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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวคิดโครงการถนนสายหลัก (The Main Street Program) 

ในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูชุมชนตลาดเก่า: กรณีศึกษาย่านการค้าตลาดโบราณนครเนือ่งเขต อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ เพื่อศึกษาถึงคุณค่าและความสำาคัญ ศึกษาแผนงานและ

การจดัการขององคก์รทอ้งถ่ินและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และศกึษาถึงข้อจำากัดและโอกาสในการอนุรกัษ์

และฟื้นฟูย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขตตามหลักการโครงการถนนสายหลัก (The Main Street 

Program) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยว

ในพืน้ที่ศึกษา เพือ่เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูย่านการค้าตลาดโบราณ

นครเนื่องเขต

Abstract 

 In the effort to preserve and revitalize NeungKet old market, this empirical research 

method is used in this project to observe value and significance of NuengKet old market. This 

study also focuses on two significant issues: local organization and relevant agencies manage-

ment plan, possibilities and limitations of Main Street Program on preserving and revitalizing 

Nuengket old market. This paper aims to suggest both local government and related agencies 

on the appropriate strategies which enable improvement in socio-economic conditions and 

authenticity of Nuengket old Market.

คำาสำาคัญ (Keywords):  โครงการถนนสายหลัก (The Main Street Program), อนุรักษ์ (Conservation), 

ฟื้นฟู (Revitalization), ย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต (Talaad Nakorn Nuengket)
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1. บทนำา

1.1  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ตลาดโบราณนครเนือ่งเขตเป็นจุดศูนย์

กลางในการค้าขายแลกเปลีย่นสินค้าในอดีต แต่

เมือ่การคมนาคมเปลีย่นจากทางน้ำาเป็นทางบก 

จึงทำาให้ตลาดซบเซา เกิดปัญหาการเสือ่มถอย

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากร ทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จึงได้พลิกฟืน้ตลาด

ขึน้มาใหม่ โดยใช้ “ชื่อย่านการค้าตลาดโบราณ

นครเนือ่งเขต” ซึง่จะเน้นในเรือ่งของการจัดให้

มีกิจกรรมและการท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้เน้นใน

เรือ่งของการอนุรักษ์อาคารและสภาพแวดล้อม

กายภาพ ดว้ยเหตุนี้จงึจำาเป็นทีจ่ะต้องมีการศกึษา

เพือ่หาแนวทางในการที ่จะอนุรักษ์และฟืน้ฟู

ใหต้ลาดดำาเนินไปไดอ้ยา่งรอบดา้น สามารถทีจ่ะ

สร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อมๆ กับการ

รักษาไว้ซึง่ความแท้ของสถานที่ วิถีชีวิตและสิง่

แวดล้อม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1)  ศกึษาคณุคา่และความสำาคญัของยา่น

การค้าฯ                    

 2)  ศึกษาถึงแผนงานและการจัดการใน

การอนุรักษ์และฟืน้ฟูย่านการค้าฯ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3) เพือ่ศึกษาข้อจำากัดและโอกาสในการ

อนุรักษ์และฟืน้ฟูย่านการค้าฯ ตามหลักการ

โครงการถนนสายหลัก (The Main Street Pro-

gram) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องรวมถึงผูป้ระกอบการภายใน

ย่านการค้า

 4) เพือ่เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมใน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านการค้าฯ

1.3  คำาถามการวิจัย

 1)  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วย

งานที่เกีย่วข้องมีแผนงานและการจัดการในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านการค้าฯ อย่างไร

 2)  มีประเด็นใดบ้างในการอนุรกัษ์และ

ฟืน้ฟูย่านการค้าฯ ที ่ ดีและเข้าเกณฑ์รวมถึง

ประเด็นใดบ้างที่ยังขาดและต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

 1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทำาการศึกษาใน

เรือ่งของแนวคิดโครงการถนนสายหลัก (Main 

Street Program) ทฤษฎีและแนวคดิทีเ่ก่ียวข้องใน

การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูเมืองประวติัศาสตร์ แนวคดิ

เกีย่วกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แนวคิดการ      

มีสว่นร่วมของประชาชน และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง

 2) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ทำาการศึกษาพื้นที่

ย่านการค้าตลาดโบราณนครเน่ืองเขต ต.นครเน่ืองเขต 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

1.5  วิธีการวิจัย

 1) ร ูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิง

ประจกัษ์ (Empirical research) โดยจะศึกษาความ

เป็นมาของย่านการค้าฯ ศึกษานโยบายและการ

จัดการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านการค้าฯ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานที ่

เกีย่วข้องเพือ่วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวคิด

โครงการถนนสายหลัก (The Main Street Pro-

gram) ของอเมริกา นำามาสรุปและเสนอแนะแนว

ทางในการบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟืน้ฟู

ย่านการค้าฯ 

 2)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีลงพืน้ที่

เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการทำาแบบสอบถามกับกลุม่

ตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบ

การในพ้ืนที ่จำานวน 73 คน และกลุ่มนักทอ่งเทีย่ว 

140 คน การสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรี
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 3) การออกแบบ (Design) คือ การออก 

แบบเมืองให้มีลักษณะโดดเด่น มีความปลอดภัย 

เพิม่ความน่าสนใจให้กับย่านธุรกิจ ดึงดูดผู้มา

เยือน

 4) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Eco-

nomic Restructuring) พยายามหาแหล่งเงิน

สำาหรับฟ้ืนฟูเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากร

ที่มีอยู่ในชุมชน นอกจากนียั้งมีหลักการสูค่วาม

สำาเร็จของโครงการถนนสายหลัก 8 ประการ ไดแ้ก่ 

ความเข้าใจอยา่งถ่องแท ้การก้าวทลีะข้ัน การช่วย

เหลือตนเอง การหาแนวร่วมหุ้นส่วน การสร้าง

อัตลักษณ์ทางธุรกิจ คุณภาพ การเปลีย่นแปลง 

การปฏิบัติ

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กี ่ยวข้องในการ

อนุรักษ์และฟื ้นฟูเมืองประวัติศาสตร  ์ การ

อนุรกัษ์ คอื การปกป้อง ดแูล ส่งเสริมและใหค้วาม

รู้ในการรักษาส่ิงทีม่คีณุคา่และมีความสำาคญัทั้งที่

เป็นรูปธรรมและนามธรรมสภาพแวดล้อมชุมชน

เมืองไม่ใหสู้ญสลายไป ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูท้ี่

อยู่อาศัยทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และ

คุณภาพชีวิต โดยการอนุรักษ์จะต้องระบุแหล่ง

วฒันธรรม เพ่ือกำาหนดวา่อะไรคือส่ิงทีค่วรอนุรกัษ์ 

และมีสถานะอย่างไร มีความสำาคัญตามหลัก

เหตุผลของการอนุรักษ์หรือไม่ ต่อมาคือการ

ประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรม เป็นการทดสอบ

ความแทแ้ละการประเมินบูรณภาพ ซ่ึงจะทำาใหไ้ด้

แนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธ ีการอนุรักษ์ 

ซึง่วิธีการอนุรักษ์จะมีหลายรูปแบบ แต่ทั้งนีต้้อง

มีมาตรการและแรงจงูใจในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

มรดกทางวัฒนธรรมเพือ่เป ็นการขับเคลือ่น

ให้การอนุรักษ์สำาเร็จ เช่น การให้เงินสนับสนุน 

การลดภาษี และการยกย่องให้รางวัล เป็นต้น 

เทศบาลตำาบลนครเนือ่งเขต เจ้าหน้าที ่จาก

เทศบาลตำาบลนครเนือ่งเขต เจ้าหน้าที ่จาก

สำานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะ

กรรมการยา่นการคา้ฯ และเจา้ของอาคารในพ้ืนที่

ย่านการค้าฯ การลงพื้นที่สำารวจภาคสนาม และ

การทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3)  การวเิคราะหข้์อมูล การประมวลผลจะ

ไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ  ทัง้ข้อมูลเอกสาร แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่สำารวจภาคสนาม โดย

นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลเพือ่ให้

ทราบถึงประเดน็ทีเ่ข้าเกณฑ์และประเดน็ทีจ่ะต้อง

ทำาการปรับปรุงแก้ไขตามหลักการโครงการถนน

สายหลัก

2.  การทบทวนแนวความคิดและวรรณกรรม 

 ที่เกี่ยวข้อง

2.1  แนวคิดโครงการถนนสายหลัก (The Main 

Street Program) เริ่มต้นจากกระแสการอนุรักษ์

โดยภาคท้องถิน่และภาคประชาชนในสหรัฐ 

อเมริกาในปี ค.ศ.1980 โดยโครงการมุ่งทีจ่ะฟ้ืนฟู

อาคารการค้าเก่าที ่ในอดีตเคยเป็นย่านธุรกิจ

หลักของพืน้ที่ ซึง่ในระยะต่อมาประสบปัญหา

ความซบเซา เน่ืองจากการขยายตัวของเมือง การ

พัฒนาบ้านจัดสรรชานเมือง โครงการถนนสาย

หลักจึงเป็นเหมือนกลไกขบัเคลือ่นทางเศรษฐกิจ 

เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพชุมชน ประวัติความเป็นมา 

อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน ซึง่แนวคิด

โครงการถนนสายหลัก 4 กลยุทธ์ ได้แก่                            

 1) องค์กร (Organization) เป็นการสร้าง

ความเป็นผู้นำาในท้องถิน่จากการรวมกลุม่กันใน

ชุมชนด้วยวิธีอาสาสมัครและไม่แสวงหาผลกำาไร

 2) การส่งเสริม (Promotion) คือ การสร้าง

ภาพลักษณ์ที ่ดีและความน่าเชื ่อถือของแหล่ง 

ธุรกิจในเมืองนั้น ๆ
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

มรดกวัฒนธรรม ต้องคำานึงถึงคุณค่าทางด้าน

กายภาพและด้านวัฒนธรรม ศักยภาพในการ

รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของกายภาพชุมชน 

ระบบและบริการต่าง ๆ จะต้องยึดความสมดุล

ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนเป็นหลัก 

นอกจากนี ้ ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว

ของพืน้ที่ก็เป็นสิง่สำาคัญ จะต้องพิจารณาจาก

สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ระบบสังคม

และเศรษฐกิจของพืน้ที่ ชนิดและลักษณะของ

การท่องเที ่ยวที ่เหมาะสม การจัดการจำานวน

นักท่องเที่ยว และการป้องกันมรดกทางกายภาพ

2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 

การเปิดโอกาสใหก้ลุ่มประชาชนผูม้สีว่นเก่ียวข้อง

ได้รับโอกาสและใช้โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมสาธารณะ กำาหนดทศิทางการพัฒนา การ

รับรู้ การแสดงความคดิเหน็ และมีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจของรัฐ ตัง้แต่เริม่ต้นจนกระทั่งสิน้สุด

กระบวนการ ซึ่งกระทำาอยู่บนหลักของความรู้สึก

รับผดิชอบและความเป็นเจา้ของ เพ่ือใหบ้รรลุตาม

เป้าหมาย ซึง่ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

สามารถแบ่งได ้3 ระดบัใหญ่ๆ คอื 1) การใหข้้อมูล

ข่าวสารใหค้วามรู้แก่ประชาชน 2) การแลกเปล่ียน

ข้อมูลให้คำาปรึกษา แต่ประชาชนยังไม่มีอำานาจ

ตัดสินใจ และ 3) การทีป่ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 

มีอำานาจในการตัดสินใจและดำาเนินการด้วย

ตนเอง

3.  พื้นที่ศึกษา

3.1 ประวติัและความเป็นมาในการอนรัุกษแ์ละ

ฟื้นฟูย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต 

 ตลาดนครเน่ืองเขตเป็นตลาดเก่าแก่มอีายุ

กว่า 130 ปี ตั้งอยู่ในตำาบลเนื่องเขต อำาเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีช่ือเรียกมาจากคลองที ่

ตัดผ่านซึง่ถูกขุดขึน้ตามพระราชประสงค์ของ

รัชกาลที่ 5 ซึง่คลองในช่วงดังกล่าวทรงมีพระ-

มหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า “คลองนคร

เนือ่งเขต” อันหมายความว่า “สุดเขตพระนคร” 

ตลาดโบราณนครเนือ่งเขตมีการตัง้รกรากโดย

ชาวจีน แต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขาย

สินคา้ทีม่คีวามเจริญรุ่งเรือง แต่เม่ือมีการตัดถนน

สุวินทวงศ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2505 ทำาให้

เปลีย่นการสัญจรทางน้ำาเป็นทางบก ตลาดจึง

ค่อย ๆ ซบเซาลง ต่อมาเทศบาลตำาบลนครเนื่อง

เขตร่วมกับสำานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้ริเริม่โครงการฟืน้ฟูตลาดโบราณนครเนือ่งเขต

ขึน้ภายใต้ช่ือโครง “การย่านการค้าตลาดโบราณ

นครเนือ่งเขต” โดยเริม่เปิดตลาดครัง้แรกใน

เดือนมิถุนายน 2552

3.2 สภาพทัว่ไปของย่านการค้าตลาดโบราณ

นครเนื่องเขต

 ตัง้อยู ่ในเขตการปกครองของเทศบาล

ตำาบลนครเน่ืองเขต อำาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อยู่ทางทิศเหนือของอำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ใกล้

ถนนสุวินทวงศ์ ในตลาดจะมีลำาคลองนครเนือ่ง

เขตตัดผา่น มีหอ้งแถวไม้เก่าแก่อายปุระมาณ 70-

80 ปี ทั้งสองชั้นและชั้นเดียว จำานวน 142 คูหา 

ต้ังเรียงรายทัง้สองฝัง่คลองเป็นระยะทางประมาณ 

500 เมตร ประชากรในเขตเทศบาลมีจำานวน 

1,605 คน ส่วนใหญ่ประชากรวัยหนุม่สาวจะไป

ทำางานต่างพื้นที่ในวันธรรมดา และจะกลับมาอยู่

อาศยัและประกอบธุรกิจการคา้เฉพาะในวนัเสาร์

และวันอาทิตย์ ดังนั้น ในวันธรรมดาผู้ที่อยู่อาศัย

ในยา่นการคา้ฯ ส่วนใหญ่จงึเป็นผูส้งูอายแุละเดก็
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4.  ผลการศึกษา

4.1 ด้านองค์กร (Organization) ภายในย่าน

การค้าฯ มีความสัมพันธ์ที่ดี เรือ่งของการรวม

กลุม่องค์กรยังมีน้อย แต่ผู้ประกอบการในชุมชน

มีทัศนคติที่ดีในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็น

คณะกรรมการเพือ่การตัดสินใจเกีย่วกับโครงการ

อนุรักษ์และฟืน้ฟู สำาหรับการมีส่วนร่วมจะอยู่

ในระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับข้อมูล

ข่าวสาร และมีบางส่วนทีมี่โอกาสเข้ามาเป็นคณะ

กรรมการตลาด

4.2 ด้านการส่งเสริม (Promotion) ผู้ประกอบ

การได้รับข่าวสารเกีย่วกับย่านการค้าฯจากการ

แจ้งด้วยวาจาจากคณะกรรมการตลาดเช่น

เดียวกันกับนักท่องเที่ยวที่รูจ้ักย่านการค้าฯจาก

การบอกต่อ สำาหรับเอกลักษณ์ของพืน้ที ่ คือ

อาหารและสินค้าพืน้ถิน่ สิง่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ผูป้ระกอบการใหค้วามเหน็วา่ คอืการบริการอยา่ง

จริงใจและเป็นกันเอง แต่สำาหรับนักท่องเที่ยวคิด

ว่าอาคารสถาปัตยกรรมเก่าเป็นสิ่งที่ดึงดูด

4.3 ด้านการออกแบบ (Design) กลุ่มตัวอย่าง

ทั ้ งหมดต ้ องกา ร ให้ ม ี กา รอน ุ รั กษ ์ อาคาร

สถาปัตยกรรมเก่า นอกจากน้ี ยงัต้องการใหมี้การ

ปร ับปร ุงทางด้านกายภาพ สาธารณูปโภค 

สาธารณปูการของพ้ืนที ่อยา่งเชน่ หอ้งน้ำา ทีจ่อด

รถและร้านขายของ ขายอาหาร เคร่ืองดืม่ โดยให้

มีจำานวนและมีความหลากหลายมากขึน้ และใน

ส่วนของนักท่องเที่ยวต้องการให้มีที่พักโฮมสเตย์

ในพื้นที่

4.4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Eco-

nomic Restructuring) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

มีรายได้จากการประกอบธุรกิจในย่านการค้าฯ 

ต่อสัปดาห์น้อยกว่า 5,000 บาท และคิดว่าสภาพ

เศรษฐกิจของตนเองดีขึน้หลังจากที ่ได้เข้ามา

ประกอบธุรกิจในพ้ืนที ่แต่กย็งัไม่มคีวามพึงพอใจ

ต่อสภาพเศรษฐกิจของตนเองเท่าที่ควร 

 นอกจากนี ้ ยังได้ทำาการศึกษาแผนงาน

และการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

และหน่วยงานที ่เกีย่วข้อง โดยหน่วยงานจะ

ประสานงานกันในการจัดการย่านการค้าฯ แต่

จะมีหน้าที ่หลักในการบริหารจัดการที ่ต่างกัน 

เทศบาลจะมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและจัดการ

เกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้าน

กายภาพและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว สำานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

จะมีหน้าที่ใหค้ำาปรกึษากับเทศบาลในการจัดการ

ย่านการค้าฯ และสนับสนุนในเรือ่งของกิจกรรม

ทางดา้นการตลาด การทอ่งเทีย่ว และการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ประกอบการ ในส่วนของคณะ

กรรมการย่านการค้าจะเป็นเหมือนสือ่กลาง

ระหว่างผู้ประกอบการกับเทศบาลและสำานักงาน

พาณิชย์จังหวัดในการดำาเนินการและการจัดการ

จากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นที่ดีและเข้า

เกณฑ์ ได้แก่ การประสานเชื่อมโยงองค์กรอื่นๆ 

ชุมชนมีโอกาสวางแผนด้านการท่องเที่ยว การมี

ส่วนร่วมของประชาชน และจิตสำานึกที่ดีเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร สำาหรับ

ประเด็นที่ยังขาดและควรปรับปรุง ได้แก่ การก่อ

ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ การประชาสัมพันธ์ 

การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมรดกวฒันธรรม มาตรการ

และแรงจงูใจในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมมรดกทาง

วัฒนธรรม การจัดการนักท่องเที่ยว ศักยภาพใน

การรองรับนักท่องเที่ยวของพืน้ที่ การจัดระบบ

กายภาพเพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว การมีแหล่งเงนิ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรในชุมชน 



การประยุกต์ใช้แนวคิดโครงการถนนสายหลัก (The Main Street Program) ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนตลาดเก่า: 
กรณีศึกษาย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พรพรรณ เทียนสุวรรณ และ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
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5. บทสรุป

 - ควรมีการจดัตัง้กรรมการเฉพาะกิจในการ

ดูแลเรือ่งของการอนุรักษ์และฟืน้ฟูในท้องถิน่ 

โดยเฉพาะในเรือ่งอาคาร เนือ่งจากในส่วนนีย้ัง 

ไม่มีการดูแลอย่างจริงจังและควรมีการประชา- 

สัมพันธ์ย่านการค้าให้มากกว่านีท้ั ้งในเรือ่งของ

การประชาสัมพันธ์เพือ่การท่องเที ่ยวและการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการได้ร ับทราบ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับย่านการค้าฯ

  -  ควรม ีการผนวกเร ือ่ งการอน ุรักษ ์

สิง่แวดล้อมมรดกวัฒนธรรมภายในพืน้ที่เข้าไว้

กับแผนพัฒนาของเทศบาลและควรมีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการอนุรกัษ์โดยเฉพาะอาคารเก่า 

รวมถึงควรมีการออกเทศบัญญัติควบคุมการ

เปล่ียนแปลงในพ้ืนทีท่ัง้สภาพแวดล้อมและอาคาร 

ควรจะต้องมีการกำาหนดขนาด รูปแบบอาคาร 

วัสดุให้เหมาะสมและควรมีมาตรการและแรง

จูงใจในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมมรดกวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะในเรือ่งของอาคาร เทศบาลควรจะ

สนับสนุนเจ้าของอาคารในการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารโดยอาจจะสนับสนุนในเร่ืองของการจัดหา

วัสดุ แรงงานช่าง หรืออาจจะมีการให้รางวัลกับ

เจ้าของอาคารที่ดำาเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์

และพัฒนาอาคารเก่า 

 - ควรจะมีการจัดการด้านกายภาพเพือ่

รองรับนักท่องเที่ยวและควรมีแหล่งเงินสำาหรับ

ฟืน้ฟูเพือ่สร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรที่มี

อยู่ในชุมชน ซึง่อาจจะใช้วิธีการจัดตัง้สหกรณ์

ออมทรัพย์หรือจัดตัง้กองทุนสินเชื่อหมุนเวียน

โดยธนาคารท้องถิ่น

 นอกจากที ่กล่าวมาแล้ว ทั ้งทางภาค

ประชาชนและหน่วยงานของภาครัฐควรจะนำา

หลักการสูค่วามสำาเร็จโครงการถนนสายหลัก 8 

ประการ ได้แก่ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การก้าว

ทีละขั้น การช่วยเหลือตนเอง การหาแนวร่วมหุ้น

ส่วน การสร้างอัตลักษณ์ทางธุรกิจ คุณภาพ การ

เปลีย่นแปลง การปฏิบัติ มาปฏิบัติควบคู่กันไป

พร้อมกับการดำาเนินการจัดการอนุรักษ์และฟืน้ฟู

ย่ า น ก า รค้ า ต ล าด โบ ร าณนคร เน ือ่ ง เข ต  

ซึ่งจะทำาให้ประสบผลสำาเร็จอย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรือ่ง “การปรับปรุงฟืน้ฟูย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุร”ี คร้ังน้ี เป็นการวจิยัประยกุต์ ประกอบดว้ยข้อมูลเชงิคณุภาพ และข้อมูลเชงิปริมาณ โดย

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ

พืน้ที่ ตลอดจนลักษณะสิง่แวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของพืน้ที่ในปัจจุบัน 2) ศึกษา

ทัศนคติและความต้องการของกลุม่ประชากรศึกษา ในประเด็นที่เกีย่วข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา 

และฟ้ืนฟูยา่นตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด และ 3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงฟ้ืนฟูยา่นตลาดเก่าริมน้ำา

ปากเกร็ด ในรูปแบบของแผนนโยบายและโครงการการพัฒนาเชิงอนุรักษ์

Abstract 

 The research on “Regeneration of Pakkret Old Waterfront Market in Pakkret Municipality, 

Nonthaburi Province” on applied research. The technique used comprises both qualitative and 

quantitative appoach. The research objectives of this study are 1) to study the history, evolution 

of settlement form of the study area and also physical environment, economic, and social 

conditions, 2) to seek opinion and demand of target group related to the issues of conservation, 

development and regenration of Pakkret old waterfront market and 3) to propose plans and 

policy to regenerate Pakkret old waterfront market.

คำาสำาคัญ (Keywords): ย่านตลาดริมน้ำา (Waterfront Market District), มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural 

Heritage), การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Development), การฟ้ืนฟูแบบรีเจนเนอเรช่ัน (Urban 

Regeneration)  
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1. บทนำา

1.1  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ตลาดเก่าริมน้ ำาปากเกร็ด ถือเป็นย่าน

ประวัติศาสตร์พืน้ที ่หนึง่ที ่ได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนาโดยปราศจากการวางแผน ในอดีต

ตลาดริมน้ำาปากเกร็ดเป็นศนูยก์ลางการคา้ทางน้ำา

ที่สำาคัญของจังหวัดนนทบุรี ดังข้อความที่ปรากฏ

ตามหนังสือที่พระกรุงศรีบริรักษ์ ข้าหลวงเมือง 

นนทบุร ีรายงานพระยายมราชเสนาบดกีระทรวง

มหาดไทยเมือ่ พ.ศ. 2458 ว่า “ตลาดค้าขายมี

ตลาดใหญ่ที่อำาเภอปากเกร็ดเป็นตลาดแพจอด

เรียงกันเป็นตับ ตั้งแต่หน้าวัดสนามไชยไปจนเลย

วดับ่อ ตลาดน้ีเป็นตลาดสำาคญัของเมืองน้ี ทำาการ

ติดต่อกับพวกตลาดย่อยและแม่ค้าเร่แถบเมือง

ปทมุ บางบัวทอง บ้านแหลมใหญ่ บ้านใหม่ตลาด

เน้ือ” ทัง้ยงัเป็นชมุทางการเดนิเรือระหวา่งอยธุยา

ถึงท่าเตียนเพือ่โดยสารและขนส่งสินค้า (พิศาล 

บุญผูก, 2553, น. 148-149) กระทั่งพืน้ที่ต้อง

ตกอยู่ในภาวะซบเซา อันเนื่องมาจากการพัฒนา

เส ้นทางการคมนาคมทางบกภายในจังหวัด

นนทบุรี โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานพระรามส่ี 

ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงศูนย์กลางการค้า

และความเจริญที่เกาะตัวไปตามแนวถนนแทน 

ย่านการค้าตลาดริมน้ ำาปากเกร็ดจึงมีบทบาท

ลดลง เกิดการอพยพย้ายถิน่เหรือกิจการการค้า

ไปยังพืน้ที่ทีม่ีความเจริญมากกว่า กลุม่อาคาร

เรือนแถวหรือห้องแถวไม้ ได้ถูกเปลีย่นแปลงไป

เป็นอาคารตึกแถวคอนกรีตดังในปัจจุบัน 

 จากความสำาคัญและปัญหาที่เกิดขึน้ของ

ย่านตลาดเก่าร ิมน้ ำาปากเกร็ดในปัจจุบัน จึง

เป็นการสำาคัญยิ่งในการหาแนวทางในฟืน้ฟูพืน้ที่

ในลักษณะของการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เพือ่ให้

สามารถสร้างประโยชน์เชงิพาณชิยไ์ดไ้ปพร้อม ๆ  

กับการดำารงรักษาย่านประวัติศาสตร์ตลาดเก่า

ริมน้ำาปากเกร็ด พืน้ที่มรดกทางวัฒนธรรม ซึง่มี

คุณค่าและความสำาคัญยิ่งของจังหวัดนนทบุรี

และประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไปสืบรุ่นลูกหลาน 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาพัฒนาการ

และลักษณะการตัง้ถิน่ฐานของพืน้ที่ ตลอดจน

ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคมของพื้นที่ในปัจจุบัน

 2) ศึกษาทัศนคติและความต้องการของ

กลุ่มประชากรศกึษา ในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับการ

อนุรักษ์ พัฒนา และฟืน้ฟูย่านตลาดเก่าริมน้ำา

ปากเกร็ด 

 3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงฟืน้ฟู

ย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด

1.3  คำาถามการวิจัย

 1) บริบทพืน้ฐานของย่านและตลาดตาม

ทฤษฎี มีความสอดคล้องกับบริบทของยา่นตลาด

เก่าริมน้ำาปากเกร็ดหรือไม่ และมีลักษณะเป็นเช่นไร

 2) ยา่นตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด มีบทบาท

และความสำาคัญอย่างไร และควรค่าแก่การฟื้นฟู

หรือไม่

 3) การปรับปรุงฟืน้ฟูย่านตลาดเก่าริมน้ำา

ปากเกร็ด มีแนวทางอย่างไร และสามารถกระทำา

ได้เช่นใดบ้าง

1.4  สมมุติฐานการวิจัย

 บริบทของยา่นตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด มี

ความสอดคล้องกับบริบทพืน้ฐานของย่านและ

ตลาดตามทฤษฎี เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทและความ

สำาคัญทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดันนทบุร ีซ่ึงมี

คุณค่าควรแก่การฟืน้ฟู ตามแนวทางการฟืน้ฟู

แบบรีเจนเนอเรชั่นหรือการฟืน้ชีวิตให้แก่เมือง 

(Urban Regeneration) โดยกระบวนการการ

พัฒนาเชิงอนุรักษ์
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย

 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา จะทำาการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที ่ เก ีย่วข ้องกับ

ย่าน ตลาด ระบบกิจกรรมและระบบที่ตัง้ พืน้ที่

ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ 

การพัฒนา และการฟืน้ฟูพืน้ที่ที่มีความสำาคัญ

ทางประวัต ิศาสตร ์ รวมถ ึงศึกษาล ักษณะ

สิง่แวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมของพ้ืนทีใ่นอดตีถึงปัจจบัุน ตลอดจน

ศึกษาทัศนคต ิและความต ้องการของกล ุม่

ประชากรศึกษาในประเด็นที ่เกีย่วข้องกับการ

ฟื้นฟูย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด

 2) ขอบเขตพืน้ที่ศึกษา จะทำาการศึกษา

พืน้ที่ย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด ซึง่เป็นพืน้ที่

ส่วนหน่ึงของชมุชนตลาดปากเกร็ดร่วมใจ 2 ซ่ึงต้ัง

อยูใ่นพ้ืนทีเ่ทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

1.6  วิธีการวิจัย

 1) รูปแบบการวิจัย งานวิจัยฉบับนี้ มีรูป

แบบเป็นการวิจัยแบบประยุกต์ ที ่ผสมผสาน

ระหว่างการวิจัยเชิงประจักษ์ และการวิจัยเชิง

วพิากษ์วจิารณ ์ซ่ึงประกอบดว้ยข้อมูลเชงิคณุภาพ 

และข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บและรวบรวม

ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที ่เกีย่วข้อง

และจากการสำารวจภาคสนาม เพ่ือใชป้ระกอบการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป ในรูปของข้อมูล

เชงิบรรบายและข้อมูลเชงิตัวเลข ประกอบรูปภาพ 

แผนที่ และแบบจำาลอง

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล จำาแนกออกเป็น 

2 ลักษณะ คอื การเก็บรวบรวมข้อมูลเชงิคณุภาพ 

ประกอบด้วย 7 วิธีการ ได้แก่ การทบทวนวรรณ- 

กรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การสังเกตการณ์ การสำารวจ 

การถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก และ

การบันทึกเสียง และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณ คือ การสอบถามประชาชนทั่วไปภายใน

พื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่  

 3) การวิเคราะห์ข้อมูล จำาแนกออกเป็น 

การวเิคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนา 

และการวคิราะหข้์อมูลทศันคติและความต้องการ

ของประชาชนในพืน้ที ่และนักท่องเที ่ยว โดย

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS)

2.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง ที่

ใชป้ระกอบการศกึษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ำาการ

สรุปเนื้อหาโดยย่อ ดังนี้

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับย่าน

 ยา่น เป็นพ้ืนทีส่่วนหน่ึงของเมือง เกิดจาก

การที่คนในชุมชนประกอบกิจกรรมร่วมกัน เกิด

เป็นความสัมพันธ์ในระดบัยา่นทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 

มีรูปร่างและขอบเขตไม่แน่นอน อันเนือ่งมาจาก

สภาพภูมิศาสตร์ที่แวดล้อมพื้นที่

2.2   แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัระบบกจิกรรม   

      และระบบที่ตั้ง

 รูปแบบลักษณะการตัง้ถิน่ฐานของพืน้ที่ 

(ระบบของทีต่ั้ง)  ในแต่ละยคุแต่ละสมัยต้ังแต่อดตี

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนัน้ จะสัมพันธ์กับกิจกรรม

ต่าง ๆ (ระบบของกิจกรรม) ที่มีในพื้นที่ กิจกรรม

ในแต่ละที่ตัง้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ

ของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่ได้ 

2.3 แนวคิดเกี ่ยวและทฤษฎีเกี ่ยวกับพื้นที ่

      ประวัติศาสตร์

 พื้นที่ประวัติศาสตร์ มีขนาดพื้นที่แตกต่าง

กัน มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม

ท้องถิน่ หรือมีลักษณะเป็นรูปแบบวิวัฒนาการ

ทางสังคมทีส่บืต่อมาในยคุต่าง ๆ  ซ่ึงยงัคงปรากฏ

หลักฐานโดยประวติัศาสตร์ หรือโดยอาย ุหรือโดย

ลักษณะแห่งสถาปัตยกรรมหรือคุณค่าทางศิลปะ 

และโบราณคดี 
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2.4  แนวคิดเก่ียวและทฤษฎีเกีย่วกบัมรดกทาง 

     วัฒนธรรม

 มรดกทางวัฒนธรรม เป็นเครือ่งหมาย

แสดงกิจกรรมและความสำาเร ็จของมนุษย์ใน

อดตี และเป็นหน่ึงในทรัพยากรทีไ่ม่สามารถสร้าง

ขึน้ใหม่ได้ ซึง่รวมไปถึงการดำารงชีวิตที่มีความ

เกีย่วข้องกับสิง่แวดล้อมที่อาศัยอยู่ เอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางจิตใจ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด

 ตลาด เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยน การ

พบปะ การทำากิจกรรมของคนภายในพื้นที่ สมัย

ก่อนมีลักษณะเป็น “ย่าน” มักผลิตและขายสินค้า

เฉพาะอย่างที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

      และพัฒนา

 การอนุรักษ์และพัฒนา เป็นหลักการที่

ใช้ควบคู่กัน เพือ่ดูแลและจัดการเมืองให้รองรับ

การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม ซึง่

มุมมองของนักผงัเมืองมุ่งใหค้วามสำาคญักับเมือง

ทีย่งัคงมีชวีติ ซ่ึงหมายถึง เมืองเก่าทีย่งัคงปรากฏ

หลักฐานที ่บ่งบอกถึงโครงสร้างของเมืองเดิม 

และยังมีการใช้สอยอย่างต่อเนือ่งจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฟื้นฟูแบบ 

      รีเจนเนอเรชั่น

 การฟ้ืนฟูแบบรีเจนเนอเรชัน่ หมายถึง การ

ฟืน้ชีวิตให้แก่พืน้ที่ที่เสือ่มถอยลง ผ่านแนวทาง

การปรับปรุงแก้ไขที่แตกต่างกันตามความเหมาะ

สมของพ้ืนทีน่ั้น ๆ  ทัง้ทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน อยา่งบูรณา

การระหวา่งการร้ือร้างสร้างใหม่ (redevelopment) 

การฟืน้สภาพ (rehabilitation) และการอนุรักษ์ 

(conservation) เพือ่ให้เกิดผลตอบแทนทาง

เศรษฐก ิจ และคงไว้ซ ึง่ประวัต ิศาสตร ์และ

วฒันธรรม โดยใหผู้อ้ยูอ่าศยัมีโอกาสไดป้ระโยชน์

จากการฟื้นฟูมากที่สุด

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ผู ้ วิจั ย ได้ ได้ทำ าการศึกษางานวิ จั ยที ่

เก่ียวข้อง จำานวน 2 เร่ือง คอื แนวทางการอนุรกัษ์

และฟืน้ฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทร 

สงคราม และการปรับปรุงฟืน้ฟูพืน้ที ่บริเวณ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากการศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีขา้งต้น พบวา่ ก่อน 

การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ การพัฒนา 

และการฟืน้ฟู พืน้ศึกษาที่มีลักษณะเป็นพืน้ที่ที่มี

คณุคา่และความสำาคญั จำาเป็นต้องมีการทำาความ

เข้าใจในบริบทต่าง ๆ  ของพื้นที่ก่อน โดยมีชุมชน

เป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มี

ส่วนเกีย่วข้อง เพือ่ให้ข้อเสนอแนะมีสอดคล้อง

และเหมาะสมกับพืน้ที ่มากที ่สุด โดยเน้นการ

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภายในพืน้ที่ ควบคู่

ไปกับการพัฒนาในดา้นต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟูพื้นที ่โดย

มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เป็นปัจจัยสนับสนุน

ข้อเสนอแนะดังกล่าว

3. สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีศึกษา

3.1 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน

 จากประวติัศาสตร์ความเป็นมาและความ

สำาคัญของพื้นที่ที่ได้กล่าวในบทนำา สามารถแบ่ง

พัฒนาการการต้ังถ่ินฐานของพ้ืนทีอ่อกเป็น 4 ช่วง 

ดังนี้ ช่วงที่ 1 สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

เป็นชุมชนเกษตรกรรมและตลาดน้ำาเพือ่การค้า  

ยคุแรก ชว่งที ่2 สมัยรัชกาลที ่5 - พ.ศ. 2510 เป็น

ชุมชนเกษตรกรรมและตลาดริมน้ำาเพือ่การค้า   

ยุคหลัง ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2551 เป็น

ชุมชนช่วงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนา

เส้นทางคมนาคมทางบก ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2552 - 

ปัจจุบัน เป็นชุมชนช่วงการฟื้นฟู
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3.2  สภาพทั่วไป

 ย่านตลาดเก่าร ิมน้ ำาปากเกร็ด มีองค์

ประกอบทางกายภาพ ประกอบด้วย บ้านเรือน

หรือร้านคา้ วดั ศาลเจ้า โรงเรียน ตลาด ทีว่า่งและ

ที่จอดรถ และเส้นทางการสัญจรและการเข้าถึง 

ทางด้านเศรษฐกิจนัน้ ขึน้อยู่กับการค้าและการ

บริการ ซ่ึงเป็นรูปแบบหลักของการประกอบอาชพี

ของคนในพ้ืนที ่ทางดา้นสังคม พ้ืนทีป่ระกอบดว้ย

คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยแท้ และคนไทยเชื้อ

สายมอญ ซึง่ยังคงมีการประกอบกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอยู่ แต่เป็นส่วนน้อย มีการรวมกลุ่มใน

ลักษณะชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ขึ้น 

และในส่วนของสิง่แวดล้อมน้ัน พ้ืนทีต่ั้งอยูบ่ริเวณ

ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ช่วงปลายของสายน้ำาซึ่งมี

ล ักษณะเป ็นร ูปเก ือกม ้า ต ่อเน ือ่งก ับคลอง

ลัดเกร็ด ดนิมีความอดุมสมบูรณจ์ากโคลนตะกอน

แม่น้ำาที่ทับถมกัน คนในสมัยก่อนจึงนิยมทำาการ

เกษตร ซึง่ในปัจจุบันเปลีย่นไปเป็นที่ดินเพือ่การ

อยู่อาศัย และการพาณิชย์ 

4.  ผลการศึกษา

4.1 ข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม  

 อาคารที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมดังกล่าว 

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นอาคารที่มีโครงสร้างไม้เป็น

หลัก สามารถจำาแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

อาคารไม้เดี่ยว จำานวน 2 หลัง กลุ่มอาคารห้อง

แถวไม้ จำานวน 9 กลุ่ม และอาคารทางศาสนา 7 

หลัง รวมจำานวนอาคารที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

ได้ทั้งสิ้น 28 หน่วย

4.2 ข้อมูลทัศนคติของกลุ่มประชากรศึกษา

 1) ข้อมูลทัศนคติของประชาชนทั ่วไป

ภายในพืน้ที ่  เก ็บข ้อมูลด้วยวิธ ีการสำามะโน 

คือ สอบถามผู้ใช้ประโยชน์อาคารทุกราย โดยใช้

แบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว

ทั้งสิ้น จำานวน 30 ราย โดยทั้งหมด มีความคิด

เห็นว่า ควรมีการอนุรักษ์อาคารไม้ดั้งเดิมที่มีใน

พ ืน้ที ่  เน ือ่งจากเป ็นอาคารที ่มี คุณค่าทาง

วัฒนธรรม ส่วนใหญ่ต้องการให้อนุรักษ์ทุกส่วน

ของอาคารหรือเพียงแคเ่ฉพาะดา้นหน้า และควร

มีการควบคุมการพัฒนาในทุก ๆ  ด้าน อีกทั้งควร

มีการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคและส่ิงอำานวย

ความสะดวกต่าง ๆ

 2) ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเที่ยว เก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากตัวแทนนักท่องเท่ียว 

จำานวน 100 คน ส่วนใหญ่เข้ามาเพ่ือเลือกจบัจา่ย

ซือ้ของและใช้เปน็ทางผ่านไปยังเกาะเกร็ด โดย

ต้องการใหมี้การปรับปรุงและเพ่ิมส่ิงอำานวยความ

สะดวกต่างๆ ในทุกๆ ด้าน รวมถึงควรมีการเพิ่ม

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการทอ่งเทีย่วภายในพ้ืนทีใ่ห้

มากยิ่งขึ้น 

 3)  ข ้อม ูลทัศนคติของต ัวแทนองค์กร

ภายในพืน้ที ่และข ้อม ูลทัศนคต ิของต ัวแทน

หน่วยงานท้องถิ่น เก็บข้อมูลจากตัวแทน จำานวน

อยา่งน้อย 2 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ ์ซ่ึงตัวแทน

องค์กรภายในพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 คณะกรรมการพัฒนา

ตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด สถาบันการเงินชุมชน

ปากเกร็ดร่วมใจ 2 และกลุ่มผู้สูงอายุ และตัวแทน

หน่วยงานทอ้งถ่ิน คอื เทศบาลนครปากเกร็ด โดย

ตัวแทนทัง้หมดมีความคดิเหน็วา่ สภาพโดยทัว่ไป

ของย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ดในทุก ๆ  ด้านมี

ความเส่ือมถอยและเส่ือมโทรมลง รวมถึงสูญหาย

ไป โดยเฉพาะทางด้านกายภาพ ท่ีอาคารไม้ด้ังเดิม

ส่วนใหญ่ถูกเปลีย่นแปลงไปเป็นอาคารปูน ซึง่มี

ความจำาเป็นยิ่งที่ต้องได้รับการฟืน้ฟู ในลักษณะ

ของการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ของคนในพืน้ที่ให้ดีขึน้ รวมทั้งเพือ่อนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมที่มีให้คงอยู่ต่อไปสืบรุ่นลูกหลาน
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5. บทสรุป

 ผลจากการศึกษา นำามาสูก่ารเสนอแนะ

แนวทางการฟืน้ฟูย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด 

ตามหลักการการฟื้นฟูแบบรีเจนเนอเรชั่น ดังนี้

 5.1 การฟืน้ฟูด้านกายภาพ ได้แก่ การ

ปรับปรุงทางเท้าและองค์ประกอบที่เกีย่วเนือ่ง 

การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเข้าถึง การปรับปรุง

ทา่เรือลพชยัและบริเวณโดยรอบ การพัฒนาพ้ืนที่

โล่ง ภายในยา่นตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด และการ

ออกเทศบัญญัติท้องถิ่น (Local Ordinance) เพื่อ

ควบคุมการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะ  

 5.2  การฟ้ืนฟูดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การส่ง

เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ภายใน

ย่านตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ภายในย่านตลาดเก่า 

ริมน้ำาปากเกร็ด การสร้างความหลากหลายของ

ร้านค้า ร้านบริการ และร้านอาหาร

 5.3 การฟืน้ฟูด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มองค์กรพัฒนาการงานอาชีพ 

การส่งเสริมกิจกรรมระหว่างหน่วยงานท้องถิน่ 

กลุ่มองค์กรภายในพื้นที่ โรงเรียน วัด และคนใน

พืน้ที่ การฟืน้ฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี 

โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง การจัดทำาเอกสารและ

เผยแพร่ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม ภายในย่าน

ตลาดเก่าริมน้ำาปากเกร็ด การฟืน้ฟูและบูรณะ

อาคารทีม่คีณุคา่ทางวฒันธรรม ภายในยา่นตลาด

เก่าริมน้ำาปากเกร็ด

 5.4 การฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ

เพ่ิมพ้ืนทีส่เีขียว โดยการพัฒนาพ้ืนทีโ่ล่ง การดแูล

รักษาแม่น้ ำาเจ้าพระยา การอนุรักษ์พืชพรรณ

พื้นถิ่น และปลูกทดแทน
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาปัจจัยเชิงนโยบายในการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง ปัจจัยเหล่านี้

ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 2) รูปแบบเมือง 3) การคมนาคมขนส่ง 4) คุณภาพชีวิต

และที่อยู่อาศัย 5) ระบบนิเวศเมือง 6) เศรษฐกิจและการลงทุน 7) การบริการขั้นพื้นฐาน และ 8) พื้นที่

สีเขียวและสิง่แวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายการพัฒนาเมืองหลาย

ศนูยก์ลาง โดยมุ่งเน้นศกึษาพ้ืนทีจ่งัหวดัปทมุธานี ทัง้น้ี ในงานวจิยัไดด้ำาเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

เชิงนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ หน่วยงานทางด้านผังเมือง ด้านคมนาคม

ขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ด้านนโยบายและแผน และ

เอกชน จำานวน 200 คน โดยเป็นลักษณะการสอบถามถึงทัศนคติและความคิดเห็นต่อปัจจัยการพัฒนา

เมืองหลายศูนย์กลาง โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ต่างให้ความสำาคัญต่อ

ปัจจยัทางดา้นคมนาคมขนส่งมาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็วา่ แนวทางการพัฒนาหลายศนูยก์ลาง

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนทางรางและการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

เพื่อการวางแผนอย่างบูรณาการ

Abstract 

 This research is to study contributing factors of polycentric city policy which include the 

factors of 1) strategic plan 2) urban form 3) transportation 4) quality of life and housing 5) urban 

ecosystem 6) economy and investment 7) infrastructure, and 8) green open space and environ-

ment. To reach the goal of this research, Pathumthani province is selected as a case study by 

conducting questionnaire survey. The respondents are from concerned organizations which 

consist of urban planning, transportation, environment, local authorities, academic institute, 
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policy and plan, and private sector- The total sets of 200 peoples were collected with the results 

of attitude and opinion about polycentric development. The finding demonstrated that most of 

organizations value transportation aspect as the highest important. This could reflect on the fact 

that to promote polycentric development, efficiency mode of transportation should be provided 

as the link of railway based system on the basis of land use integration.

คำาสำาคัญ (Keywords): เมืองหลายศูนย์กลาง (Polycentric City), จังหวัดปทุมธานี (Pathumthani 

Province), ระบบขนส่งมวลชนทางราง  (Railway Based System)

1. บทนำา

 การพัฒนาเมืองทีผ่า่นมาของประเทศไทย 

ขาดการวางแผนทีด่ ีซ่ึงทำาใหเ้กิดรูปแบบเมืองทีม่ี

ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ

ศนูยก์ลางเมือง และมีความเข้มข้นของกิจกรรมที่

หลากหลาย อาทิ แหล่งงาน พาณิชยกรรม  

สถาบันราชการต่างๆ (Barton & Grant, 2010) 

โดยเฉพาะพืน้ที่กรุงเทพมหานคร การพัฒนาใน

ด้านต่างๆ ดึงดูดประชาชนและแรงงานเข้ามา

ทำางานและประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการ

อพยพเข้ามาของประชากรต่างถิน่ ยิ่งทำาให้เกิด

ความหนาแน่น โดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาใน

เมือง ส่งผลให้เกิดการจราจรหนาแน่น ถึงแม้ว่า

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองไปยัง

พืน้ที่ชานเมืองหรือเขตปริมณฑล เช่น จังหวัด

นนทบุรี ปทุมธานี หร ือสมุทรปราการ แต่

ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเดินทาง

เข้าไปทำางานในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในความ

เป็นจริงแล้วการพัฒนาเมืองควรเชือ่มโยงระหวา่ง

ที่อยู่อาศัยและแหล่งงานโดยระบบขนส่งมวลชน

ทางราง เพือ่ลดปัญหาการจราจรติดขัดในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร จึงเป็นเหตุผลให้เกิดการศึกษา

การพัฒนารูปแบบเมืองหลายศูนย์กลาง และยัง

เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทาง

รางอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลางเพือ่การ

พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางมีความสำาคัญ

ในการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต โดยเฉพาะ

เมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เนือ่งจาก

เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลาง

หลักในกร ุงเทพมหานครและศูนย์กลางรอง

ในเขตปริมณฑล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างมี

ประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการเดินทาง

ระหวา่งพ้ืนทีด่งักล่าวดว้ยระบบขนส่งมวลชนทาง

ราง และยังทำาหน้าที ่ในการเชื ่อมต่อระหว่าง

ศูนย์กลางย่อยภายในจังหวัดเดียวกัน นอกจากนี้ 

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางยังก่อให้

เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างมีศักยภาพ

 

1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ในการศึกษานีไ้ด้ทำาการศึกษาปัจจัยเชิง

นโยบายการพัฒนาเมืองหลายศนูยก์ลางเพ่ือการ

พัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน โดยเน้น

การศกึษาปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบ

เมืองหลายศนูยก์ลาง ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัทาง

ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 2) ปัจจัยทาง

ด้านรูปแบบเมือง 3) ปัจจัยทางด้านการคมนาคม

ขนส่ง 4) ปัจจัยทางด้านคุณภาพชีวิตและการ

อยู่อาศัย 5) ปัจจัยทางด้านระบบนิเวศเมืองและ

ชุมชน 6) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556  
Built Environment Research Associates Associates Conference, BERAC 4, 2013

491

7) ปัจจัยทางด้านการเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐาน 

8) ปัจจัยทางด้านพืน้ที ่สีเขียวและสิง่แวดล้อม

เมือง ปัจจยัเหล่าน้ีมาจากการทบทวนวรรณกรรม 

Shaping Neighborhoods for Local Health and 

Global Sustainability (Barton & Grant, 2010) 

ทั้งนี้ จำาเป็นต้องศึกษาทัศนคติ นโยบายและแผน

งานหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมือง

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

1.2  ขอบเขตงานวิจัยและวิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี ้ เริม่จากการวางกรอบแนวคิด

ในการศกึษา เพ่ือวางทศิทางและการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การศกึษาและทบทวนแผนพัฒนาในระดบั

ชาติจนถึงระดับจังหวัด ซึง่มีความเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาทางด้านการคมนาคมขนส่งและการ

ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โดยส่งผลต่อทศิทางการพัฒนา

เมือง และไดร้วบรวมศกึษาแนวคดิทีเ่ก่ียวข้องกับ

การพัฒนาเมืองเพือ่เป็นประโยชน์ในการนำามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง 

ทั้งนี ้ การศึกษาปัจจัยเชิงนโยบายในการพัฒนา

เมืองหลายศูนย์กลางเพือ่การพัฒนาระบบขนส่ง

ทางรางได้ทำาการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงนโยบายใน

แต่ละปัจจัยได้จากทัศนคติและความคิดเห็นจาก

การเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

 

2. พื้นที่ศึกษา: จังหวัดปทุมธานี 

 ในการเลือกพ้ืนทีศ่กึษา ทางผูว้จิยัใชเ้กณฑ์

ทางด้านการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ด้านโครงสร้างและแผนพฒันาเมืองในอนาคต 

ด้านโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง และด้านการ

คาดการณ์ความต้องการเดินทางในอนาคตใน

พื้นที่ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร (สำานักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2553) ซึ่ง

จากการทบทวนจากเกณฑด์งักล่าว พบวา่ จงัหวดั

ปทุมธานี เป็นพืน้ที ่ที่รองรับการขยายตัวจาก

ศูนย์กลางเม ืองกร ุงเทพฯ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มีการใช้

ประโยชน์ท่ีดินที่ส่งเสริมการอยู่อาศัยและการ

จ้างงาน รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

และการเดินทางที่มุง่สูจ่ังหวัดปทุมธานี ทำาให้

พื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีการเข้าถึงที่สะดวก ส่งผล

ต่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ก่อให้เกิด

การจ้างงานขนาดใหญ่ ซึง่เป็นผลดีต่อการเชื่อม

โยงการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านที ่อยู ่อาศัย

และแหล่งงาน อกีทัง้ จงัหวดัปทมุธานียงัเป็นศนูย์

กลางทางดา้นการศึกษาวจิยัและการพัฒนาต่างๆ 

โดยเป็นที่ตัง้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่

สำาคัญหลายแห่ง และยังเป็นศูนย์กลางพาณิชย-

กรรมชานเมือง นอกจากน้ี ภายในเมืองศูนยก์ลาง

ยอ่มส่งเสริมใหเ้มืองดำารงอยูไ่ดด้ว้ยตัวเอง ลดการ

พึง่พาให้น้อยลง ย่อมเป็นผลดีในเชิงเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ดังนัน้ จังหวัดปทุมธานีจึงเป็นพืน้ที่ซึง่มี

ความเป็นไปไดใ้นการศกึษาและวเิคราะหรู์ปแบบ

ความสัมพันธ์ของการเปลีย่นแปลงเชิงกายภาพ

ของเมืองต่อการเปลีย่นแปลงทิศทางแผนและ

นโยบายการพัฒนาเมืองรูปแบบหลายศูนย์กลาง 

โดยมีการศึกษาแผนพัฒนาในระดับชาติจนถึง

ระดับจังหวัด ทิศทางในการพัฒนาเมอืงรูปแบบ

หลายศูนย์กลาง แผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

และการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ สังคม 

เศรษฐกิจของพื้นที่

3.  ผลการศึกษา: การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง

 นโยบายโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

 การพัฒนารูปแบบเมืองหลายศูนย์กลาง

3.1  แผนพฒันาระดับชาต ิระดับภูมภิาค และ

 ระดับจังหวัด
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 จากการทบทวนแผนพัฒนาในระดบัต่างๆ 

พบว่า แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานีมีเป้าประสงค์

ที่จะพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับแผน

พัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ซ่ึงมีการพัฒนาทัง้ 3 

ดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย

เฉพาะมีการเชื ่อมโยงแผนพัฒนาระบบขนส่ง

มวลชนทางรางเชื่อมต่อพื้นที่เมืองและชานเมือง

3.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

 ในการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง

 การศึกษาเชิงนโยบายในการพัฒนาเมือง

หลายศนูยก์ลาง ไดท้ำาการสำารวจความคดิเหน็จาก

กลุม่ผู ้เชี ่ยวชาญและกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่

เกีย่วข้อง ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ

คณาจารยท์างสถาบันการศกึษา รวมทัง้หมด 200 

คน ซึง่ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 8 สัปดาห์ 

(กรกฎาคมถึงกันยายน 2555) ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่ม

ผูม้ส่ีวนไดเ้สีย/ผูท้ีม่สีว่นเก่ียวข้องออกเป็น 7 ดา้น 

คือ 1) การคมนาคมขนส่ง 2) การวางผังเมือง 3) 

องค์กรทางดา้นส่ิงแวดล้อม 4) หน่วยงานปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 5) สถาบันการศึกษา 6) เอกชน/

ผู้ประกอบการ และ 7) หน่วยงานด้านนโยบาย

และแผน

3.3  การวิเคราะห์ทัศนคติและความคิดเห็น

 จากผูเ้ช่ียวชาญต่อการพฒันาเมอืงหลาย

 ศูนย์กลาง

 การวิเคราะห์ความสำาคัญของปัจจัยใช้

เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 สำาคัญมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 สำาคัญมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 สำาคัญปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 สำาคัญน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 สำาคัญน้อยที่สุด

3.3.1  การใหค้วามสำาคญัต่อบริบทของความเป็น

 ศูนย์กลางเมือง

 บร ิบทของความเป ็นศูนย์กลางเม ือง 

ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 2) 

รูปแบบเมือง 3) การคมนาคมขนส่ง 4) คุณภาพ

ชีวิตและการอยู่อาศัย 5) ระบบนิเวศเมืองและ

ชุมชน 6) เศรษฐกิจและการลงทุน 7) การบริการ

ขั้นพื้นฐาน และ 8) พื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม 

โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำาคัญทางด้านบริบท

ทางด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา (4.63) การ

คมนาคมขนส่ง (4.56) และคุณภาพชีวิตและการ

อยู่อาศัย (4.43) ตามลำาดับ 

 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ในบาง

หน่วยงานมีการระบุรายละเอียดของปัจจัยที ่

ต้องการใหเ้กิดข้ึนในแต่ละดา้น ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็

ทศันคติของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนา

เมือง ดังนี ้ 1) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ควร

ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติ 2) 

รูปแบบเมือง ควรมีการกำาหนด Zoning หรือการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน 3) การคมนาคมขนส่ง 

ควรส่งเสรมิระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบ

ราง และให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4) การบริการข้ันพ้ืนฐาน ควรจดัหาโครงสร้างพ้ืนที่

ที่จำาเป็น เพียงพอต่อความต้องการ และเข้าถึง

บริการอยา่งสะดวกของชมุชน และ 5) พ้ืนทีส่เีขียว

และสิง่แวดล้อม ควรส่งเสริมพืน้ที่สีเขียว หรือ

พ้ืนทีส่าธารณะใหเ้หมาะสมกับความต้องการของ

ชุมชน
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3.3.2  การให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาเมืองให้

 สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนทางราง

 การพัฒนาเมืองหรือการกำาหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินควรมีความสอดคล้องกับระบบ

ขนส่งมวลชน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่ง

มวลชนทางราง ซ่ึงในความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ

ได้ให้ความสำาคัญของการเดินทางและการเชื่อม

ต่อระหว่างศูนย์กลางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่

รวดเร็ว (4.60) การส่งเสริมการเดนิทางดว้ยระบบ

ขนส่งมวลชน เพือ่ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

(4.48) และการพัฒนารูปแบบเมืองให้สอดคล้อง

ก ับแนวคิดการพัฒนาพืน้ที ่รอบสถานีขนส่ง

มวลชน (4.14)

3.3.3  ความเหมาะสมของจังหวัดปริมณฑลของ

 กรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองหลาย

 ศูนย์กลาง

 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า จังหวัดที่มี

ความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเมืองหลาย

ศูนย์กลางมาก คือ จังหวัดนนทบุรี (4.19) จังหวัด

ปทุมธานี (4.08) และจังหวัดสมุทรปราการ (3.79) 

ตามลำาดับ

3.3.4  ความสำาคัญของปัจจัยในการนำาแผน/ 

 นโยบายการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง

 ไปปฏิบัติ

 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการนำาแผน/นโยบายการพัฒนาเมือง

หลายศูนย์กลางไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) การนำา

นโยบายไปปฏิบัติให้มีทิศทางที ่สอดคล้องกับ

การวัตถุประสงค์ของแผนนโยบายระดับสูงและ

นโยบายในการพฒันาเมืองหลายศนูยก์ลางทีว่าง

ไว ้(4.36)  2) การจดัสรรงบประมาณในการปฏิบตัิ

งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีเพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน/

นโยบายพัฒนาเมือง (4.24) และ 3) ความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ประชาชนและเอกชนในกระบวน 

การวางแผน การตัดสินใจ และการตรวจสอบ 

(4.23)

3.3.5  การให้ความสำาคัญของปัจจัยในการ

 พัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง

 จาก 8 ปัจจยัทีไ่ดท้ำาการวเิคราะห ์โดยภาพ

รวมผู ้เชี ่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ค่าคะแนนความ

สำาคัญของปัจจัยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 

ปัจจัยทั ้งหมดที ่ได้คัดกรองล้วนส่งผลต่อการ

พัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม 

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำาคัญกับปัจจัยทางด้าน

การคมนาคมขนส่ง ซ่ึงเน้นการส่งเสริมระบบขนส่ง

มวลชนทางรางในการเชื ่อมต่อการเดินทาง

ระหว่างเมืองหรือศูนย์กลางในระดับมากที่สุด 

(4.20) จากการวิเคราะห์หาค่าความสำาคัญของ

ปัจจัยเหล่านี ้ ปัจจัยระบบขนส่งมวลชนทางราง

ในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองหรือ

ศูนย์กลาง สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบเมือง

หลายศูนย์กลางเพือ่การพัฒนาระบบขนส่งทาง

รางอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยทางด้าน

ยทุธศาสตร์และแผนพัฒนา (4.19) และปัจจยัทาง

ด้านพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมือง (4.12) เป็น

ปัจจัยที่มีความสำาคัญรองลงมา

4. การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการ

พัฒนาเมืองหลายศูนย์กลางทั้งหมด 8 ปัจจัย 

ดังที ่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจัยทางด้านการ

คมนาคมขนส่ง ปัจจัยทางด้านยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนา และปัจจัยทางด้านพืน้ที่สีเขียวและ

สิ่งแวดล้อมเมืองมีความสำาคัญมากที่สุด 
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 ทั้งนี ้ แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี มีเปา้ 

ประสงค์ที่จะพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้อง

ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม หากมอง

ในเชิงของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ก่อให้เกิด

ความสามารถในการดำารงอยู่ได้ด้วยตนเองของ

เมือง แต่ยงัขาดแผนพัฒนาทางดา้นการคมนาคม

ขนส่งในการเชื่อมต่อพืน้ที่ภายในจังหวัดอย่าง

เป็นร ูปธรรม ซึง่ควรส่งเสร ิมการเข ้าถ ึงและ

เชื ่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท

เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามการส่งเสริมทางด้าน

คมนาคมขนส่งจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาที ่

เชื ่อมโยงกับพืน้ที ่รอบๆ โดยมีแผนแม่บทการ

พัฒนารถไฟฟ้าสายสีแดงทีเ่ชือ่มต่อพ้ืนที่บางซ่ือ-

รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใน

การเชื่อมต่อศูนย์กลางย่อยภายในจังหวัดและ

ศูนย์กลางหลักในกรุงเทพมหานคร 

 เพือ่ให้การพัฒนาระบบหลายศูนย์กลาง

สอดคล้องกับขนส่งระบบรางอย่างยั่งยืน นัก

วางแผนและผู้กำาหนดนโยบายในการพัฒนาควร

มีแนวทางในการพัฒนา ดังต่อไปนี้

 • การกำาหนดนโยบายในการพัฒนาเมือง

หลายศูนย์กลางสามารถยึดปัจจัยการพัฒนา

ทั้งหมด 8 ปัจจัย 

 • การกำาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์

ที ่ดินให้สอดคล้องกับขนส่งระบบราง จังหวัด

ปทุมธานี เป ็นพืน้ที ่ ที่อยู ่ ในแผนการพัฒนา

รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต และส่วนต่อ

ขยายมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต ก่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาพืน้ที ่ในจังหวัด

ปทุมธานีให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาตามแนว

สถานีรถไฟฟ้า

5. บทสรุป

 นโยบายการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง

มีความสำาคัญในการวางแผนพัฒนาเมืองใน

อนาคต โดยเฉพาะการสร้างความเชื ่อมโยง

ระหว่างศูนย์กลางหลักในกรุงเทพมหานครและ

ศนูยก์ลางรองในจงัหวดัปริมณฑลดว้ยระบบขนส่ง

มวลชนทางราง จากกรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

เป็นจังหวัดที่มีโอกาสพัฒนาพืน้ที่โดยรอบสถานี

ขนส่งจากแผนพัฒนารถไฟฟ้าชานเมืองสาย

สีแดงช่วงบางซือ่-รังสิต แต่ยังขาดแผนพัฒนา

ทางด้านการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมต่อพืน้ที่

ในแต่ละศูนย์กลางย่อยภายในจังหวัดโดยมีการ

เชือ่มต่อสถานีระบบขนส่งมวลชน ซ่ึงจะทำาใหเ้กิด
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บทคัดย่อ 

  จากการทีอ่ณุหภูมทิัว่โลกเพ่ิมข้ึนไดส่้งผลต่อการเกิดปรากฏการณเ์กาะความร้อนเมือง ซ่ึงเป็น

สาเหตุของปัญหาด้านการวางผังเมืองและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ต่ำาลง การศึกษานีจ้ึงมุง่ศึกษา

ปัจจยัทางกายภาพของเมืองทีส่ง่ผลต่อปรากฏการณเ์กาะความร้อนเมืองในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดท้ำาการ

ศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อทำาการ

วเิคราะหป์รากฏการณเ์กาะความร้อนเมืองจากคา่เฉล่ียอณุหภูมใินพ้ืนทีศ่กึษา โดยไดท้ำาการศกึษาปัจจยั

ด้านกายภาพของเมืองที่ทำาให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองผลการวิเคราะห์ประกอบด้วย

ปัจจัย 5 ด้าน 1. อุณหภูมิ 2. ความหนาแน่น 3. พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 4. ดัชนีพืชพรรณ 5. สัณฐานวิทยา 

ผลการศึกษาพบว่า นอกจากลักษณะความหนาแน่นของพืน้ที่ซึง่ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะ

ความร้อนเมืองแล้ว การขาดพ้ืนทีส่เีขียวทำาใหเ้มืองมีอณุหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งเดน่ชดั โดยข้อมูลดงักล่าว

จะสามารถนำาสู่การเสนอนโยบายและวิธีแก้ไขปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง

Abstract 

 As the global temperature increases, affect the urban heat island phenomenon that 

causes a problem for the urban planning and lower well-being of the population. This research 

involves aphysical of urban affect urban heat island phenomena in Bangkok. Study from 

applications Satellite imagesand GIS (Geographic Information System) toanalysisof the average 

temperature of the study area. This research studied the attributes of urban physicalfactors 

which has induced on urbanheat island phenomena which consists of 5 major factors: 

1. Temperature 2. Density 3. Built up area 4. Vegetation index 5. Morphology. The study found 

that the areas with very dense affect urban heat island phenomenon, as well as the condition 

of urban area withlack of green space in urban areas would increase city temperatures. Finally, 
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the result of such studies could lead to the proposed policies and solutions to the urban heat 

island phenomenon in cities. 

คำาสำาคัญ (Keywords): ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island), กรุงเทพมหานคร 

(Bangkok), เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System (GIS))

1.  บทนำา

 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองเป็น

ปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อทั่วโลก ซึง่ถูกแผ่ความ

ร้อนออกมาในตอนกลางวันและถูกสะสมไว้เมือ่

ถึงเวลากลางคืนความร้อนที่ถูกสะสมจะถูกแผ่

ออกมาทำาใหพ้ื้นทีภ่ายในพ้ืนทีเ่มืองจะมีอณุหภูมิ

ที่ร้อนกว่าเขตชานเมืองอุณหภูมิพืน้ที่เมืองเฉลีย่ 

38 องศา และอุณหภูมิชานเมืองเฉลี่ย 35 องศา 

(กรมอุตุนิยมวิทยา) ซึ่งปรากฏการณ์ความร้อนนี้

มีผลต่อการใชช้วีติประจำาวนัของมนุษย ์รวมไปถึง

การที่เมืองมีพืน้ที่มากขึน้ เพราะเนือ่งจากพืน้ที่

เปิดโล่งถูกแทนที ่ด้วยพืน้ที ่เมืองที ่มีการเจริญ

เติบโตและเมือ่เมืองขาดการกำาหนดทิศทาง

พัฒนาการเต ิบโตของเม ืองก ็เพ ิม่ข ึน้แบบไร ้

ทิศทางเมืองจึงมีการขยายตัวตามโครงสร้างพืน้

ฐานเมืองด้านการเข้าถึง เช่น ระบบคมนาคม

ต่างๆ โดยงานวจิยัน้ีไดท้ำาการศกึษาดา้นกายภาพ

ที่มีส่งผลต่อปรากฏการณ์ความร้อน เช่น ความ

หนาแน่นของพืน้ที่การคมนาคมขนส่งอุณหภูมิ

พ้ืนผิวเป็นต้น ตลอดจนการวเิคราะหจ์ากภาพถ่าย

ดาวเทียมข้อดี คือ สามารถผสมผสานข้อมูลได้

หลายรูปแบบในเวลาเดยีวกัน ข้อเสีย คอื อาจเกิด

ความผิดพลาดถ้าข้อมูลที ่ได้มาไม่ถูกต้องโดย

การวิเคราะห์ในแต่ละชั้นข้อมูล ประกอบด้วย 

อุณหภูมิ ความหนาแน่นสัณฐานวิทยา พืน้ที่สิง่

ปลูกสร้างและดัชนีพืชพรรณในการศึกษาได้ทำา 

การเลือกพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยจำาแนกจากปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อปรากฏการณ์

เกาะความร้อนเมืองทำาให้สามารถคัดเลือกพืน้ที่

ศึกษาได้จำานวน 27 พ้ืนท่ีศึกษา มาทำาการวิเคราะห์

ล ักษณะของกายภาพที ่ ส่งผลต ่ออุณหภ ูมิที่

เพ่ิมข้ึนของเมืองในชว่งฤดรู้อนเวลา 09.00-15.00 

นาฬิกาโดยแบ่งเป็นพืน้ที่ ซึง่มีความเข้มข้นของ

กิจกรรมสูง (H) ไปจนถึงต่ำา (L) และแปรผันตาม

อุณหภูมิของเมืองซึง่ทำาการวิเคราะห์จากปัจจัย

กายภาพของเมืองโดยในพืน้ที่ซึง่มีอุณหภูมิสูง 

(H) จนถึงพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำา (L) โดยทำาการคัด

เลือก 4 พื้นที่ย่อย คือ พื้นที่ย่าน สุวินทวงศ์/พุทธ

มณฑล วงเวยีนใหญ่ ส่ีพระยา/สามยา่น ศาลาแดง 

ทั้ง 4 พื้นที่มีปริมาณอุณหภูมิแตกต่าง 1-2 องศา 

ใน 27 พืน้ที ่นำาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง

ทางดา้นกายภาพของเมืองและทางดา้นภาพถ่าย

ดาวเทียม เพือ่นำาไปสูบ่ทสรุปของงานวิจัยการ

ศึกษากายภาพของเมืองทีส่งผลต่อปรากฏการณ์

เกาะความร้อนเมืองรวมไปถึงการเสนอนโยบาย

เพื่อช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง

1.1 วัตถุประสงค์

 1. รวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพของ

เมืองที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนใน

พื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร

 2. วิเคราะห์องค์ประกอบด้านกายภาพ

ของเมืองและคัดกรองพืน้ที่เกาะความร้อนเมือง

ในกรุงเทพมหานคร

 3. สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการ

ลดผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง
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1.2 กรอบงานวิจัย

2. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองในกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ศึกษา)

2.1   การวเิคราะหปั์จจยัท่ีมอิีทธิพลต่อสภาวะ

 เกาะความร้อนเมืองใน

 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ

ของเมือง ที่มีผลต่อสภาวะเกาะความร้อนเมือง

ซึง่ในการศึกษานีไ้ด้ทำาการคัดเลือกตัวอย่างพืน้ที่

เพือ่การวิเคราะห์ลักษณะด้านกายภาพของพืน้ที่ 

โดยใช้ตารางกริดขนาด 1x1 กิโลเมตรเพือ่ให้ได้

พืน้ที ่ศึกษาได้ครอบคลุมมากที ่สุดและมีความ

ละเอียดจากปัจจัย ดังนี้

รูปที่ 1 การจำาแนกพื้นที่ศึกษาในแต่ละระดับ (สูง ปานกลาง ต่ำา)

รูปที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความหนาแน่นเมือง
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ลำาดับ ความหนาแน่นเมือง การคมนาคมขนส่ง อุณหภูมิพื้นผิว ย่าน
1 H H H ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย
2 H H M สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
3 H H L สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง
4 H M H ห้วยขวาง
5 H M M สี่พระยา/สามย่าน
6 H M L สถานีรถไฟฟ้าอโศก
7 H L H ดุสิต
8 H L M พระโขนง
9 H L L คลองสาน
10 M H H สถานีรถไฟฟ้าบางจาก
11 M H M วงเวียนใหญ่
12 M H L ลาดกระบัง
13 M M H สวนหลวง
14 M M M ดอนเมือง/หลักสี่
15 M M L มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
16 M L H บางพลัด/ตลิ่งชัน
17 M L M มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 M L L ลำาลูกกา
19 L M H บางกะปิ/สะพานสูง
20 L H M บางบอน
21 L H L เซ็นทรัลรามอินทรา
22 L M H บางใหญ่
23 L M M เมืองปทุม
24 L M L ปากเกร็ด
25 L L H คลองสาม
26 L L M มีนบุรี
27 L L L สุวินทวงศ์/พุทธมณฑล

ตารางที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเกาะความร้อนเมือง(จำานวน 27 พื้นที่)

หมายเหตุ: High (H)-สูง Medium (M)–กลาง  Low(L)-ต่ำา 

รูปที่ 3  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการคมนาคมขนส่ง รูปที่ 4  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอุณหภูมิพื้นผิว
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 ตัวอย่างผลการศึกษาในแต่ละพืน้ที่ย่อย

สามารถนำามาอธิบายไดด้งัน้ี ตัวแปรต้น คอื ดชันี

พืชพรรณคำานวณจากอัตราส่วนค่าการสะท้อน

แสงเฉลีย่ในช่วงสีแดงและช่วงใกล้อินฟราเรดมา

ทำาสัดส่วนกันและลบกัน หน่วยคือ ต้นต่อไร่ และ 

ตัวแปรต้นอีกตัวแปร คือ ความหนาแน่นเมือง 

ตัวแปรตาม คือ สัณฐานวิทยาและพืน้ที่สิง่ปลูก

สร้างที่มีผลต่ออุณหภูมิ ดังตารางที่ 2 

3.ผลการวิจัย

1) สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง (High, High, Low)

 ย่านสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงเป็นย่าน ซึ่ง

มีความหนาแน่นเมืองสูง มีการคมนาคมขนส่ง

ที ่ดี และมีระดับอุณหภูมิพืน้ผิวอยู่ในระดับต่ำา 

จากการวิเคราะห์พบว่า ในย่านสถานีรถไฟฟ้า

ศาลาแดงมีพืน้ที่เกิดสภาวะเกาะความร้อนเมือง

เพียง 1 จุด คือ จุดสีแดงเข้ม ซึง่ผลการศึกษา

พบวา่ปัจจยัทีมี่อทิธิพลในการทำาใหอ้ณุหภูมเิฉล่ีย

ค่อนข้างต่ำาในพืน้ที่คือ ดัชนีพืชพรรณมีค่าระดับ

ความเข้มข้นในระดบัปานกลาง อกีทัง้มวลอาคาร

มีลักษณะการกระจายตัวภายในพืน้ที ่อย่าง

สม่ำาเสมอ 

2) ส่ีพระยา/สามย่าน (High, Medium, Medium)

 สีพ่ระยา/สามย่าน เป็นย่านที ่มีความ

หนาแน่นเมืองสูงการคมนาคมขนส่งและอณุหภูมิ

พื้นผิวในพื้นที่นี้อยู่ในระดับปานกลาง จากข้อมูล

ในตารางที่ 2 พบว่า พืน้ที่สีพ่ระยา/สามย่านมี

พืน้ที่ที่เกิดสภาวะเกาะความร้อนเมืองแบบเกาะ

กลุม่กันอยู่คือสีแดงเข้ม ซึง่ระบุว่าในพืน้ที่มีดัชนี

พืชพรรณมีระดบัความเข้มข้นน้อย มีความเข้มข้น

พืน้ที ่สิง่ปลูกสร้างระดับมากและลักษณะทาง

สัณฐานวทิยาพบวา่มีการเกาะกลุ่มกันของอาคาร

ระดับความเข้มข้นในระดับปานกลาง

3) สุวินทวงศ์/พุทธมณฑล (Low, Low, Low)

 พืน้ที่สุวินทวงศ์/พุทธมณฑล เป็นพืน้ที่มี

ความหนาแน่นของเมืองระดับต่ำา ส่วนด้านของ

การคมนาคมขนส่งอยู่ในระดับต่ำา ซึง่ส่งผลให้

ภาพรวมของอุณหภูมิพืน้ผิวอยู่ในระดับที่ต่ำาและ

ผลจากการวเิคราะหพ์บวา่ภายในพ้ืนทีส่วุนิทวงศ/์

พุทธมณฑลนีม้ีไม่มีพืน้ที่เกิดสภาวะเกาะความ

ร้อนเมืองเนือ่งจากปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 2  

ค่าดัชนีพืชพรรณมีระดับความเข้มข้นสูงทุกพืน้ที่ 

มีความเข้มข้นของพ้ืนทีป่ลูกสร้าง ความหนาแน่น

เมือง และสัณฐานวิทยาในระดับต่ำา

4) วงเวียนใหญ่ (Medium, High, Medium)

 วงเวียนใหญ่เป็นพืน้ที่ซึง่อยู่ชานเมืองแต่

การเจริญเติบโตเมืองอยา่งต่อเน่ืองและในพ้ืนทีน่ี้

จะมีลกัษณะการคมนาคมทีร่ะดบัสูง ดา้นอณุหภูมิ

พืน้ผิวและความหนาแน่นเมืองอยู่ในระดับต่ ำา 

ซึง่พบว่าพืน้ที่วงเวียนใหญ่มีพืน้ที่ ซึง่เกิดสภาวะ

เกาะความร้อนเมืองอยูป่ระปราย คอื พ้ืนทีส่แีดง

เข้มโดย พบวา่ ดชันีพืชพรรณมีระดบัความเข้มข้น

ปานกลางแต่กระจายอยู่ทุกพืน้ที่ เมือ่วิเคราะห์

ลักษณะสัณฐานวิทยาอยู่ในระดับความเข้มข้น

ปานกลางแต่มีบางพื้นที่เกาะกลุ่มกัน

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยร่วมที่มี

อิทธิพลต่อสภาวะเกาะความร้อนเมืองประกอบ

ด้วย 5 ปัจจัย คือ 1. อุณหภูมิ 2. ดัชนีพรรณพืช 

3. ความหนาแน่น 4. พืน้ที่สิง่ปลูกสร้าง และ 

5. สัณฐานวิทยา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เมื่อพื้นที่

ม ีระดับความเข้มข้นดัชนีพืชพรรณสูงจะช่วย

ลดการเกิดสภาวะเกาะความร้อนเมืองได้ ในทาง

ตรงกันข้ามหากในพืน้ที ่ดังกล่าวมีค่าดัชนีพืช 

พรรณต่ำาจะส่งผลกระทบให้พืน้ที่มีอุณหภูมิเพิม่



การประเมินผลกระทบของอุณหภูมิพื้นผิวที่แตกต่างกันในเขตภูมิอากาศเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พงศธร กลิ่นโสภณ, ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, สุนิษา มีนรินทร์ และ สมศิริ เซียววัฒนกุล500
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สูงขึ้น นอกจากนี้ พบว่าค่าระดับความหนาแน่น

ของเมืองก็ส่งผลต่อสภาวะเกาะความร้อนเมือง

เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากเมืองย่ิงมีความหนาแน่น

ของเมืองสูงหรือมีพืน้ที่สิง่ปลูกสร้างมาก หรือมี

ส ัณฐานวิ ทยา ในระดั บที ่ สู งก ็ ยิ่ งส ่ งผล ให้

เกิดสภาวะเกาะความร้อนเมือง ดงัน้ัน การพัฒนา

เมืองเพ่ือบรรเทาปัญหาเกาะความร้อนของเมือง

ควรจะต้องพิจารณาถึงความสมดุลโดยแนวทาง

ในการลดผลกระทบจากการทีเ่มืองมีการขยายตัว

และมีความหนาแน่นสูงเพือ่รองรับการเจริญ

เติบโตและการตัง้ถิน่ฐานควรที่จะต้องคำานึงถึง

คือสัดส่วนของพืน้ที ่ เป ิดโล่งและพืน้ที ่สีเข ียว

ในพืน้ที่เมืองอีกทั้งการเพิม่พืน้ที่สีเขียวและพืน้ที่

เปิดโล่ง เช่น เพิม่ต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน 

หรือสวนแนวตัง้ภายในเมืองเพือ่ช่วยเพิม่พืช

พรรณในพืน้ที เ่มอืงให้รองรับในการบรรเทา

สภาวะเกาะความร้อนเมืองเพราะอุณหภูมิจะ

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลในแต่ละปีนั้น

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหง่ชาติ (วช.) ทีไ่ดส้นับสนุนทนุวจิยัภายใต้ “แผน
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ยัง่ยืนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล”     
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดการดำารงชีพในเมือง กรณี

ศึกษา ชุมชนคูคตพัฒนา อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผ่านการศึกษาปัจจัย

ทนุทางสังคมทีส่ง่ผลต่อการพัฒนาชมุชนทีป่ระสบภัยพิบัติภายใต้บริบทการดำารงชพีในเมือง โดยสำารวจ

เชิงพืน้ที่และศึกษากระบวนการรวมกลุม่ของประชาชน รวมทั้งสัมภาษณ์กลุม่ผู้นำาในชุมชน เพือ่นำามา

วิเคราะห์และเสนอแนวทางการวางแผนฟืน้ฟูและพัฒนาชุมชนบุกรุกในเมืองที่ประสบภัยพิบัติและ

นำาเสนอแนวทางที ่เหมาะสมแก่หน่วยงานที ่เกีย่วข้องนำาไปวางแผนฟืน้ฟูและพัฒนาชุมชนที ่มี

เงือ่นไขเดยีวกันน้ี ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดกับประชาชนรายไดน้้อยทีเ่ป็นกลุ่มแรงงานหลักของเมืองสืบไป

Abstract 

 The study on “Social Capital for Community Development Under Urban Livelihood A case 

Study of Kukot Pattana Community Pathumtani Province” is a qualitative research aiming to find 

out Social Capital as asset of livelihood in fighting against flood though questionnaire, in depth 

interview and observation group process experience in the community and suggest rehabilitation 

community approach .The result can be applied as a planning guideline to the other organizations 

for low income community improvement has the similar situation and bringing the utmost advan-

tage for low income community.

คำาสำาคัญ (Keywords): ทุนทางสังคม (Social Capital), การดำารงชีพในเมือง (Urban Livelihood) 
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1.  บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 กร ุ งเทพมหานครเป ็นศูนย์กลางใน

ทุกด้าน ทำาให้เกิดแรงดึงดูดแรงงานจากชนบท

เข้ามาหางานทำามากเกินกว่าที่เมืองจะรองรับได้ 

ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองของปัญหา

ที่ดินไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย และราคาของที่

อยู่อาศัยมีราคาสูงเกินกว่าที่แรงงานรายได้น้อย

จะครอบครองได้ ซึง่หนทางหนึง่ของการอยู่รอด

ในเมืองหลวง คือ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เช่น

ริมคลอง ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

 พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤติอุทกภัยครั้งร้ายแรง

ส่งผลกระทบโดยตรงกับพืน้ที่ชุมชนที่อยูอ่าศัย

ริมคลอง โดยพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนคูคตพัฒนา 

ได้รับผลกระทบอย่างหนัก วิกฤติครัง้นีชุ้มชนได้

ดิ ้นรนช่วยเหลือตนเองให้สามารถดำารงชีพได้ 

แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีทุนทางสังคม (Social 

Capital) อยูสู่ง ทำาใหเ้ผชญิกับวกิฤตไดด้กีวา่ชมุชน

ซึง่ไม่มีการสะสมทุนเหล่านี ้ นับเป็นการสะท้อน

ให้เห็นถึงความสำาคัญของพืน้ฐานทุนทางสังคม

และกลุ่มเครือข่าย เกิดการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

โดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก 

แนวคิดหนึง่ที ่ผู้วิจัยนำามาศึกษาคือแนวคิดการ

ดำารงชพีในเมือง ซ่ึงปัจจยัทีส่ามารถนำามาอธิบาย

เร่ืองทนุทางสังคมเพ่ือฟ้ืนฟูทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชน

บุกรุกไดน้ั้นคอื เรือ่งการเพ่ิมศกัยภาพของทนุการ

ดำารงชีพ (Livelihoods Assets) ซึ่งเน้นแนวทางใน

การพัฒนาชุมชนด้วยการทำางานร่วมกัน ดังนัน้ 

ในการศกึษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงไดน้ำาแนวคดิน้ีมาเป็น

กรอบในการดึงปัจจัยด้านทุนทางสังคม ท่ีใช้ในการ 

พัฒนาชมุชนบุกรุกทีป่ระสบปัญหาอทุกภัย เน่ือง 

จากแนวคิดตอบสนองความต้องการของชุมชน

บนพืน้ฐานของวิถีชีวิตของชุมชน โดยใช้ต้นทุน

เดมิท่ีมีอยู่หรือทุนทางสังคม เป็นฐานในการพัฒนา

1.2  วัตถุประสงค์

 1. เพ ือ่ศึกษาล ักษณะทางกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนบุกรุก

หลังจากที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ

 2. เพือ่ศึกษากระบวนการทุนทางสังคม

ภายใต้แนวคดิการดำารงชพีในเมือง ทีม่ผีลต่อการ

ฟืน้ฟูและพัฒนาชุมชนบุกรุกที ่ประสบปัญหา    

ภัยพิบัติ

 3. เพือ่เสนอแนวทางการอยู่อาศัยของ

ชมุชนบุกรุกใหส้อดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ดว้ยกระบวนการ

ทุนทางสังคมภายใต้แนวคิดการดำารงชีพในเมือง 

1.3  คำาถามการวิจัย

 ปัจจยัใดในกระบวนการทนุทางสังคมภาย

ใต้กรอบแนวคดิการดำารงชพีในเมืองทีส่ง่ผลต่อรูป

แบบการฟืน้ฟูและพัฒนาชุมชนบุกรุกที่ประสบ

ปัญหาภัยพิบัติ

1.4  ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการศึกษา

ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกีย่ว ข้องกับชุมชนบุกรุก 

ในลักษณะการเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาที ่อยู ่

อาศัยของชุมชนบุกรุกที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ 

โดยอาศัยการศึกษา การทบทวนเอกสารข้อมูล

ต่างๆ การสำารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม การ

วิเคราะห์และทำาความเข้าใจพืน้ที ่ศึกษา เพือ่

หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพืน้ที่กับการรวม

กลุม่ทางสังคม เพือ่นำาไปสูแ่นวทางการจัดการที่

อยู่อาศัยและพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม 

 2. ขอบเขตด้านพืน้ที่ ได้แก่ ชุมชนคูคต

พัฒนา อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของ

กรุงเทพฯ โดยมีคลองหกวาสายล่างเป็นเส้นแบ่ง

เขตธรรมชาติ 
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1.5 วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยนี้ได้กำาหนดระเบียบวิธีการ

วิจัยเพือ่อธิบายถึงรูปแบบการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข ้อมูล โดย

สามารถอธิบายหัวข้อของวธีิการวจัิยทีส่ำาคญั ดงัน้ี

 1. ร ูปแบบการวิจัย การศึกษาครัง้น ี ้

เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพทีอ่าศยัเทคนิควธีิการเชงิ

ปริมาณมาผสมผสานในการศึกษา โดยผู้วิจัย

ต้องการศึกษาให้ทราบถึงแนวทางการอยู่อาศัย

ของชุมชนบุกร ุกที ่ เหมาะสมกับลักษณะทาง

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย

กระบวนการทุนทางสังคมภายใต้แนวคิดการดำารงชีพ

ในเมือง เครื่องมือที่สำาคัญ คือ ผู้วิจัย อีกทั้งการ

วิจัยครั้งนี้มีการออกแบบที่ยืดหยุ่น การวิเคราะห์

ข้อมูลเป็นกระบวนการทีส่ามารถดำาเนินไปพร้อม

กันในภาคสนาม โดยอาศยัการพิจารณาข้อมูลเชงิ

ประจักษ์

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่

 - การสังเกตการณ์และจดบันทึกและ

ถ่ายภาพ

 - การค้นคว้าจากเอกสาร สือ่อิเล็กทรอ-

นิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 - การสังเกตแบบมีส่วนร ่วมและการ

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ คือ ข้อมูลความ

คิดเห็น

 3. วธีิการวเิคราะหข้์อมูล เป็นการวเิคราะห์

ข ้อมูลเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลที ่ได้จาก

แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ ์การสังเกต 

การจดบนัทึก การถา่ยภาพ การค้นคว้าจาก

เอกสาร และการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมี 4 วิธี ได้แก่ 

การจำาแนกและจดัระบบข้อมูล การวเิคราะหส่์วน

ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร และการ

วิเคราะห์สาเหตุและผล 

 จากรายละเอียดของวิธีการวิจัยเพือ่การ

ศึกษาวิจัยเรือ่งทุนทางสังคมในการฟืน้ฟูและ

พัฒนาชุมชนบุกรุกที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ วิธี

การวิจัยดังกล่าวนัน้เป็นกรอบในการกำาหนด

แนวทางและวธีิการของการศกึษาในคร้ังน้ี เพ่ือให้

ได้มาซึ่งข้อมูลและผลการศึกษาที่ต้องการ โดยได้

อธิบายไว้ในส่วนถัดไป

2. การทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

2.1 นิยามของคำาสำาคัญและความหมาย 

 จากการวจิยัในคร้ังน้ี ไดท้ำาการหาคำานิยาม

ที่เหมาะสมกับคำาสำาคัญในการศึกษา ดังนี้ 

 การดำารงชพี หมายถึง การดิน้รนของกลุ่ม

หรือปัจเจกบุคคล เพ่ือใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร

ที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิต และเกีย่วข้องกับการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม

นั้นด้วย

 ทุนทางสังคม หมายถึง สิง่ที่มีอยู่แล้วใน

สังคมทั ้งเรือ่งของทรัพยากรธรรมชาติ ความ

สัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล สถาบันหรือ

องค์กร ในรูปของบรรทัดฐานที่สังคมนัน้ยึดถือ 

ส่งเสริมใหเ้กิดความไวว้างใจ และการร่วมมือเพ่ือ

แก้ปัญหา

 ชุมชนบุกรุกริมคลอง หมายถึง ชุมชนที่

คนในชุมชนรับรูส้ถานการณ์อยู่อาศัยของตนว่า

เป็นการบุกรุกพืน้ที ่สาธารณะบริเวณที่ดินว่าง

เปล่าริมฝั่งคลองและรุกล้ำาลงไปในแนวคลอง

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวคิดผังเมืองกับการเกิดชุมชนบุกรุก 

สามารถสรุปประเด็นสำาคัญๆ ดังนี้

 - กระบวนการเก ิดเม ือง จะม ีความ

เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากร
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 - วิวัฒนาการของเมือง มีความเกี่ยวข้อง

กับววิฒันาการทางสังคมและการเมือง โดยเฉพาะ

รูปแบบของชุมชนเมือง

 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวน 

การเกิดเมือง ส่วนใหญ่จะถูกกำาหนดโดยแนว

ความคดิทางเศรษฐศาสตร์ แต่กม็สีว่นทีเ่ก่ียวข้อง

กับด้านสังคม การเมือง ที่วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง

มือทางกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาดา้นที่อยูอ่าศยั

ในชุมชนแออัดที่เกิดขึน้มาจากความเจริญของ

เมือง คนจนไม่สามารถหาท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศัยได้ 

จึงมีลักษณะการกระทำาที่ละเมิดต่อกฎหมาย คือ 

การบุกรุกริมคลอง พบว่า มีปัจจัยที่สำาคัญอยู่ 5 

ประการ คือ การขาดแคลนที่อยู่ การขาดการ

ควบคุมดูแลพืน้ที่จากเจ้าของที่ดิน ปัญหาด้าน

ที ่ดิน ความต้องการอยู ่ใกล้แหล่งงาน ความ

ต้องการอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค ดังนัน้ การ

ทบทวนแนวคิดเหล่านีเ้พือ่อธิบายถึงสาเหตุ

และปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการใช้ประโยชน์ทีด่ิน

ที่ส่งผลถึงปัญหาทางสังคม

 2. แนวคิดการอพยพโยกย้ายถิน่ของ

คนจน เน่ืองจากการศกึษาการพัฒนารูปแบบทีอ่ยู่

อาศัยในชุมชนบุกรุก จำาเป็นต้องทราบถึงสาเหตุ

ของการก่อรูปชุมชน เพือ่ที่จะสามารถเข้าใจถึง

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการพัฒนาพ้ืนทีแ่ละการยา้ย

ออกไปสู่แหล่งภูมิศาสตร์อืน่ ซ่ึงในการสรุปผลการ

วิจัยนั้นการดึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการย้ายถิ่น

ไปจนถึงการสร้างแนวทางในการพัฒนาด้วยนัน้

ถือเป็นเรือ่งที่สำาคัญมาก เพราะจะสามารถสรุป

แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม และเพิม่โอกาส

ในการดำารงชีพของครวัเรือนให้อยู่ต่อไปได้ใน

พื้นที่เดิม โดยไม่ไปก่อรูปแบบชุมชนบุกรุกในพื้น

ที่อื่นๆ ต่อไปอีก

 3. แนวความคิดเกีย่วกับการรวมกลุม่

และการออมทรัพย์ การก่อตั้งกลุ่ม กระบวนการ

ดำาเนินงานและการคงรูปไว้ของกลุม่ในชุมชน

นั้น ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีคำาอธิบายให้ชัดเจน เพื่อ

สร้างแนวทางที่ถูกต้องให้การบริหารจัดการว่ามี

องค์ประกอบใดบ้างที ่จำาเป็นต้องสร้างให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และกลุ่มออม

ทรัพย์ หมายถึง การรวมกันของกลุม่คนที ่มี

วัตถุประสงค์เดียวกันด้วยการสมัครใจออมเงิน

ร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง ในการบริหารกลุม่ออม

ทรัพย์ให้เติบโตเข้มแข็งนัน้จะต้องคำานึงถึงองค์

ประกอบ 3 ประการ คือ ด้านสมาชิก กรรมการ 

และการบริหารจัดการ ที่มีความสัมพันธ์กับการ

ดำาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์

 4. แนวคิดเรือ่งการพัฒนาที ่อยู ่อาศัย

ในประเทศไทย มีหลายหน่วยงานให้ความสนใจ

ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา สำาหรับประเทศ

ไทยนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 

1 ก่อนการจัดตัง้การเคหะแห่งชาติ ใช้แนวคิด 

การจัดอาคารสงเคราะห์เพือ่ช่วยเหลือคนจน 

ระยะที่ 2 หลังการจัดตั้งการเคหะแห่งชาติ ศึกษา

ถึงองค์ประกอบของชุมชนแอดอัดมากขึ้นนั้น 

 ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบันต้องให้ความสำาคัญกับ

ลักษณะการอยู่อาศัย กิจกรรมทั้งในที่พักอาศัย

และในชุมชน ความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยกับ

เพื่อนบ้านและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ

ควรเข้าใจถึงระบบต่างๆ ภายในชมุชน ซ่ึงพวกเขา

มีส่วนร่วมการจัด รวมถึงมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจแก้ไขปัญหา โดยอาจได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ จะทำาใหช้มุชนสามารถบรรลุการ

พึ่งตนเอง

 5. แนวคดิการดำารงชพีในเมือง  “การดำารง

ชีพ” ประกอบด้วย ความสามารถ (capabilities) 

ทรัพยากรทั้งที่เป็นวัตถุและทางสังคม (assets: 

material and social) และกิจกรรม (activities) 
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อันเป็นหนทางที่ทำาให้ประชาชนสามารถดำารง

ชีวิตอยู่ได้ ซึง่นัยยะของคำาจำากัดความนีเ้ป็นการ

ทำาหน้าที ่(function) ของผูค้นในภาวะยากลำาบาก 

โดยมุง่เป้าไปที่คนจน ในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่มี (assets) ทั้งในระยะสัน้และระยะ

ยาว การดำารงชีพไม่ใช่เพียงเรือ่งของหนทางใน

การอยูร่อด แต่เป็นความสามารถทีจ่ะทำาใหค้นจน

ประสบความสำาเร็จและเจริญก้าวหน้า รวมทัง้ การ

เข้าถึงประโยชน์ทีไ่ดรั้บจากสังคม มีความสามารถ

ที่จะรับมือการฟืน้สภาพจากความตึงเครียดและ

ความตืน่ตระหนก มีความพอเพียง เพือ่ให้ได้

ผลผลิตจำานวนมาก เป็นหนึง่เดียวกับธรรมชาติ 

และมีความเทา่เทยีมทางสังคม ไม่ปดิก้ันการดำารง

ชีพของคนกลุ่มอื่น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 6. แนวคิดทุนทางสังคม ทุนทางสังคม 

หมายถึง การรวมตัว เพือ่ก่อให้เกิดผลรวมของ

สิ่งดีงามต่างๆที่มีอยู่ในสังคม ทั้งในส่วนที่ได้จาก

การสั่งสมและต่อยอด บนพื้นฐานของการไว้เนื้อ

เชื ่อใจ สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรม

ที่ดีงาม ซึง่ทุนทางสังคมมีองค์ประกอบมากมาย 

ที่สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่ ความไว้

วางใจ (Trust) บรรทัดฐานของการพึง่พาอาศัย 

(Norms of Reciprocity) และเครือข่ายความเป็น

พลเมืองเพือ่ส่วนรวม (Networks of Civic En-

gagement) ซึง่องค์ประกอบเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐาน

ของการศึกษากระบวนการทุนทางสังคมที่สำาคัญ

3.  ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษา

3.1  ประวัติความเป็นมา

 เป็นการก่อรูปชมุชนแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

เม่ือครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจงึเกิดความแตกสามัคคแีละ

เกดิจดุเปลีย่นเมือ่น้ำาทว่มใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ทำาให้

เกิดการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นเช่นแต่ก่อน

3.2  สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

 มีพื้นที่ 6 ไร่ทางเข้าชุมชนมี 2 ล่าง

รูปที่ 1 แสดงแผนที่ของที่ตั้งชุมชนคูคตพัฒนา

 1. การถือครองที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ ที่ของชลประทาน เป็นที่ดินที่

มีความชัดเจนและครัวเรือนได้เลขบ้าน และส่วน

ที่ 2 คือ ที่ของเอกชนและกรมธนารักษ์ เป็นที่ดิน

ทีไ่ม่มคีวามชดัเจนจงึไม่สามารถขอเลขบ้านได ้ซ่ึง

ส่งผลต่อการใช้บริการพื้นฐานจากภาครัฐต่าง ๆ

 2. การรวมกลุ่ม กลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุด

คือ กลุม่ออมทรัพย์ของชุมชน และเป็นกลุม่ที่ 

พอช. ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่

อยู่อาศัยร่วมด้วย

 3. ลักษณะที่อยู่อาศัย

  มีทั้งหมด 79 หลังคาเรือน (เจ้าของราย

เดียวกัน จำานวน 3 หลัง) เกือบทั้งชุมชนมีรูปแบบ

อาคารอายุเก่าแก่ เป็นโครงสร้างที่ทำาด้วยวัสดุไม่

คงทน คือ ไม้ ป้ายโฆษณา สังกะสี เป็นต้น

 จากการสำารวจ พบว่า ในด้านการบริการ

ทัง้สาธารณปูโภค สาธารณปูการ มีความเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน แต่ส่วนใหญม่ี

ปัญหาทางดา้นกายภาพและคณุภาพทีท่รุดโทรม 
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4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการสำารวจข้อมูลในพื้นที่ชุมชน

 จากการศึกษาข้อมูลและการสำารวจภาค

สนามสามารถอภิปรายผลได้ตามหัวข้อ ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบวา่ อายชุว่ง 21-40 

ปี มากที่สุดร้อยละ 61 การศึกษาระดับประถม

ศึกษา ร้อยละ 51 และอาชีพร้อยละ 46 คือ 

รับจ้างทั่วไป

 2. ทัศคติความพึงพอใจต่อลักษณะทาง

กายภาพของที่อยู่อาศัยและชุมชน พบว่า

ตารางที ่ 1 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อสภาพการอยู่

อาศัยในปัจจุบัน

ความพึงพอใจ ค่าตัวแปร ร้อยละ

ด้านกายภาพบ้าน

และสภาพแวดล้อม
เฉยๆ 78

การโยกย้าย ไม่ต้องการย้าย 84

การครอบครอง

ที่ดิน
เช่า 82

ระบบ

สาธารณูปโภค

บริการจากภาครัฐ

พอใจ
71

 จากการศกึษา พบวา่ ระดบัความพึงพอใจ

ด้านกายภาพ คือ เฉยๆ ส่งผลตอ่ความรูส้ึกไม่

ต้องการย้ายออกไปจากพืน้ที่ และต้องการเช่า

ที ่ดินระยะยาวเพื่อความมัน่คง โดยที่ปัจจุบัน

สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ดีแล้ว ดังนั้น จึง

นำามาพิจารณาเร่ืองความพร้อมดา้นกายภาพของ

ครัวเรือนในการพัฒนาชุมชน

 2. การรวมกลุม่ในชุมชน (ปัจจัยทุนทาง

สังคม) ข้อมูลทุนทางสังคมเป็นการกำาหนดระดับ

ความร่วมมือในชุมชนเพือ่พัฒนาที ่อยู ่อาศัย

ด้วยการพึง่พาตัวชุมชนเองเป็นหลัก โดยศึกษา

กระบวนการรวมกลุม่ที่เปลีย่นแปลงไปหลังจาก

เกิดวิกฤตน้ำาท่วม ที่ส่งผลให้ชุมชนช่วยเหลือกัน

และกันมากกว่าเดิมโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการประเมินการศึกษา

5.  การอภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการ  

    ศึกษา

5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล

 กับความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ 

 ของชุมชน

 จากการศกึษา พบวา่ ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยั

ในชุมชนมีระดับการศึกษาประถมศึกษาซึง่ส่ง

ผลต่ออาชพีและรายไดท้ีเ่ป็นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ

ที่สำาคัญในการเข ้าร ่วมกล ุม่ออมทร ัพย์เพ ือ่

การพัฒนาที่อยู่อาศัย เมือ่พิจารณาเรือ่งความ

พึงพอใจของผูอ้ยูอ่าศยัดา้นกายภาพ พบวา่ ส่วน

ใหญ่รูส้ึกเฉยๆ เมือ่ได้สัมภาษณ์ต่อไปถึงความ

ต้องการปรับปรุงจึงพบว่า หากมีโอกาสและมี

ความพร้อมด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนมากกว่านี้

ก็จะปรับปรงุทีอ่ยู ่ โดยที ่กลุม่ออมทรัพย์มีผล

อย่างมากในการช่วยเหลือเร่ืองเงินในการซ่อมแซม 

ดังนัน้ เมือ่ถามถึงความต้องการในการโยกย้าย

พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ต้องการย้ายไปไหน เนื่องจาก

มีภาระผูกพันด้านการศึกษาของบุตรและงาน

ของผู ้ปกครองเอง โดยที ่ต้องการให้เกิดการ

เช่าที ่ดินในระยะยาวเพือ่สร้างความมัน่คงใน

การอยู่อาศัย ซึง่ปัจจุบันเป็นการบุกรุกพืน้ที ่ที่

ไม่มีการทำานิติกรรมใดๆเพือ่ถือครองอย่างถูก

กฎหมาย จึงทำาให้การขอบริการสาธารณะ ได้แก่ 

ไฟฟ้า น้ำาประปา ยังเป็นรูปแบบของการต่อพ่วง

บ้านต่อบ้านอยู ่เพราะไม่มีหลักประกันทีส่ามารถ

ยื่นขอบริการจากภาครัฐได้ 
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5.2  ปัจจยัทุนทางสงัคมท่ีสง่ผลต่อการพฒันา

 ที่อยู่อาศัยในชุมชน

 ภายหลังการเกิดวิกฤตน้ำาท่วมทำาให้เกิด

การเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ในระดบัโครงสร้าง

ชุมชนที่เกิดจากการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่าง

จริงจงั นับเป็นเงือ่นไขทีส่ำาคญัทีส่ร้างใหช้มุชนเกิด

ศักยภาพในการต่อสู ้ นอกจากนี ้ ชุมชนยังมีการ

ค้นพบผู้นำาที่มีความมุง่มัน่ที่จะเห็นชุมชนพัฒนา

ไปในทางที่ดี 

 ทัง้น้ี แนวทางการพัฒนาชมุชนจำาเป็นต้อง

สอดคล้องกับแนวความคิดการดำารงชีพในเมือง

เพือ่ให้เกิดความครอบคลุมในการจัดการทั้งด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพือ่ให้ชุมชน

สามารถดูแลตนเองได้ โดยลดความเสียหาย

เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งต่อไป โดยสามารถพิจารณา

แนวคิดของการพัฒนาชุมชนด้วยปัจจัยทุน

ทางสังคมภายใต้แนวคิดทุนทางสังคมได้

 การศึกษาครัง้นี้มีเป้าหมายเพือ่ให้ชุมชน

บุกรุกไม่เฉพาะกรณีศึกษา ให้เกิดกิจกรรมการ

พัฒนาโดยชมุชนเป็นฐาน รวมถึงกระตุ้นศกัยภาพ

ของชุมชนให้สามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้อง

พึ่งพาองค์กรจากภายนอกเป็นหลัก
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บทคัดย่อ 

 การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายใต้พระราชบัญญตักิารไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย พ.ศ.

2511 เป็นการดำาเนินโครงการโดยภาครัฐหรือหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ (การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย: 

กฟผ.) ซึง่ดำาเนินการในลักษณะทิศทางเดียว จึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับกลุม่ประชาชนผู้ได้รับ

ผลกระทบในพืน้ที่โครงการ ต่อมาได้ปรับเปลีย่นให้มีการดำาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพือ่ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกดิขึน้ในพืน้ที่อันเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน แต่ทว่าการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของประเทศ การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจึงอยู่ในระดับการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและปรึกษาหารือ (Consult) เท่านัน้ งานวิจัยชิ้นนีไ้ด้ทำาการศึกษาความ

พึงพอใจของผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายทีม่ตีอ่กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน 

จำานวน 16 โครงข่าย ในลักษณะรายภูมภิาค ประกอบดว้ย รูปแบบการแจง้ข้อมูลการก่อสร้างระบบโครง

ข่ายไฟฟ้าและช่วงเวลาในการได้รับข้อมูล จากการวิเคราะห์พบว่า ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมี

ความแตกต่างกันในแต่ละขัน้ตอนของการมีส่วนร่วม ทั้งรูปแบบในการเข้ามามีส่วนร่วม รูปแบบการ

รับทราบข้อมูล และช่วงเวลาในการได้รับข้อมูลที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องการ ดังนั้น ในการวางแผนการ

ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ควรมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ

และก่อให้เกิดความพึงพอใจในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Abstract 

 The construction of a transmission line network under the Electricity Generating Authority 

of Thailand Act B.E. 2511, is operated by public sector or responsible agency (Electricity 

Generating Authority of Thailand: EGAT) that operate based on one way communication. With 
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this approach, it caused different conflicts with different group of people who have been affected 

in the project area. After that, the construction of transmission line network has been governed 

under the Energy Industry Act B.E. 2550 to reduce conflicts which may occur in the affected 

area and enable people to participate with EGAT’s officers. Whereas, the construction of a 

transmission line network is a mega infrastructure construction at the national level, therefore 

public participation process has been done only at a consult level. Thus, the aim of this research 

is to study about the satisfaction of affected community from transmission line network of 16 

lines all over the country. This research focuses on different aspects of public participation process 

which consists of pattern of information, and period to get the information of the project based 

on the analysis of the different regions of the country. Finally, the result of analysis was found 

that each region of the country has different patterns of public participation, pattern of information 

construction, and period to get the project information resulted to different level of satisfaction. 

Thus, the appropriate pattern of public participation should be recommended in order to reduce 

conflicts and enhance a satisfaction level among all sectors.

คำาสำาคัญ (Keywords): การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า (The Construction of a Transmission Line 

Network), ความพึงพอใจของผูไ้ดรั้บผลกระทบ (The Satisfaction of Affected Community), กระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Process)

1. บทนำา

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิดขึน้จากความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้า จึงมีโครงการก่อสร้าง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขึน้ทั่วประเทศ ตารางที่ 1 

โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืน้ที ่

โดยรอบทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ

ผลกระทบต่อชุมชน  ซึ่งได้รับผลกระทบแตกต่าง

กันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นจึงมีการออกกฎหมาย

ควบคมุเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของผูใ้ชพ้ลังงาน 

ชุมชนท้องถิน่ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ   

การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในช่วงปี 2511 

– 2550 ดำาเนินการอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2511 ต่อ

มาการดำาเนินการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ไดป้รับเปล่ียนใหมี้การดำาเนินการภายใต้พระราช-

บัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

เพือ่ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่ 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการจงึมีการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่การดำาเนินการ

โครงการดังกล่าวเป็นระบบโครงสร้างพืน้ฐาน

ขนาดใหญ่ ดงัน้ันการมีสว่นร่วมจงึอยูใ่นระดบัการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น

 สำาหรับการศึกษาในครัง้นีไ้ด้ทำาการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 4 ภาค 

จำานวน 16 โครงข่าย แบ่งเป็น ภาคเหนือ 3 โครง

ข่าย ภาคกลาง 7 โครงข่าย ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ 3 โครงข่าย และภาคใต้ 3 โครงข่าย ดังแสดง

ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (พื้นที่ศึกษา)  

ภูมิภาค ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

เหนือ 115 กิโลโวลต์ เชียงใหม่ - แม่แตง

115 กิโลโวลต์ ท่าตะโก - ชัยบาดาล

230 กิโลโวลต์ ตัดตอนสายส่ง 230 กิโลโวลต์ 

พิษณุโลก 2 - นครสวรรค์ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อย

พิจิตร

กลาง 115 กิโลโวลต์ ปราจีนบุรี 2 - วัฒนานคร

230 กิโลโวลต์ ราชบุรี 3 - สมุทรสาคร 4

230 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้าบางบ่อ - คลองใหม่

230 กิโลโวลต์ วังน้อย – สระบุรี 2

500 กิโลโวลต์ ปลวกแดง – จุดเชื่อมระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ หนองจอก 

–  วังน้อย แนวที่ 2

500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2 – จอมบึง     

แนวที่ 1

500 กิโลโวลต์ บีแอลซีพีเพาเวอร์ – ปลวกแดง

ตะวัน

ออก 

เฉียง

เหนือ

115 กิโลโวลต์ ชัยภูมิ – บำาเหน็จณรงค์

500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัด

มุกดาหาร) – ร้อยเอ็ด 2

500 กิโลโวลต์ น้ำาพอง 2 – อุดรธานี 3

ใต้ 115 กิโลโวลต์ ทุ่งสง – ลำาภูรา

115 กิโลโวลต์ หลังสวน – ระนอง

230 กิโลโวลต์ สงขลา 2 – หาดใหญ่ 2

2. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่

ของประเทศ จำาเป็นจะต้องดำาเนินการตามแนว

นโยบายดา้นการมีสว่นร่วมของประชาชน รวมถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การกำาหนดนโยบายและแผนด้านพลังงาน โดย

การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการ

วางแผนพัฒนาพลังงานและแผนปฏิบัติการด้าน

พลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิน่ 

(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2556)

 ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็น

อีกหนึง่โครงการการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ขนาดใหญ่ของประเทศทำาให้เกิดความจำาเป็น

ในการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผล

กระทบโดยในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า แบ่งเป็น 4 

ส่วน คอื 1) กระบวนการมีสว่นร่วมในการวางแนว

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน 2) ความคิดเห็น

ของผู้ได้รับผลกระทบต่อขัน้ตอนของการจ่ายค่า

ทดแทนของโครงการการก่อสร้างระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า 3) ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบต่อ

ขัน้ตอนการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า และ 4) ความคิดเห็นของผู้ได้รับ

ผลกระทบหลังการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 

2.1 กระบวนการมสีว่นร่วมการวางแนวระบบ

 โครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ที่ได้ร ับผล

กระทบในการวางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

สามารถแบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ 1) การให้ข้อมูล

แก่เจ้าพนักงาน 2) การมีโอกาสเข้าร่วมประชุม 

3) การเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะร่วมกับคนในชุมชน

เพือ่กำาหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4) การเป็น

ผูต้ดัสินใจร่วมกับเจา้หน้าที ่กฟผ. และ 5) การเป็น

ผู้ตัดสินใจร่วมกับคนในชุมชนเพือ่กำาหนดแนว

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 อย่างไรก็ตาม นอกจากรูปแบบการมีส่วน

ร่วมในการวางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความ

สำาคัญต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง

อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการวางแนวระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าแล้ว อกีทัง้ชว่งเวลาในการรับทราบ

ข้อมูลการพาดผ่านและรูปแบบการได้รับทราบ

ข้อมูลของโครงการล้วนเป็นข้อมูลทีม่คีวามจำาเป็น

ในกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งสิ้น
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2.2 ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบต่อ

 ขัน้ตอนของการจา่ยค่าทดแทนของโครง- 

 การการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 ในขัน้ตอนการจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบน้ี ผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบไม่สามารถเข้าไป

มีสว่นร่วมในการกำาหนดอตัราการจา่ยคา่ทดแทน

ได ้ดงัน้ันการศกึษาน้ีจงึไดท้ำาการศกึษาในรูปแบบ

ของความต้องการในการไดรั้บข้อมูลข่าวสาร การ

แจ้งรายละเอียดเกีย่วกับค่าทดแทนที่ได้รับ โดย

แบ่งรูปแบบการได้รับข้อมูลออกเป็น 6 รูปแบบ 

ได้แก่ 1) การปิดประกาศ 2) หนังสือพิมพ์/

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 3) โทรทัศน์/วิทยุ 4) หนังสือ

จาก กฟผ. (ไปรษณีย์ตอบรับ) 5) ผ่านผู้ใหญ่บ้าน/

เจา้หน้าทีร่าชการโดยตรง และ 6) ผา่นการเข้าร่วม

ประชุม และหากผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่พอใจกับ

ค่าทดแทนก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

2.3 ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบต่อ

 ขัน้ตอนการกอ่สร้างและหลังการกอ่สร้าง

 ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 ในขัน้ตอนการก่อสร้าง ก่อนการดำาเนิน

การก่อสร้างโครงการของ กฟผ. จะแจ้งเป็น

หนังสือให้เจ้าของที่ดินรับทราบกำาหนดการเข้า

ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้น ระยะเวลาที่

ผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบกำาหนดการดังกล่าว 

ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจได้เช่นกัน รวมถึง

รูปแบบการได้ร ับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับราย-

ละเอียดการเข้าก่อสร้าง

2.4 ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบหลัง

 การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 หลังจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

ผู้ได้รับผลกระทบในพืน้ที่มีความต้องการได้รับ

ข้อมูลรายละเอียดการดำาเนินการต่าง ๆ และ

ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับข้อกำาหนด และข้อแนะนำาใน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

เช่น ชนิดของพืชที่สามารถปลูกได้หรือไม่ได้ ซึง่

เป็นข้อมูลทีมี่ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วม ดงัน้ัน

รูปแบบการให้ข้อมูลแก่ผูไ้ด้รับผลกระทบในพืน้ที่

ศึกษาจึงถูกรวบรวมในการศึกษาความพึงพอใจนี้

เช่นกัน โดยรูปแบบการให้ข้อมูลหลังการก่อสร้าง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ 

ได้แก่ 1) การให้ความรู้เพิ่มเติม 2) การเพิ่มช่อง

ทางให้สามารถแจ้งข้อมูล/ร้องเรียนเพิม่เติม 3) 

การจดัประชมุชีแ้จงเพ่ิมเติม 4) การลงพ้ืนทีช่มุชน

เป็นระยะเพ่ิมเติม และ 5) การจดัประชมุเป็นระยะ

เพิ่มเติม

3.  ผลการศึกษา

  การวเิคราะหผ์ลการศกึษาโดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถิติ (Statistical Package for the Social 

Sciences: SPSS) และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

โดยการทดสอบด้วย ANOVA มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กระบวนการมสีว่นร่วมการวางแนวระบบ

 โครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน

 จากการวเิคราะหพ์บวา่ ผูไ้ดรั้บผลกระทบ

ในแต่ละภาคมีส่วนร่วมในขัน้ตอนการวางแนว

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 30 โดย

พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการมี

ส่วนร่วมสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 และภาคใต้

เป็นมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมต่ ำาที ่ สุด คิดเป็น

ร้อยละ 16.33 ซ่ึงรูปแบบการมีสว่นร่วมในข้ันตอน

การวางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละภาค 

มีรูปแบบการมีส่วนร่วมในแต่ละภาคมีความ

แตกต่างกัน โดยผู้ได้รับผลกระทบในภาคใต้มี

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในรูปแบบการให้ข้อมูล

แก่เจ้าพนักงานสูงที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 32.65 (ˉx = 

32.65, SD. = 22.45) ภาคเหนือมีสัดส่วนการมี

ส่วนร่วมในรูปแบบการมีโอกาสเข้าร่วมประชมุสูง
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ที่สุดเฉลีย่ร้อยละ 88.46 (ˉx = 88.46, SD. = 

10.34)   ภาคใต้มีสัดส่วนการมีสว่นร่วมเป็นผูร้ว่ม

ตัดสินใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ กฟผ. และเป็นผู้ตัดสิน

ใจร่วมกับชุมชนสูงที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 10.20 (ˉx = 

10.20, SD. = 9.35) และเฉลี่ยร้อยละ 6.12 (ˉx 
= 6.12, SD. = 5.87)   ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม

ที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องการ คือ การมีโอกาส

เข้าร่วมประชุม เพือ่รับทราบข้อมูลเกีย่วระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าที่พาดผ่านมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็น

ร้อยละ 77.11

 สำาหรับชว่งเวลาในการรับทราบข้อมูลการ

พาดผ่านในทุกภาคมีความแตกต่างกัน โดยผู้ได้

รับผลกระทบในภาคเหนือรับทราบข้อมูลการพาด

ผา่นของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในชว่งก่อนกำาหนด

แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเฉล่ียร้อยละ 15.14 (ˉx= 

15.14, SD. = 12.87) ภาคกลางรับทราบข้อมูล

การพาดผา่นของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในชว่งก่อน

การเข้าสำารวจพืน้ที่เฉลีย่ร้อยละ 36.67 (ˉx = 

36.67, SD. = 23.30) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับทราบข้อมูลการพาดผ่านของระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า ในช่วงระหว่างการเข้าสำารวจพืน้ที่เฉลีย่

ร้อยละ 45 (ˉx = 45, SD. = 24.83) และภาคใต้

รับทราบข้อมูลการพาดผ่านของระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า ในชว่งก่อนการเข้าสำารวจพ้ืนทีเ่ฉล่ียร้อยละ 

29 (ˉx = 29, SD. = 20.66)

 สำาหร ับร ูปแบบการได้ร ับข ้อม ูลจากผู ้

ดำาเนินโครงการ ในทุกภาคมีความแตกต่างกัน 

โดยผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคมีความต้องการ

รับทราบข้อมูลผ่านผู ้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที ่

ราชการโดยตรงมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 75.55

3.2 ความคิดเห็นของผู ้ได้รับผลกระทบต่อ

 ขั้นตอนของการจ่ายค่าทดแทนของการ

 ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 จากการวเิคราะห ์พบวา่ การมีสว่นร่วมใน

ขัน้ตอนของการจ่ายค่าทดแทนของการก่อสร้าง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้านัน้ไม่มีความแตกต่างกัน 

โดยผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละภาคนัน้มีส่วนร่วม

น้อยกว่าร้อยละ 5 และสำาหรับความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการได้รับข้อมูลจากผู้ดำาเนินโครงการนัน้ 

ในทุกภาคมีความแตกต่างกัน โดยผู้ได้รับผลกระ

ทบในภาคกลางมีความพึงพอใจรูปแบบการปิด

ประกาศสูงที่สุด ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

1.58 จากคะแนนเต็ม 5  (ˉx = 1.58, SD. = 0.95) 

ภาคเหนือมีความพึงพอใจรูปแบบการแจ้งค่า

ทดแทนผ่านหนังสือพิมพ์สูงที ่สุด ซึง่ความพึง

พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1.52 จากคะแนนเต็ม 5         

(ˉx = 1.52, SD. = 0.79) และภาคใต้มีความ

พึงพอใจรูปแบบการแจ้งค่าทดแทนผ่านทาง

ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่ราชการ และผ่านการเข้า

ร่วมประชุมสูงที่สุด ความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน

ระดับ 3.78 และ 3.22 จากคะแนนเต็ม 5 (ˉx = 

3.78, SD. = 2.50) และ (ˉx = 1.52, SD. = 3.40) 

ตามลำาดับ

3.3 ความคิดเห็นของผู ้ได้รับผลกระทบต่อ

 ขัน้ตอนการกอ่สร้างและหลังการกอ่สร้าง

 ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 เมื่อกำาหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการ

จา่ยคา่ทดแทนแล้ว ข้ันตอนของโครงการจะมีการ

ดำาเนินการสูข่ัน้ตอนการก่อสร้าง โดยก่อนการ

เข้าพืน้ที่และก่อสร้าง กฟผ. จะแจ้งหนังสือให้

เจ้าของที่ดินได้รับทราบกำาหนดการเข้าก่อสร้าง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยระยะเวลาเฉล่ียทีผู่ไ้ดรั้บ

ผลกระทบไดรั้บทราบกำาหนดการของ กฟผ. ก่อน

การเข้าพืน้ที ่และลงมือก่อสร้างในแต่ละภาคมี

ความแตกต่างกัน โดยภาคเหนือและภาคกลาง

ช่วงเวลาเฉลีย่ในการแจ้งล่วงหน้าประมาณ 7 

เดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.5 เดือน และ

ภาคใต้ 5 เดือน ตามลำาดับ และเมื่อศึกษาความ
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คิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบถึงความเหมาะ

สมในการแจ้งให้ทราบ พบว่า ระยะเวลาการแจ้ง

ให้ทราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ

เหมาะสมระดับปานกลาง แต่สำาหรับภาคเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต้มคีวามเหมาะสมระดบัน้อย

เมือ่พิจารณาถึงรูปแบบการได้รับข้อมูลจากผู้

ดำาเนินโครงการในทกุภาคมีความแตกต่างกัน โดย

ผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคมีความต้องการรับ

ทราบข้อมูลผา่นผูใ้หญ่บา้นหรือเจา้หน้าทีร่าชการ

โดยตรงมากที ่สุดเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 70.05

รองลงมา คือ หนังสือจาก กฟผ. (ไปรษณีย์ตอบ

รับ) เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 61.95

3.4 ความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบหลัง

 การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 หลังการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

สิ้นสุดลง ผู้ได้รับผลกระทบต้องการมีส่วนร่วมใน

การไดรั้บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยในภาคเหนือ

และภาคใต้ต้องการได้รับข้อมูลในรูปแบบการ

ลงพื้นที่ชุมชนของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ข้อมูลความรู้

เพิ่มเติมมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.80 แต่

สำาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

ต้องการไดรั้บข้อมูลในรูปแบบการจัดประชมุชีแ้จง 

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.50

3.5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการมีส่วนร่วม

 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

 การวเิคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการ

มีส่วนร่วมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

นีใ้ช้การทดสอบโดย Pearson Correlation เพือ่

หาความสัมพันธ์ของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อระดบัความ

พึงพอใจในแต่ละขัน้ตอนการดำาเนินงานของ 

กฟผ. กับภูมิภาคที่แตกต่างกันออกไป โดยในที่นี้

จะแสดงผลเป็นระดับความสำาคัญของปัจจัยมาก 

ปานกลาง และน้อย 

3.5.1 ขั้นตอนการวางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 ในขัน้ตอนการวางแนวระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า พบว่า รูปแบบการเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกับ

คนในชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้มี

ความสำาคัญในระดับปานกลาง ในขณะที่การมี

ส่วนร่วมรูปแบบอื่นและในภาคอื่นนัน้ มีระดับ

ความสำาคัญน้อยหรือไม่มีความสำาคัญในทางสถิติ

 สำาหรับรูปแบบการแจ้งข้อมูลแก่ผู ้ได้รับ

ผลกระทบพบว่า รูปแบบการปิดประกาศมีความ

สำาคัญในระดับมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และร ูปแบบการการแจ้งผ่านหน ังส ือพ ิมพ ์  

โทรทศัน์ หรือวทิยน้ัุนมีความสำาคญัในระดบัปาน

กลาง ในขณะที่รูปแบบอื่นและในภาคอื่นนัน้มี

ระดับความสำาคัญน้อยหรือไม่มีนัยสำาคัญในทาง

สถิติ

3.5.2 ขั้นตอนการจ่ายค่าทดแทน

 ในข้ันตอนการจ่ายค่าทดแทน พบว่า รูปแบบ 

การแจ้งข้อมูลเกีย่วกับรายละเอียดค่าทดแทนแก่

ผู้ได้รับผลกระทบโดยวิธีการการปิดประกาศ การ

แจ้งผ่านหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือวิทยุในภาค

เหนือน้ันมีความสำาคญัในระดบัปานกลาง ในขณะ

ที ่ รูปแบบอื่นและในภาคอื่นนัน้มีระดับความ

สำาคัญน้อยหรือไม่มีนัยสำาคัญในทางสถิติ

3.5.3 ขั้นตอนการก่อสร้าง

 ในขัน้ตอนการก่อสร้างระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าน้ันจำาเป็นต้องใหข้้อมูลแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ

ในแต่ละขัน้ตอน โดยผลการศึกษา พบว่า ช่วง

ระยะเวลาเฉล่ียในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับการ

เข้าก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ

สำาคัญระดับปานกลาง ในขณะที่ช่วงระยะเวลา

เฉลีย่ในการรับทราบข้อมูลของภาคอื่นนัน้ไม่มี

ความสำาคัญในทางสถิติ

 สำาหรับรูปแบบการแจ้งข้อมูลเกีย่วกับ

รายละเอียดการก่อสร้างแก่ผู้ได้รับผลกระทบใน
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รูปแบบการปิดประกาศ การแจง้ผา่นหนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ หรือวิทยุในภาคเหนือนั้นมีความสำาคัญ

ในระดับปานกลาง ในขณะที่รูปแบบอื่นและใน

ภาคอื ่นนัน้มีระดับความสำาคัญน้อยหรือไม่มี

ความสำาคัญในทางสถิติ 

3.5.4 ขั้นตอนหลังการก่อสร้างระบบโครงข่าย

 ไฟฟ้า

 ในข้ันตอนหลังการก่อสร้างระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าน้ีเป็นการศกึษาความต้องการรูปแบบในการ

ได้รับข้อมูลหรือรูปแบบช่องทางในการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ โดยพบว่า 

กฟผ. ควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้ง

ข้อมูลหรือร้องเรียนเพิม่เติมมีระดับความสำาคัญ

ปานกลางในภาคใต้ ในขณะที่รูปแบบอื่นและใน

ภาคอื ่นนัน้มีระดับความสำาคัญน้อยหรือไม่มี

ความสำาคัญในทางสถิติ

4. บทสรุป 

 การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละ

พืน้ที่มีรูปแบบการดำาเนินการคล้ายคลึงกัน แต่

รูปแบบการมีส่วนร่วมในแต่ละพืน้ที่นัน้มีความ

แตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบความต้องการในการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพืน้ที่ก็มีความ

แตกต่างกันเชน่กนั โดยพบวา่การเข้าไปมีสว่นร่วม

ของประชาชนในแต ่ละข ัน้ตอนการดำาเน ิน

งานนั้นมีน้อยมาก ดังนั้น ความต้องการรับทราบ

ข้อมูลเกีย่วกับการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ทีพ่าดผา่นในพ้ืนทีน่ั้นจงึมีสงู ซ่ึงรูปแบบการมีสว่น

ร่วมทีผู่ไ้ดรั้บผลกระทบต้องการมากทีส่ดุ คอื การ

เข้าร่วมประชุมเพือ่ร ับทราบข้อมูลและเสนอ

แนะแนวทาง และสำาหรับรูปแบบการได้รับข่าว สาร 

หรือการได้รับแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการดำาเนินการ

น้ัน พบวา่ ผูไ้ดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่ ต้องการรับ

ทราบข้อมูลผ่านผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ กฟผ. 

มากที่สุด รองลงมา คือ ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์

อกัษร หมายถึง หนังสือจาก กฟผ. (ไปรษณยีต์อบ

รับ) และเม่ือหลังการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ส้ินสุดลง ผูไ้ดรั้บผลกระทบต้องการไดรั้บข้อมูลใน

รูปแบบการลงพืน้ที่ชุมชนของเข้าเจ้าหน้าที่เพือ่

ให้ข้อมูลความรูเ้พิม่เติม และการได้รับข้อมูลใน

รูปแบบการจัดประชุมชี้แจง

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณการไฟฟ ้าฝ่ ายผล ิตแห่ ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ

การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู ้ได้ร ับผล

กระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า: 

กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ 

กฟผ. อกีทั้ง ยงัใหข้้อมูลและอำานวยความสะดวก

ในการดำาเนินการศึกษา
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยที ่สามารถขับเคลือ่นเศรษฐกิจ

ชุมชนได้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาต้นทุนบวกกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือชุมชนนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

เป็นมาทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ชุมชน จุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนในการประยุกต์แนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องสินคา้หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา โดยเป็นการศกึษาวจิยัเชงิปริมาณและคณุภาพ

ประกอบดว้ยการเก็บข้อมูลดว้ยการสำารวจทางกายภาพ การสังเกตการณ ์การทำาแบบสอบถาม ประเดน็

หลักการศึกษา คือ ศึกษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและศักยภาพของหัตถกรรมในการพัฒนา

เข้าสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดนั้น

มีความเหมาะสมและมีศักยภาพต่างๆ ที่คุ้มค่าต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์

ในชุมชนของตนเอง เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบและแนวคิดที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาด้านหัตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผาให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง สรุปแนวทางในการพัฒนา คือ 1. เพิ่มรูปแบบ

การจัดการและการออกแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความสามารถของชุมชน 2. เพิม่สินค้าทาง

ภูมปิญัญา ซ่ึงพ้ืนทีน่ี้มีความหลากหลายอยูแ่ล้ว โดยการนำามาจดัเป็นกลุ่ม (cluster)  เพ่ือเป็นการพัฒนา

อย่างควบคู่กันและเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน และ 3. ปรับปรุงการบริหารจัดการในการ

ฟื้นฟูชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ และภาค

เอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract 

 The creative economy is to develop a cost-plus creativity, to produce development of 

the community, result in the continued development and sustainability. The purpose of this 
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research is to study the history and community identity, weaknesses and strengths of the 

community in the application of economic concepts, creative craft pottery. This study is to 

collect quantitative and qualitative data to explore the physical situation observations. The 

survey. The principle is studied. The uniqueness and potential of the craft community to 

develop into a creative economy. The results showed that Koh-Kret Pottery Crafts Community 

are appropriate and capabilities. Friendly and cost effective to add value to the creative 

community in their own craft. Since the source material and ideas to further develop the craft 

of pottery to give the community improved continuously. This approach was first developed. 

Increase management model and the design of products, the ability of the two communities 

and add wisdom. The area is rich already. By bringing a group (Cluster) to develop a strategy 

and a positive effect on tourists and people in the community. Improve wastewater management 

in the recovery community, craft pottery, with the participation of all stakeholders, including 

communities sector. public and private sectors for sustainable development.

คำาสำาคัญ (Keywords): ฟื้นฟูชุมชน (Community Rehabilitation), ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

(Pottery Handicraft Community), เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy), เกาะเกร็ด (Koh-Kret) 

1. บทนำา

 บทความชิ้นนีม้ีจุดมุง่หมายที่จะกล่าวถึง

ความเป็นไปของการใช้แนวความคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อศึกษาความ

เป็นมาทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ชุมชน 

จุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนในการประยุกต์

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสินค้าหัตถกรรม

เครือ่งปัน้ดินเผา โดยศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและ

คุณภาพประกอบด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการ

สำารวจทางกายภาพ การสังเกตการณ์ การทำา

แบบสอบถาม ประเด็นหลักการศึกษา คือ ศึกษา

ความเป็นเอกลักษณข์องชมุชนและศกัยภาพของ

หัตถกรรมในการพัฒนาเข้าสูค่วามเป็นเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ซึง่สิง่เหล่านีส้่งผลต่อการฟืน้ฟูชุมชน 

ซึง่ในพืน้ที่นีม้ีปัญหาในเรือ่งการที่ผู้คนในพืน้ที่

ยา้ยออกจากพ้ืนทีเ่พ่ือหางานทำาในเมืองและการ

ขาดผู้สืบทอดการทำาหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผา

ต่อจากคนรุน่ก่อนสูค่นรุน่ปัจจุบัน ประกอบกับ

ทรัพยากรด้านพืน้ที ่และสังคมเปลีย่นแปลงไป

จากแต่ก่อน ซึง่ในความหมายของแนวความคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นั้นได้

มีผู้กล่าวถึงมากมายหลายด้าน โดยรวม คือ การ 

นำาเอาทุนของชุมชน ซึง่ประกอบด้วยทุนทาง

สภาพแวดล้อมและทนุทางสังคมวฒันธรรม มาใช้

พัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ในการฟืน้ฟู

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองทำาให้เศรษฐกิจและ

ชุมชนดีขึน้ ซึง่สิง่ที ่ได้จะทำาให้เกิดการพัฒนา

และฟืน้ฟูชุมชนได้อย่างเกิดผลมากที่สุด ซึง่แนว

ความคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์น้ันมีความแตกต่าง

ไปจากธุรกิจทั่วไปที่ขับเคลือ่นตามหลักเศรษฐกิจ

แบบเก่า โดยแบบเก่าจะเน้นการตลาดและป้อน

สินค้าตามการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญ แต่แนวคิิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์นัน้ เน้นการสร้าง Creative 

Product ซึง่มีลักษณะค่อนข้างนามธรรมและมี
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สุนทรียศาสตร์เข้ามาเกีย่วข้องด้วย ซึง่ในภาพ

กว้างนัน่ก็คือ การผนวกศิลปะเข้ากับเร่ืองของ

วัฒนธรรมน่ันเอง การจัดการ Creative Economy 

เป็นการสร้างอุตสาหกรรมชนิดใหม่ที่เน้นไปที่

ความคดิสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ มีลกัษณะเป็นงานทีใ่ช้

ความสามารถทางปัญญาร่วมกับความสามารถใน

เชิงการผลิตโดยสั้นๆ แล้ว อาจกล่าวได้ว่าระบบ

เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค ์คอื กระบวนการทีผ่นวก

รวมเรื่องเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี เข้าไว้

ด้วยกันนั่นเอง 

2. แนวทางวิธีการและเครื่องมือการศึกษา

 แนวทางการศึกษาแยกออกเป็น 2 ส่วน 

คอื เร่ิมจากศกึษาความเป็นมาทางประวติัศาสตร์

และเอกลักษณ์ของชุมชนหัตถกรรมเครือ่งปัน้

ดนิเผาเกาะเกร็ด เพ่ือกำาหนดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์

(Creative Economy) ของชุมชนและนำามาพัฒนา

เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

ส่วนที ่ 2 คือ ศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของ

ชมุชนในการประยกุต์แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของสินคา้หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา เพ่ือทีจ่ะนำา

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง รวมทั้ง

หาความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (Creative Economy) กับชุมชน

หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อที่จะได้

หาความสำาคญัของพ้ืนทีแ่ละผลิตภัณฑส์ร้างสรรค ์

รวมทั้งแนวทางการฟืน้ฟูชุมชนหัตถกรรมเครือ่ง 

ปัน้ดินเผาด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแนวทาง

การจัดตัง้องค์กรเพือ่มาฟืน้ฟูและพัฒนาพืน้ที ่

ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะกร็ด

 แนวทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนีอ้ยู่

ภายใต้แนวคดิการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

(Creative Economy) ซึง่ต้องประกอบด้วย 1. 

องค์ความรูข้องชุมชน (knowledge) อันเป็นผล

มาจากภูมปิญัญาทอ้งถ่ินและทนุนิยม 2. อตุสาห- 

กรรมหร ือผลผลิตของผล ิตภ ัณฑ์สร ้างสรรค์ 

(Creative Products) และ 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคประชาชน/หน่วยงาน/องค์การอสิระ/

กลุ่มคนในพื้นที่นั้นๆ

 วิธีการศึกษามี 3 วิธี ประกอบด้วยดังนี้ 1. 

สำารวจ (Field Survey) โดยผูศ้กึษา (Non Participa-

tion) 2. การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย

สอบถามทางชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยว 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) 

เป็นการสัมภาษณผ์ูเ้ก่ียวข้อง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ 

หนวยงานภาครัฐ กลุ่มคนในพื้นที่นั้นๆ 

รูปที่ 1   แสดงแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

รูปที่ 2  แสดงที่ตั้งของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556  
Built Environment Research Associates Associates Conference, BERAC 4, 2013

519

3. ผลการศึกษา

 ผลการศกึษาลักษณะชมุชนสามารถกล่าว

สรุปได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

3.1 ความเป ็นมาทางประวัต ิศาสตร ์และ

 เอกลักษณ์ของชุมชนทีส่ามารถนำามา

 กำาหนดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Creative 

 Product) เพื ่อพัฒนาเป ็นเศรษฐกิจ

 สร้างสรรค์ (Creative Economy) 

 สามารถสรุปได้ดังนี ้ คือ พืน้ที ่ ชุมชน

หัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผานัน้มีประวัติทางด้าน

การทำาหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผามาแต่ช้านาน 

ซึง่เกิดจากการที่มีการสัง่สมองค์ความรูม้าตัง้แต่

คร้ังอดตีกาล เม่ือคร้ังทีช่าวมอญรุ่นแรกไดอ้พยพ

เข้ามาในประเทศไทยและตัง้หลักปักฐานบริเวณ

พืน้ที่เกาะเกร็ดในปัจจุบัน โดยลายเครือ่งปัน้ดิน 

เผาในเกาะเกร็ดน้ีจะเป็นลายหม้อน้ำาวจิิตร ซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์เพียงแห่งเดียวของประเทศ ซึง่ลายนี้

ถือเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี และใน

ปัจจุบันการทำาเช่นนีน้ัน้เหลือผู้คนที่ทำา 2 คน 

หลักๆ ซึ่งเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเสื่อม

ถอยของชมุชนแหง่น้ี รวมทัง้ยงัมีเหตุผลอกีหลาย

ประการที ่ส่งผลด้วย คือ การที ่แหล่งวัตถุดิบ

ซึง่แต่ก่อนนัน้ใช้ดินจากพืน้ที่เกาะเกร็ด ซึง่เมือ่

ทำาการเผาออกมาแล้วนัน้จะมีลายและสีสันที ่

สวยงามอันวิจิตร แต่ปัจจุบันนัน้มีการนำาเอาดิน

ของจังหวัดนครสวรรค์มาแทน ซึง่ส่งผลต่อผลิต-

ภัณฑ์ของหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผาเกาะเกร็ด

เป็นอย่างมาก และเหตุผลต่อมาที่ส่งผลเช่นกัน 

คือ วิถีชีวิตของผู้คนในพืน้ที่เปลีย่นไป อันเนือ่ง

มาการการทำางานของคนในปัจจุบันจะละทิ้งการ

ทำาหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผา โดยหันไปทำางาน

นอกพืน้ที่แทน ทำาให้ขาดความต่อเนือ่งในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตภัณฑ์และการต่อยอด

กระบวนการความคดิจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงส่ิงน้ีน้ันทำาให้

ไม่เกิดการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา

ป้อนสู่ตลาดทั้งภายนอกและภายในชุมชน

3.2 สรุปผลของการศึกษาจุดอ่อนและจุด 

 แข็งของชุมชนในการนำาแนวความคิด

 เศรษฐกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อนำาไป

 ฟื้นฟูชุมชน

 สามารถสรุปผลของการศึกษาได้ดังนี้ คือ 

 1) จุดอ่อนที่สำาคัญของชุมชนหัตถกรรม

เคร่ืองป้ันดนิเผาทีส่ำาคัญ คือ ประการแรกการขาด

วัตถุดิบจากในพืน้ที่ ซึง่เป็นผลมาจากอัตราการ

ใช้งานและบทบาทของพืน้ที ่นัน้ได้เปลีย่นไป

จากเดมิทีเ่ป็นการใชเ้พ่ือการเกษตรกรรม ปัจจบัุน

กลับกลายเป็นการใช้เพือ่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

โฮมสเตย์ หรือแม้กระทั่งอย่างอื่น ส่วนจุดอ่อนที่

สอง คือ ขาดการสืบทอดและการถ่ายโอนความรู้

จากรุ่นสู่รุ่น และขาดพื้นที่การทำากิจกรรมร่วมกัน

ของคนในชุมชน รวมทั ้งยังขาดการเชื ่อมโยง

ของกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที ่เพ่ือนำามาเป็นส่ิงทีจ่ะ

ใช้ในการฟืน้ฟูให้ชุมชนกลับมาสูส่ิง่ที ่ดีได้อย่าง

ครั้งอดีต

 2) จุดแข็งที่สำาคัญของชุมชน คือ การที่มี

องคค์วามรู้เร่ืองการทำาหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา

อย่างเต็มเปีย่มและประวัติศาสตร์มายาวนาน

เกีย่วกับการทำาหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผา ซึง่ที่

อืน่ไม่มสีิ่งเหล่าน้ี รวมทัง้ยงัหาทีใ่ดอนัมีเอกลักษณ์

และคุณค่าทางวัฒนธรรมเท่าที่นีไ้ม่ได้ และอีก

จดุแข็งสำาคัญ คือ การทีพ่ื้นทีน่ี้อยูใ่กล้กบักรุงเทพ- 

มหานครและพืน้ที่ตัวเมืองของนนทบุรี ซึง่การ

เดินทางนัน้สะดวกมาก และต่อไปในอนาคต 

จะมีแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึง่ส่งผลดีต่อพืน้ที่ 

ในเรือ่งของการเข้าถึงพืน้ที่ได้อย่างสะดวกยิ่งขึน้ 

และจุดแข็งสุดท้ายที่สำาคัญ คือ การที่พื้นที่ชุมชน

หัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผาเกาะเกร็ดแห่งนีน้ัน้ 

มีกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่
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น่าสนใจและสามารถนำามาเชือ่มโยงเข้ากันไดแ้ละ

สามารถนำามาสู่การฟื้นฟูชุมชนได้อย่างยั่งยืน

3.3 ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง  

 ชุมชนกับพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน

 จากการศกึษาตา่งๆ ซ่ึงไดก้ล่าวมาแล้วน้ัน 

ทำาใหพ้บวา่ ชมุชนในปัจจุบันมีการประกอบอาชพี

ที่เปลีย่นไปจากวิถีชีวิตอันแต่ก่อนเป็นอย่างมาก 

อันเนือ่งมาจากการที่สภาพสังคมรวมทั้งสภาพ

แวดล้อมที่เปลีย่นไป จึงส่งผลต่อความสัมพันธ์

ของพืน้ที่อย่างเห็นได้ชัด อันจะเห็นได้จากการ

ที่ผู้คนที่ทำาหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผานัน้ลดลง 

จนเหลือเพียง 2 คน ในปัจจุบัน และทำาให้เคร่ืองป้ัน

ดินเผาในปัจจุบันนีน้ัน้โดยส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์ 

ที่เปลีย่นไปจากเดิมอย่างมาก ไม่ว่าจะลวดลาย

ทีป่ราณตีน้อยลง และลายใหม่ๆ ไม่ไดถู้กนำาออก

มาสู่ตลาด ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำาให้ความ

สัมพันธ์ในชุมชนลดหายลงเรือ่ยๆ จนอาจจะ

เหลือแต่เพียงแคก่ารใชพ้ื้นทีเ่พ่ืออยูอ่าศยัเทา่น้ัน

3.4 ผลการศึกษาด้านคุณค่าและเอกลักษณ์

 ของชุมชน

 จากการศึกษาคุณค่าและเอกลักษณ์ของ

ชุมชนรวมทั ้งสิง่ต่างๆ ที ่มีผลต่อชุมชนหัตถ-

กรรมเครื่องปั้นดินเผานั้นทำาให้ทราบว่า สิ่งที่เป็น

เอกลักษณแ์ละคณุคา่น้ันสามารถกล่าวไดด้งัน้ี คอื 

 1) เอกลักษณอ์งคค์วามรู้ทางดา้นลวดลาย

ทางหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผาและเทคโนโลยี

ในด้านการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

 2) เอกลักษณ์ทางด้านความเป็นเชื้อชาติ

มอญรวมทั้งวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชุมชนที่

ผสมผสานกันจนเป็นอันหนึง่อันเดียวของพืน้ที่

แห่งนี้

3.5  สรุปปัญหาและปัจจัยทีม่ีผลต่อแนวโน้ม

 การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อคุณค่าเอก-

 ลักษณ์ของชุมชน

 ปัญหาและข้อจำากัดเห็นได้ชัดในข้ันต้น

(จากการสำารวจชุมชนและสัมภาษณ์เชิงลึก) คือ 

เร ือ่งของวัตถ ุดิบในพืน้ที ่  และการขาดผู ้สืบ

ทอดด้านองค์ความรูข้องการทำาหัตถกรรมเครือ่ง

ปัน้ดินเผาและขาดการส่งเสริม รวมถึงความ

ต่อเนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ 

ซึง่มีผลอย่างยิ ่งต่อการฟืน้ฟูชุมชนหัตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผา และอีกปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล คือ 

การขาดพืน้ที ่ที่เหมาะสมในการที ่จะเชื ่อมโยง

พ้ืนทีห่ถัตกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผากับกิจกรรมอืน่ๆ 

ของชุมชนนั่นเอง

3.6  ศักยภาพของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อ 

 การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนหัตถกรรม

 เครื่องปั้นดินเผา

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พืน้ที ่

ชุมชนหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผานัน้มีศักยภาพ

ต่างๆ มากมายและเหมาะสมต่อการฟื้นฟูชุมชน 

สามารถสรุปเป็นแนวทางหลักๆ ได้ดังนี้ คือ 

 1) การมีองค์ความรูท้ี่เหมาะสมและทรง

คุณค่าต่อการฟื้นฟูชุมชน

 2) การที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนและพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร

3.7  แนวทางการฟืน้ฟชูมุชนหตัถกรรมเคร่ือง

 ปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

 แนวทางการที่จะฟืน้ฟูพืน้ที่รวมทั้งชุมชน

หัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผาให้กลับมาเป็นเหมือน

เดมิอกีคร้ัง และสามารถนำาแนวความคดิเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มาต่อยอดสูก่ระบวนการไปใช้อย่าง

ถูกต้อง คือ 

 1) เพ่ิมรูปแบบการจัดการและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที ่ เหมาะสมต่อความสามารถของ

ชุมชน ซึ่งหลักการ คือ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้บริโภค

และความสามารถของผู ้ผล ิต ซ ึง่ควรม ีการ
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ออกแบบลวดลายที ่เป็นเอกลักษณ์ของพืน้ที ่

เกาะเกร็ดเป็นประจำาทกุๆ 2-3 เดอืน เพ่ือเป็นการ

เพิม่ปริมาณและลักษณะของตัวสินค้าขึน้เรือ่ยๆ 

เพือ่ไม่ให้หยุดอยู ่กับที ่และส่งผลให้เกิดความ

ต่อเน่ืองและการพัฒนาของผลิตภัณฑท์ีเ่หมาะสม

ต่อพื้นที่อย่างยั่งยืน

 2) เพิม่สินค้าทางภมูิปัญญา ซึง่พืน้ทีน่ีม้ี

หลากหลายอยู่แล้ว โดยการจัดเป็นกลุ่ม (cluster) 

เพือ่เป็นการพัฒนาอย่างควบคู่กันและเป็นผลดี

ต่อนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ซึง่วิธีการทำา 

คือ การจัดกลุม่สินค้าที่มีความเหมือนกันหรือ

สอดคล้องกัน เชน่ การทำาภาชนะบรรจุภัณฑท์ีท่ำา

จากเครือ่งปัน้ดินเผา ซึง่สามารถใช้คู่กับอาหาร

ประจำาถ่ินของพ้ืนท่ี คือ หน่อกะลา หรืออีกทางหน่ึง

คือควรม ีการ จัดรวมกล ุม่ เพ ือ่สร ้ างความ

เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ ภายในพืน้ที่ เพือ่ให้

เกิดความต่อเนือ่งและมีการเชื ่อมโยงขององค์

ความรูแ้ละผลิตภัณฑ์ที ่มีความเกีย่วเนือ่งกัน

ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการฟื้นฟู

 3) ปรับปรุงการบริหารจัดการในการฟื้นฟู

ชุมชนหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผาโดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ และ

เอกชนเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึง่วิธีการทำา 

คือ ทำาการพัฒนาองค์กรโดยการส่งเสริมความรู้

ต่างๆ เก่ียวกับการฟ้ืนฟูและการตระหนักถึงความ

สำาคัญของผลิตภัณฑ์พืน้ถิน่ เพือ่ให้เกิดความ

ตระหนักกับคุณค่าและอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าและ

ตัวตนของชุมชนหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผา

เกาะเกร็ด และทางภาครัฐควรมีการส่งเสริมโดย

มีการจัดการแข่งขันการทำาหัตถกรรมเครือ่งปัน้ 

ดินเผา และควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงาน

พืน้ที ่ เกาะเกร็ดอย่างต่อเนือ่งและสม่ ำาเสมอ 

ส่วนทางภาคเอกชนนัน้ควรมีการสนับสนุนใน

เรือ่งของเป็นผู ้สนับสนุนการจัดงานและการ

แข่งขันต่างๆ เพื่อให้คนในพื้นที่และคนภายนอก

ได้รับรูถ้ึงความสำาคัญและเอกลักษณ์ของชุมชน

หัตถกรรมเกาะเกร็ดอีกทางหนึง่ด้วย ส่วนคน

ภายในชมุชนเกาะเกร็ดน้ันควรทีจ่ะมีการถ่ายทอด

องค์ความรูใ้นเรือ่งการทำาหัตถกรรมเครือ่งปัน้

ดินเผาอย่างต่อเนือ่ง และมีการส่งเสริมให้คน

ในชุมชนร่วมกันสืบทอดเอกลักษณ์ รวมทั้งควร

จัดหาพืน้ที ่ ที่ มีการรวมกลุม่ก ันเพ ือ่เป ็นการ

แลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ภายใน

ชุมชนหัตถกรรมเครือ่งปัน้ดินเผาเกาะเกร ็ด 

จังหวัดนนทบุรี

 อย่างไรก็ตามแนวทางการฟ้ืนฟูท่ีนำาเสนอน้ี

จะต้องมีการเสนอแนะการศึกษาเพิม่เติมใน

เชิงลึกเฉพาะด้านต่อไป โดยเฉพาะในเรือ่งของ

จุดอ่อนของชุมชน เพือ่ให้เกิดการขับเคลือ่น

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) ไดอ้ยา่ง

จริงจังและยั่งยืน
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บทคัดย่อ 

 อัคคีภัย เป็นปัญหาสาธารณภัยที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง ส่งผล

ต่อความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สถานีดับเพลิงเป็นหน่วยงานที่มีความสำาคัญ

ในการระงับอัคคีภัย โดยมีมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการใช้เวลาเดินทางออกจากสถานีไปถึงที่เกิดเหตุให้

ได้ภายในเวลา 8 นาที ซึง่รถดับเพลิงต้องเข้าถึงพืน้ที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ดังนั้น การวางแผนเส้นทาง

สำาหรับรถดับเพลิง เพือ่กำาหนดเส้นทางที่สัน้ที่สุดในการเข้าระงับอัคคีภัยจึงมีความจำาเป็น ผู้วิจัยจึง

ได้นำาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS) มาเป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห์เพือ่การวางแผนดำาเนินงานด้านอัคคีภัย และพัฒนาระบบสำาหรับการประยุกต์ใช้ทาง

อินเตอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยี Internet Map Server (IMS) โดยเลือกพืน้ที่ในความรับผิดชอบของ

สถานีดับเพลิงดาวคะนองเป็นพืน้ที่ศึกษา เนือ่งจากเป็นพืน้ที่ที่มกีารเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้งที ่สุดใน

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สำารวจลักษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อ

การเกิดอคัคภัีย โดยใชก้ารวเิคราะหศ์กัยภาพของพ้ืนที ่(Potential Surface Analysis-PSA) ดว้ยโปรแกรม

ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อวิเคราะห์เส้น

ทางที่สัน้ที่สุดในการเข้าระงับอัคคีภัยซึง่จะนำาไปสูก่ารเสนอแนวทางสำาหรับการวางแผนเลือกเส้นทาง

ในการเข้าระงับอัคคีภัยของสถานีดับเพลิงดาวคะนอง

Abstract 

 Fire is one of disaster that severely damaged to life and property, affected in economic 

losses, society and the environment. Fire station is a very important unit to handle or extinguish 

the Fire.With international standards on the use of travel time from the station to the scene 

within 8 minutes. The Fire trucks have to reach the fired location as fast as possible. Thus, to 
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determine the shortest route between the fired location and fire station is very important.  

Currently, the route planning for reaching fired location is performed by staffs and chef of fire 

station, by surveying in the responsibility area in each direction of route at different times using 

theirs skills and experience to manage and make a decision of choosing the best route. But in 

the actual works, the fire staffs cannot reach the fired location on time. One reason may be 

due to a lack of the necessary information to assist in the analysis of alternative routes. 

This study has used Geographic Information System (GIS) as a tool for analyze the data to 

improve policies and activities in order to develop the suitable procedures for each case with 

developing Model and using Internet Map Server (IMS).The study area was the responsibility 

area of Dao Khanong Fire Station which due to the highest number of fire of Bangkok. 

Potential Surface Analysis (PSA) has been used for analysis of the risk of fire area, along with 

design and development of applications for shortest paths analysis to determine the best route 

to access the fired location.

คำาสำาคัญ (Keywords): อัคคีภัย (Fire), เส้นทางที่สัน้ที่สุด (Shortest Path), ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS)

1. บทนำา

 อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที ่เกิดขึน้ได้กับ

ทุกสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิง่ปลูกสร้างที ่

เป็นที่อยู่อาศัย อาคารชุด ชุมชนแออัด โรงงาน

อุตสาหกรรม สามารถลุกลามอย่างรวดเร็วและ

เป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชากรที่อยู่อาศัย จากสถิติ

การเกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 มีอัคคีภัยเกิดขึน้

จำานวน 6,977 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 133 ราย และ

บาดเจ็บ 853 ราย ขณะท่ีมีสาธารณภัยอ่ืนๆ เกิดข้ึน

จำานวน 285 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 24 ราย และบาด

เจ็บ 381 ราย (กรุงเทพมหานคร, 2556) จะเห็น

ได้ว่าอัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึน้บ่อยครัง้

และสร้างความเสียหายมากกว่าสาธารณภัย    

ประเภทอ่ืนๆ และจากการสถิตกิารเกิดอคัคภัียใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดย

ในปี พ.ศ. 2549 มีอคัคภัียเกิดข้ึนจำานวน 729 คร้ัง 

พ.ศ. 2550 2551 2552 และ 2553 เกิดข้ึนจำานวน 

3,598 962 1,078 และ 880 ครัง้ตามลำาดับ 

(กรุงเทพมหานคร, 2556) ดังนัน้ การกำาหนด

มาตรการด้านการป้องกัน และความรวดเร็วใน

การเข้าถึงพ้ืนทีเ่กิดอคัคภัีย จงึมีความจำาเป็นอยา่ง

ยิ่งเพือ่การระงับอัคคีภัย และลดความสูญเสียที่

จะเกิดขึ้น 

 พ ืน้ที ่ รับผิดชอบของสถาน ี ดับเพล ิ ง

ดาวคะนองเป็นพืน้ที่ท่ีครอบคลุมเขตจอมทอง

ซึง่พบว่า มีการเกิดอัคคีภ ัยบ่อยครัง้ที ่ส ุดใน

กรุงเทพมหานคร โดยในปี พ.ศ. 2550 มีอัคคีภัย

ภายในอาคารเกิดข้ึนถึง 16 คร้ัง (สำานักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, 2551) ปัญหาสำาคัญในการ

ปฏิบัติงานของสถานีดับเพลิงดาวคะนองที่พบใน
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ปัจจุบัน คือ สภาพเส้นทาง สภาพการจราจรที่

แออัด ประกอบกับที่ตัง้ของสถานีดับเพลิงไม่

เอื ้อต่อการเข้าถึงพืน้ที ่ รับผิดชอบอย่างทั ่วถึง 

ทำาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เกิดอัคคีภัย

ได้ตามเป้าหมายระยะเวลาในการเข้าถึงที ่เกิด

เหตุ คอื ภายใน 8 นาท ี(สำานักป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย, 2553)

 ปัจจุบันการวางแผนเพื่อเข้าระงับอัคคีภัย

ดำาเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าสถานีดับเพลิง 

โดยการออกสำารวจเส้นทางในพืน้ที่รับผิดชอบ

ของสถานีดว้ยการขับรถออกสำารวจแต่ละเส้นทาง 

แต่ละชว่งเวลาการวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้น

ทางกระทำาโดยใช้วิจารณญาณ ความรูค้วาม

สามารถและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ แต่ใน

การปฏิบัติงานจริงเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึง

พืน้ที ่เกิดเหตุได้ภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้ 

สาเหตุหนึง่เนือ่งมาจากการขาดข้อมูลที ่ช่วย

ประกอบในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลลักษณะ

อาคาร พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อมูลเส้น

ทางการเข้าถึงพืน้ที่เพือ่ใช้ประกอบการวางแผน

เลือกเส้นทางที่สัน้ที่สุดในการเข้าระงับอัคคีภัย 

(สัมภาษณ์  ชาญณรงค์  พึงรัตนะมงคล, ร.ต.อ., 

6 มิถุนายน 2552)

 การศึกษาครั ้ งน ีม้ ี วัตถ ุประสงค์ เพ ือ่

วเิคราะหห์าพ้ืนทีเ่ส่ียงต่อการเกิดอคัคภัียในพ้ืนที่

รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงดาวคะนอง รวมทั้ง

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพือ่

วิเคราะห์หาเส้นทางที่สัน้ที ่สุดในการเข้าระงับ

อัคคีภัย ผ่านการเรียกใช้งานจาก Web browser 

โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครือ่งมือ

ช่วยในการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกใช้

งานโปรแกรมจากเครือ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มี

การเชื ่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรม

ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายและสะดวก ผลจากการ

วิเคราะห์เส้นทางสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ดับ

เพลิงสามารถเลือกเส้นทางที่สัน้ที่สุดในการเดิน

ทางเพ่ือเข้าระงบัอคัคีภัยไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือช่วย

เหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ควบคุม

สถานการณ์ไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตและ

กินพ้ืนทีเ่ป็นบริเวณกวา้ง เป็นการลดความสูญเสีย

ที่อาจจะเกิดขึ้น

2. แนวคิดทฤษฎี

2.1  ปัจจัยที่ทำาให้เกิดพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการ

ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเกิดอคัคภัีย พบวา่

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยนัน้สามารถแบ่งออกได้

เป็นหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงในการศกึษาเพ่ือกำาหนด

พืน้ที ่ที่เสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเมืองชั้น

ในของกรุงเทพมหานคร (อนุศร พุ่มพวง, 2548) 

พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่งต่อการเกิด

อัคคีภัยมากที่สุดคือ ประเภทชุมชน รองลงมา

ไดแ้ก่ วสัดกุ่อสร้างอาคาร ประเภทอาคาร จำานวน

ชั้นของอาคาร และการใช้ประโยชน์อาคารตาม

ลำาดับ เช่นเดียวกับการศึกษาการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการประเมินพื้นที่

เสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัย กรณีศึกษา เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร (สิริรัตน์ กำามะเลศ, 2550) ซึ่ง

ไดมี้การศกึษาปัจจยัต่าง ๆ  จากการออกแบบสอบ

ถามผู ้เชี ่ยวชาญถึงค่าความสำาคัญของปัจจัย

ที่เกี่ยวข้อง 9 ปัจจัย ได้แก่ วัสดุโครงสร้างอาคาร 

ประเภทอาคาร การใช้ประโยชน์อาคาร จำานวน

ชัน้ของอาคาร ความหนาแน่นของประชากร ทีต่ั้ง

สถานีดับเพลิง ที ่ตัง้ประปาดับเพลิง เส้นทาง

คมนาคม และแหล่งน้ำาสำารอง นอกจากน้ี ในการ

ศึกษาวิจัยด้านระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การจัด

การด้านอัคคีภัยเรือ่งการศึกษาแบบจำาลองการ
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เกิดอัคคีภัยโดยรวบรวมปัจจัยเชิงพืน้ที ่ต่างๆ 

(โสภณวิชญ์ คำาพิลัง และชรัตน์ มงคลสวสดิ์, 

2547) พบวา่ ปัจจยัทีเ่หมาะสมไดแ้ก่ข้อมูลอาคาร 

ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร 

วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ความหนาแน่นของอาคาร 

เขตผังเมือง ข้อมูลแหล่งน้ ำาสำาหรับดับเพลิง

ประกอบด้วย หัวดับเพลิง แหล่งน้ำาผิวดิน บ่อ

บาดาล และชั้นข้อมูลการเข้าถึงพืน้ที่อันตราย 

ประกอบด้วย ความกว้างของถนนและจากการ

ศกึษาเร่ืองระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพ่ือกำาหนด

พืน้ที่เสีย่งต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่

ในเขตคลองเตย (วิไลลักษ์ ยั่งยืนสุข, 2545) ได้จัด

ลำาดับความสำาคัญของตัวแปรที ่มีผลต่อการ

ลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ ได้แก่ ลักษณะสิ่ง

ปลูกสร้าง (วัสดุโครงสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทส่ิงปลูกสร้าง) ความหนาแน่นส่ิงปลูกสร้าง 

และระยะห่างระหว่างสิ่งปลูกสร้าง ตามลำาดับ

2.2  แนวคิดในการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศ

     ภูมิศาสตร์สำาหรับหาเส้นทาง

 Tanawat Chamnongkijphanich (2548) 

อธิบายว่า การวิเคราะห์โครงข่าย (Network 

Analysis) สามารถทำาการวิเคราะห์ในลักษณะ

ต่างๆ ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ การวิเคราะห์หาเส้น

ทางทีด่ทีีส่ดุ (Best Route) การวเิคราะหก์ารหาส่ิง

อำานวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด (Closest Facility) 

การวิเคราะห์พืน้ที่การให้บริการ (Service Area) 

และการหาเมตริกซ์คา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดระหวา่งจดุเร่ิม

ต้นและจุดหมายปลายทางใดๆ (Origin-Destina-

tion Cost Matrix) ในการศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษาได้

ทำาการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์หาเส้นทางที่ดี

ทีส่ดุ เน่ืองจากเป็นการหาเส้นทางทีใ่ชต้้นทนุน้อย

ทีส่ดุ ซ่ึงอาจจะเป็นระยะทาง หรือเวลาทีใ่ชใ้นการ

เดินทาง ด้วยการค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในขณะ

น้ันจากจดุหน่ึงไปยงัอกีจดุหน่ึงหรือหลายๆ จดุ ที่

ต้องการแวะหรือผ่านไปในตำาแหน่งสถานที่เป้า

หมายต่างๆ ที่ได้กำาหนดไว้

3.  วิธีการศึกษา

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก ็บรวบรวมข้อมูลที ่เก ีย่วข ้องทั ้ง

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลลักษณะ

ประจำา (Attribute Data) โดยรวบรวมจากข้อมูล 

2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น

ข้อมูลทีไ่ดจ้ากการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม และ

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้

ทำาการรวบรวมจากหน่วยงานที ่เกีย่วข้อง ซึง่

ข้อมูลที่ได้ส่วนหนึง่จะนำามาจัดทำาให้อยู่ในระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

3.2  การวเิคราะหพ์ืน้ท่ีเสีย่งต่อการเกดิอัคคีภยั

 ในการศึกษาวิเคราะห์พืน้ที่เสีย่งต่อการ

เกิดอคัคภัีย ผูศ้กึษาไดท้ำาการรวมเอกสารและงาน

วิจัยที่เกีย่วข้องที่มีผู้ศึกษาถึงปัจจัย การกำาหนด

ค่าความสำาคัญของตัวแปร และเกณฑ์ในการจัด

ลำาดับความสำาคัญของแต่ละปัจจัยไว้แล้ว เพื่อนำา

มากำาหนดค่าคะแนนของปัจจยัในการศึกษาคร้ังน้ี 

จากนัน้ผู ้ศึกษาจึงได้ดำาเนินการวิเคราะห์พืน้ที ่

เสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยด้วยเทคนิค Potential 

Surface Analysis: PSA ซึง่เป็นเทคนิคที่เหมาะ

สมในการประยุกต์ใช้เพือ่วิเคราะห์ศักยภาพของ

พืน้ที่ในการวางแผนพัฒนาพืน้ที่อย่างเป็นระบบ

ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนสามารถเน้นหรือให้ความ

สำาคัญกับตัวแปรใดตัวแปรหนึง่ได้โดยใช้ปัจจัยที่

ได้ศึกษาไว้ข้างต้น ซึง่ได้กำาหนดค่าคะแนนระดับ

ความสามารถของปัจจัย (Rating) ให้ปัจจัยที่มี

อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอัคคีภัย

มากกว่าจะกำาหนดให้มีค่าถ่วงน้ำาหนักที่สูงกว่า
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ปัจจยัทีมี่อทิธิพลหรือมีคา่ความสัมพันธ์นอ้ยกวา่ 

ซึ่งกำาหนดให้ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 0 – 3  และใน

การให้ค่าน้ำาหนักคะแนนค่าน้ำาหนักความสำาคัญ

ของปัจจัย (Weighting) ได้กำาหนดค่าคะแนนอยู่

ในช่วง 1 – 3 ดังแสดงในตารางที่ 1

3.3  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

 เพือ่วเิคราะหเ์ส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุในการเขา้

 ระงับอัคคีภัย

 การออกแบบและพ ัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์เพือ่สร้างระบบที่สามารถบริหารจัดการ

เส้นทางที่สัน้ที ่สุด โดยการวิเคราะห์โครงข่าย 

(Network Anlysis) ผ่านทาง Web Application ซึ่ง

ได้พัฒนาขึ้นมาจากแพลตฟอร์ม Silverlight โดย

ใช้ภาษา C# ในการควบคุมการทำางาน ระบบจะ

เรยีกใช้งานโดยงานแผนที่ฐานจาก Microsoft 

Bing Maps Services ซึง่เป็นบริการด้านแผนที่

ออนไลน์คล้าย Google Maps จากบริษัท Micro-

soft รวมถึงการแสดงแผนที่ บริการปักหมุด หรือ

บริการคน้หาเส้นทางได ้ผูใ้ชง้านระบบสามารถเข้า

ถึงผ่านทีอ่ยูข่องเวบ็ไซต์ (URL: Uniform Resource 

Locator) ที่ชื่อว่า http://61.19.235.53/Route-

Analysis

4.  ผลการศึกษา

4.1  การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย

 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

 ดาวคะนอง

 ผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย

ด้วยการวิเคราะห์ PSA สามารถแบ่งระดับความ

เสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงมากที่สุด 

พ้ืนท่ีเส่ียงมาก พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง พ้ืนท่ีเส่ียงน้อย 

และพื้นที่เสี่ยงน้อยที่สุด

 นำาพืน้ที ่เสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยที่ได้ใน

ระดับเสีย่งมากที่สุดมาทำาการสุม่เพือ่ศึกษาถึง

ลักษณะของพ้ืนทีแ่ละปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องใหก้ระจาย

ทั่วพื้นที่จำานวน 5 จุด ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

 จุดศึกษาที่ 1 อยู่บริเวณถนนเทิดไทย มี

ลักษณะชุมชนที่มีอาคารเป็นคอนกรีตและไม้ สูง 

2  ชั้น ลึกเข้าไปในซอยที่มีความกว้าง 1 เลน เป็น

อาคารที่พักอาศัยค่อนข้างแออัด 

 จุดศึกษาที่  2 อยู่บริเวณถนนเอกชัย มี

ลักษณะเป็นที่พักอาศัยสร้างจากไม้ และอาคาร

พาณิชย์ ลึกเข้าไปซอยที่มีความกว้าง 1 เลน ลึก

ประมาณ 600 เมตร เป็นชุมชนแออัดที่บ้านอยู่

ชิดติดกัน

ตารางที่ 1  ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาเพื่อกำาหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
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รูปที่ 1  แผนที่แสดงพืน้ที่เสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยในเขต
 รับผดิชอบของสถานีดบัเพลิงดาวคะนองและจดุ
 ศึกษา

 

 จุดศึกษาที่ 3  อยู่บริเวณถนนพระราม 2 

ซอย 56 ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 1.25 กม. 

การจราจรค่อนข้างแออัด 2 เลน มีลักษณะเป็น

อาคารพาณิชย์ติดกันเป็นแถว

 จุดศึกษาที่ 4  อยู่บริเวณถนนพระราม 2 

ซอย 30 อยูห่า่งจากถนนใหญ่ประมาณ 164 เมตร 

มีลักษณะเป็นอาคารพานิชย์ สูง 5 ชั้น

 จดุศกึษาที ่5  อยูบ่ริเวณถนนจอมทอง ใน

ซอยชุมชนศิลปเดช อยู่ห่างจากถนนใหญ่ 680 

เมตร เป็นทีพ่กัอาศยัสร้างจากคอนกรีตและไม้ สูง 

2 ชั้น และ 1 ชั้น มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด ถนน

เข้าออกค่อนข้างแคบ

 จากผลการวเิคราะห ์พบวา่ พ้ืนทีเ่ส่ียงมาก

และมากที่สุดคือจุดที่มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด

และห้องแถวที ่ใช้ไม ้เป ็นวัสดุในการก่อสร้าง 

อาคารพาณิชย์ที่เกีย่วข้องกับวัตถุไวไฟ ดังแสดง

ในรูปที่ 2

4.2 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

 ประยุกต์

 การสร้างระบบการคำานวณเส้นทางที่สัน้

ทีส่ดุเป็นการใหบ้ริการจาก Microsoft Bing maps 

Services โดยมีการเรียกใช้งาน 2 บริการ คือ 

GeoCode Service เป็นบริการในการค้นหา

ตำาแหน่งบนแผนที่ โดยการนิยามตำาแหน่งของ

วัตถุทางภูมิศาสตร์ให้ส ัมพันธ์กับกริดอ้างอิง

มาตรฐานและ Route Service เป็นบริการหาเส้นทาง

บนแผนทีจ่ากจดุ 2 จดุข้ึนไปพร้อมแสดงระยะทาง 

และระยะเวลาการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ ดังแสดงใน

รูปที่ 3

 

รูปที่ 3  เส้นทางพร้อมระยะทาง และเวลาการเข้าถึงจุด

 เกิดเหตุ

รูปที่ 2  จุดศึกษาที่ 5 อยู่บริเวณถนนจอมทอง ในซอยชุมชนศิลปเดช (ที่มา: googlestreetview)
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4.3 การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

 จากผลการศึกษาพบว่า พืน้ที่ที่เป็นพืน้ที่

เสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยระดับเสีย่งมากถึงเสีย่ง

มากทีส่ดุน้ันพ้ืนทีส่ว่นใหญ่สร้างจากวสัดทุีเ่ป็นไม้ 

มีลักษณะเป็นห้องแถวตึกแถว และอาคารชุด 

อาคารส่วนใหญ่มคีวามสูง 10 ชัน้ข้ึนไป เป็นพ้ืนที่

ทีอ่ยู่หา่งจากสถานีดบัเพลิง มากกวา่ 2.4 กิโลเมตร 

และอยู่ห่างจากที่ตัง้หัวประปาดับเพลิงมากกว่า 

120 เมตร เป็นพ้ืนทีท่ีต่อ้งเข้าซอยลึกกวา่ 30 เมตร 

และอยูห่า่งจากแหล่งน้ำาสำารองมากวา่ 200 เมตร

 ผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพือ่การ

วิเคราะห์หาเส้นทางที่สัน้ที่สุดในการเข้าถึงพืน้ที่

เกิดอัคคีภัย โดยใช้ตำาแหน่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด

อัคคีภัยที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี PSA เป็น

พ้ืนทีศ่กึษา พบวา่ โปรแกรมสามารถเลือกเส้นทาง

ที ่สัน้ที ่สุดเพือ่เข้าถึงจุดเกิดเหตุพร้อมคำานวณ

ระยะทางและเวลาในการเข้าถึงไดเ้ป็นอยา่งด ีเม่ือ

ทำาการทดสอบความคลาดเคลือ่นของเวลาและ

ระยะทางโดยรถยนต์ เปรียบเทียบกับผลการ

วิเคราะห์จากโปรแกรม ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเส้นทางที่ได้จากการวิเคราะห์

จุด

ทดสอบ

การสำารวจจริง ผลจากโปรแกรม

ระยะทาง

(กม.)

เวลา

(นาที)

ระยะทาง

(กม.)

เวลา

(นาที)

จุดที่ 1 6.7 16:36 6.549 12

จุดที่ 2 2.7 7:06 2.818 5

จุดที่ 3 6.3 14:38 6.45 9

จุดที่ 4 10.4 18:16 11.764 14

จุดที่ 5 1.3 5:38 1.293 3

 จากผลการทดสอบเส้นทางที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในตารางที่ 2 พบว่า ระยะทางที่ได้มี

ความใกล้เคียงกันแต่ในขณะเดียวกันผลจากการ

ทดสอบระยะเวลาเดินทางแสดงให้เห็นว่ามี

ความคลาดเคล่ือนของเวลามาก เน่ืองจากในการ

วเิคราะหห์าเส้นทางทีส่ั้นทีส่ดุไม่ไดมี้การนำาข้อมูล

สภาพการจราจรมาวิเคราะห์ร่วมด้วย นอกจากนี้ 

สภาพแวดล้อมและลักษณะพืน้ที่ของจุดทดสอบ

ก็เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความเร็วในการเดิน

ทาง ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาโปรแกรมประยกุต์

ต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำามากยิ่งขึ้น

5.  บทสรุป

 การกำาหนดเส้นทางที ่สัน้ที ่สุด เพือ่เขา้

ระงบัอคัคภัียไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ ์จะ

นำาไปสูแ่นวทางการวางแผนเส้นทางการเดินทาง

เพือ่บรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัยได้ดียิ่งขึน้ 

การทราบตำาแหน่งของพืน้ทีท่ี ่เสีย่งต่อการเกดิ

อัคคีภัยและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์นี ้

จะช่วยทำาให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่

สั้นและเข้าถึงจุดเกิดอัคคีภัยได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งผู้ใช้

งานสามารถปรับปรุงเพิม่เติมฐานข้อมูลด้าน

เส้นทางคมนาคมให้ถูกต้องทันสมัยได้ อย่างไร

ก ็ตามโปรแกรมประยุกต ์ ที่พัฒนาข ึน้น ีม้ ีข้อ

จำากัดในเรือ่งของข้อมูลสภาพการจราจร ซึง่ส่ง

ผลให้การคำานวณเวลาในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุมี

ความคลาดเคลือ่น และเป็นโปรแกรมที่สามารถ

ใช้ ได้ก ับเคร ือ่งคอมพ ิวเตอร ์ ที่ เชื ่อมต ่อก ับ

อินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ในการบริหารจัดการเมือ่มี

ข้อมูลพืน้ที ่เสีย่งอัคคีภัยและวางแผนเส้นทาง

ที่สัน้ที ่สุดในการเข้าถึงอัคคีภัยแล้วเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบตังิานจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าถึง

และสร้างความคุ้นเคยกับเส้นทางเดินทางสูพ่ืน้ที่

ที ่มีความเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยสูงเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการถึงพืน้ที ่ได้อย่างรวดเร ็ว

รวมถึงการวางแผนหามาตรการรองรับ และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่เสีย่งมี

การเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ
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บทคัดย่อ 

 การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศเป็นวิกฤติการณ์ที่ทั่วโลกได้ให้ความสำาคัญในการวางแผนนโยบาย

และแนวทางการดำาเนินการเพ่ือบรรเทาการเพ่ิมข้ึนของอณุหภูมโิลกซ่ึงเป็นผลกระทบนอกเหนือจากภัย

ธรรมชาติอื่นๆ เช่น น้ำาท่วม ภัยแล้งและไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้น จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในวางแผนการ

บรรเทาผลกระทบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วของ

มหานครในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งได้ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาใน

การวิเคราะห์การแก้ปัญหาของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองดังกล่าว การศึกษานี้ถูกออกแบบเพื่อ

ศึกษาปัจจยัความสัมพันธ์ระหวา่งการพัฒนาเมืองและการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศบนพ้ืนฐานของวธีิการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของเมืองที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนด้วยเครือ่งมือระบบสารสนเทศ

เชิงภูมิศาสตร์ โดยได้เสนอปัจจัยที่ช่วยในการกำาหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมต่อการ

พัฒนาเมืองและสามารถเป็นแนวทางสำาคัญในการนำาสูแ่ผนการปฏิบัติเพือ่การบรรเทาผลกระทบและ

แผนปรับตัวเพือ่รับมือกับผลกระทบดังกล่าวซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสิง่แวดล้อมเมืองอย่าง

ยั่งยืน  

Abstract 

 The climate change have been obtained the much attention worldwide in order to launch 

the policy and implementation for mitigate this crisis. The temperature rising is one of the impacts 

of climate changee.g., more severe floods and droughts, and more wildfire which is required 

for an effectively and efficiency approach to alleviate its impact. Due to the rapid urbanization 

of Asian mega cities, Bangkok and its vicinities was selected as a case study in order to establish 

the solution for the phenomenon of high temperature of high density city. The methodology of 

this study was designed to investigate the relationship between urban development and climate 

change based on the method of urban factors analysis by the means and interpretation of 
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geographic information system (GIS). Furthermore, the proposed framework is demonstrated 

effecting factors on urban heat islands to recommend for suitable mitigation approach urban 

development in the study area. This climate change actions could direct contribution to sustain 

the urban environment with both mitigation and adaptation effects.

คำาสำาคัญ (Keywords): เกาะความร้อน (Urban Heat Island), กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok 

and Vicinities), การบรรเทาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (The Climate Change Contribution)

1. บทนำา

  การพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในปัจจุบัน กำาลังประสบปัญหาจากการพัฒนาที่

ไม่เหมาะสม อันเนือ่งมาจากความไม่สอดคล้อง

กันระหวา่งการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและ

การวางแผนการคมนาคมขนส่ง ซึง่ส่งผลให้เกิด

ปัญหาต่างๆ ของเมืองตามมา ไม่ว่าจะเป็น 

ปัญหาการดา้นจราจรติดขัด ปัญหาดา้นการเจริญ

เติบโตของเมือง ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมเมือง 

ตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผล

ที่เกิดขึน้จากความไม่สอดคล้องนีเ้องได้ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อเมืองในหลายมิต ิการศกึษาน้ีจงึ

ได้เสนอแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองเพือ่

บรรเทาสภาวะเกาะความร้อนเมือง ด้วยการ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์เกาะความ

ร้อนเมือง นอกจากจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อ

ปัญหาที่เกิดขึน้แล้วยังเป็นแนวทางสำาคัญในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นการพัฒนา

เมืองให้เกิดความยั่งยืนโดยการพัฒนาสูส่ังคม

คาร์บอนต่ำา ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยขั้นลึกที่มุ่งเน้น

การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที ่ก่อให้เกิดการ

สะสมความร้อนในพ้ืนทีเ่มือง ซ่ึงส่งผลใหอ้ณุหภูมิ

พืน้ผิวภายในเมืองมีความร้อนมากกว่าพืน้ที ่

ชนบท (Buechely, Bruggen & Trippi, 1972) อีก

ทั ้งยังมีแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลีย่ที ่สูงขึน้ใน

แต่ละปี โดยก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และทัศนคติการใช้พลังงานของประชาชนที ่

เลือกใชพ้ลังงานอยา่งส้ินเปลือง โดยปรากฏการณ์

เหล่านีส้่งผลกระทบต่อสภาวะเกาะความร้อน

เมืองเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยัง

ไดศึ้กษาความสัมพันธ์ของปัจจยัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ซึง่สามารถนำามาวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยหลัก

ทีท่ำาใหเ้กิดสภาวะเกาะความร้อนเมือง เพ่ือนำามา

วิเคราะห์และประยุกต์ให้เกิดแนวทางการแก้

ปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืนโดยใช้เครือ่งมือทาง

ดา้นนโยบาย และการใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียว

กับทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานในอนาคต 

โดยไดก้ำาหนดขอบเขตของพ้ืนทีศ่กึษาในงานวจิยั

นี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 6 

จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา

จังหวัด อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)

กรุงเทพมหานคร 28.92

ปทุมธานี 28.92

สมุทรปราการ 28.78

นนทบุรี 28.92

สมุทรสาคร 28.58

นครปฐม 28.54

2. เครื่องมือในงานวิจัย

 สภาวะเกาะความร้อนเมือง (urban heat 

island) เป็นปรากฏการณ์ท่ีค่อนข้างมีความซับซ้อน 
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เนือ่งจากลักษณะความซับซ้อนของพืน้ที่บริเวณ

เขตเมืองและรูปแบบสภาพภูมอิากาศ นอกจากน้ี 

ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการเพ่ิมความเข้มข้น

ของสภาวะเกาะความร้อนเมือง (heat island in-

tensity) ได้ส่งผลให้อุณหภูมิของพ้ืนผิวสูงและมีระยะ

เวลายาวนานขึน้ ในทางกลับกันความร้อนจาก 

พ้ืนผิวทีส่งูข้ึนกระตุ้นใหเ้กิดกระแสลมร้อนในเมือง 

(Richard, 2004) ความร้อนและการไหลของ

พล ั งงานในแต ่ละ ชุมชนตามล ักษณะของ

ภูมิประเทศ (terrain) โครงสร้างเมือง (urban structure) 

และสภาวะอากาศ (weather conditions) ดังนั้น 

การศึกษาด้านกายภาพในการวิจัยนีจ้ึงมีการ

ประยุกต์ใช้เครือ่งมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

กายภาพเพือ่ช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะ

เกาะความร้อนเมืองให้แสดงผลเป็นภาพที่เข้าใจ

ได้ง่ายซึ่งได้ประยุกต์เครื่องมือ ดังนี้

2.1  เคร่ืองมือระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

 การเก็บข้อมูลของพ้ืนท่ีได้แบ่งประเภทเคร่ืองมือ

และข้อมูลทีไ่ดจ้ากภาพถ่ายดาวเทยีม (LANDSAT) 

ด้วยการใชร้ะบบการแบ่งข้อมูลภาพตามระยะของ

คล่ืนรังสี โดยใช้ร่วมกับการผสมสี (วีระชาติ วิเวกวิน 

และสุรศักดิ์ บุญลือ, 2551) สามารถประมวลผล 

ออกมาได้เป็นข้อมูลประเภทความแตกต่างของ

พืชพรรณ (USGS, 1999) พืน้ที่ดินและพืน้ที่น้ำา

จากความช้ืน (วีระชาติ วิเวกวิน และ สุรศักด์ิ บุญลือ, 

2551) 

2.2  เครื่องมือแบบสอบถามและแบบทดลอง

  แบบสำารวจและแบบสอบถามสอบถามใน

ทีน่ี้จะเป็นการเก็บข้อมูลปัจจัยทางดา้นพฤติกรรม

และทัศนคติของแต่ละกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ทั้งนี้

เพือ่ให้เกิดความเข้าใจสภาพปัจจุบันของแต่ละ

กลุ่ม โดยจะเก็บข้อมูลรายบุคคล ศกึษาพฤติกรรม 

ทัศนคติ และผลกระทบทางสุขภาพจากการ

ทดลอง ผลกระทบจากความร้อนต่อการใช้ชีวิต

ประจำาวัน ที่สามารถวัดค่าและหาแนวทางแก้ไข

ในเชิงนโยบายต่อไป โดยแยกเป็น 6 ประเดน็ ดงัน้ี

  1. ลักษณะบริเวณที่ตัง้และพืน้ที่โดยรอบ

อาคารที่อยู่อาศัย ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงตัวอย่างแบบสอบถามลักษณะบริเวณที่ตั้ง
  และพื้นที่โดยรอบอาคารที่อยู่อาศัย

  ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่ง

ผลตอ่สภาวะเกาะความร้อนเมืองในบริบทของ

บริเวณทีต่ั้งและลักษณะของกลุ่มอาคารในรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ

และระยะห่างจากศูนย์บริการชุมชน ซึง่มีความ

ส ัมพ ันธ ์กับร ูปแบบการคมนาคมขนส ่งของ

ประชาชนในแต่ละรูปแบบเมือง ซึง่เป็นตัวแปล

สำาคัญของการใช้พลังงานและอัตราการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์

  2. ลักษณะอาคารที่อยู่อาศัย

  รูปแบบของอาคารที่อยู่อาศัย วัสดุที่เป็น

องค์ประกอบของอาคาร เช่น วัสดุผนัง หลังคา

อัตราส่วนพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่ใช้สอยอาคาร (Floor 

area ratio) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถามอัตราส่วนพืน้ที ่ว่างต่อ
  พื้นที่ใช้สอยอาคาร (floor area ratio)
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  นอกจากนี ้ ยังได้สอบถามถึงแนวโน้ม

พฤติกรรมการเลือกใช้วัสดุป้องกันความร้อน

ภายในครัวเรือน  เพ่ือนำามาวเิคราะหร่์วมกับความ

สัมพันธ์ด้านอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ศึกษา

  3. พฤติกรรมการใช้พลังงานที่มีอิทธิพล

ต่อสภาวะเกาะความร้อนเมืองและการปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  ในส่วนนีม้ีจุดประสงค์เพือ่เก็บข้อมูลด้าน

พฤติกรรมการใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้า จำานวนเครือ่งใช้

ไฟฟ้าในครัวและระยะเวลาที่ใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้า

แต ่ละประเภทต่อวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานในส่วนของ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าแก๊ส

หุงต้ม ค่าพลังงานเชื้อเพลิงสำาหรับยานพาหนะ

และพฤติกรรมด้านการเดินทางในแต่ละวันของ

กลุ่มเป้าหมาย 

  4. ผลกระทบและทัศนคติต่อสภาวะเกาะ

ความร้อนเมืองและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน-

ไดออกไซด์ 

  เป็นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจาก

ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง ดังแสดงในรูปท่ี 3 

  จากปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองใน 

ส่วนนีจ้ะได้มาซึง่ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัย

ที ่ส่งผลต่อทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการ

บรรเทาสภาวะเกาะความร้อนเมือง ในด้าน 

พฤติกรรม ทัศนคติ ความรูค้วามตระหนกั และ 

แนวโน้มการมีส่วนร่วมต่อการบรรเทาสภาวะ

เกาะความร้อนเมือง 

  5. ความเต็มใจจ่ายและเต็มใจยอมรับ

ต่อการบรรเทาสภาวะเกาะความร้อนเมืองและ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  ปัจจยัทางดา้นทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย

ต่อการเลือกใช้วัสดุเพือ่ป้องกันความร้อนภายใน

อาคารที่อยูอ่าศัย โดยให้เลอืกจากตวัแปลด้าน 

ราคาต้นทุน ความสมเหตุสมผลระหว่างราคา

และประสิทธิภาพ และดา้นประสิทธิภาพของวสัดุ

ป้องกันความร้อน

  6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม

  ข ้อม ูลส ่วนตัวทั ่วไป ที ่สามารถนำาไป

วิเคราะห์เพือ่นำามาอธิบายถึงพฤติกรรมและ

ทัศนคติจากส่วนที่ 1 ถึง 5 จากแบบสอบถาม

3. การวิเคราะห์พื้นที่ศึกษา

  การศึกษานีไ้ด้แบ่งแนวทางการวิเคราะห์

พืน้ที่ศึกษาวิเคราะห์จากระดับความซับซ้อนของ

การประเมินปัญหาเกาะความร้อนเมือง เพือ่

ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อสภาวะเกาะความร้อนเมือง

ในระดับพืน้ที่ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 

ระดับดังนี้

รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบสอบถามผลกระทบและทัศนคติต่อสภาวะเกาะความร้อนเมือง
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3.1  การวิเคราะห์ระดับมหาภาค (Macroscopic)

  การวเิคราะหพ้ื์นทีศ่กึษาในระดบัมหาภาค

ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok 

Metropolitan Region: BMR) ประกอบด้วยพื้นที่

เขตศูนยเ์มืองกรุงเทพมหานครและพ้ืนทีช่านเมือง

โดยรอบ ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทร 

สาครโดยครอบคุลมพื้นที่ 7,761.662 ตร.กม. ซึ่ง

วิเคราะห์จากปัจจัยลักษณะสิง่แวดล้อมทางกาย

ภายและสถิติการใช้พลังงานในระดับเมืองด้วย

เครื่องมือ

3.2   การวิเคราะห์ระดับมัชฌิมภาคหรือระดับ

   กลาง (Mesoscopic)

  โดยพิจารณาจัดลำาดับของปัจจัยที่มีอิทธิ- 

พลต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (urban 

heat island) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความหนา

แน่นของพื้นที่เมือง (urban density) ปัจจัยด้าน

การคมนาคม (transportation) และปัจจัยด้าน

อุณหภูมิพื้นผิว (surface temperature) โดยการ

จำาแนกระดับของปัจจัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับสูง (high) ระดับปานกลาง (medium) และ

ระดับต่ำา (low) เพือ่ทำาให้สามารถคัดเลือกพืน้ที่

ศึกษาในระดับจุลภาค ได้จำานวน 27 พื้นที่ศึกษา 

โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

(spatial data analysis) ด้วยแบบจำาลอง grid-

based model แสดงรายละเอียดข้อมูลขนาดของ
เซลล์ (resolution) เทา่กับ1 x 1 กิโลเมตรหรือพ้ืนที่
ขนาด 1 ตารางกิโลเมตร

3.3   การวเิคราะหร์ะดับจลุภาค (Microscopic)

  ในแต่ละพืน้ที ่ย่อยจะมีการศึกษาปัจจัย

ด้านพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนต่อการใช้

พลังงานในชวีติประจำาวนั โดยการศกึษาในส่วนน้ี

ครอบคลุมถึงผลกระทบต่อปรากฏการณ์เกาะ

ความร้อนเมืองจากวสัดอุาคาร เคร่ืองไฟฟ้า และ

รูปแบบการคมนาคมขนส่ง รวมถึงผลกระทบทาง

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

4. ผลการศึกษา

  การวิเคราะห์ผลการศึกษาด้านพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในพืน้ที่ที่มีลักษณะ

แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี ้ วิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมทางสถิติ (Statistical Package for the 

Social Sciences: SPSS) และหาความสัมพันธ์

ของตัวแปร โดยการทดสอบดว้ย Crosstabulation 

analysis เพือ่หาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

และทัศนคติท่ีแตกต่างกันของประชาชนซึง่ส่งผล

กระทบต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองมี  

รายละเอียดดังนี้

4.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะบริเวณที่ตั้งและ 
  พื้นที่โดยรอบอาคารที่อยู่อาศัย
  ตำาแหน่งและลักษณะบรเิวณที ่ตัง้ทีอ่ยู ่
อาศัยส่งผลโดยตรงต่อการเลอืกใช้รูปแบบการ
คมนาคมขนส่งและอตัราการใชพ้ลังงานเชือ้เพลิง
ในการคมนาคมโดยการเข ้าถ ึงระบบขนส ่ง
สาธารณะของบริเวณที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ แสดง
ดังรูปที่ 4 กลุม่เป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการ
ขนส่งสาธารณะไดย้าก โดยมีระยะจากทีอ่ยูอ่าศยั
ไปยังจุดให้บริการมากกว่า 1200 เมตร มีเพียง
รถโดยสารประจำาทางสาธารณะเทา่น้ันทีส่ามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยอยู่ในรัศมี 400 เมตร หรือ 5 

นาทีจากที่อยู่อาศัย ซึง่เป็นมาตรฐานระยะการ

เดินของคนไทย มีจำานวนร้อยละ 54 และเมือ่

วเิคราะหร่์วมกับปัจจยัดา้นคณุภาพของรถประจำา

ทางสาธารณะแล้ว ก็เป็นอีกเหตุหนึง่ที ่ทำาให้

ประชาชนเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดิน

ทางแทนที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
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รูปที่ 4  แสดงการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะจากบริเวณ

  ที่อยู่อาศัย

  จากการสำารวจทัศนคติการเลือกตำาแหน่ง

ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ผีลต่อระยะทางและวธิการเดนิทาง

ไปสู่แหล่งงาน พบว่า ประชาชนยินยอมที่จะจ่าย

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมเพือ่แลกกับที่อยู่อาศัยที่ใกล้

แหล่งงานในรัศมี 2 กิโลเมตร เพื่อลดระยะเวลา

ในการเดินทางไปสูแ่หล่งงานให้ไม่เกิน 30 นาที 

สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ต้องการใช้เวลาใน

ทอ้งถนนใหน้้อยทีส่ดุแม้จะต้องเสียคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม

หรือต้องเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมก็ตาม

4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติ

 ต่อการใช้พลังงาน

  จากการวเิคราะหปั์จจยัการเลือกใชเ้คร่ือง

ใช้ไฟฟ้า พบว่า รายได้มีผลต่อทัศนคติการเลือกใช้

เครือ่งใช้ไฟฟ้าโดยคนที่มีรายได้ตัง้แต่ 15,000 

บาทต่อเดือนขึน้ไป ร้อยละ 70 จะมีทัศนคติใน

การเลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทีใ่หป้ระสิทธิภาพทีด่กีวา่

และประหยัดไฟมากกว่า ถึงแม้จะมีต้นทุนที่สูง

กว่าแต่ก็มีค่าใช้จ่ายระยะยาวที่ถูกกว่าโดยคนที่มี

รายได้ต่ำากว่า 15,000 บาทต่อเดือนกว่า 64% 

เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยพิจารณาจากราคาต้นทนุ

4.3 พฤติกรรมและทัศนคติการเลือกองค์

 ประกอบอาคาร

  ประเภทอาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว

ที่มีการใช้ประโยชน์อาคารแบบที่อยู่อาศัย ซึง่มี

ผลต่อการเลือกใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ ของอาคาร

อย่างพืน้ที่ใช้สอยอาคารวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคาร

เป็นต้น ซึง่ทัศนคติต่างๆ เหล่านีเ้ป็นการส่งผล

ต่อการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิภายในและ

ภายนอกอาคาร ซึง่เป็นปัจจัยสำาคัญของปัญหา

เกาะความร้อนเมือง โดยสามารถจำาแนกทศันคติ

ต่อองค์ประกอบอาคารต่างๆ ดังนี้

  อัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร (F.A.R) ซึ่ง

อัตราส่วนส่วนใหญ่อยู่ที่ 1:1 โดยรูปแบบของ 

F.A.R = 1 เป็นไปได้ในหลายรูปแบบ ดังรูปที่ 5

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างอัตราส่วนพืน้ที ่ ว่างต่อพืน้ที ่ใช้สอย

  อาคาร (Floor area ratio) (Reddy, 2012)

  ดงัน้ัน การทีอ่ตัราส่วนพ้ืนทีใ่ชส้อยอาคาร

เท่ากับ 1 จึงมีหลายรูปแบบ ซ่ึงเช่ือมโยงต่อสัดส่วน 

พื้นที่ปกคลุมดิน (open space ratio) รวมถึงวัสดุ

ของพ้ืนท่ีปกคลุมดินโดยรอบอาคาร จากการสำารวจ 

แบบสอบถาม สัดส่วนพืน้ที่ปกคลุมดินส่วนใหญ่

อยู่ท่ี 75% ของเนือ้ที่ท้ังหมด และวัสดุปกคลุม

พื้นที่ว่างรอบอาคารส่วนใหญ่ คือ คอนกรีตหรือ

ปูนซีเมนต์ ซึง่ส ัดส่วนทัศนคติการเลือกวัสดุ

ปกคลุมดินที ่เป็นรูปแบบพืน้ดาดแข็งมากกว่า

แบบพืชพรรณ โดยทัศนคติเหล่านีม้าจากปัจจัย

ในเร่ืองของการดแูลรักษาพ้ืนทีโ่ดยรอบอาคาร แต่

ในขณะเดียวกันการที่เลือกใช้พืน้ดาดแข็งในการ

ปกคลุมพืน้ที่ว่างนัน้ส่งผลต่ออุณหภูมิโดยรอบ

อาคารจากการสะทอ้นและการคายความร้อนของ

วัสดุเหล่านั้น
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4.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม

  ประชาชนมีทัศนคติที่แตกต่างกันในการ

เลือกตำาแหน่งท่ีอยู่อาศัยและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 

มีผลต่อสภาวะเกาะความร้อนเมืองโดยปัจจัยที่

ทำาให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกันโดยการวิเคราะห์

ในส่วนน้ีไดท้ำาการวเิคราะหร่์วมกับปัจจัยทางดา้น

เศรษฐกิจและสังคมของกลุม่เป้าหมายโดยวัด

จากปัจจัยด้านรายได้และระดับการศึกษา โดย

สามารถจำาแนกได้เป็นระดับความตระหนักถึง

สภาวะเกาะความร้อนเมืองและความคุม้คา่แสดง

ให้เห็นปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที ่ทำาให้เก ิด

ทัศนคติที่แตกต่างกัน 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ปรากฏการณเ์กาะความร้อนเมืองเกิดจากสาเหตุ

ที่หลากหลายทั้งทางด้านกายภาพจากธรรมชาติ

และกายภาพเมืองซ ึง่ม ีโครงสร ้างเม ืองและ

รูปแบบการดำาเนินชีวิตเป็นตัวแปลสำาคัญ โดย

สามารถสรุปปัจจัยสำาคัญที ่ส่งผลกระทบต่อ

ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง เพือ่เป็น

แนวทางในการกำาหนดนโยบายการวางแผนเมือง

บรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง มีราย

ละเอียดดังนี้

  1. การลดลงของพืชพรรณในพืน้ที่เมือง

ในพืน้ทีช่นบทมีลักษณะภูมิประเทศแบบเปิดโล่ง 

ต้นไม้และพืชพรรณเป็นให้ร ่มเงาและช่วยให้

อุณหภูมิพืน้ผิวลดลง และยังช่วยลดอุณหภูมิ

อากาศผ่านกระบวนการคายระเหยน้ำา

  2. สัดส่วนของวัสดุอาคาร มีอิทธิพลการ
สะทอ้นแสงอาทติย ์การปลดปล่อยความร้อนและ
การเก็บกักความร้อน ซึง่ส่งผลต่อสภาวะเกาะ
ความร้อนเมือง
  3. ความร้อนจากมนุษยใ์หเ้กิดเกาะความ
ร้อนในชั้นบรรยากาศซึง่เป็นความร้อนที่เกิดจาก

กิจกรรมของมนุษย์หลายๆ กิจกรรม และคาดการณ์

พลังงานทั ้งหมดที ่เกิดจากการใช้เครื ่องปรับ

อากาศในการทำาความร้อนและการทำาความเย็น 

ความร้อนจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการคมนาคม

ขนส่งและกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึง่ล้วน

เป็นกิจกรรมของเมืองและโครงสร้างพืน้ฐาน

ของเมือง 

กิตติกรรมประกาศ

  ขอบคุณสภาวิจัยแห่งชาติที่ได้ให้การ

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาเมืองสูส่ังคมคาร์บอนต่ำา

เพือ่บรรเทาปัญหาสภาวะเกาะความรอ้นเมอืงใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้แผน

งานวจิยัการบรรเทาปัญหาสภาวะเกาะความรอ้น

เมอืง ดว้ยการพัฒนาสู่สังคมต่ำาอยา่งยัง่ยนืในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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