะโยธิน            กรรมการ 

กรรมการมีหนา้ท่ี 
1. พิจารณาศูนยก์ลางหลบภยั 
2. เลือกท่ีตั้งบริเวณตั้งแต่ แม่นํ้าป่าสัก บา้นบวัชุมไปยงัโคราช 
3. วางแผนการสร้าง 

ถา้ท่ีตั้งดีก็จะใหเ้ป็นเมืองหลวงต่อไป 
18 ก.ค. 86 ใหพ้อ. อุดมสรยทุธเป็นผูอ้าํนวยการสร้างถนนลพบุรีโดยไปยงัอาํเภอวิเชียรและไป

บรรจบกบัถนนตะพานหินเพชรบูรณ์ ซ่ึงถนนสายน้ีต่อไปใหเ้รียกวา่ถนนไชยวิ
บูรณ์  

 เพื่อแผนการยทุธจาํตอ้งมีรถไฟไปเพชรบูรณ์ ตอ้งการใหเ้สร็จภายใน 2488 
29 ก.ค. 86 เรียก พล.ท. สีนาถโยธารักษ ์กบัพระพิศาสสุขมุวทิ(กรมทาง) หารือเร่ืองสร้างทาง

บริเวณ โคราช เพชรบูรณ์ 
1 ส.ค. 86 ตามคาํสั่งสร้างทาง ซ่ึงมี พ.อ. หาน อุดมสรยทุธ เป็นผูอ้าํนวยการสร้างนั้น   ให้เพิ่ม

ทาํลงมาตามลาํนํ้าป่าสัก ฝ่ังตะวนัตกอีกสายหน่ึง คงจะเป็นระยะประมาณ 70 ก.ม. 
คือเร่ิมมาจากถนนไชยวบูิรณ์จดลาํนํ้าป่าสัก แลว้เลียบริมแม่นํ้าป่าสัก ลงมายงัแก่ง
คอย ต่อจากนั้นให้ต่อเขา้สระบุรี   ในชั้นน้ีให้เรียกถนนตรงน้ีวา่ ไชยสักด์ิบุรี การ
ด่วนเช่นเดียวกบัสายไชยวบูิรณ์ งบประมาณทางกรมทางกรุณาทาํคาํสั่งเพิ่มมาเพื่อ
ลงนาม  

5 ส.ค. 86 ถาม พ.ท. บุระ (ย.ย.) แผนผงัสร้างตลาดท่ีไชยบาดาลนั้นทาํแลว้เสร็จหรือยงั? ให้
ตั้งชุมชนน้ีวา่ค่ายสุรนารายณ์ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงคาํสั่งการในสมุดคาํสั่งการเก่ียวกบั จ.เพชรบูรณ์และการยา้ยเมืองหลวง (ต่อ) 

16 ส.ค. 86  สั่งกรมแผนท่ี + พ. ราชธรรม พิเศษ เจรจาซ้ือโรงพิมพป์ระชาชาติ เพื่อไปตั้งท่ี
เพชรบูรณ์  
“การไปตั้งโรงพิมพน้ี์ ก็เพื่อเวลากรุงเทพถูกโจมตีทางอากาศมากไม่สามารถทาํงาน
ได ้จะไดใ้ชโ้รงงพิมพใ์หม่ ท่ีเพชรบูรณ์ พิมพห์นงัสือราชการต่อไป และเพชรบูรณ์ 
หล่มศกัด์ิ จะเป็นเมืองหลวงต่อไป 

 ออกพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตหวงหา้มท่ีดินบริเวณ จ.เพชรบูรณ์ (รวมหล่ม
ศกัด์ิ) อ.ไชบาดาล จ. ลพบุรี, อ.พิมาย จ.โคราช 

 ใหก้รมป่าไมต้ั้งโรงเล่ือย 2 แห่ง ท่ีเพชรบูรณ์ 1 แห่งท่ี ไชยบาดาล  
 ให ้ป.ช. ตั้งร้านจาํหน่ายเคร่ืองก่อสร้างบา้น โรงเรือน ท่ีเพชรบูรณ์ 1 แห่ง ไชย

บาดาล 1 แห่ง เคร่ืองมุงหลงัคา ตะปู ไม ้เป็นตน้  
1 ก.ย. 86 บอกพ.อ. หาน อุดมสรยทุธ   งดสร้างทางจากสระบุรี-ไชบาดาล (ซ่ึงกินทางรถไฟ

ตะวนัตกป่าสัก) ใหเ้ร่งทาํถนนไชยวบูิรณ์ก่อน   ทาํเพิ่มไปยงัเขาท่ีมีนํ้าตก ห่างจาก
สามแยกถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ติดกบัถนนไชยวบูิรณ์ ไปตะวนัตกราว 15 
ก.ม. ขอแรงเป็นกิจก่อสร้างเมืองใหม่บริเวณ 3 แยกน้ีต่อไป 

8 ก.ย. 86 1. มหาดไทย 
เพื่อใหส้ะดวกแก่การอพยพ ในยามท่ีแห่งอนัของราชอาณาจกัรถูกโจมตีดว้ย
เคร่ืองบิน ฉนัเห็นสมควรยา้ยท่ีบญัชาการของรัฐบาลไปยงัจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
นครราชสีมา   และยา้ยเมืองเพชรบูรณ์ไปไวท่ี้ใหม่ ซ่ึงไดว้างแผนผงัไวแ้ลว้   ทั้งน้ี
ใหใ้ชเ้งินกู ้จากกระทรวงการคลงัเป็นเงิน 2 ลา้นบาท ขอใหรี้บลงมือตามน้ี ให้
เสร็จเป็นการด่วน ใหส้ามารถพอจะอพยพไปยงัจงัหวดัเหล่าน้ีไดภ้ายใน 2486 น้ี 

2. เห็นสมควรจะยา้ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปยงัจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ฉะนั้นใหผู้มี้นามต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ 
1) พล. ต. อุดมโยธายทุธ       เป็น ประธาน 
2) พล. ท. สีนาถโยธารักษ ์          ท่ีปรึกษา 
3) พล. ท. ประจนท                  ท่ีปรึกษา 
4) ผูแ้ทนกระทรวงทุกกระทรวง  กรรมการ,ใหข้อรายช่ือมา 
5) อธิบดีกรมโยธาเทศบาล        กรรมการ 
6) ผูแ้ทนสาํนกัราชวงั               กรรมการ 
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8 ก.ย. 86 กรรมการทาํหนา้ท่ี  
1. ไปเลือกท่ีตั้งกระทรวงทบวงกรมแลว้ทาํแผนผงัเสนอ 
2. เม่ือไดรั้บขออนุมติัแลว้ใหจ้ดัการกั้นเขตุพื้นท่ีและถางใหเ้ตียน 
3. จดัการออกแบบปลูกสร้างท่ีทาํงาน บา้น โรงเรือน 
4. จดบริเวณใหข้า้ราชการไว ้รับพื้นท่ีอยูเ่พื่อปลูกบา้นของตวัเองคนละไม่

เกิน 25 ไร่ แลว้จดัการทาํแผนผงั 
5. การยา้ยจริงจะเร่ิม ค่อยทาํค่อยไปตามโอกาส 

งบประมาณเตรีมขั้นตน้น้ีตั้งให ้1 ลา้นบาท 
11 ก.ย. 86 คาํสั่งตั้งคณะกรรมการจดยา้ยทรัพยมี์ค่าของชาติไปไว ้จ. เพชรบูรณ์ เพื่อกนัจาก

การทาํลายของสงคราม มีพล. ต. บริภณัฑย์ทุธกิจ เป็นประธาน 
15 ก.ย. 86 กรรมการยา้ย+ซ้ือ โรงพิมพป์ระชาชาติ ไปเพชรบูรณ์ 

วางแผนยา้ยโรงพิมพทุ์กประเภาไปเพชรบูรณ์ 
17 ก.ย. 86 พ.ธ. ท.บ. ยา้ยคลงัแสงไปเพชรบูรณ์  

พ.ธ. ท.บ. ยา้ยโรงงานช่างแสงทั้งส้ินไปตั้งตามลาํนา้ป่าสัก ตั้งแต่บา้นบวัชุม ไปถึง
หล่มศกัด์ิหล่มเก่า 

24 ก.ย. 86 สั่งพ.ธ. ท.บ. วา่ใหคิ้ดยา้ยกรมพลาธิการไปไวท่ี้เพชรบูรณ์, ตั้งแต่บดัน้ี ค่อยยา้ยไป 
แต่ขอให้เร่ิมงานตั้งแต่บดัน้ี จะตั้งบริเวณใดใหต้รวจกบั พล.ต. อุดมโยธา รัตนาวดี 
กบั พ.อ.สรานุชิต ขอ้สาํคญัเม่ือถึงมกราคมน้ี ถนนจะไปเพชรบูรณ์ไดจ้ากกรุงเทพ 
ผา่นไชยบาดาล วเิชียรบุรี (ถาม พ.อ. หาน อุดมสรยทุธ) ขอใหท่ี้เพชรบูรณ์นั้นเปิด
ทาํการไดบ้า้ง เฉพาะกรมพาหนะของใหไ้ปตงัท่ีนั้นไว ้รถท่ีใหซ้ื้อใหม่ 50 คนั ก็
ขอใหไ้ปเก็บไวท่ี้เพชรบูรณ์... 
สั่งปลดักระทรวงกลาโหม วา่ใหย้า้ยกระทรวงกลาโหมไปไวท่ี้เพชรบูรณ์ ส่วนไป
อยูท่ี่ใด อยา่งไร ให้หารือกบั พล.ต. อุดมโยธา รัตนาวดี แลว้เสนอมาใหฉ้นัเพื่อ
อนุมติัก่อน ทั้งน้ีขอใหเ้ปิดทาํการไดบ้า้งโดยเร็วท่ีสุด 
อยากทราบวา่เงินบาํรุงท่ีจะขอดินแดนน้ีจะไดเ้ท่าใด และและเงินบาํรุงการทหารจะ
ใชไ้ดเ้ท่าใด ถาม ก.ล. กบั ป.ช. ตอ้งการทราบวนัน้ี   
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10 ต.ค. 86 แต่งตั้งให ้พล.ต. อุดมโยธา รัตนาวดี เป็นผูอ้าํนวยการสร้างเมืองหลวงใหม่ จ.
เพชรบูรณ์ ตั้งแต่บดัน้ี โดยใหมี้ท่ีอาํนวยการสร้างแผนผงัเมือง อาํนวยการสร้างให้
เป็นไปตามแผนผงั ประสานกิจการทั้งมวนเก่ียวดว้ยการก่อสร้างโดยตลอด และ
อาํนวยการยา้ยหน่วยงานราชการตลอดจนทรัพยสิ์น ... 

21 ต.ค. 86 ถามกรมแผนท่ีวา่สาํรวจแผนท่ีเพชรบูรณ์นั้นไดท้าํไปแลว้เพียงใด 
ถามกรมโยธาเทศบาลวา่ แผนผงัเมืองหลวงเพชรบูรณ์ทาํไปแลว้เพียงใด 

12 พ.ย. 86 ถามทาง พ.อ.เชวงศกัด์ิสงครามวา่ งบประมาณสาํหรับยา้ยไปเพชรบูรณ์นั้นไดต้ั้ง
ไวเ้ท่าใด? 
ตอบ งบประมาณยา้ยท่ีตั้งรัฐบาล 2 ลา้นบาท ส่วนท่ีขอเพิ่มอีก 1 ลา้นบาทนั้น ยงั
ไม่ไดต้ั้ง   แต่จะจ่ายไดใ้นรายจ่ายพิเศษในงบเงินป้องกนัราชอาณาจกัร ซ่ึงคงจะมี
เหลือ (พ.อ. ส.รัตนพิบูลชยั) 

14 พ.ย. 86 ขอแผนผงับา้นพกัคณะรัฐมนตรี ซ่ึง พ.ต.บุรกรรมโกวทิไดร่้างและฉนัส่งไป ย.ย. 
เพื่อใหก้ารสร้างถนนไชยวบูิรณ์ไปยงัเพชรบูรณ์ใหแ้ลว้เสร็จยิง่ข้ึน ใหพ้ล.ต อุดม
โยธา รัตนาวดี ขอใหท้หารท่ีลพบุรีร่วมมือในการสร้างน้ี   โดยตกลงกบั ผ.บ.
จงัหวดัทหารบกลพบุรี (พ.อ. ควร บุนนาค) เพื่อขอแรงทหารช่วยทาํ  

30 ธ.ค. 86 ทางจากสระบุรีไปแกงคอยใหท้าํเป็นถนนลูกรัง 
31 ธ.ค. 86 ตั้งโรงฆ่าสัตวท่ี์เพชรบูรณ์ใน ม.ค. 87 
2 ม.ค. 87 ยา้ยกรมทาง และโยธาเทศบาลไปอยูเ่พชรบูรณ์ ใน ม.ค. 87 

โรงงานซอ้มใหญ่กรงรถไฟ ยา้ยไปแก่งคอย 
3 ม.ค. 87 ใหส้อบถามขอความช่วยเหลือจาก พ.ต. ลอ้ม บุรกรรมโกวทิ วา่ อยากใหท้าํสนาม

กอลฟ์ท่ีเพชรบูรณ์ ใกลห้นองแสหน่ึงสนาม   เอาเพียงเท่าสวนจิตก็ได ้แต่ภายหนา้
ขอขยายใหเ้ท่าหวัหินยิง่ดี  
ใหบ้รรจุ พ.ต.ลอ้ม เป็นผูช่้วย พล.ต. อุดมโยธา และพน้ตาํแหน่งทาง
กระทรวงมหาดไทย 

4 ม.ค. 87 ใหม้หาดไทย เปิดโรงฆ่าสัตวท่ี์ไชบาดาล 
ใหพ้าณิช เปิดร้านของชาํ ท่ีไชยบาดาล 

6 ม.ค. 87 ใหอุ้ตสาหกรรม ตั้งโรงงานทาํเคร่ืองมุงหลงัคา ตดัไมต้ั้งท่ีเพชรบูรณ์หรือตะพาน
หิน 
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 สั่งมหาดไทย ซ้ือโรงไฟฟ้าของหลวงอนุภาสท่ีภูเก็ตไปตั้งท่ีเพชรบูรณ์ หรือหล่ม
ศกัด์ิโดยด่วน ใหเ้สร็จใน มกราคม 2478 

14 ม.ค. 87 ใหอุ้ตสาหกรรม ไปตั้งโรงงานต่างๆ ท่ีเพชรบูรณ์ 
24 ม.ค. 87 บอกไปทางมหาดไทยวา่ การอพยพราษฎรไปตั้งท่ีอยูแ่ละท่ีทาํมาหากินในท่ี

ปลอดภยันั้นขอใหป้ระกาศ ใหร้าษฎรรวมกนัหลายๆครัวเรือน เพื่อไดจ้าํนวนมาก
พอควรแลว้ จึงเลือกท่ีตามภูเขาท่ีเหมาะใหเ้ป็นท่ีอพยพ ในชั้นแรกใหป้ลูกบา้นไม้
ไผช่ัว่คราวให้เสร็จแลว้ให้จดัการขนราษฎรไป มีผูค้วบคุมเป็นระเบียบ ถา้ในขั้น
แรกท่ีอพยพไกลตลาดก็ใหแ้จง้แก่กระทรวงพาณิชจดัตลาดข้ึนพร้อมกนั รวมทั้ง
สร้างสุขศาลาข้ึนดว้ย หมู่บา้นอพยพหมู่บา้นหน่ึงควรเป็นภูเขาท่ีใกลน้ํ้า และ
พยายามใหอ้ยูเ่ชิงเขา...   เลือกตามลาํนํ้าป่าสักตั้งแต่แก่งคอยข้ึนไปถึงหล่มศกัด์ิสาย
หน่ึง และอีกสายหน่ึงตามประชาธิปัตยจ์ากสระบุรีข้ึนไปถึงเขาพงัเหยเชิงดงพระยา
เยน็(เลยบา้นบวัชุมข้ึนไป) และไปตามถนนไชยวบูิรณ์เขา้ล่มป่าสักเพชรบูรณ์ 

4 ก.พ. 87 ถาม บา้นท่ีลาํปางอยูไ่ดเ้ม่ือใด 
วทิยกุระจายเสียง(ยา้ยจากลพบุรี) ท่ีเพชรบูรณ์ใชไ้ดเ้ม่ือใด 
ทางจากเพชรบูรณ์ไป อ.งาว ลาํปาง กบัทางต่อโคราชไปพิมายและขอนแก่น เสร็จ
ไปถึงไหนแลว้ 

12 ก.พ. 87 ใหน้ายสาโรช (รักษาการคลงั)ข้ึนไปควบคุมการก่อสร้างถํ้าเก็บสมบติัเพชรบูรณ์ 
14 ก.พ. 87 ยา้ยการป้องกนัภยัทางอากาศเป็น 2 กลุ่ม 1 กรุงเทพ-ธนบุรี 2ลพบุรี-บวัชุม และ

เพชรบูรณ์ 
15 ก.พ. 87 ตั้งกรรมการยา้ยเด็กและผูห้ญิงไปอาศยัอยูเ่พชรบูรณ์ เพราะ ณ ท่ีนั้นพอจะ

ปลอดภยัจากองักฤษ อเมริกาได ้ 
17 ก.พ. 87 สั่งกระทรวงการคลงัวา่ 

  ท่ีเก็บทรัพยสิ์นมีค่าท่ีเพชรบูรณ์ยงัไม่เหมาะดี อาจทาํใหเ้สียหานได ้โดยเฉพาะ
ของศิลปากร ฉะนั้นใหก้ระทรวงการคลงัสร้างคลงัข้ึนใหม่ เป็นตึกชิดภูเขาบริเวณ
ถํ้าเก็บทรัพยปั์จจุบนัน้ี   คิดใหเ้ป็นท่ีเก็บของกระทรวงการคลงัเสียทีเดียว   อีกหลงั
หน่ึงเป็นท่ีเก็บทรัพยข์องของศิลปากร ทาํเป็นพิพิธภณัฑเ์สียทีเดียว   อีกหลงัเป็น
ของสาํนกัพระราชวงั รวม 3 แห่งดว้ยกนั   ของใหท้่านรัฐมนตรีวา่การคลงั เป็น
ธุระเป็นพิเศษ ลงมือสร้างโดยด่วน...  
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21 ก.พ. 87 ยา้ย บก. ทบ. กบั พ.ธ. ท.บ. ไปเพชรบูรณ์ เลือกตั้งท่ีกรมโยธาก็ได ้ส่วนกลาโหม
อยูก่รุงเทพไปก่อน 

23 ก.พ. 87 ถนนไชยวบูิรณ์เป็นถนนประกอบการยทุธท่ีสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งใชใ้นการทหาร
ของ ท.พายพั และท.2 หากสร้างใหเ้สร็จใชจ้ารจรไม่ไดก่้อนพฤษภาคมน้ี การ
ป้องกนัชาติจะพน้ภยัไดย้ากยิง่... 
...ช่วยเกณฑแ์รงงาน 2,000 คน ภาคอีสาน จาํเป็นตอ้งใช้ 

26 ก.พ. 87 สั่งกระทรวงมหาดไทย จดัส่งปลดัอาํเภอ 20 คนมาคุมการสร้างถนนไชยวบูิรณ์ 
ติดต่อคลงัของบประมาณสร้างถนนไชยวบูิรณ์ 3 ลา้น จ่ายหมดในพฤษภาคม 2487 
...เพื่อจ่ายแก่คนสร้างทางไดท้นัทีเม่ือทาํงานเสร็จ และจะส่งกลบับา้นจากการ
เกณฑ ์
ทาํคาํสั่ง บ.ก. สูงสุดคือประธานกรรมการสร้างถนนไชยวิบูรณ์ มีอาํนาจเร่ืองเกณฑ์
จา้งแรงงาน เกณฑจ์า้งรถบรรทุก และเรียกเกณฑส์ั่งการใดๆเพื่อใหส้ร้างถนนไชยวิ
บูรณ์สาํเร็จไปดว้ยดีตามกาํหนด ใน พ.ค. 87 น้ีได ้ทุกประการ... 

27 ก.พ. 87 ...สั่งกรมไปรษณียจ์ดัการปรับปรุงเพิ่มเติมโทรศพัทท่ี์เพชรบูรณ์ใหใ้ชก้ารไดดี้และ
พอเพียงแก่ความตอ้งการของราชการท่ีเพชรบูรณ์ใหเ้สร็จภายใน มี.ค. 87... 

29 ก.พ. 87 จะไปเยีย่มทหารท่ีหินฮาว (เหนือหล่มเก่า)... ขอให้เจา้หนา้ท่ี ย.ย. ไปดว้ยเสมอเพื่อ
พูดเร่ืองโรงทหาร 

 เรียน ร.ม.ต. มหาดไทย 
1. ใหก้รมโยธาเทศบาลยกมาอยูท่ี่เพชรบูรณ์ 
2. เม่ือยกมาท่ีเพชรบูรณ์แลว้ขอใหท้าํหนา้ท่ีดงัน้ี 

-  สร้างบาํรุงถนนสายหลกัของเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เขาท่าวงัชมพู(วงัชมพู) ถึง
ค่ายทหารบา้นหินฮาวเหนือหล่มเก่า 7 ก.ม. เป็นถนนชั้นดีหน่ึง 
- สร้างและบาํรุงรักษาถนนเขา้ท่ีทาํงานของกระทรวงทบวงกรมใน
เพชรบูรณ์ทุกแห่ง กิจการเหล่าน้ีใหข้ึ้นตรงต่อฉนัโดยตรง 
- สร้างการไฟฟ้าและประปาท่ีเพชรบูรณ์ทุกแห่ง 

 ถึง ร.ม.ต. คลงั 
   ...ขอเรียนใหช่้วยจดัการดงัน้ี 

1. ถนนบริเวณท่ีเก็บทรัพย ์ตอ้งทาํใหล้าดนอ้ยลง... 
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 2. ขอใหต้ดัถนนเป็นวงรอบผา่นถํ้า 
3. ใหล้งผวิจาราจรถนนบริเวณท่ีเก็บทรัพยใ์หใ้ชไ้ดทุ้กฤดู… 
4. บริเวณรอบๆถํ้าใหใ้หย้าแนวกนันํ้าและกนัพงั... 
5. ตรงปากประตูถํ้าขอใหท้าํหลงัคากนันํ้าฝนสาดและไหลเขา้ประตูถํ้า 
6. ใหก้ั้นร่องเก็บนํ้าสาํหรับเจา้หนา้ท่ีใช ้ 
7. บา้นโรงเรือนของเจา้หนา้ท่ีสร้างไวช้ัว่คราวไม่เหมาะกบังานของ

ทรัพยสิ์น ขอใหส้ร้างเป็นถาวรดว้ย 
8. ขอใหต้ั้ง พ.อ.เผา่ สรียานนทเ์ป็นผูอ้าํนวยการก่อสร้างแทนตวัท่าน 
9. ควรยา้ยกรมคลงัซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลทรัพยเ์หล่าน้ีท่ีกรุงเทพมาตั้งท่ีเพชรบูรณ์ 
10. กรมคลงัของท่านยงัไม่มาทาํอะไรเลย... ขอใหส้นบัสนุนบา้งตามความ

สมควรเพราะอยูใ่นรัฐบาลเดียวกนั 
 ใหก้รมทางทาํประกาศและป้าย ตั้งช่ือถนน จากศาลาชมวิวถึงยอดเขาสูงสุดด่านคู่

(บา้นด่านคู่ อาํเภอด่านซา้ย งหวดัเลย)วา่ ถนนสามคัคีไชย 
 ออกหนงัสือพิมพช่ื์อ เพชรบูรณ์ชยั ฉนั(จอมพล ป.)เป็นบรรณาธิการพิมพท่ี์กรม

แผนท่ี ใหพ้วกกรมเสนาธิการช่วย พ.อ. สส. รัตน พิบูลชยั เป็นผูท้าํแทนฉนั... 
1 มี.ค. 87 สั่ง ย.ย. ยา้ยท่ีตั้งไปอยูเ่พชรบูรณ์ ใหมี้สาขาท่ีลพบุรี และกรุงเทพ 

สร้างโรงทหาร ท่ีเพชรบูรณ์+ บวัชุม โดยเร็ว 
 พล.ต. สุริยสัตย ์ผูอ้าํนวยการทรัพยสิ์น(ส่วนพระมหากษตัริย ์  ใหจ้ดัการก่อสร้าง

และเร่ิมงานท่ีเพชรบูรณ์ โดยสร้างเรือนโรงชัว่คราวดงัน้ี  
1. สร้างโรงมหรสพ โรงหน่ึง 
2. สร้างโรงแรมและเร่ิมเปิดขายอาหาร เคร่ืองด่ืม หน่ึงแห่ง 
3. สร้างร้านขายอาหารเบากลางคืน หน่ึงแห่ง 
4. สถานท่ีสร้างทั้ง 3 น้ี ใหส้ร้างบริเวณใกลท่ี้ตั้งจงัหวดัเพชรบูรณ์ปัจจุบนัน้ี 

และรวมไวใ้กลเ้คียงกนั 
5. วสัดุก่อสร้างท่ีจาํเป็น ใหข้อซ้ือจากกรมยทุธโยธาและ หรือ พล.ต.อุดโยธา 
6. ชัว่คราว ใชไ้มแ้ละสังกะสี 
7. มอบให ้พ,อ.เป่า สรียานนทเ์ป็นผูอ้าํนวยการ 
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3 มี.ค. 87 ใหส้ร้างบา้นพกั ผล.ทบ. ท่ีบริเวณระหวา่งกระทรวงพาณิชยก์บั ย.ส. (กรมยทุธ
ศึกษา) ซ่ึงไดต้ดัถนนเขา้ไปแลว้   ใหส้ร้างบา้นถาวรมีกองรักษาการณ์ กองบงัคบั
การ บา้นพกัขา้ราชการ   บา้นผ.บ.ท.บ.สร้างเป็นตึกไดจ้ะดี นอกนั้นสร้างเป็นไมมุ้ง
จากหรือสังกะสี   ใหท้าํแผนผงัมาดูและงบประมาณมาดว้ย 

4 มี.ค. 87 โทรเลขเรียก พ.ธ. หรือผูแ้ทนมารับคาํสั่งสร้าง พ.ธ. ท่ีนํ้ากอ้ โดยเร็วท่ีสุด 
 บอกพิจิตร เกณฑค์น ให ้ย.ย. 600 คน มาตะพานหิน 

บอกนายอาํเภอหล่มศกัด์ิช่วยขนและซ้ือดินลูกรังใส่ถนนเขาบา้นกอ้(นํ้ากอ้) ใหเ้ตม็  
ถนน พ.ธ. ผวิ 5 ม. ห่างขา้งละ 1 ม. เปิดป่า 15 ม. บอกเจา้กรม ย.ย. ไปแลว้ 
อตัตรา ย.ย. ใหม่ ขอให้โทรเลขบอก พล.ท.สวสัดิรณรงคว์า่ ใหมี้หมายเหตุไวว้า่ 
อตัรททหารใหบ้รรจุพลเรือนได ้
 

5 มี.ค. 87 รมต. มหาดไทย 
     เพื่อประโยชน์ในการยทุธ จาํเป็นตอ้งเพิ่มพลเมืองในเพชรบูรณ์ ใหม้ากข้ึน
โดยเร็ว โดยวธีิจดัอพยพราษฎรตามจงัหวดัต่างๆท่ีมีพลเมืองมากทัว่ราชอาณาจกัร 
อยา่งยิง่ภาคอีสาน เหล่าน้ีมาตั้งบา้นเรือนและทาํมาหากินโดยเด็ดขาดท่ีเพชรบูรณ์ 
เพื่ออาศยัพวกน้ีให้เพาะปลูกเล้ียงสัตว ์เป็นอาหารแก่หน่วยทหารและอาศยัแรงงาน
ดว้ย ในชั้นน้ีขอใหช่้วยอพยพมาสัก 1000ครัว การอพยพน้ีใหเ้ป็นการชกัชวนมาทาํ
มาหากิน   ทางราชการจดัการขนส่งและจดัแบ่งท่ีทาํกินให ้ฝ่ังตะวนัออกแม่นํ้าป่า
สัก บริเวณเพชรบูรณ์ และขอทุนเร่ิมแรกใชต้ามความสมควร   งานน้ีเป็นงานยาก 
หวงัวา่คงช่วยสงเคราะห์ใหส้ําเร็จ   จะขอบใจมาก 

6 มี.ค. 87 ให ้พ.ต. ลอ้มบุรกรรมโกวทิ เป็นอธิบดีกรมโยธาเทศบาล 
จะสร้างถนนจากแยกวงัชมพูไปยงันํ้าตกตน้หว้ยนา 

7 มี.ค. 87 ยา้ยบ.ก. ท.บ. และกรมข้ึนของ ท.บ.ทุกหน่วยเขา้ประจาํท่ีตั้งเพชรบูรณ์ 
 ใหส้ั่งแก่ขา้หลวงเพชรบูรณ์ เวลาน้ีพูกบัปลดัจงัหวดั ให้ร่วมกบัอธิบดีกรมทาง 

สร้างถนน จากถนนสายสัมปทานบริเวณ บ.ป่าไมแ้ดงไปยงันํ้าตกหว้ยใหญ่ปลาย 
ค.ป่าไมแ้ดง...   ใหก้รมทางทาํสาํรวจแนวทาง ส่วนทางขา้หลวงเป็นผูอ้าํนวยการ
สร้างร่วมกบักรมทาง ทั้งน้ีอยากไดใ้นเร็ววนัน้ี จะไดไ้ปสํารวจท่ีตั้งรัฐบาลท่ีนั้น...  
ใหบ้อก ผ.ท. ท.บ. จดัการทาํแผนท่ีรายละเอียดบริเวณนํ้าตกหว้ยใหญ่ปลาย ค.ป่า 
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 ไมแ้ดง โดยด่วนใหน้บัตรงนํ้ าตกเป็นศูนยก์ลาง แลว้สาํรวจเป็นวงกลมรอบจุด
นํ้าตกรัศมี 1 ก.ม.... 

9 มี.ค. 87 เน่ืองจากเขตระวาง ย.ส. กบัแม่นํ้าป่าสัก ตามลาํหว้ยป่าไมแ้ดงนั้น จะเป็นบริเวณ
ขยายเมืองเพชรบูรณ์ใหม่ ฉะนั้นภาคหน่วยงานราชการใดคิดจะเลือกเป็นท่ีตั้ง
หน่วยราชการขออยา่งใหข้ดัการขยายเมืองใหม่   สาํหรับกรมเช้ือเพลิงนั้น ขอให้
ยา้ยไปอยูชิ่ดเขาบริเวณตั้งแต่สามแยกวงัชมพู ไปตามเขาตามถนนสายตะพานหิน 
แต่ไม่ควรเกิน 8 ก.ม. 75 ไปทางตะพานหิน   และกรมเช่ือเพลิงน้ีตอ้งสามารถ
อาํนวยการให้เช้ือเพลิงได ้ณ ท่ีวงัใหม่น้ีภายใน เม.ย. 87 ดว้ย 

11 มี.ค. 87 บอกกรมทางวา่ ท่ี อ.ไชยบาดานเก่า จะตั้งโรงงาน   ฉะนั้นใหช่้วยทาํถนนเขา้ไป
ตามท่ีไดล้งมือไวแ้ลว้ ถนนสายนั้นไม่ยาวนกั 

20 มี.ค. 87 ตั้งโรงไฟฟ้า 
1. หล่มศกัด์ิ 
2. บริเวณหนองแส 
3. ศาลาเพชรบูรณ์ 
4. ระหวา่งเพชรบูรณ์-วงัชมพู 
5. บวัชุมไชยบาดาล 
ไดส้ั่งแก่ พ.ท. ลอ้ม บุรกรรมโกวทิ แลว้ 

23 เม.ย. 87 สั่ง ป.ต.อ. (กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน) ใหย้า้ยมาตั้งท่ีเพชรบูรณ์ 
บริเวณกลาโหมถาวร บา้นท่าพล   ใหก้ะการก่อสร้างชัว่คราวเพื่อใหย้กกนัมาได้
โดยเร็วก่อน แลว้ใหส้ร้างถาวรประจาํท่ีน่ี   

28 เม.ย. 87 พล.ต. ไชย.  
   เน่ืองดว้ยเพชรบูรณ์ มีหน่วยราชการยา้ยมามาก อยา่งยิง่ทางทหารไดม้าอยูท่ี่น่ี
หมดแลว้   สมควรปรับปรุงการปกครองใหเ้มาะสมอยา่งยิง่   ขา้หลวงคนเดียวคง 
ทาํงานไม่ทนัอยา่งแน่นอน ฉะนั้นขอใหช่้วยจดัการปรับปรุงเพชรบูรณ์เป็น นคร
บาลเพชรบูรณ์ ทาํนองนครบาลกรุงเทพ ธนบุรี ในชั้นน้ี ขอใหต้ั้งตาํแหน่งขา้หลวง
นครบาลเพชรบูรณ์หน่ึงตาํแหน่ง เป็นขา้ราชการชั้นพิเศษ เพื่อไดผู้ใ้หญ่เพียงพอ
บริหารงานไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน   และขอใหต้ั้งรองขา้หลวงเป็นชั้นเอก 1 คน มีปลดั
จงัหวดัชั้นเอก 1 คน   ในทางการคา้ ขอให้ตั้งพาณิชยจ์งัหวดั 1 คน เพื่อดูแลการคา้ 
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30 เม.ย. 87 สั่งใหก้รมปสุสัตวช่์วยบาํรุงส่งเสริมท่ีเพชรบูรณ์ เพราะเวลาน้ีไม่มีคนเล้ียงดว้ย 
นอกจากนั้นสมควรใหก้รมน้ีอพยพมาเขา้ท่ีเพชรบูรณ์ได.้.. 

1 พ.ค. 87 ช่วยตกลงให ้ย.ย.สร้างบา้นพกัพกั ผ.บ.สูงสุด   และต่อไปสร้างบ.ก. สูงสุด ณ 
บริเวณตรงขา้ม คนล่ะฝ่ังหว้ยป่าไมแ้ดงนํ้าตก ใชส้ังกะสีมุงหลงัคา... 

 ถามมหาดไทย วา่ 
   ในบริเวณเพชรบูรณ์ตามแนวถนนไชยวบูิรณ์ หากจะสงวนท่ีวา่งเปล่าไว ้มิให้
ใครจาํจองอยา่งหน่ึง และท่ีมีเจา้ของแลว้แต่ยงักีดขวางแผนผงัเมืองใหม่อีกอยา่ง
หน่ึง ทั้ง 2 ชนิดน้ี ตอ้งการให้เป็นของรัฐบาลจบัจองและซ้ือ   โดยมีระเบียบเขา้ผงั
เมืองใหม่ และไดเ้งินคืนคลงับา้งตามสมควร   จึงใคร่จะมอบงานน้ีแก่กรมท่ีดิน 
โดยร่วมกบักรมโยธาธิการ กรมทางและคณะกรรมการจงัหวดัเพชรบูรณ์ กบั
คณะกรรมการจงัหวดัลพบุรี ในส่วนท่ีดินถนนไชยวบูิรณ์ ตอนอาํเภอไชยบาดาล 
และจะมอบใหอ้ธิบดีกรมท่ีดินเป็นประธาน... 
กรมท่ีดิน ใหย้า้ยมาเพชรบูรณ์เพื่องานดงักล่าว 
การประกาศตั้งช่ือถนน ใหเ้พื่มถนนไชยวบูิรณ์ลงไปดว้ย 

 ใหห้ารือกบั ร.ม.ต. ส. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)และอธิบดีกรมชลประทาน 
จดัตั้งกองชลประทานข้ึนท่ีเพชรบูรณ์ หน่ึงกอง มีหนา้ท่ีจดัการสร้างทาํนบกั้นนํ้า 
สร้างเข่ือนและทาํเหมืองฝาย และการชลประทานสาํหรับทาํกสิกรรม   ตลอดจน
ขดุคลอง บาํรุงรักษาลาํคลองและลาํหว้ย ใหส้ะอาด มีนํ้าใชไ้ด.้.. 
หวัหนา้กองควรเป็นชั้นพิเศษ มีขา้ราชกาตามสมควร ตั้งท่ีทาํงานทีเพชรบูรณ์ 
หวัหนา้กองของ ม.ล. ชูชาติ กาํพู   จะจดัขา้ราชการจากกรมชลประทานมาเป็น
อตัราน้ีก็ยิง่ดี 

 ใหส้ั่งทรัพยสิ์นพระมหากษตัริยว์า่ 
   ฉนัมีความประสงคใ์หม้าสร้างตลาดสด และอาคารรอบตลาดสด และอาคารเช่า
อ่ืนๆ ท่ีเพชรบูรณ์ 3 บริเวณน้ี  

1. ตลาดเพชรบูรณ์ ใหส้ร้างบริเวณเพชรบูรณ์ ทางบา้นป่าไมแ้ดง ณ ท่ีน้ีให้
สร้างโรงแรม โรงมหรสพ ตลาดสด และอาคารใหเ้ช่า โดยสร้างตามถนน
รัถวธันา(รัฐวฒันา)ถนนใหญ่ไปป่าไมแ้ดง   จะสร้างบริเวณใดไดท้ั้งนั้น
แต่ใหเ้ขา้แผนผงัเมืองให้ตกลงกบัอธิบดีกรมโยธาในการวางตลาดและ 
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 อาคารดงักล่าวน้ี 
2. ตลาดวงัชมพู ใหส้ร้างบริเวณวงัชมพู จะสร้างท่ีใดใหเ้ลือกดู และตกลงกบั

กรมเสนาธิการทหารบกและกรมโยธาธิการก็ได ้การสร้างตลาดบริเวณน้ี 
ใหมี้ ตลาดสด โรงมหรสพ อาคารประกอบตลาด การสร้างตลาด โรง
มหรสพ อาคารบริเวณน้ีใหย้อ่มกวา่ตลาดเพชรบูรณ์ก็ได ้

3. ตลาดหล่มศกัด์ิ ใหส้ร้างบริเวณปากถนนเขา้กรมพลาธิการทหารบก หรือ
ปากถนนบา้น ผ.บ.ท.บ. ใหอ้ยูท่างฝ่ังตะวนัออกถนนสามคีชยั ใหม้าเลือก
และทาํแผนผงัเอาเอง จะหารือกรมโยธาธิการก็ได ้การสร้างตลาดบริเวณ
น้ีใหมี้ตลาดสด โรงมหรสพและอาคารใหเ้ช่า   เช่นเดียวกนัยอ่มกวา่ตลาด
เพชรบูรณ์ก็ได ้ใหส้มกบัภูมิประเทศทอ้งถ่ิน 

4. การสร้างตลาดดงักล่าวน้ีให้พยายามสร้างเป็นตึก 2 ชั้น สาํหรับตลาด
เพชรบูรณ์อาคารสร้างเป็นตึกเกินกวา่ 2 ชั้นยิง่ดี   ดูใหส้มกบัแผนผงัเมือง
ใหม่ ถา้สร้างเป็นตึกไม่ไดใ้ห้สร้างขา้งล่างเป็นตึกขา้งบนเป็นไมก้็ได ้  
ท่ีสุดหากขดัขอ้งใหส้ร้างดว้ยไม ้

การสร้างใหเ้ร่ิมลงมืออยา่งชา้ 24 มิ.ย. 87 ฝังรากเขตถา้ทาํไดก่้อนจะถือเป็น
ความชอบพิเศษ... 

2 พ.ค. 87 ช่วยบอก ย.ย.วา่ การสางป่าบริเวณบา้นพิบูล ป. หล่มศกัด์ินั้น ใหเ้ร่ิมสางจากใกล้
บา้นออกไปก่อน เห็นควรสางเพิ่มทิศใตข้องบา้นไปจรดห้วยนา้กอ้ และลึกลงไป
ดา้นหนงั อน่ึงเหมืองหนา้บา้นท่ีทาํการขดุใหม่นั้นอยากขอใหท้าํสะพานหรือผงัท่อ 
1 แห่งเพื่อขา้มสะพานไปฝ่ังนูน้ไดโ้ดยรถยนต ์และเอารถขดุบดไปบดสนามหนา้
บา้นฝ่ังโนน้ไว ้ 
อน่ึงตรงเหมืองท่ีหกัเป็นมุมหนา้บา้นน้ี ขอใหข้ดุเป็นวงกลมเพื่อใชซ้กัผา้กนัไดย้ิง่ดี 
ทาํบนัไดท่านํ้าดว้ย 
อยากใหพ้ิจารณาท่ีจอดรถของเรา ท่ีหล่มศกัด์ิน้ีทางริมหว้ยนํ้ากอ้ ขา้งล่าง หรือทาง
ใดก็ได ้เพราะการให้รถแล่นผา่นริมบา้นพกัอยา่งทุกวนัน้ีรบกวนเราเอง ทั้งรถข้ึน
เนินสูงบ่อยๆจะเร่ิมสึกเร็ว 

4 พ.ค. 87 บอกกระทรวงมหาดไทย ให้ยา้ยกระทรวงมาตั้งท่ีเพชรบูรณ์ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงคาํสั่งการในสมุดคาํสั่งการเก่ียวกบั จ.เพชรบูรณ์และการยา้ยเมืองหลวง (ต่อ) 

 บอกสาํนกัพระราชวงั ให้จดัการปักเขตวงัสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงวงัหลวงเขต
เหนือจดถนนท่ีเก็บทรัพยสิ์นดา้นตะวนัตกจดทิวภูเขา ทิศใตจ้ดถนนแยกจากหลกั
เมือง ทิศตะวนัออกจดถนนสามคีชยั  เม่ือปักหลกัแลว้ ให้กั้นเขตเสร็จและจดัการ
ถากถางป่าโดยเอาตน้ไมไ้ว ้  และแต่บดัน้ีใหล้งมือสร้างท่ีพกัผูส้าํเร็จราชการกบั
คณะประชุมผูส้าํเร็จกบัผูติ้ดตาม... 

 ใหก้ระทรวง พ. มาอยูท่ี่เพชรบูรณ์ตั้งแต่บดัน้ี และขอใหเ้ปิดโรงพยายาลรัฐท่ี
เพชรบูรณ์เพื่อรักษาคนเจบ็ท่ีเพชรบูรณ์เป็นการด่วน 

7 พ.ค. 87 - แนวถนนไชยวบูิรณ์ตอนเขา้สู่เพชรบูรณ์ให้เป็นแนวเดียวกบัแนวถนนเดิม 
-เขตสนามหลวงเพชรบูรณ์ใหต้ั้งแต่เหนือถนนรัถวธันาไปทางหล่มศกัด์ิจนจบ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และทางตะวนัตกใหต้ั้งเขตขอบหนองนารี 
-ทราบจากทรัพยสิ์นฯจะขยายถนนตรงปากทางเขา้ถนน “เชิดบุญชาติ” เป็นวงเวยีน
ขนาด 15 เมตร เห็นวา่ไม่ควรทาํ ควรขยายเป็นทางคู่ขนานกบัถนนสามคีชยัตรง
ปากทางดงักล่าวสัก 100 เมตรก็พอ 
-ใหท้าํประกาศนายกตั้งช่ือถนนในนครบาลเพชรบูรณ์ดงัน้ี 
1. ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ 
   ก. ตะพานหิน-ศาลาชมววิ ช่ือ (ตามผูอ้าํนวยการสร้างถนน) 
   ข. ศาลาชมววิ-ด่านคู่ ช่ือ ถนนสามคีชยั 
2. ถนนตดัใหม่สายประธานดา้นตะวนัตก ช่ือ ถนนปถมคชเสนีย ์
3. ถนนตดัใหม่จากเพิ่มทางไปถนนสามคีชยั ช่ือ ถนนรัถวธันา 
4. ถนนสายประธานดา้นทิศตะวนัออก ซ่ึงจะตดัใหม่ต่อไปใหช่ื้อถนนตาม
ผูอ้าํนวยการสร้าง 
5. ถนนจากเพชรบูรณ์ไปป่าไมแ้ดงซ่ึงแกจ้ากถนนเดิม ให้ช่ือ ถนนบุรกรรมโกวทิ 
6. ถนนไปบา้นนํ้ากอ้ ช่ือ ถนนเชิดบุนชาติ(?) ดูนามสกุลเจา้กรม ย.ย.ปัจจุบนั 
(ดูเพิ่มเติมท่ี “ประกาสสาํนกันายกรัถมนตรี เร่ืองตั้งช่ือถนนไนบริเวนนครบาล
เพชรบูรน์” ราชกิจจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนท่ี 39 วนัท่ี 27 มิถุนายน 2487 )  

21 พ.ค. 87 สั่งคมนาคม จดัการสร้างแผนผงักรมไปรษณีย ์กรมทาง กรมขนส่ง ท่ีบริเวณบา้น
ท่าพล จงัหวัเพชรบูรณ์ เป็นการด่วนใหส้ร้างถาวรโดยใชข้ดัแตะถือปูน   ส่วนบา้น
ราชการสร้างชัว่คราวพออยูไ่ด ้    
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ   ณฐัฐานิตย ์คะเชนทร์ 
ท่ีอยู ่   u_c1-stp@hotmail.com 
ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2554 สาํเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ ภาควชิาศิลป
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