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บทคัดย่อ

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ของการผังเมือง บทความนี้มีเป้าหมายในการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการวางและจัดทำาผังเมืองรวมตามกฎหมายการผังเมือง 

การทบทวนกฎหมายการผังเมืองหลัก ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.การผังเมือง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2558 พบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในกลุ่มระดับขั้นที่ไม่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Nonparticipation) และกลุ่มระดับขั้นที่ภาครัฐปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้ 

(Tokenism) เท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง

มหาดไทย ซึ่งนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการผังเมืองว่ามีบทบาทในการเตรียมตัวด้านความรู้ให้กับภาค

ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำาผังเมืองรวมที่มีประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ: การผังเมือง  กระบวนการวางและจัดทำาผังเมือง  ผังเมืองรวม  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

Abstract

 Interaction between government sector and public sector or stakeholder is an important 

factor determining efficiency of urban planning. This study aimed to investigate the level of 

stakeholder participation enacted in urban planning process according to urban planning laws 

in Thailand. In reviewing four main acts including: (1) Town Planning Act, B.E. 1975 (2518); 

(2) Town Planning Act, B.E. 1982 (2525); (3) Town Planning Act, B.E. 1992 (2535); and (4) Town 

Planning Act, B.E. 2015 (2558), two level of stakeholder participation—nonparticipation and 

tokenism—were revealed. Furthermore, the printed media provided by Department of Public 

Work and Town and Country Planning, Ministry of Interior contributed basic and essential knowledge 
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about urban planning which help preparing and enabling public sector to efficiently participate 

in urban planning process.

Keywords: Urban Planning, Urban Planning Process, Comprehensive Plan, Stakeholder Par-

ticipation

1. บทนำา

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

มาตรา 4 ได้ให้นิยามคำาศัพท์ “การผังเมือง” ว่า

เป็น “การวาง จัดทำา และดำาเนินการให้เป็นไป

ตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณ

เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้าง

หรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นมาใหม่ 

หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความ

เสียหาย เพื่อให้มีหรือทำาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ 

ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความ

สวยงาม การใช้ประโยชน์ที่ในทรัพย์สิน ความ

ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม

เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพ

แวดล้อม เพื่อดำารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และ

วัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีหรือ

เพื่อบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ

ที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ” ซึ่ง

ผังเมืองรวมเป็นเครื่องมือสำาคัญเครื่องมือหนึ่ง

ที่ถูกใช้เพื่อพัฒนาเมือง ที่มุ่งเน้นการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตตามการคาด

ประมาณ และกำาหนดให้เป็นเป้าหมายในการ

พัฒนาระยะยาว อย่างน้อย 20 ปีที่มีผลบังคับใช้

ตามกฎหมายรับรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาค

รัฐ เอกชน และประชาชน

 การผังเมืองของประเทศไทยดำาเนินการ

โดยอาศัยอำานาจแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 ซึ่งโดยทางกฎหมาย การวางและจัด

ทำาผังเมืองเมืองรวมได้ถูกกำาหนดให้เป็นความ

รับผิดชอบของภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วน

ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการ

ผังเมืองได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กระบวนการวางและจัดทำาผังเมืองรวม ซึ่งการ

กำาหนดเป็นขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าวแสดง

ให้เห็นถึงถึงความเช่ือม่ันในหลักการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพโดยนับรวมเอาผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัด

ทำาผังเมืองรวม ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมหลักการ

ประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการให้

ความสำาคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนใน

การบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับขั้นของการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย

การผังเมือง ซึ่งอยู่ในช่วงของกระบวนการวาง

และจัดทำาผังเมืองรวม รวมทั้งทบทวนเนื้อหา

ด้านการผังเมืองที่ภาครัฐใช้สื่อสารกับภาค

ประชาชน 

2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัด

 ทำาผังเมืองรวม

 การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในกระบวนการวางและจัดทำาผังเมือง

รวมนั้น ได้ถูกให้ความสำาคัญตั้งแต่ในพระราช-
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บัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 

ดังระบุในหมวด 1 มาตรา 12 ที่มอบหมายให้

เจ้าพนักงานการผังแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทราบถึงเขตแห่งการผัง ด้วยการโฆษณาทางวิทยุ

กระจายเสียงไม่น้อยกว่า 3 วัน โฆษณาทาง

หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 7 วัน และปิดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผย

ในเขตแห่งการผังนั้นไม่น้อยกว่า 3 แห่ง เป็น

เวลา 15 วัน

 ในบทความนี้ทำาการทบทวนประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางและจัด

ทำาผังเมืองรวมในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ใน

ปัจจุบันเท่านั้น กล่าวคือ กฎหมายตั้งแต่พระราช-

บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นต้นไป ซึ่ง

รวมไปถึงกฎหมายอีก 3 ฉบับ ได้แก่ พระราช

บัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 พระ

ราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 

และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2558 ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนท่ีภาครัฐมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ

ตาม ดังระบุในพระราชบัญญัติการผังเมืองดัง

กล่าวข้างต้น ได้ดังนี้

 - โฆษณาให้ประชาชนทราบว่ากำาลังมีการ

วางและจัดทำาผังเมืองรวมในพื้นที่นั้น ๆ (มาตรา 

19 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518; 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2525; พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2535; พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2558) 

 - จัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

ของประชาชนหรือผู้แทนองประชาชนในพื้นที่

วางผัง (มาตรา 19 พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518; พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2525; พระราชบัญญัติการผังเมือง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535; พระราชบัญญัติการ

ผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)

 - ปิดประกาศแผนที่แสดงขอบเขตของ

ผังเมืองรวมไว้ในที่สาธารณะ (มาตรา 23 พระ

ราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518; พระราช

บัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525; พระ

ราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535; 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2558) 

 - ปิดประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียไปตรวจดูแผนผัง และข้อกำาหนดของผังเมือง

รวม ณ สถานที่ราชการที่มีการจัดเก็บผังเมืองรวม

(มาตรา 23 พระราชบัญญัติการผังเมือง 2518; 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2525; พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2535; พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2558)

 - ปิดประกาศรายละเอียดของการแก้ไข

ผังเมืองรวมไว้ในที่สาธารณะ (มาตรา 26/1 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)

 - ปิดประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายในระยะเวลาท่ีมีการปิดประกาศ (มาตรา 26/1 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2558)

 Sherry Arnstein (1969) ได้นำาเสนอความ

คิดเกี่ยวกับระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายใน

รูปแบบของบันได 8 ขั้น (รูปที่ 1) ซึ่งสามารถ

แจกแจงได้ดังนี้

 (1) ระดับขั้น Manipulation แสดงระดับของ

การมีส่วนร่วมที่ภาครัฐเข้าควบคุมสถานการณ์ไว้

เบ็ดเสร็จ
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 (2) ระดับขั้น Therapy เป็นระดับของการมี

ส่วนร่วมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่มีอำานาจในการร่วม

ตัดสินใจ

 (3) ระดับขั้น Informing คือระดับของการ

มีส่วนร่วมที่ประชาชนร่วมรับรู้ข้อมูล จัดว่าเป็น

การสื่อสารทางเดียว

 4) ระดับขั้น Consultation เป็นระดับของ

การมีส่วนร่วมที่มีการพบปะกันระหว่างสองฝ่าย

เป็นอย่างน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

แสดงความคิดเห็นความต้องการในด้านต่าง ๆ 

เป็นต้น

 (5) ระดับขั้น Placation คือระดับของการมี

ส่วนร่วมที่มีการคัดเลือกตัวแทนประชาชนเพ่ือ

ร่วมเสนอคำาแนะนำาต่อภาครัฐ

 (6) ระดับขั้น Partnership สะท้อนระดับของ

การมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีฐานะเสมือนเป็น

หุ้นส่วนในการบริหารจัดการเมือง ซึ่งสะท้อนถึง

การมีอำานาจในการเจรจาต่อรองของประชาชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 (7) ระดับขั้น Delegated Power คือระดับ

ของการมีส่วนร่วมที่ตัวแทนประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

 (8) ระดับขั้น Citizen Control เป็นระดับ

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียแบบเต็มรูปแบบถือได้ว่าการตัดสินใจใน

การมีส่วนร่วมในระดับนี้ เป็นการตัดสินใจของ

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเอง

 การมีส่วนร่วมท่ีพบในกฎหมายการผังเมือง

นั้นจัดอยู่ในระดับขั้น Therapy เช่น การโฆษณา

รูปที่ 1  บันได 8 ขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ปรับปรุงจาก Arnstein, 1969)

 ประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญประชาชนในเรื่อง

ต่าง ๆ  ระดับขั้น Informing ได้แก่ การปิดประกาศ

แผนที่แสดงขอบเขตของผังเมืองรวม  ข้อกำาหนด

ต่าง ๆ  และระดับขั้น Consultation ที่เปิดโอกาสให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ได้พบปะกับภาครัฐเพื่อแสดง

ความคิดเห็นทั้งนี้  แสดงให้เห็นว่าระดับของการ

มีส่วนร่วมที่กล่าวมาข้างต้นจัดอยู่ในกลุ่มระดับ

ขั้นที่ยังไม่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(Nonparticipation) และ กลุ่มระดับขั้นที่ภาครัฐ

ทำาตามที่กฎหมายระบุ (Tokenism) แต่ยังไม่ก้าว

ข้ามไปสู่ระดับขั้นที่ให้อำานาจในการตัดสินใจแก่

ประชาชน (Citizen Power)

3. กรอบเน้ือหาด้านการผังเมืองที่ภาครัฐ

 สื่อสารกับประชาชน

 ภาครัฐใช้ช่องทางในการส่ือสารกับประชาชน

ที่สำาคัญอีกช่องทางหนึ่ง คือ การผลิตและแจก

จ่ายส่ือส่ิงพิมพ์ที่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ผังเมือง ซ่ึงบทความน้ีทบทวนส่ือส่ิงพิมพ์ประเภท

จุลสาร จำานวน 4 ชิ้น และแผ่นพับจำานวน 5 ชิ้น 

ที่จัดทำาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง

มหาดไทย และยังแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปประเด็นความรู้ทาง

ด้านการผังเมืองได้แสดงใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นและรายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองรวมจากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนังสือและแผ่นพับที่ผลิต
และประชาสัมพันธ์โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประเด็น รายละเอียด อ้างอิง

1) ความเป็นมาของเมือง เริ่มจากสังคมเกษตรกรรม และขยายตัวต่อ ๆ มา
จนเกิดเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น

จส.1

2) รูปแบบการเติบโตของเมือง แบบวงกลม แบบเส้นตรง แบบดาว และแบบหลาย
ศูนย์กลาง

จส.1

3) ความหมายของการผังเมือง จส.1 จส.2
จส.4 ผพ.2

4) ความสำาคัญของการผังเมือง - ในแง่ประโยชน์ของการผังเมือง 
- ในแง่ปัญหาเมือง

จส.4 ผพ.1
จส.1 จส.2
จส.4 ผพ.2

5) ตัวอย่างเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดี เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ จส.2

6) ระดับของการวางผังเมือง - ผังประเทศ ผังภาค และผังเมืองรวมจังหวัด จส.1 จส.4
ผพ.2

- ผังอนุภาค จส.1 จส.4

- ผังเมืองชุมชน (อบต.)และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จส.4

- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ และ
ผังเมืองชุมชน (อบต.)

จส.4 ผพ.2

- ผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองรวมจังหวัด และ
ผังเมืองชุมชน (อบต.)

จส.1 จส.4
ผพ.2

7) ผังเมืองรวม - ความหมาย จส.1 ผพ.1

- องค์ประกอบของผังเมืองรวม จส.1 ผพ.3

- อายุใช้บังคับไม่เกิน 5 ปี และขยายอายุใช้บังคับ
ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

ผพ.1 ผพ.3

8) ผังเมืองเฉพาะ ความหมาย และองค์ประกอบของผังเมืองเฉพาะ จส.1 ผพ.1

9) วิธีการวางผังเมืองกระบวน- - ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 2518 จส.1 ผพ.5

การวางและจัดทำาผังเมืองรวม - ขั้นตอนเชิงแนวคิด ผพ.2

10) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ - ในรูปแบบย่านต่างๆ เช่น ย่านที่อยู่อาศัย 
ย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม ฯลฯ

จส.1 จส.4

- ในรูปแบบโซนสี จส.4 ผพ.4

11) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง หน.1 หน.2

12) การดำาเนินการหลังจากกฎกระทรวงผังเมือง
รวมประกาศใช้บังคับ

- ขั้นตอนและวิธีการในการขยายอายุการใช้บังคับ 
5 ปี

จส.3

- ขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุงผังเมืองรวม

13) การใช้บังคับของผังเมืองรวม - ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม โทษหากฝ่าฝืน และราย
ละเอียดการตรวจสอบการปลูกสร้างอาคารหรือ
ประกอบกิจการหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผพ.3

- การไม่มีผลย้อนหลังตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.
2518 มาตรา 27 วรรค 2

ผพ.1 ผพ.3

14) ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผพ.2



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางและจัดทำาผังเมือง 
และกรอบเนื้อหาด้านการผังเมืองที่ภาครัฐสื่อสารกับประชาชน
ดร. อมร บุญต่อ
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4. บทสรุป

 การผังเมืองของประเทศไทยให้ความ

สำาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยถูกกำาหนดไว้ขั้นตอนทางกฎหมาย

ของการวางและจัดทำาผังเมืองรวม แต่เป็นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่จัดอยู่ในกลุ่มระดับขั้น

ที่ไม่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (Non-

participation) และกลุ่มระดับขั้นที่ภาครัฐปฏิบัติ

ตามภาระหน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้ (Tokenism) 

เท่านั้น ทั้งนี้ การผังเมืองนั้นมีเนื้อหาและราย

ละเอียดเฉพาะทาง ซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยโดย

ประชาชนทั่วไป เช่น ประเด็นทางด้านการบังคับ

ใช้ตามกฎหมายวิศวกรรมจราจร ความเชื่อมโยง

ระหว่างระบบสังคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น การ

สรุปสาระสำาคัญเกี่ยวกับการผังเมืองและนำา

เสนอ

 ในรูปแบบของส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทจุลสาร

และแผ่นพับโดยภาครัฐ มีบทบาทสำาคัญในการ

เตรียมตัวด้านความรู้ให้กับภาคประชาชน เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการวาง

และจัดทำาผังเมืองรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการพัฒนาเมืองในรูปแบบอื่น ๆ ร่วม

กันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

 หมายเหตุ: จุลสาร จส.1 มารู้จักผังเมืองกันเถอะ 

  จส.2 การ์ตูนการผังเมืองชุด ผู้บุกเบิก ผู้บุกรุก 

   จส.3 คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมเพื่อประกาศ

   กฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่อง 

  จส.4  หนังสือ: ผังเมืองของเรา 

 แผ่นพับ  ผพ.1  ผังเมืองเรื่องน่ารู้

   ผพ.2  ท้องถิ่นกับการผังเมือง

   ผพ.3  ข้อแนะนำาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม

   ผพ.4  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม

  ผพ.5  กระบวนการวางและจัดทำาผังเมืองรวม/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

   พ.ศ. 2518

5. กิตติกรรมประกาศ

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย

“การทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม” ซึ่งได้รับการสนับ-

สนุนจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำาปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

รายการอ้างอิง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. 

 (2558). ผังเมืองของเรา (พิมพ์ครั้งที่ 7).  

 กรุงเทพฯ: แอคชีฟ 888.

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. 

 (ม.ป.ป.). กระบวนการวางและจัดทำาผังเมือง

 รวม/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

 พ.ศ.2518 [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการ

 และผังเมือง. (ม.ป.ป.). การใช้ประโยชน์

 ท่ีดินในเขตผังเมืองรวม [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ:

 ผู้แต่ง.
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กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการ

 และผังเมือง. (2555). ข้อแนะนำาในการ

 ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมือง

 รวม [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: กองเผยแพร่

 และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและ

 ผังเมือง.

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการ

 และผังเมือง. ผังเมืองเรื่องน่ารู้ [แผ่นพับ]. 

 กรุงเทพฯ: แอคชีฟ 888.

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการ

 และผังเมือง. (ม.ป.ป.). ท้องถิ่นกับการ

 ผังเมือง. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2560). การ์ตูน

 การผังเมืองชุด ผู้บุกเบิก ผู้บุกรุก. สืบค้น

 เมื่อ 15 เมษายน 2560 จาก http://www.

 dpt.go.th/sisaket/onsubindex/onsub_

 cartoon.htm.

พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 

 2495. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 

 2560 จากhttp://www.ratchakitcha.soc.

 go.th/DATA/PDF/2495/A/016/365.PDF.

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518. (ม.ป.ป.). 

 สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2560 จากhttp://

 www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/

 2518/A/033/8.PDF.

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

 2525. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 

 2560. จาก http://www.ratchakitcha.soc.

 go.th/DATA/PDF/2525/A/033/9.PDF.

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535.

 (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2560. 

 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

 DATA/PDF/2535/A/010/1.PDF.

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558.

 (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2560. 

 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

 DATA/PDF/2558/A/086/76.PDF.

กรมโยธาธิการและผังเมือง. (ม.ป.ป.). มารู้จัก

 ผังเมืองกันเถอะ. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 

 2560. จากhttp://eservices.dpt.go.th/

 edocument/data/urban/u001/u001.pdf.

สำานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและ
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาการจัดการของเสียอันตรายจากบ้านพัก

อาศัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สำานักงานเขตสามารถนำาของเสียอันตรายไป

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เขตบางเขน พร้อมทั้งดำาเนินการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง 148 คน ในชุมชนอยู่รวย เขตบางเขน ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 

พบว่า เดิมกลุ่มตัวอย่างไม่ได้คัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขาดความรู้ด้าน

การจดัการของเสยีอนัตราย เมือ่ดำาเนนิงานตามกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มแลว้เสรจ็ 

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากขึ้น และเสนอให้กำาหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายบริเวณที่ทำาการชุมชน เพื่อ

ความสะดวกในการคัดแยกและนำาของเสียอันตรายมาทิ้ง และสะดวกต่อการจัดเก็บโดยสำานักงานเขต

คำาสำาคัญ: ของเสียอันตราย  ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

Abstract

 The objective of this article is to present how to solve problems of Household Hazardous 

Waste (HHW) Management by Community Participation in order to allow government agencies 

to manage hazardous waste effectively. The author interviewed district officer in Bangkhen 

District and conducted participatory action research with 148 participants in Yu Raui community, 

Bangkhen District, which a confidence level of 95 percent and the proportion of the characteristic 

of interest in the population of 0.5 during January-March 2017. It was found that the participants 

do not sort out of the HHW from general waste because they lack of knowledge about HHW 

management. After the participatory learning process was completed, the participants had better 

knowledge about HHW management and recommended to locate a HHW container at the 
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community center. This would help them to sort out of the HHW and dispose at the location 

and help the District to collect the HHW conveniently.

Keywords: Hazardous Waste, Household Hazardous Waste, Community Participation

1. บทนำา

 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่มาจาก

บ้านพักอาศัยและแหล่งกำาเนิดอื่น ๆ ในชุมชนมี

แนวโน้มสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

จำานวนประชากรอย่างรวดเร็ว มีการใช้ทรัพยากร

เป็นจำานวนมาก จากการประมาณการปริมาณ

ของเสียอันตราย โดยกรมควบคุมมลพิษ (2558) 

พบว่า ในปี 2558 มีปริมาณของเสียอันตราย

ชุมชน ประมาณ 0.591 ล้านตัน เป็นของเสีย

อันตรายท่ีเกิดจากบ้านพักอาศัย ประมาณ 206,894

ตัน ซึ่งในปี 2558 กรุงเทพมหานครมีปริมาณ

ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ 1.95 

ตัน/วัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ 

กรุงเทพมหานครยังประสบปัญหาไม่สามารถ

ดำาเนินการจัดการของเสียอันตรายได้ทั้งหมด

สาเหตุมาจากข้อจำากัดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

และเส้นทางเก็บขน และจากการคาดการณ์ปริมาณ

เป้าหมายของเสียอันตรายชุมชนที่จะเกิดขึ้นของ

สำานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (2558) ระบุว่า 

ในพื้นที่เขตบางเขนสูงถึง 17.37 ตัน เป็นลำาดับ

ต้น ๆ ซึ่งชุมชนอยู่รวยเป็น 1 ใน 77 ชุมชนของ

เขตบางเขน ที่ปัจจุบันยังขาดจุดทิ้งของเสียจาก

บ้านพักอาศัย ประชาชนส่วนใหญ่ยังทิ้งของเสีย

อันตรายปะปนกับขยะประเภทอื่น ดังนั้น ปัญหา

การจัดการของเสียอันตรายในชุมชนอยู่รวยถือ

เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

2. วัตถุประสงค์

 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการของเสีย

อันตรายจากบ้านพักอาศัยในชุมชนอยู่รวย 

พร้อมทั้งดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมในการกำาหนดจุดทิ้งของเสียอันตราย

จากบ้านพักอาศัย เพื่อนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา

การจัดการของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย

เพื่ อ ให้สำ านักงานเขตสามารถนำ าของเสีย

อันตรายไปจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1 ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตราย

 ของเสียอันตราย คือ ของเสียประเภทใด

ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ที่อาจ

เป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำาให้มีการตาย เจ็บป่วย 

เกิดทุพลภาพ หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

ของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม เมื่อไม่ได้รับการ

จัดการอย่างที่เหมาะสมในการบำาบัด การเก็บกัก 

การขนส่ง การกำาจัดหรืออื่น ๆ แบ่งตามแหล่ง

กำาเนิดออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) โรงงาน

อุตสาหกรรม 2) ชุมชน 3) การเกษตรกรรม และ 

4) โรงพยาบาล (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)

 ของเสียอันตรายจากชุมชน เกิดจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ในครัวเรือน และสถานประกอบการ

พาณิชยกรรมในชุมชน ตัวอย่างของเสียอันตราย

จากชุมชนที่มีแหล่งกำาเนิดจากบ้านพักอาศัย เช่น 

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ของเสีย

อันตรายที่มีแหล่งกำาเนิดจากเกษตรกรรม เช่น 

ภาชนะบรรจุสารกำาจัดแมลง ของเสียอันตราย
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ที่มีแหล่งกำาเนิดจากการพาณิชยกรรม เช่น สีและ

ทินเนอร์มีแบตเตอรี่รถยนต์ (กรมควบคุมมลพิษ, 

2550)

 การจัดการของเสียอันตรายคือการดำาเนิน

งานตามขั้นตอนเพื่อจัดการของเสียอันตราย

หรือของเสียในลักษณะที่จะคุ้มครองสุขภาพ

อนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุม

มลพิษ, 2559) ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง

กำาหนดวิธีการคัดแยกจากต้นทางและจัดส่ิงอำานวย

ความสะดวกให้กับประชาชนท่ีจะคัดแยกของเสีย

อันตรายมาท้ิงอย่างปลอดภัยและลดการปนเป้ือน

ของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้

3.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ 

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ซ่ึงประชากรท่ีใช้ใน

การวิจัย (กลุ่มเป้าหมาย) และผู้วิจัยจะมีบทบาท

เป็นผู้ร่วมวิจัยตลอดกระบวนการวิจัย ประกอบ

ด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอนเตรียมการ คือ 

การติดต่อประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน รวมถึงการเตรียมทีมนักวิจัยชุมชน 

2. ขั้นตอนการศึกษาปัญหา คือ การวิเคราะห์

ความเปล่ียนแปลงในชุมชน และสาเหตุของปัญหา

ที่เกิดขึ้น 3. ขั้นตอนการจัดทำาแผน คือ การจัดทำา

แผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

ของชุมชน 4. ขั้นตอนการนำาแผนสู่การปฏิบัติ 

คือ การปฏิบัติงานตามโครงการที่ชุมชนเห็นชอบ 

และ 5. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล คือ การ

สรุปผลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วม 

เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำาเนินงาน (สุรศักด์ิ หันชัยศรี, 

2554)

4. วิธีการวิจัย

4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 การศึกษาเพ่ือกำาหนดจุดท้ิงของเสียอันตราย

จากบ้านพักอาศัยในชุมชนอยู่รวยนั้น ได้ศึกษา

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึง

สภาพปัญหาการจัดการของเสียอันตรายจาก

บ้านพักอาศัยที่เกิดขึ้นในชุมชน แล้วจึงใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ

ปัญหาเพื่อให้ได้มาซ่ึงจุดทิ้งของเสียอันตราย

จากบ้านพักอาศัย ปัจจัยที่ประชาชนตัดสินใจ

นำาของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยไปทิ้ง

ยังจุดทิ้งของเสียอันตรายที่กำาหนด และวิธีการ

จัดการของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย 

ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4.2 ขั้นตอนการวิจัย

 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการกำาหนด

ตัวแปรในการศึกษา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

และการสุ่มตัวอย่าง

 2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสำานักงานเขตบางเขน

เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการจัดการของเสีย

อันตราย และการบริหารจัดการของเสียอันตราย

ในเขตบางเขน
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 3) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร

ทั้งหมด 238 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนแทนด้วย

ประชากร 1 คน) โดยใช้สูตรคำานวณของ เครจซี่

และมอร์แกน ได้จำานวนตัวอย่าง 148 ตัวอย่าง 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ มีเงื่อนไขว่าจะ

ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นผู้บรรลุ

นิติภาวะ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

กำาหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย

ในชุมชนอยู่รวยได้ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามก่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมถึงข้อมูลทั่วไป ปัจจัยในการคัดแยกของ

เสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย และจุดทิ้งของ

เสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย พร้อมทั้งเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามหลังการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ ถึงปัจจัยที่

ทำาให้ตัดสินใจนำาของเสียอันตรายจากบ้านพัก

อาศัยไปทิ้งยังจุดทิ้งของเสียอันตรายที่กำาหนดไว้ 

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูปใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 

ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท 

 ระดับ 5 เหมาะสมมากที่สุด

 ระดับ 4 เหมาะสมมาก

 ระดับ 3 เหมาะสมปานกลาง

 ระดับ 2 เหมาะสมน้อย

 ระดับ 1 เหมาะสมน้อยที่สุด

 

เกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น

 คะแนนต้ังแต่ 1.00-1.80 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด

 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 อยู่ในระดับน้อย

 คะแนนต้ังแต่ 2.61-3.40 อยู่ในระดับปานกลาง

 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 อยู่ในระดับมาก

 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด

 4) ดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับ

รู้ ขั้นการคิดวิเคราะห์ ขั้นการจัดทำาแผน ขั้นการ

ปฏิบัติตามแผน และขั้นการติดตามประเมินผล 

เพื่อกำาหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายจากบ้านพัก

อาศัย 

 5) เสนอแนะตำาแหน่งจุดท้ิงของเสียอันตราย

จากบ้านพักอาศัยและวิธีการแก้ปัญหาการจัดการ

ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยที่ได้จากการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ

ให้สำานักงานเขตบางเขนสามารถนำาของเสีย

อันตรายไปจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผลการศึกษา 

5.1 ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำานักงานเขต

 บางเขน

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน

เขตบางเขนทั้ง 4 ท่าน พบว่า ปัญหาที่เกิดจาก

การจัดการของเสียอันตรายในเขตบางเขน คือ 

แต่ละปีปริมาณของเสียอันตรายที่ เกิดขึ้นมี

จำานวนเพิ่มสูงขึ้น เปรียบเทียบระหว่างเดือน

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 จัดเก็บได้ 

17,940 กก. เทียบกับช่วงเดือนตุลาคม 2558 

– กันยายน 2559 จัดเก็บได้ถึง 18,790 กก. 

ส่วนใหญ่ที่พบ คือ หลอดไฟ (ร้อยละ 47.83) 

รองลงมา คือ ภาชนะบรรจุสารเคมี (ร้อยละ 

24.68) ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการ

ของเสียอันตรายในเขตบางเขน คือ จำานวน

เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับภารกิจ
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5.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการของ

 เสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยในชุมชน

 อยู่รวย

 การศึกษานี้ได้คัดเลือกชุมชนอยู่รวย เขต

บางเขน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ศึกษา กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 148 คน ผลจาก

แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.95) เพศชาย 

(ร้อยละ 29.05) ระดับการศึกษา ระดับมัธยม

ศึกษา (ร้อยละ 34.46) รองลงมาระดับปริญญาตรี 

(ร้อยละ 29.05) ไม่มีอาชีพ เช่น ผู้เกษียณอายุ

ราชการ พ่อบ้าน แม่บ้าน (ร้อยละ 31.08) รองลง

มาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 19.59) 

มีรายได้อยู่ในระดับ 5,000 – 9,999 บาท (ร้อยละ 

34.46) รองลงมา 20,000–49,999 บาท (ร้อย

ละ 18.24) ผลจากวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า 

ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.7) ไม่คัดแยก

ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยก่อนนำาไปทิ้ง 

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล คือ ขาดความรู้ด้านการ

จัดการของเสียอันตราย มากที่สุด (x̄ = 4.38) และ

หากต้องกำาหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายจากบ้าน

พักอาศัย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าที่ทำาการ

ชุมชนมีความเหมาะสม มากที่สุด (x̄ = 4.74)

5.3 ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมในชุมชนอยู่รวย ช่วงเดือนมกราคม – 

มีนาคม 2560 เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันกำาหนด

จุดทิ้งของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย ซึ่งจะ

นำาไปสู่การจัดการของเสียอันตรายจากบ้านพัก

อาศัยอย่างยั่งยืน

5.3.1 ขั้นตอนเตรียมการ

 ผู้วิจัยได้เข้าไปติดต่อและสร้างความคุ้นเคย

กับชุมชนผ่านผู้นำาชุมชนโดยเข้าไปพูดคุย ร่วม

ทำากิจกรรมต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ทำาให้

ชุมชนมีความไว้วางใจและเข้าใจในการทำางาน 

เกิดความคุ้นเคยกับกลุ่มแกนนำาและชาวบ้าน 

ทำาให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการรับสมัคร

ทีมนักวิจัยชุมชน มีผู้สมัครเข้าร่วมทีมวิจัยจำานวน 

24 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการ

ชุมชน ผู้สูงอายุ แม่บ้าน ที่อาศัยอยู่ในชุมชน

อยู่รวย ผู้วิจัยได้จัดการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ

ของเสียอันตราย โดยวิทยากรจากกรมควบคุม

มลพิษพร้อมกับเผยแพร่แนวคิดการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และสรุป

ความคิดที่จะนำาไปสู่การกำาหนดจุดทิ้งของเสีย

อันตรายจากบ้านพักอาศัยในชุมชนอยู่รวย ซึ่ง

สรุปได้ว่าปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีการทิ้ง

ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยไม่เป็นที่ทิ้ง

ปะปนกับขยะทั่วไป เนื่องจากไม่มีจุดทิ้งของเสีย

อันตรายจากบ้านพักอาศัย ที่ประชาชนสามารถ

นำาไปทิ้งได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

5.3.2 ขั้นตอนการศึกษาปัญหา

 จากการวิเคราะห์ความเป็นมาและบริบท

ของชุมชนอยู่รวย ทำาให้ทราบว่าเมื่อประมาณปี 

พ.ศ. 2510 เริ่มมีการตั้งบ้านเรือนขึ้นในพื้นที่ โดย

แบ่งเป็นแปลงๆ ละประมาณ 50 - 70 ตารางวา 

รวมพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548

ได้จัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นตามระเบียบกรุงเทพ

มหานคร มีคณะกรรมการชุมชน จำานวน 9 คน 

ซ่ึงคณะกรรมการได้มีการจัดกิจกรรมให้กับคนใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสร้างงานสร้าง

อาชีพ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการ

ผู้สูงอายุสุขภาพดี รวมไปถึงจัดกิจกรรมในวัน

สำาคัญต่าง ๆ ซึ่งในอดีตชุมชนอยู่รวยมีการรวม

กลุ่มกันคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อหารายได้จาก

การขายขยะ เหล่ านั้ นแต่ต่ อมายกเลิ ก ไป 

เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรเงินรายได้ 
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เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่

เป็นผู้ที่อาศัยอยู่เดิมตั้งแต่ก่อตั้งชุมชน มีความ

รักความผูกพันธ์กันในชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

มีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมหรือโครงการที่จะ

พัฒนาชุมชนให้ไปในทางที่ดีขึ้น

5.3.3 ขั้นตอนการจัดทำาแผน

 ทีมวิจัยและผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis ถึงการจัดการของเสียอันตราย

จากบ้านพักอาศัยในชุมชนอยู่รวย เพื่อให้ได้มา

ซึ่งแผนงานดำาเนินการ พบว่า จุดแข็งของชุมชน 

คือ ประชาชนมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือ

ในการทำากิจกรรมเป็นอย่างดี จุดอ่อนของชุมชน 

คือชุมชนอยู่รวยขาดจุดทิ้งของเสียอันตรายที่อยู่

ใกล้ชุมชน ไม่มีภาชนะรองรับของเสียอันตราย 

ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุไม่ทราบถึง

วิธีการจัดการของเสียอันตรายและผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นจากของเสียอันตราย อุปสรรคของ

ชุมชน คือ ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย

ไม่สามารถขายสร้างรายได้ ประชาชนจึงไม่มีแรง

จูงใจในการคัดแยก โอกาสของชุมชน คือ ได้รับ

คัดเลือกเป็นพื้นที่สำาหรับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ซึ่งจะนำามาสู่วิธีการจัดการของเสียอันตรายใน

ชุมชน พร้อมกันนี้ทีมวิจัยจึงได้ร่วมกันกำาหนด

จุดทิ้งของเสียอันตรายไว้บริเวณที่ทำาการชุมชน 

ตามท่ีได้จากผลสำารวจแบบสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างและจัดทำาแผนงานโครงการ แบ่งออก

เป็น 2 ระยะ คือ แผนระยะสั้นได้ดำาเนินโครงการ 

“แยก แลก ทิ้ง” ทีมวิจัยได้ระดมความคิดว่าหาก

มีการนำาไข่ไก่มาแลกของเสียอันตราย จะช่วยให้

เกิดแรงจูงใจในการคัดแยกจากต้นทางคือบ้าน

พักอาศัย และเพื่อประชาสัมพันธ์จุดทิ้งให้คนใน

ชุมชนทราบถึงตำาแหน่งจุดที่จะนำาของเสีย

อันตรายมาทิ้งได้ ส่วนแผนระยะยาวได้วางแผน

เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนภาชนะสำาหรับ

รองรับของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.3.4 ขั้นตอนการนำาแผนสู่การปฏิบัติ

 เร่ิมดำาเนินโครงการระยะส้ินท่ีสามารถทำาได้

ทันทีคือโครงการ “แยก แลก ทิ้ง” เพื่อประชา-

สัมพันธ์จุดท้ิงของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย 

ดำาเนินการในวันพุธที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ - 

วันพุธที่ 1, 15 และ 29 มีนาคม 2560 ในเวลา 

16.00 - 19.00 น. รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยทีมวิจัย

จะทราบถึงบทบาทของตนเองในการร่วมทำา

หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ มีการแบ่งหน้าที่กัน

ตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละ

บุคคล คือ 1) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 2) เจ้าหน้าที่

รับแลกของเสียอันตราย 3) เจ้าหน้าที่ให้ความรู้

ด้านการคัดแยก  และ 4) เจ้าหน้าท่ีผู้คัดแยกประเภท

ของเสียอันตราย พร้อมท้ังร่วมกันกำาหนดแนวทาง

การประเมินผลโครงการ โดยการเก็บสถิติผู้เข้า

ร่วมโครงการ ประเภทและปริมาณของเสียอันตราย

จากชุมชนที่ประชาชนนำามาทิ้ง

5.3.5 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

 ทมีวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงานของแต่ละหน้าที่ 

รวมถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อการดำาเนินงานตาม

โครงการ พบว่า ในแต่ละสัปดาห์ท่ีดำาเนินโครงการ 

จำานวนคนที่เข้าร่วมโครงการมีมากขึ้น เริ่มจาก

ในสัปดาห์แรกมีผู้เข้าร่วม จำานวน 15 คน เพิ่ม

มากขึ้นถึง 42 คนในสัปดาห์สุดท้าย ประเภท

ของเสียอันตรายที่ประชาชนนำามาทิ้งมีหลาก

หลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟชนิดหลอดตรง 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านชนิดต่าง ๆ ภาชนะ

บรรจุยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่

มือถือเก่า แสดงให้เห็นถึงว่าโครงการที่ร่วมกัน
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จัดทำาขึ้นนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน

อย่างแท้จริง 

5.4 ผลการศึกษาปัจจัยที่ประชาชนตัดสินใจ

 นำาของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยไป

 ทิ้งยังจุดทิ้งของเสียอันตรายที่กำาหนด

 เม่ือสิ้นสุดขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมแล้ว ผู้วิจัยได้สอบถามความเห็น

ของประชาชนถึงปัจจัยที่ทำาให้ตัดสินใจนำาของ

เสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยไปทิ้งยังจุดทิ้ง

ของเสียอันตรายที่กำาหนดไว้ ได้แก่ จุดทิ้งอยู่ใกล้

บ้าน จำาเป็นต้องไปยังจุดทิ้งอยู่แล้ว จุดทิ้งนั้นเข้า

ถึงโดยรถส่วนบุคคล หรือเข้าถึงโดยรถส่วนบุคคล

และรถสาธารณะ โดยใช้การให้คะแนนแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของ

ลิเคิร์ท พบว่า ปัจจัยจำาเป็นต้องไปยังจุดทิ้งอยู่

แล้ว อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.33) รองลงมา 

คือ จุดทิ้งอยู่ใกล้กับบ้านปานกลาง (x̄ = 3.23) 

ส่วนที่น้อยที่สุด คือ เข้าถึงโดยรถส่วนบุคคลและ

รถสาธารณะปานกลาง (x̄ = 3.02)

6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาการจัดการของเสียอันตราย

จากบ้านพักอาศัยในชุมชนอยู่รวย ซึ่งเป็นชุมชน

นำาร่อง พบว่า หน่วยงานภาครัฐควรมีการให้

ความรู้แก่ชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ รณรงค์

อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนคัดแยกของเสีย

อันตรายจากต้นทาง พร้อมทั้งพิจารณาถึงสถาน

ที่ที่กำาหนดให้เป็นจุดทิ้งของเสียอันตราย ควร

เป็นสถานที่ที่ประชาชนมีความจำาเป็นต้องเดิน

ทางไปเป็นประจำา เช่น ที่ทำาการชุมชน หรือ

สถานที่ราชการ มีภาชนะเพื่อรองรับของเสีย

อันตรายอย่างเพียงพอต่อปริมาณของเสีย

อันตรายที่ เกิดขึ้นรวมถึงการจัดเก็บของเสีย

อันตราย ควรดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อ

ช่วยอำานวยสะดวกให้ประชาชนคัดแยกของเสีย

อันตรายมาทิ้งอย่างสะดวกและปลอดภัย

 ผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

พบว่า เมื่อผู้วิจัยได้รับความไว้วางใจจนกระทั่ง

เข้าร่วมเป็นทีมวิจัยกับชุมชนแล้ว การดำาเนินงาน

ตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้นจะสามารถทำาได้โดยง่าย 

เมื่อมีการให้ความรู้ทำาให้ทีมวิจัยเข้าใจถึงบทบาท

หน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหาที่เกิดในชุมชน ร่วมระดมความ

คิดในการกำาหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายในชุมชน

อยู่รวย สามารถวางแผนและจัดทำาโครงการเพื่อ

แก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งประชาชนให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี ทำาให้โครงการบรรลุไปตาม

วัตถุประสงค์ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายได้

นำากระบวนการมีส่วนร่วมไปใช้เป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้นำา

ชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมวางแผน 

ดำา เนินการในการเข้าร่วมทำากิจกรรมหรือ

โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 การทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำาเนินการ 3 เดือน ทำาให้

แต่ละขั้นตอนค่อนข้างกระชั้นชิด ในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรใช้เวลาการติดตามผลให้นานขึ้น 

เพื่อศึกษาความยั่งยืนของโครงการ (สุรศักดิ์ 

หันชัยศรี, 2554) และการดำาเนินงานวิจัยแบบ

มีส่วนร่วมนั้น ควรดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบกับการจัดการของเสียอันตรายจาก

บ้านพักอาศัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำางาน

ร่วมกัน 
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บทคัดย่อ

 การพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์จะชี้นำาการพัฒนาเมือง มีวิสัยทัศน์และนโยบายเรื่องเมืองใน

ระดับชาติที่ชัดเจนและสอดคล้องในทุกระดับ และต้องนำานโยบายไปบังคับใช้ มีกรอบการทำางานและ

อำานาจหน้าที่ที่แน่ชัด ประสานงานต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย City of Toronto ถือหุ้นใน Build 

Toronto (BT) 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ พ.ร.บ. กรุง Toronto และกฎกระทรวง Ontario ซึ่ง BT ให้บริการ

ด้านการพัฒนาเมือง เช่น การจัดรูปท่ีดินเพ่ือประโยชน์ทางอสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่า  

ส่งผลให้ BT สามารถประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐภายในพื้นที่ สมาชิกในชุมชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็น

แนวทางในการจัดรูปที่ดินของไทยที่จะชี้นำาการพัฒนาเมืองได้มากยิ่งขึ้น

คำาสำาคัญ: การพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์  การจัดรูปที่ดิน  การวิเคราะห์สถาบันทางการ

Abstract

 Urban development guiding spatial development is the ‘Strategic Urban Development’ 

which has the policy in national level with a clear set of visions and conforming policies guiding 

urban development at the local level. Build Toronto is the main organization to negotiate among 

other public and private organizations in order to develop land that will benefit city’s real estate 

assets. Build Toronto is solely own by the City of Toronto under the City of Toronto Act, 

and the Ontario Regulation in which Build Toronto can guide urban development by using 

urban planning tool such as land readjustment to develop an under-utilized land. Hence, Build 

Toronto can collaborate among other public organizations, communities and other stakeholders 

and complementing to sustainable development and livable city, be the case study for land 

readjustment that guiding the urban development in Thailand.
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1. บทนำา

 การพัฒนาเมืองที่น่าสนใจเพื่อชี้นำาการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีคือการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์ 

(strategic urban development) โดยภาครัฐได้

ปรับตัวให้มีบทบาทในการพัฒนาท่ีดินเพ่ิมมากข้ึน 

ให้สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและให้บริการ

ประชาชนไดมี้ประสทิธภิาพมากขึน้  Build Toronto 

(BT) เป็นองค์กรหลักที่ทำาหน้าที่ต่อรองกับหน่วย

งานภาครัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนาที่ดิน

โดยเฉพาะการจัดรูปที่ดินเพื่อประโยชน์ทาง

อสังหาริมทรัพย์ ทำาให้นโยบายการพัฒนาเมือง

ชี้นำาการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนีก้รงุ Toronto มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ

รวดเร็วที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ 

(Toronto Mayor’s Economic Competitiveness 

Advisory Committee) และเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 

4 ของโลก  (CNN)   ดว้ยความสำาเรจ็เหลา่นีข้อง Build 

Toronto ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของประเทศไทยใน

การผลักดันให้เกิดเมืองน่าอยู่ และมีการพัฒนา

เมืองเชิงพื้นที่เพื่อชี้นำาการพัฒนาของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่อาจยังขาด

กลไกผลักดันการพัฒนาเมืองที่ชัดเจน ประกอบ

กับแนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของ

ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาที่อาจยังไม่

ครอบคลุม จึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา

แนวทางการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์ที่ชี้นำา

การพัฒนาการจัดรูปที่ดินอย่างรอบด้านของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างแท้จริง

2. แนวคิดและทฤษฎี

 ทำาการทบทวนวรรณกรรมในทฤษฎีการวาง

แผนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic urban development) 

เพ่ือเรียนรู้วิธีการท่ีทำาให้ผังเมืองและนโยบาย

เกี่ยวกับเมืองช้ีนำาการพัฒนาได้อย่างแท้จริง

รวมถงึแนวคดิการจดัรปูทีด่นิ (land readjustment) 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย 

2.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์คือ 

 หน่วยงานสำาคัญทางด้านการพัฒนาการ

ต้ังถ่ินฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ (UN-HABITAT, 

2550) ระบุว่า แผนยุทธศาสตร์ (strategic plan) 

คือแผนระยะยาวที่ทำาให้ เกิดการปฏิบัติ ให้

ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่ต้อง

มีการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานขององค์กร 

(ระยะยาว) การจัดโครงสร้างองค์กร ทรัพยากร 

บุคลากร งบประมาณ และวัฒนธรรม เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงาน พร้อมทั้งมีการ

ควบคุมและประเมินผลการดำาเนินงานในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานให้ดีขึ้น 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องกระจายอำานาจ

ไปสู่ท้องถ่ิน ซ่ึงจะได้รับแนวทางหรือความคิดเห็น

ที่มาจากคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง (bottom-up) 

การให้ความสำาคัญกับกระบวนการและการปฏิบัติ 

การมองการณ์ไกล การมีความยืดหยุ่น การบูรณาการ

ระหว่างการวางแผน การพิจารณางบประมาณ

และการปฏิบัติเข้าด้วยกัน การเลือกเฉพาะ

ประเด็นที่มีความสำาคัญที่จะแก้ไขปัญหาที่มี

การกำาหนดเป้าหมายของความสมดุลระหว่าง
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ความยั่งยืนและการพัฒนาเมืองในระยะยาวการ

ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่

เป็นสถานการณ์เมืองอย่างเข้มข้น การคำานึงถึง

กระแสหรือเหตุการณ์คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้น

อย่างฉับพลัน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างครอบคลุม การตระหนักถึงการ

เมืองและความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและอื่นๆ และการใช้อำานาจในการปฏิบัติ 

รวมถึงต้องอาศัยการปกครองเมืองที่ดีที่เอื้อ

ต่อการวางแผนเมืองเชิงยุทธศาสตร์ด้วย (good 

urban governance)

2.3 การจัดรูปที่ดิน (land readjustment)

 สำานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ระบุว่า 

การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็นวิธีหนึ่ง

ในการพัฒนาที่ดินเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานของเมืองและเพิ่มมูลค่าการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นๆ โดยไม่จำาเป็น

ต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน แต่ใช้วิธีรวบรวมที่ดิน

หลายๆ แปลงมารวมกันเป็นแปลงใหญ่แล้ววาง

ผังจัดรูปที่ดินใหม่ ที่เรียกว่า “การจัดรูปแปลง

ที่ดินใหม่” และสำานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

ระบุว่า โครงการจัดรูปที่ดิน (LR) คือ มาตรการ

หนึ่งของการพัฒนาที่ดินในเมืองจะดำาเนินโดย

การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ซ่ึงเอกลักษณ์ของ

แนวความคิดของการจัดรูปที่ดินก็คือการจัดรูป

แปลงที่ดินใหม่ (Replotting) ให้ที่ดินทุกแปลง

ติดถนน มีสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์ดีขึ้น 

ละการสละที่ดิน (Contribution) เพื่อใช้ก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นในโครงการ ซึ่งใน

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 

2547 มาตรา 3 ระบุว่า “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่” หมายความว่า การดำาเนินการพัฒนาที่ดิน

หลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปท่ีดินใหม่ ปรับปรุง

หรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับ

ภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน

หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินที่ เหมาะสมย่ิงขึ้นในด้านการคมนาคม

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และ

เป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง

 โดยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีประกอบ

ด้วย 25 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งสำานักผังเมือง กรุงเทพ

มหานครระบุถึงลักษณะสำาคัญของการจัดรูป

ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่า คือ การมีส่วนร่วม 

เจ้าของที่ดินทุกแปลงในโครงการต้องร่วมกัน

ออกแบบวางแนวทางและรูปแบบของผังการจัด

รูปที่ดิน การคงไว้ซึ่งทรัพย์สิน เจ้าของที่ดิน ทุก

แปลงยังคงได้รับกรรมสิทธ์ิที่ดินในบริเวณเดิม

ตามแนวทางที่ทุกคนร่วมกันออกแบบความ

เป็นธรรมเจ้าของที่ดินทุกแปลงจะปันส่วนที่ดิน

อย่างเป็นธรรมและจะได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาอย่างเสมอภาคผ่านการปันส่วนที่ดิน 

เจ้าของที่ดินทุกแปลงจะต้องเสียสละที่ดินของ

ตนบางส่วนเพื่อจัดทำาถนน ไฟฟ้า ประปา สวน

สาธารณะฯ การขายบางส่วนเพื่อนำารายได้มา

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ การจัดรูป

ที่ดินแปลงใหม่ คือ การนำาแปลงที่ดินทั้งหมด

ในโครงการมาจัดวางรูปทรงใหม่ ตามขนาดของ

เจ้าของแต่ละแปลงหลังทำาการปันส่วน และที่ดิน

ทุกแปลงที่จัดใหม่ต้องมีถนน ไฟฟ้า ประปา เข้าถึง

ทุกแปลง

3. วิธีการศึกษา

 ทำาการวิเคราะห์สถาบันทางการ (formal 

institutional analysis) และการจัดทำาแผนผัง

องค์กร (organizational mapping) ของ Build 
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Toronto เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบและแนวทางการ

ชี้นำาการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์

3.1 การวิเคราะห์สถาบันทางการ

 นักวิเคราะห์สถาบันระบุว่าแนวคิดสถาบัน

นิยมประวัติศาสตร์ (Historical institutionalism) 

ประกอบด้วย กฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ (formal 

rules) กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการ (informal rules) 

และ วิธีดำาเนินการ (procedures) ซึ่งพบว่านักการ

เมืองและเหล่าตัวแสดงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของรัฐต่าง

ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ในแง่ของการปรับปรุงรัฐบาล ทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม จึงเริ่มจากจุดเล็กๆ ในการศึกษาถึง

ลักษณะของสถาบัน ว่าแนวคิดใดที่จะส่งผลต่อ

ผู้กำาหนดนโยบาย (policy makers) ซึ่งพบว่า

แนวคิดส่วนใหญ่จะพึ่งพิงอยู่กับการสนับสนุน

ของพรรคการเมือง สหภาพ ธุรกิจชุมชน ผู้มี

อิทธิพลทางการเมือง ชนชั้นนำา และมีการเข้าถึง

สถาบันของกลุ่มเหล่านี้มากน้อยเพียงใด ในการ

มีพื้นที่สำาหรับการกำาหนดนโยบาย นักสถาบัน

นิยมประวัติศาสตร์จะคำานึงถึงความสัมพันธ์ของ

ท้องถ่ินและนโยบายท่ีมีข้อจำากัด (Campbell, 1998) 

ซึ่งธนาคารโลก (World Bank, 2011) ระบุว่าการ

วิเคราะห์สถาบันจะพิจารณาที่กฎเกณฑ์ (rules) 

ที่ผู้คนพัฒนาขึ้นมาเพื่อปกครองกลุ่มต่างๆ และ

ความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ และ

บรรยากาศของชีวิตทางสังคม มีพื้นฐานมาจาก

ความเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ถูกกำาหนด

อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการซ่ึงเก่ียว

โยงกับการปฏิบัติทางวัฒนธรรม เป็นกลางหรือ

บิดเบือน บางครั้งเป็นแค่พื้นฐาน ซึ่งคาดว่าจะส่ง

ผลกระทบต่อการปฏิรูปนโยบาย การวิเคราะห์

สถาบันจะทำาการประเมินสถาบันทางการ เช่น 

กฎเกณฑ์ แหล่งที่มาของทรัพยากร ขั้นตอนการ

อนุมัติ และยังทำาการประเมินสถาบันอย่างเบา

(soft institution) เช่น กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการ

ของความสัมพันธ์ของพลัง (power relations) 

และโครงสร้างทางแรงจูงใจ (incentive structure) 

ที่เน้นย้ำาถึงการปฏิบัติในปัจจุบัน และยังระบุถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรที่มีแนวโน้มจะ

สนับสนุนหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน ซึ่งการ

วิเคราะห์สถาบันทางการนั้นจะตอบสนองต่อ

คำาถามที่ว่า องค์กรแบบใดที่จะทำาให้เกิดการ

ปฏิรูปนโยบายได้และองค์กรเหล่านั้นจะต้องมี

ลักษณะอย่างไร? ซึ่งต้องรับทราบและทำาการ

วิเคราะห์ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน 

ซึ่งสามารถทำาได้ผ่านการทำาแผนผังองค์กร 

(organizational mapping) ที่จะระบุว่าแนวทาง

การปฏิบัติต่างๆ มาจากนโยบายใด และอยู่

ภายใต้หน่วยงานหรือองค์กรใด ซึ่งจะทำาให้เห็น

ภาพก่อนและหลังของตัวแสดงต่างๆ รวมถึง

ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และทำาให้เห็นว่าองค์กร

ต่างๆ จะทำาอย่างไรเมื่อมีการปฏิบัติการต่างๆ 

เกิดขึ้น ผ่านแผนผังของกระบวนการ (process 

mapping) ที่จะแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของ

ลักษณะการทำางานขององค์กรที่ไม่สามารถพบ

ได้จากเอกสารทั่วไป เช่น แหล่งเงินทุน ข้อมูล 

รวมถึงขั้นตอนของการตัดสินใจ ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กร ภาพรวมของระบบ เป็นต้น

4. ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดขององค์กร 

Build Toronto ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการทำางานพัฒนาที่ดินซ่ึงโครงการส่วน

ใหญ่ใช้การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี แล้วจึงสรุป

รูปแบบของการพัฒนาที่ดินของ Build Toronto ว่า

หลังจากการพัฒนาแล้วนั้น เกิดการใช้ประโยชน์

พื้นที่ไปในกิจกรรมใดบ้าง
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4.1 Build Toronto คืออะไร?

 เนื่องจากการเกิดแนวทางการพัฒนา

เสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู

ของกรุง Toronto (Blueprint for Fiscal Stability 

and Economic Prosperity) ที่กำาหนดให้ City 

Council ทำาการกำาหนดโมเดลที่จะช่วยกระตุ้น

การแข่งขันทางเศรษฐกิจของกรุง Toronto ที่ทำา

หน้าที่แนะนำาการโอนย้ายที่ดินเพื่อการพัฒนา 

และกรุง Toronto ยังออกแนวทาง the Agenda 

for prosperity ที่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับ the 

Shareholder direction ที่ระบุถึงทิศทางการการ

ทำางานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ และ Protocol 

for Operation ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติและการ

ทำางานขององค์กร Build Toronto ร่วมกับหน่วย

งานที่พัฒนาทางด้านสิ่งอำานวยความสะดวก

และอสังหาริมทรัพย์ (Facilities and Real Estate 

Division of the City [F & RE] ) จึงเป็นที่มาของ

การเกิด Build Toronto ที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2010 

ซึ่งเกิดขึ้นได้ภายใต้พระราชบัญญัติแห่งเมือง 

Toronto (City of Toronto Act) แนบท้ายด้วยกฎ

กระทรวง Ontario 295/09 มีข้อกำาหนดในการ

จัดตั้งองค์กรคือ Corporations Incorporated by 

Build Toronto โดยลักษณะของโครงสร้างอำานาจ

การปกครองของประเทศ Canada นั้น มีรูป

แบบการปกครองแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตย

ในระบบรัฐสภาและเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้

รัฐธรรมนูญ โดยประเทศ Canada นั้น จัดเป็น

สหพันธรัฐ ซึ่งหมายความว่า อำานาจการ

บริหารจะถูกจัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละ

มณฑลและเขตการปกครองสามารถท่ีจะปกครอง

ตนเองได้ หรือท่ีเรียกกันโดยง่ายว่า “รัฐรวม  (Federal 

State)” ซึ่งส่งผลดีในการที่แต่ละรัฐจะสามารถ

ปกครองและควบคุมโครงการการพัฒนาต่าง ๆ 

เช่น ด้านการพัฒนาเมืองได้โดยตนเองอย่างมี

อิสรภาพภายใต้แนวทางของรัฐบาลกลาง จึงไม่

แปลกหาก Build Toronto จะสามารถดำาเนินงาน

ได้อย่างอิสระ

 โดยนับเป็นองค์กรอิสระที่ทำาหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการเจรจาต่อรองการพัฒนาที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย์ภายในเมือง ระหว่างภาครัฐและ

เอกชน รวมถึงแนะนำาโอกาสการพัฒนาการค้า

การลงทุนให้ภาคเอกชนและหน่วยงานของภาค

รัฐอื่นๆ ถือหุ้นโดย City of Toronto 100 เปอร์

เซ็นเต็ม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ดินที่ใช้อย่าง

ไม่คุ้มค่าของเมือง เพื่อดึงดูดการลงทุนการค้า

สร้างแหล่งงานที่ดี พัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อก่อให้

เกิดผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสมกับเมือง 

โดยเพิ่มมูลค่าที่ดินตามที่เมือง Toronto ได้มอบ

หมายไว้ ให้เกิดการแข่งขันของเมือง สร้างแหล่ง

งาน ปรับปรุงให้เมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น และปฏิบัติ

ตามนโยบายของ City of Toronto ซึ่งเป็นหน่วย

งานที่กำาหนดนโยบายหลักในการดำาเนินงาน

และจุดประสงค์ และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

ในการพัฒนาท่ีดินภายในเมือง อาทิเช่น Facilities 

and Real Estate Division of the City (F& RE) 

และ Waterfront Revitalization Corporation ผล

ตอบแทนทั้งหมดจะเข้าสู่ City of Toronto ซึ่ง 

Build Toronto ยังสามารถแนะนำาโอกาสในการ

พัฒนาการค้า การพัฒนากับเอกชนให้กับ City 

of Toronto และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ได้อีก

ด้วย โดยจุดประสงค์โดยรวมของ Build Toronto 

แสดงใน (รูปที่ 1)
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ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 1 แสดงแนวทางการทำางานของ Build Toronto

4.2 โครงสร้างองค์กรของ Build Toronto

 การพัฒนาเมือง (Urban Development) ใน

ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน

ตามความหมาย คือ ความหมายแบบแคบ 

(Policy Implementation)  ที่ทำาการพัฒนาในด้าน

การปฏิบัติงาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง/

ปรับปรุง (Permission) การเวนคืนที่ดิน (Taking 

Power) ซึ่งมีจำานวนมากกว่าการมีแผนหรือ

นโยบายที่ชัดเจนในระดับชาติที่เป็นความหมาย

แบบกว้าง (Policy Making) ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับสถาบันการปกครอง (Government Institution) 

เน่ืองจากความหมายแบบกว้างน้ันมีความจำาเป็น

อย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการผลักดันไป

สู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยกรุง Toronto นับว่ามี

ทั้งการพัฒนาเมืองตามความหมายแบบกว้าง

และแบบแคบที่สอดคล้องกัน ประกอบกับถูก

จัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก  

และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

รวดเร็วที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ  

(Toronto Mayor’s Economic Competitiveness 

Advisory Committee, 2008) 

 โดย Build Toronto มีคณะกรรมการที่มา

จากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงผู้อำานวยการการจัดการท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยกำาหนดให้มีคณะทำางาน

ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการโครงการ

ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ผู้นำาการพัฒนา 

(development leads) ทีมบริการสิ่งแวดล้อม 

(environmental service team) ทีมการเงิน 

(finance team) ทีมทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย 

(human resources & legal team) ทีมการตลาด

และชุมชนสัมพันธ์ (marketing & community 

relations team) และทีมวางแผนที่ดินและการ

จัดการทรัพย์สิน (planning land & asset 

management team) ที่ต่างทำาหน้าที่ในการ

พิจารณาทรัพย์สินและที่ดินภายในกรุง Toronto 

ท่ีไม่ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า กำาหนดพ้ืนท่ีและแนวทาง

รวมถึงโอกาสในการพัฒนา ผ่านการปรึกษาหารือ

ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการด้านการเงิน การตรวจสอบบัญชี

และการจัดการความเสี่ยง (Finance, Audit and

risk mangement committee) คณะกรรมการ

ด้านทรัพยากรมนุษย์และการปกครององค์กร 

(HR and Corporate Governance Committee) 

และคณะกรรมการด้านการพัฒนาและการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment and 

Development Committee) และยังมีความร่วม

มือกับ The Toronto Meeting Management 

Information System, Toronto City Council 

2014-2018, City of Toronto’s Chief Planner and 

Executive Director, City of Toronto Economic 

Development & Culture department, Toronto 

and Region Conservation Authority, Regional 

transit planning, Invest Toronto, Waterfront 

Toronto, Toronto Lands Corporation และ 

Tourism Toronto และที่สำาคัญที่สุดคือการร่วม

มือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่

สามารถให้ความคิดเห็นได้ในทุกๆ ขั้นตอน

ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการพัฒนาที่ดิน โดยผล

ประโยชน์ที่เกิดจากการที่ Build Toronto เป็น

ตัวกลางในการพิจารณาที่ดินว่าจะมีโอกาสใดที่มี
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ความเหมาะสมแก่การพัฒนาแล้วนั้น ทำาให้เกิด

การพัฒนาจนสามารถให้เช่าและ/หรือขายที่ดิน 

รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ภายในเมือง โดยนำาเงิน

ที่ได้จากการบริหารจัดการนี้กลับเข้าสู่ City of 

Toronto ได้เป็นจำานวนมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้

เป็นเพียงการพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์

เพียงเท่านั้น ยังเกิดการจ้างงานภายในพื้นที่อีก

จำานวนมากจากการเกิดแหล่งงานใหม่ๆ อาทิเช่น 

โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่

คา้ปลกี การพฒันาทีด่นิบรเิวณรอบสถาน ี (Transit 

Oriented Development) การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำา

การพัฒนาพื้นที่โล่ง สวนสาธารณะ และอื่นๆ

อีกมากมาย

4.3 สรุปรูปแบบโครงการพัฒนาที่ดินของ 

 Build Toronto ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 จากการศึกษารายละเอียดของโครงการ

พัฒนาต่างๆ ที่ Build Toronto มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พบว่าโครงการส่วนใหญ่ทำาการพัฒนาที่ดินผ่าน

การจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากมักเลือก

พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าหรือพื้นที่

ที่เอื้อแก่การพัฒนา จำาเป็นต้องจัดรูปพื้นที่เพื่อ

ให้เกิดการเข้าถึงของโครงสร้างพื้นฐานและ

บริการสาธารณะ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ 

และโครงการพัฒนาหลักในพื้นที่ ให้เกิดการแบ่ง

แปลงที่ดินอย่างคุ้มค่า โดยพบทั้งสิ้น 47 โครงการ

โดยมีแนวโน้มการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์

ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศัยกว่าร้อยละ 55.32 รองลงมา

คือการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม เช่น ที่อยู่อาศัย

ท่ีมีการประกอบกิจการพาณิชยกรรมและค้าปลีก

กว่าร้อยละ 23.40 รองลงมาคือการใช้ประโยชน์

ที่ดินเพื่อการค้าปลีกกว่าร้อยละ 8.51 ถัดมาคือ

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมร้อยละ 

6.38 มี 2 รายการที่ไม่ระบุการใช้ประโยชน์ นับเป็น

ร้อยละ 4.26 และท้ายสุดเป็นการใช้ประโยชน์

ที่ดินเพื่อสถาบันราชการ ร้อยละ 2.13 ดังแสดง

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบของโครงการที่เกิดขึ้นโดย Build
Toronto

Residential Mixed-use Retail Industrial N/A Institutional Total

26           11           4          3        2         1         47

   

5. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 การที่ City of Toronto เห็นความสำาคัญ

ของการพัฒนาเมืองผ่านการจัดรูปเพื่อพัฒนา

ที่ดินรวมถึงการมีนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเมืองที่มีความชัดเจน ส่งผลให้เกิดองค์กร

อิสระที่ทำาหน้าที่ในการจัดการ เป็นตัวกลาง และ

วิเคราะห์โอกาสการพัฒนาได้อย่างคล่องแคล่ว 

ประกอบกับการมีสถาบันที่เอ้ือให้เกิดการใช้

อำานาจได้อย่างอิสระ มีกฎหมายท่ีเอ้ือและรองรับ

ให้เกิดการทำางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

เน้นในด้านความโปร่งใสและการร่วมมือกับ

ภาคประชาชน เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำาให้ Build 

Toronto ประสบผลสำาเร็จในการพัฒนาที่ดิน เมื่อ

ทำาการพิจารณาร่วมกับการจัดรูปท่ีดินของไทยแล้ว

พบว่า การจัดรูปเพื่อพัฒนาที่ดินของไทยนั้นมี

จุดมุ่งหมายที่ดีเพื่อการพัฒนาให้เกิดการเข้าถึง

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำา ถนน ไฟฟ้า รวมถึง

การก่อให้เกิดโอกาสอันดีแก่ที่ดินตาบอด แต่กลับ

พบว่า การจัดรูปเพ่ือพัฒนาท่ีดินของไทยส่วนใหญ่

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว กลับไม่ได้ก่อให้เกิด

การลงทุนในด้านต่างๆ อาทิ แหล่งงาน พื้นที่

พาณิชยกรรมมากเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ประชาชน

ที่ได้รับที่ดินแปลงใหม่จากการจัดรูปยังคงใช้

ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบเดิม อาจต้องหันกลับ

มามองว่าการพัฒนาพื้นที่โดยการจัดรูปของไทย

นั้น อาจทำาเพียงในเชิงกายภาพและการเข้าถึง
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บริการขั้นพื้นฐาน แต่ยังขาดการพิจารณาให้ครบ

รอบด้านแบบองค์กร Build Toronto ที่คำานึงถึง

โอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสมของพื้นที่และ

ความเป็นไปได้ ไปจนถึงการดึงดูดให้เกิดการลงทุน

จากภาคเอกชนอย่างครบวงจร เพื่อสร้างให้เกิด

เมืองที่น่าอยู่สำาหรับทุกคน ซึ่งจะเป็นแนวทาง

ที่ช่วยให้การจัดรูปที่ดินของไทยสามารถนำาไป

เรียนรู้และทำาการชี้นำาการพัฒนาเมืองได้มากขึ้น 

โดยในบริบทของสำานักจัดรูปเพื่อพัฒนาที่ดิน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีสำานักงานกองทุน

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีสถานะเป็นนิติ

บุคคลที่ทำาหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยสนับสนุนให้งบประมาณแก่

โครงการจัดรูปในด้าน (1) เงินอุดหนุนในวงเงิน

ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงินโครงการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุนจะต้อง

ออกเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงิน

ของโครงการ (2) เงินให้กู้ยืม ในกรณีส่วนราชการ 

ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงินทั้งโครงการ ในกรณี

สมาคมไม่เกินร้อยละ 80(3) เงินสนับสนุน ตาม

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กำาหนด ซึ่งต้อง

รวมกับเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมไม่เกินวงเงินค่า

ใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ และกองทุนฯ นี้ยัง

ทำาการบริหารจัดการ ‘ที่ดินจัดหาประโยชน์’ ที่

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินต่างสละพื้นที่เพื่อ

ให้สำานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

เป็นตัวกลางในการนำาที่ดินไปขายหรือให้เช่า 

เพื่อนำาเงินที่ได้มาจัดทำาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ในโครงการจัดรูปที่ดินนั้นๆ ตามอำานาจหน้าที่ที่

ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พื้นที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งต่างเน้นในการให้ ‘เงิน’ ใน

การสนับสนุนให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่ประสบความสำาเร็จ ซึ่งตามสถานะที่เป็น

นิติบุคคลแล้ว สามารถดำาเนินกิจการให้เกิดความ

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ได้

มากกว่าการร่วมมือทางการเงิน เช่นเดียวกับ

แนวทางการทำางานของ Build Toronto เพื่อให้

เกิดเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์หาโอกาสการ

พัฒนา และการลงทุนในโครงการจัดรูปที่ดินที่

เกิดขึ้น ให้เกิดผลประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตาม

ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในหมวด 3 

แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ ให้มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำาหนด

นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี โดยแผนยุทธศาสตร์

อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 (1) นโยบายการลงทุนในกิจการของรัฐใน

สาขาต่าง ๆ ตลอดจนประเภทและลักษณะของ

กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 

พร้อมกับกำาหนดความสำาคัญและความเร่งด่วน 

รวมทั้งลำาดับการดำาเนินกิจการต่างๆ โดยให้

พิจารณาขีดความสามารถในการดำาเนินการของ

หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบ

ด้วย

 (2) เป้าหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนและ

กรอบระยะเวลาการดำาเนินการ

 (3) ประมาณการลงทุนของภาครัฐและเอกชน

ซึ่งต้องแสดงการประมาณการใช้งบประมาณของ

ภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณด้วย

 (4) ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการที่สมควร

ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน

 ประกอบกับจากการสัมภาษณ์ข้าราชการ

ประจำาสำานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรม

โยธาธิการและผังเมือง พบว่า สำานักงานกองทุน
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จัดรูปที่ดินยังประสบปัญหาด้านบุคลากรที่ยังไม่

เพียงพอและงบประมาณสนับสนุนที่มีข้อจำากัด

ด้านเวลาของการอนุมัติงบในแต่ละปี ทำาให้การ

จัดรูปที่ดินในแต่ละครั้งมีความไม่สมดุลระหว่าง

ขั้นตอนการเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินที่ใช้

เวลานาน อันขัดกับงบประมาณกลางที่ใช้ในการ

ดำาเนินโครงการซึ่งมีระยะเวลาที่จำากัด โดยคณะ

ทำางานเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใต้กรม

โยธาธิการและผังเมืองเอง ซึ่งการทำางานของ

สำานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อาจยังขาดความเป็นอิสระในการทำางานเพื่อ

เจรจาต่อรองและเป็นตัวกลางในการพัฒนา

พื้นที่ให้มากกว่านี้เมื่อเทียบกับ Build Toronto ที่

เป็นองค์กรอิสระในการเจรจา ต่อรองและหาผล

ประโยชน์ที่ดีต่อส่วนรวมเข้าสู่ภาครัฐ และเมื่อ

เปรียบเทียบกับแนวทางการทำางานของ Build 

Toronto เองนั้น ล้วนมีคณะกรรมการที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ที่ทำา

หน้าที่ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการ

พัฒนาพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งสำานักจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่อาจยังขาดบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านี้ ที่จะทำาหน้าที่ใน

การพิจารณาได้โดยตรง

 ประกอบกับมักประสบปัญหาในด้านการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการ

จัดรูปที่ดิน ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้

มากกว่าการก่อสร้างถนน ที่ยังมีประเด็นในด้าน

มูลค่าที่ดินและโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกจำานวนมาก 

โดยปัจจัยดังกล่าวต่างเป็นปัจจัยที่ทำาให้การจัด

รูปที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมืองยังมีช่อง

ว่างที่ทำาให้ประสบปัญหาต่างๆ แต่นับเป็นเรื่อง

ที่ดีที่ต่างมีโครงสร้างการทำางานหรือกองทุนที่

ทำาหน้าที่อยู่แล้ว แต่อาจต้องทำาการทบทวนถึง

โครงสร้างการทำางานและอำานาจหน้าที่ ที่จะทำา

อย่างไรให้การจัดรูปที่ดินสามารถพัฒนาเมือง

ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ไม่เป็นแค่เพียง

การจัดรูปเพื่อได้แปลงที่ดินใหม่และให้โครงสร้าง

พื้นฐานที่จำาเป็นแต่ขาดการพัฒนาให้ คุ้มค่า

กับมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีกจำานวนมาก ให้ตอบ

สนองต่อนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมือง

เชิงยุทธศาสตร์ ที่มีการทบทวนโครงสร้าง อำานาจ

หน้าที่ การทำางาน การร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

การลงมือทำาตามอำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระ

ราชบัญญัติต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อจัดรูปที่ดินให้ประสบผลสำาเร็จได้

อย่างแท้จริง

 แนวทางการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์

เป็นสิ่งที่ทำาให้เห็นว่าการพัฒนาที่รอบด้าน 

ครอบคลุม คำานึงถึงความเป็นไปได้ มีความ

ชัดเจน มีส่วนร่วม และเกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร 

จึงควรมีนโยบายการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์

ระดับชาติอันจะเป็นตัวบทใหญ่ที่ครอบคลุมให้

เกิดการปฏิบัติตามอันดีในนโยบายปลีกย่อย  

การมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่

หรือที่ดินเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

เมือง
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาศักยภาพและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ การลงสำารวจภาคสนาม การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและนักท่อง

เที่ยว การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ แล้วนำามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า แขวงบางระมาดมีศักยภาพอย่างมากในเรื่อง

ของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    การมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง

ยั่งยืนของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ในส่วนของอุปสรรคมีในเรื่อง

ของการคงอยู่ของพ้ืนที่และรูปแบบการท่องเที่ยวจึงเสนอแนะให้ทั้งภาครัฐและเกษตรกรร่วมกันพัฒนา

รูปแบบการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ให้มีความหลากหลายโดยนำาเอาทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว และ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

คำาสำาคัญ: การพัฒนา การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน แขวงบางระมาด

Abstract

 This research aims to investigate the potentials and obstacles of agro-tourism in order 

to suggest guidelines for further sustainable development of agro-tourism in Bang Ra Mad 

sub-district Taling Chang District, Bangkok. In this study, field works; questionnaires collected 

from tourists and agricultures; and interviews of government officers as well as qualified persons 

within community, are used as the research tools. The results of the study will be analyzed and 

compared with the relevant theories. This study shows that Bang Ra Mad has a high potential in 
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agro-tourism due to the government officers having positive attitude toward sustainable 

development and participation from the locals. However, there are the issues concerning land 

tenure and some management problems which are not entirely resolved. Therefore, it is suggested 

that the government work cooperatively with agricultures to further develop their resources of 

tourism; and promote the diversity of tourism routes and activities. Moreover, there is a necessity 

to continuously evaluate tourist’s satisfaction and impacts of tourism on the environment

Keywords: Development, Tourism, Sustainable Agro-Tourism, Sustainable Tourism, Bang Ra 

Mad Sub-District

1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา 

 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันอยู่ในพื้นที่

เขตต่อเมือง (urban-rural fringe) ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

พบว่ายังคงมีชุมชนเกษตรหลายแห่งยังคงอยู่

และดำาเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่อไปได้ ซึ่ง

หากมีการจัดการโดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน

คือการเกษตรกรรมมาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ

ของ ”การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน”  จะ

เป็นการช่วยรักษาพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เขต

ต่อเมืองให้ยังคงอยู่ต่อไป และยังเป็นการสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหน่ึง จึงมีความจำาเป็น

ที่จะต้องศึกษาเพื่อหาศักยภาพ และอุปสรรคของ

พื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

อยา่งยัง่ยนื เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่แนวทางในการพฒันา

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมให้ควบคู่กับการ

ดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษาซึ่งอยู่ใน

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ในปัจจุบันเพื่อศึกษาศักยภาพ และอุปสรรคของ

พื้นที่ ศึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรกรรมอย่างย่ังยืนและเพื่อเสนอแนวทาง

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมให้ควบคู่กับ

การดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.3 คำาถามการวิจัย

 ในปัจจุบันแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันมี

การจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างไร และมีประเด็นใดบ้างที่เป็นศักยภาพ มี

ประเด็นใดบ้างที่เป็นอุปสรรคของพื้นที่ศึกษาใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่าง

ยั่งยืน

1.4 ขอบเขตการวิจัย

 1) ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ทำาการศึกษา

พ้ืนท่ีแขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

 2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิดปัจจัย

การผลิตทางการเกษตร แนวคิดการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แนวคิด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวคิดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1.5 วิธีดำาเนินการศึกษา

 1) รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ 

(Empirical research) โดยศึกษาข้อมูลทางด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และศึกษารูปแบบ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ศึกษา

เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาศักยภาพและอุปสรรค และ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษา 

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกรจากแขวงบางระมาด ที่

เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรประจำาเดือนตุลาคม 

พ.ศ.2559 จำานวน 10 ราย กลุ่มนักท่องเที่ยว

จำานวน 196 ราย ซึ่งจำานวนกลุ่มตัวอย่างนัก

ท่องเที่ยวได้จากสูตรคำานวณของ W. G. Cochran 

(1953) และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ

เกษตรจากสำานักงานเขตตลิ่งชัน และคุณชวน ชู

จนัทร ์ประธานประชาคมตลาดน้ำาคลองลดัมะยม 

รวมถึงการลงพื้นที่สำารวจภาคสนามและการ

ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3) การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลได้

จากข้อมูลเอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 

โดยข้อมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม

สำาเร็จรูป (SPSS) ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ

โดยนำามาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อให้ทราบ

ถึงประเด็นที่เป็นศักยภาพและประเด็นอุปสรรค

ท่ีจะต้องทำาการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้วิจัยได้กำาหนด

ตัวแปรและตัวชี้วัดที่ได้จากการสังเคราะห์จาก

เอกสารค้นคว้าและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของตัวแปรต้น

และตัวแปรปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ดังแสดงในรูปที่ 1

 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2559

รูปที่ 1 การกำาหนดตัวแปรและตัวชี้วัด

2. การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร หมายถึง สิ่ง

ที่มีความจำาเป็นพื้นฐานที่เกษตรกรต้องนำามาใช้

ในการผลิตหรือนำามาเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตทางด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภค 

โดยมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) ทุน คือ เงิน เครื่องมือ

และอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่

ของเกษตร ที่จำาเป็นต้องใช้เพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัย

ในการดำารงชีวิตและเป็นทุนในการประกอบ

อาชีพในยุคปัจจุบัน 2) แรงงาน คือ การใช้แรงงาน

เกษตรกร แรงงานที่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อการผลิต 3) ตลาด คือ การนำาผลิตภัณฑ์จาก

ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค 4) ที่ดิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

กายภาพที่เกิดขึ้นกับที่ดิน โดยมีตัวแปรย่อย คือ 

สภาวะของที่ดินเกษตรกรรม เช่น การถือครอง 

การใช้ที่ดิน และการบำารุงรักษาที่ดิน ซึ่งเหล่านี้

จะแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการคงอยู่ของ

เกษตรกรรม (ณรงค์ ศรีสวัสดิ์, 2515)
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2.2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียว

 แบบยั่งยืน 

 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน หมายถึง 

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นในด้านของ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ควบคู่กันไป รวมถึงการให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามา

มีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

กัน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ซึ่งจากการ

ศึกษาถึงความหมาย องค์ประกอบ หลักการ

และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืน สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการท่องเที่ยว

จะสามารถดำารงอยู่ได้ ต้องมีนักท่องเที่ยวมา

เยี่ยมเยือนอย่างสม่ำาเสมอ โดยทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว้ได้ไม่เสื่อม

คลาย กิจการมีกำาไร มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

การให้บริการอยู่เสมอ ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม

ทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะต้อง

ไม่มีหรือมีน้อยที่สุด และหากพิจารณาในบริบท

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน จะเป็น

เรื่องของการจัดการทรัพยากรเกษตรที่มีเป้า

หมายให้การใช้ทรัพยากรเกษตรให้เป็นไปอย่าง

คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษา

ทรัพยากรเกษตรให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดกับทรัพยากร

เกษตรทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    

2.3 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism) คือ

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม 

สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ 

และสัตว์เลี้ยง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส

เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ส่ิงแวดล้อม

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ชื่นชม

ความสวยงาม ได้รับความเพลิดเพลินและการ

พักผ่อน ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่บนพื้น

ฐานความรับผิดชอบ มีจิตสำานึกต่อการรักษา

สภาพแวดล้อม (นาถฤดี มณีเนตร, 2547) และ

ในแง่ของเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น

การนำาทรัพยากรการเกษตรและวัฒนธรรมเกษตร

มาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยไม่เพียงแต่

การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ยัง

มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทใน

ด้านรายได้ท่ีควบคู่ไปกับการก่อให้เกิดการอนุรักษ์

ทรัพยากรการเกษตร 

2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 คือ การเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้รับโอกาสและใช้โอกาสเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ กำาหนดทิศทาง

การพัฒนา การรับรู้ การแสดงความคิดเห็น และ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ของรัฐ ตั้งแต่เริ่มต้นจน

กระทั่งส้ินสุดกระบวนการซ่ึงกระทำาอยู่บนหลัก

ของความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับใหญ่ ๆ คือ การมี

ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษา

หารือเพื่อไปประกอบการตัดสินใจ และการมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจอย่าง

เต็มที่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง

เต็มตัว (กษมพร นวลแสง, 2547)

3. พื้นที่ศึกษา

 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

มีพื้นที่ทั้งหมด 8.539 ตารางกิโลเมตร (5,330.64 
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ไร่) มีพื้นที่การเกษตร 1,198.5 ไร่ ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำาหนดให้แขวง

บางระมาด เขตตลิ่งชัน มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก. 2-4 

และ ก. 2-5 สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทาง

ธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม สภาพ

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เต็มไปด้วยคูคลองสายหลัก

และคลองลัด มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ

ทำาเกษตรกรรม โดยจากการศึกษาข้อมูลเกษตรกร

แขวงบางระมาด พ.ศ. 2559 จากสำานักงานเขต

ตลิ่งชัน พบว่า แขวงบางระมาดมีเกษตรกรจำานวน 

116 ราย ส่วนใหญ่ยังคงทำาเกษตรกรรมเป็นแบบ

ยกร่องสวน ปลูกพืช ผักสวนครัวเครื่องต้มยำา 

เช่น ตะไคร้ โหระพา ขิง ข่า มะกรูด มะนาว 

ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตัดดอกขาย และ

การปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล ในปัจจุบัน

แขวงบางระมาดและพื้นที่ใกล้เคียงในแขวงอื่น ๆ 

ของเขตตลิ่งชันมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสถานที่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ตลาดน้ำา

ตลิ่งชัน ตลาดน้ำาวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำาวัดจำาปา 

ตลาดน้ำาคลองลัดมะยม ตลาดน้ำาวัดสะพาน

สวนกล้วยไม้ลุงนิยม 

4. ผลการศึกษา

 ได้จากการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 

และการลงสำารวจภาคสนาม ตามตัวแปรและ

ตัวชี้วัดที่ได้มาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง และสรุปผลการศึกษาศักยภาพและ

อุปสรรคตามตัวแปรหลักดังกล่าว  ได้แก่ ปัจจัย

การคงอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรม ปัจจัยการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และปัจจัยการ

มีส่วนร่วมของประชาชน โดยสรุปผลได้ดังนี้

4.1 ศักยภาพและอุปสรรคในเรื่องปัจจัยการ

 คงอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรม 

 ศักยภาพ: มีในแง่ของปัจจัยการคงอยู่ของ

พื้นที่เกษตรกรรมด้านที่ดิน โดยมีในเรื่องของ

ทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

กำาหนดให้พื้นที่บริเวณแขวงบางระมาดเป็นการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม ก. 2-4 และ ก. 2-5 (สีขาวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีเขียว) มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวน

รักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและ

เกษตรกรรม เป็นปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนให้พื้นที่

เกษตรกรรมในแขวงบางระมาดยังคงอยู่ ต่อมา

คือปัจจัยการคงอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรมด้าน

ทุนและรายได้   โดยจากการสอบถามตัวอย่าง

เกษตรกรและนักวิชาการเกษตร เขตตล่ิงชันพบว่า

ตัวอย่างเกษตรกร จำานวน 4 ราย จาก 10 ราย

มีรายได้อยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง

จากการสอบถามความเพียงพอของรายได้จาก

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร พบว่า รายได้มีความ

เพียงพอต่อการดำารงชีพ และสุดท้ายคือปัจจัย

การคงอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรมด้านตลาด โดย

จากการสอบถามตัวอย่างเกษตรกรและนักวิชาการ

เกษตร พบว่า เกษตรกรมีตลาดที่จะรองรับสินค้า

ทางการเกษตร ได้แก่ ปากคลองตลาด และ

ตลาดน้ำาคลองลัดมะยม

 อุปสรรค: มีในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการ

ถือครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยกลุ่มตัวอย่าง

เกษตรกร 8 รายจาก 10 ราย เช่าพื้นที่เพื่อทำา

การเกษตร และเม่ือสอบถามข้อมูลจากนักวิชาการ

เกษตร เขตตลิ่งชัน มีข้อมูลตรงกัน โดยพบว่า

เกษตรกรในแขวงบางระมาดส่วนใหญ่เช่าที่ดิน

เพ่ือทำาการเกษตร ซ่ึงอาจส่งผลต่อความไม่แน่นอน

ในการคงอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรม โดยผลการ
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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

แขวงบางระมาดจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

สำานักผังเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 

พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมลดลง และมีการเพิ่มขึ้น

ของที่อยู่อาศัยเช่นกัน

 
ที่มา: พัฒนาจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำานักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร, 2559

รูปท่ี 2 แผนภูมิแสดงการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
แขวงบางระมาด ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2558

4.2 ศักยภาพและอุปสรรคในการจัดการการ

 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

 ศักยภาพ: มีในแง่ของความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรกรรมอย่างอย่างย่ังยืนโดยตัวอย่างเกษตรกร

ทั้ง 10 รายรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการท่อง-

เที่ยวเชิงเกษตรกรรมจากการไปศึกษาดูงาน และ

จากการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ซึ่งเมื่อสอบถาม

จากนักวิชาการเกษตรและคุณชวน ชูจันทร์ พบว่า

ทางภาครัฐได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โดยการจัดโครงการนำ า เกษตรกรในแบวง

บางระมาดเดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต่อมามีศักยภาพในแง่ของ

ศักยภาพในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของพืชพันธุ์ 

(สวนครัวเครื่องต้มยำา) มีศักยภาพในเรื่องของ

ทรัพยากรดินและน้ำา โดยมีความอุดมสมบูรณ์

และเพียงพอต่อการทำาเกษตรกรรม มีศักยภาพ

ในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรการเกษตร 

โดยจากการสอบถามนักวิชาการเกษตร พบว่า 

ภาครัฐได้ให้การดูแล ตรวจสอบคุณภาพอย่าง

สม่ำาเสมอ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำา

เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  นอกจากนี้

แขวงบางระมาดยังมีศักยภาพของทรัพยากรที่

ช่วยดึงดูดการท่องเที่ยว โดยพื้นที่ยังคงความ

เป็นธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิต

เกษตรกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส รวมถึง

มีศักยภาพในด้านนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมีความสนใจในเรื่อง

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความรับผิดชอบ

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม

และนอกจากนี้ยังมีศักยภาพในเรื่องของทัศนคติ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรกรรมอยา่งยัง่ยนื ทัง้เจา้หนา้ทีร่ฐั เกษตรกร

นักท่องเที่ยว โดยมีทัศนคติที่ดีและเห็นความ

สำาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-

กรรมอย่างยั่งยืน

 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2560

รูปที่ 3  การยกร่องสวนปลูกผักในแขวงบางระมาด

 

 อุปสรรค: ในแง่ของรูปแบบการจัดการท่อง-

เที่ยวเชิงเกษตร จากการใช้แบบสอบถาม พบว่า 

มีจำานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้มีกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบพักแรมในหมู่บ้านเพื่อศึกษา

และสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรม (โฮมสเตย์) ถึง 115 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560
The 8th Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8) 

447

ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.7 โดยถูกเลือกมาก

เป็นอันดับ 1 ของรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งหมด 

6 รูปแบบ แต่ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร

จัดการท่องเที่ยวในรูปแบบของการแสดงหรือ

สาธิต (เที่ยวชมแปลงแสดงพันธุ์พืช  สาธิตขั้นตอน

การปฏิบัติการเกษตร) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม

การท่องเที่ยวยังไม่ตรงกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร และสุดท้ายคืออุปสรรค

ในการจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวร้อยละ 75 เห็นว่ายังมี

สิง่ทีค่วรปรบัปรงุอยา่งปา้ยใหค้วามรู ้การประชา-

สัมพันธ์และสิ่งอำานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำา 

4.3 ศกัยภาพดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน

 จากการศึกษาพบว่า แขวงบางระมาดมี

ศักยภาพอย่างมากในเรื่องของการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยไม่พบประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

ซึ่งศักยภาพมีในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรอย่างยั่งยืน โดยภาครัฐได้เห็นถึงความ

สำาคัญของการทำาเกษตรกรรมในพื้นที่และเร่ือง

ของความยั่งยืน มีการจัดตั้งศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำาแขวง

บางระมาด เพื่อเป็นจุดบริการเกษตรกรเกี่ยวกับ

เรื่องของการเกษตร และตัวเกษตรกรมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเกษตรกรทั้ง 10 ราย พร้อมที่จะให้

ความร่วมมือกับรัฐในการร่วมกันดำาเนินการที่

เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับ

ข้อมูลของนักวิชาการเกษตรในเร่ืองของการให้

ความร่วมมือของเกษตรกรในแขวงบางระมาดใน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา

 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2560

รูปที่ 4 การประชุมเกษตรกรที่ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำาแขวงบางระมาด

 กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจุบันแขวงบางระมาด

ยังไม่มีการจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรอย่างเป็นแบบแผน แต่ทั้งนี้มีศักยภาพ

อย่างมากในเรื่องของความพร้อมของทรัพยากร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะช่วยในการดึงดูด

นักท่องเที่ยว ทัศนคติที่ดีที่เกษตรกรและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีต่อความสำาคัญของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงการมี

ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน

5. ข้อเสนอแนะ

5.1 ด้านการคงอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรม

 ควรผลักดันกฎหมายให้เอ้ือต่อการรวม

ตัวในรูปของชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ

ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรและคนในชุมชนใน

ด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง และ

ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่แขวงบางระมาด เพื่อ

ให้เจ้าของที่ดิน เกษตรกร เห็นถึงศักยภาพและ

ความสำาคัญของพื้นที่ของตนเอง และควรมีการ

เพิ่มเติมมาตรการทางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น
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5.2 ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-

 กรรมอย่างยั่งยืน

 ควรพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว เส้นทาง 

กิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรม

พเิศษและมกีารประชาสมัพนัธเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว

เชิงเกษตรกรรมอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึงมีการ

สนับสนุนและประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์

ของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผัก

สวนครัวเครื่องต้มยำา” มีการพัฒนาการให้บริการ

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมของชุมชน

ให้มีมาตรฐาน รวมถึงมีการประเมินผลความ

พึงพอใจจากนักท่องเที่ยว เพื่อนำาผลที่ได้ไปปรับ

ปรุงให้ดีขึ้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก

การท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง

และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

5.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ภาครัฐควรทำาความเข้าใจกับเกษตรกรใน

เร่ืองของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม

รวมถึงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ 

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในเร่ืองช่องทาง

การตลาด ด้านเทคนิค และควรมีการจัดตั้งกลุ่ม

องค์กรเพื่อการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเสนอแนะการประยุกต์ใช้แนวคิดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้แบบแผนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการ

เก็บข้อมูลจากการสำารวจทางกายภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ชุมชนมีทรัพยากรการท่องเที่ยว

แบบนามธรรมและรูปธรรมในลักษณะการท่องเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรมและศาสนา โดยผู้ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน

ท้ังปราชญ์และชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐมองว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนศาลาแดงเหนือ 

มีการธำารงรักษาวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มไว้ได้มีลักษณะการท่องเท่ียวแบบเช้าไปเย็นกลับและการท่องเท่ียว

ไม่ใช่รายได้หลักของชุมชน แนวทางควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น กรรมการชุมชนต้องมีการ

ทำางานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

คำาสำาคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Abstract

 The objective of this article is to examine the current tourism resources, to inquire about 

the opinions of people involved with community based tourism, and to propose the application 

of tourism concepts by the community based tourism for sustainable tourism. By using the 

scheme of qualitative research, collecting data from the physical surveys and also the indepth 

interview, it is found that the community itself has both abstract and concrete resources in 

terms of tourism such as the culture and religion. By those the community’s participants, the 

philosophers and the villagers, and also the government officers has the same point of view 

that the Northern Saladaeng community can preserve their particular culture which creates 

community based tourism in the term of one day trip even if it is not the main income of the 
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community. Therefore, the guidelines should support and provide more about organized tourism 

activities which community’s committees have to work together in partnership network with 

government agencies.

Keywords: Community–Based Tourism, Sustainable Tourism

1. บทนำา

 ปัจจุบันโลกมีการตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยว

ที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) จึง

เข้ามาเป็นกระแสใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ไทย ในขณะที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 

เริ่มก่อตัวขึ้นเติบโตคู่ขนานไปกับการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ  โดยการทำางานในระดับพ้ืนท่ีของโครงการ

ท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ 

 กระแสของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเริ่มเป็น

ที่นิยมของคนไทย หลายจังหวัดต่างผลักดัน

เอกลักษณ์และวิถีชุมชนมาเป็นจุดขาย รวมทั้ง

จังหวัดปทุมธานี หนึ่งในปริมณฑลที่มีประวัติ

ศาสตร์การต้ังถ่ินฐานมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะ

ความโดดเด่นเกี่ยวกับชาวมอญอำาเภอสามโคก 

ชุมชนศาลาแดงเหนือเป็นอีกหนึ่งชุมชนในที่มี

อัตลักษณ์ความโดดเด่นเกี่ยวกับชาวมอญ ศิลปะ

สถาปัตยกรรม มีพื้นที่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาที่

สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ

ประชาชนได ้ทำาใหแ้หลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม

เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวประเภท

ล่องเรือและทางน้ำา ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้มากขึ้น การท่องเที่ยวโดย

ชุมชน จึงเป็นการตอบสนองการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวทางเลือกที่มีคุณภาพ และเป็นรูปแบบ

การท่องเที่ยวที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้วย

ตนเอง โดยนำาการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทัน

ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. วัตถุประสงค์

 เพื่อสำารวจทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวใน

ปัจจุบัน และสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) และ

เสนอแนะการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียว

โดยชุมชน (CBT) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.1 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 

 Tourism)

 การกำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และ

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัย

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อตอบ-

สนองความจำาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ

วัฒนธรรมไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปกล่าวคือ ทรัพยากร

การท่องเท่ียวเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการท่องเท่ียว

แบบยั่งยืน และถูกนำามาใช้เป็นส่วนประกอบของ

การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยทรัพยากร

การท่องเที่ยวต้องถูกนำามาใช้อย่างชาญฉลาด 

ต้องทำาการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว  และ

ต้องพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้วย เพื่อให้บรรลุหลักของการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืนทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้น (Eber,  

1922)
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3.2 แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 

 การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based 

Tourism) (สินธุ์ สโรบล, 2546) เป็นการจัดการการ

ท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กำาหนดทิศทางการท่อง

เที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

โดยคำานึงถึงความยั่งยืนในประเด็นสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดว่าชาวบ้าน

ทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย จากการท่องเที่ยวนำาเอาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนมาใช้เป็น

ปัจจัยหรือต้นทุนในการจัดการ การท่องเที่ยว

อย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนใน

ท้องถิ่น

3.3 ความหมายและความสำาคัญของเชื้อชาติ

 มอญ 

 มอญ คือ ชนกลุ่มหนึ่งที่มีความใกล้ชิดสนิท

แนบกับชาวสยามมาแต่โบราณ และได้อพยพ

เข้าสู่สยามนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี 

และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนมากตั้งถิ่นฐาน

อยู่แถบจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร

และสมุทรปราการ (สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์,

2552)

      การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวมอญเมือง

สามโคกนั้นตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ังแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ในเขตพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา มีสภาพ

ดินฟ้าอากาศเหมาะสมแก่การดำารงชีวิต สะดวก

สบายในการสัญจรไปมา การจัดตั้งหมู่บ้านแบบ

รวมกลุ่มมีวัตถุประสงค์ท่ีจะรวมกันอยู่ของกลุ่มชน

เดียวกัน เช่น เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประเพณี

เดียวกัน (วีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย, 2546)

4. วิธีการวิจัย

4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 

ชุมชนศาลาแดงเหนือ อำาเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่ ทรัพยากร

ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ความคิดเห็นของผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำา

ไปสู่การวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน ดังรูปที่ 1

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4.2 ขั้นตอนการวิจัย

 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยขั้นตอนการ

ศึกษาเป็นดังต่อไปนี้

4.2.1 ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสารและส่ิง

 อ้างอิง 

4.2.2 ศึกษาข้อมูลท้ังทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

 และเอกลักษณ์ของชุมชนศาลาแดงเหนือ

4.2.3 กำาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปน้ี

 การสำารวจทางตรง (Direct Survey) เป็นการ

สำารวจภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ

เพ่ือสำารวจทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวในปัจจุบัน

ของชุมชน 
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 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปราชญ์

ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 

4.2.4 ดำาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลท้ังการสำารวจ

 โดยผู้ศึกษาและการสัมภาษณ์เชิงลึก

4.2.5 ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับการ

 ทบทวนวรรณกรรมโดยใช้การวิเคราะห์

 ข้อมูลแบบสามเส้าเพื่อสรุปผลการศึกษา 

 และเสนอแนะการประยุกต์ใช้แนวคิดการ

 ท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) เพ่ือการท่องเท่ียว

 อย่างยั่งยืน

5. ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการ

 ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based 

 Tourism) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5.1 ลักษณะทางด้านกายภาพพื้นที่

 หมู่บ้านศาลาแดงเหนือตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำาบล

เชียงรากน้อย อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 1,340 ไร่  ริมฝั่ง

ตะวนัออกของแมน่้ำาเจา้พระยา ดงัแสดงในรปูที ่2

                                                      
ที่มา: ผู้วิจัย

              รูปที่ 2 พื้นที่หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ

5.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน

     จากการสำารวจทางตรง พบว่า ชุมชนศาลา

แดงเหนือ เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม (Cultural Attraction) ของอำาเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี มีคุณค่าทางศิลปะและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภทนี้ประกอบ

ด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

การแต่งกาย ภาษา เป็นต้น วัตถุประสงค์ของ

การท่องเที่ยว คือ  เป็นการท่องเที่ยวเพื่อวัฒน-

ธรรมและศาสนา (Cultural Religion) การศึกษา

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การท่องเที่ยว

ในชุมชนศาลาแดงเหนือจึงเป็นลักษณะการ

ท่องเที่ยวแบบ เช้าไปเย็นกลับ                  มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน           มีสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ทั้ง

ทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม และทรัพยากรที่เป็น

นามธรรม ดังแสดงในรูปที่ 3

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 3 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม
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5.3 ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

5.3.1 สภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

 ลักษณะและรูปแบบการท่องเที่ยว จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ลักษณะการท่องเที่ยว

เป็นการท่องเท่ียวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา 

(Cultural Religion) อีกทั้งพื้นที่ศึกษาจัดเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction)

รูปแบบการท่องเที่ยวเป็นลักษณะเช้าไปเย็นกลับ

และไม่มีแนวคิดจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา ได้แก่ ผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน

นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว

ตามเทศกาลและนักปั่นจักรยาน โดยจะมีกลุ่ม

ชาวบ้านหมุนเวียนกันถ่ายทอดความรู้นักท่องเท่ียว

ที่เข้ามา

  การบริหารจัดการภายในชุมชน จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีการรวบกลุ่มอย่างเป็น

รปูธรรม เชน่ กลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติ กองทนุ

หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพสตรี จากการรวมกลุ่มต่างๆ

แสดงให้เห็นว่าชุมชนศาลาแดงเหนือตระหนักถึง

ทรัพยากรสำาคัญที่มีอยู่ในชุมชน ที่เป็นปัจจัยใน

การดึงดูดการท่องเที่ยวแต่ยังไม่มีความรู้ในการ

พัฒนา และยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบจริงจัง

 การมีส่วนร่วมของชุมชน จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มคนที่มี

บทบาทในชุมชนคือวัยสูงอายุ อายุ 50-70 ปี 

ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอด

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม โดยเฉพาะ

เพศหญิง ให้ความร่วมมือและชักจูงสมาชิกคน

อื่นในชุมชนเข้ามา

 ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญา

และองค์ความรู้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 

ปัจจุบันมีการดึงดูดลูกหลานคนรุ่นใหม่มาร่วม

กิจกรรมและผลักดันให้เป็นผู้นำามากขึ้น แต่ทั้งนี้

ผู้นำาชุมชนในปัจจุบันยังเป็นยังเป็นผู้ใหญ่อายุ 

50-70 ปี การสืบทอดภูมิปัญญาในอนาคตอาจ

จะลดน้อยถอยลงจากการประกอบอาชีพ สภาพ

แวดล้อมของธรรมชาติและสังคมที่เปล่ียนไปใน

ปัจจุบัน

5.3.2  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 องค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ชุมชนศาลาแดงเหนือ

มีองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนครบตาม

เกณฑ์ ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

วัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ 

ด้านการเรียนรู้ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดีให้กับพื้นที่และคนใน

ชุมชนได้

 หลักการทำางานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า หลักการทำางาน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับชุมชน

ศาลาแดงเหนือ ได้แก่

 1) สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการ

คิดร่วมวางแผนร่วม

 2) รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ต้องคำานึงการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน

 3) การท่องเท่ียวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐาน

ที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชนด้วยกัน

 4) รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วน

ไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาส่ิงแวดล้อม

 5) การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของ

ชุมชน และชุมชนต้องดำารงอาชีพหลักของตนเอง

ไว้ได้

 หลักการทำางานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่

ไม่สอดคล้องกับชุมชนศาลาแดงเหนือ ได้แก่
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 1) การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจาก

ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 2) ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็น

ชมรม เป็นองค์กร

 3) มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สำาหรับ

การจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

 4) ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกใน

ชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมี

กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อ

เนื่อง

 5) องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะ

จัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

 ปัญหาของการท่องเท่ียว จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก พบว่า ชุมชนมีศักยภาพในด้านกายภาพ 

ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนและด้านสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่ถือ

เป็นโอกาสสามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด

การท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่ในด้านของปัญหา

ด้านการท่องเที่ยวชุมชน พบว่า ชุมชนมีจุดอ่อน

และข้อจำากัด คือ การรวมกลุ่มของคนในชุมชน

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการไม่ได้มุ่ง

เน้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรง อีก

ทั้งไม่สามารถจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ได้ 

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจึงได้แต่เข้ามาแบบเช้าไป

เย็นกลับ ต้องหากิจกรรมและสถานที่อื่นเพื่อไป

ต่อผู้นำาชุมชนยังเป็นผู้สูงอายุ 

6. ข้อเสนอแนะ

 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนศาลา

แดงเหนอืชมุชนศาลาแดงเหนอืยงัมกีระบวนการ

หลักการทำางานท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยังไม่สอด-

คล้องโดยตรง อีกทั้งชุมชนยังไม่เปิดเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวมากนัก ไม่มีกิจกรรมท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว

มากพอ อีกท้ังบริบทรอบข้างของชุมชนไม่เก้ือหนุน

ให้คนเข้ามา ทำาให้กระบวนการทำางานท่องเที่ยว

โดยชุมชนไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่ 

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวในชุมชนศาลาแดง

เหนือจึงเป็นเพียงบริบทหนึ่งของ การท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ของอำาเภอสามโคก

                                            ที่มา: ผู้วิจัย

รูปท่ี 4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอำาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 

 การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนศาลา

แดงเหนือควรเน้นไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในอำาเภอสามโคก และควรมีความถ่ี

ของการจัดกิจกรรม เพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยว

มีความสนใจอยู่ในพื้นที่นานย่ิงขึ้นอีกทั้งช่วยให้

ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน อาจจะ

จัดกิจกรรมตามฤดูกาลเทศกาลต่างๆ สร้าง

กิจกรรมความสนใจให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาสัมผัส

การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี และช่วยให้

ชาวบ้านมีความสนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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 จากการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวใน

ปัจจุบันของชุมชนศาลาแดงเหนือ การศึกษา

ข้อคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว

โดยชุมชน ได้แก่ สภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

และการวิเคราะห์จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สามารถนำามากำาหนดมาตรการและนโยบายการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ดังนี้

 1) การสนับสนุนด้านวิชาการความรู้ให้แก่

ชุมชน 

 2) เพ่ิมความถ่ีของการจัดกิจกรรมการท่อง-

เท่ียวในชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น สาธิต

การทำาหางหงส์ธงตะขาบ การทำาหมี่กรอบ

 3) จัดทำาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น 

 4) ส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ 

สงัคม และวฒันธรรม เชน่ การทำาเสน้ทางจกัรยาน

ให้นักท่องเที่ยวขี่ชมหมู่บ้านและสถานที่สำาคัญ

ในละแวก ได้แก่ วัดไผ่ล้อม สำาหรับการดูนกปาก

ห่าง วัดสิงห์ สำาหรับการดูโรงงานปั้นตุ่มสามโคก 

เป็นต้น

 5 การเพิ่มมาตรฐานการบริการ เช่น 

มัคคุเทศก์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้

เวลาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับ

กลับไปเที่ยวซ้ำาอีก

 6) เตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว                 

การจัดทำาคู่มือแผ่นพับแนะนำาสถานที่อื่นๆ ใน

อำาเภอสามโคก 

 7) หมั่นประชุมองค์กรหรือหน่วยงานใน

ชุมชน 

 8) ประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวด้าน

สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

             

  ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 5  ตัวอย่างการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีเป้าหมายเพื่อนำาเสนอแนวทางการขยายความรู้ทางด้านการแตกแยกทางสังคม 

(Social Disarticulation) โดยเฉพาะในประเด็นของสภาพแวดล้อมกายภาพที่รองรับปฎิสัมพันธ์ทาง

สังคมหลังการพลัดถิ่น และเพื่อทดสอบการใช้แนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรม (Behavior Setting) มา

เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกายภาพกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

โดยอาศัยแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพผ่านกรณีศึกษาของกลุ่มชาวนาอีสานพลัดถิ่น หมู่บ้านสมานมิตร 

จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมกายภาพในหมู่บ้านที่ย้ายมาหลังการ

พลัดถิ่นมีส่วนสำาคัญต่อความอย่างย่ังยืนของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดำาเนินมาแต่ครั้งยังอยู่ใน

ถิ่นฐานเดิม ส่งผลให้เกิดความยึดโยงทางสังคม (Social Re-articulation)  ลดโอกาสในการเกิดความ

แตกแยกทางสังคมภายหลังพลัดถิ่น  การปฏิสัมพันธ์นี้มีส่วนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ และ

เกิดขึ้นทั้งในระดับเครือญาติและระดับชุมชน  กลุ่มเครือญาติมักปรับใช้พื้นที่กึ่งสาธารณะภายในบริเวณ

ที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ส่วนกลางระหว่างกลุ่มครอบครัว เช่น ลานระหว่างบ้าน หรือชานหน้าบ้านเพื่อการ

มีปฏิสัมพันธ์ ส่วนกลุ่มชุมชนใช้พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกอบอาชีพทำานา เช่น

โรงสีหมู่บ้าน เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์และรวมกลุ่มเพื่อสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ   

คำาสำาคัญ: สภาพแวดล้อมกายภาพ  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ความแตกแยกทางสังคม  การสร้างความ

ยึดโยงทางสังคม การพลัดถิ่น ความยั่งยืน 

 

Abstract

 The purpose of this study is to help expand our understanding of Social Disarticulation, 

particularly the relationships between physical environments and post-displaced social interactions. 

It also aims to explore the use of Behavior Setting as a working analytical framework. To do so, 
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the study employs a qualitative case study research approach to investigate the displaced group 

in Chiang Rai province. Drawn from part of the on-going fieldwork, the matrix of social interaction 

variation after displacement (continuous activities, disappeared activities, and new activities) 

and behavior settings (actors, staffs, and physical settings) will be used as an analytical tool to 

environment-social interaction relationships in displacement context. Results from pilot fieldwork 

suggested that physical environments were important to sustain and create social interactions, 

leading to the achievement of social re-articulation. Interactions found were both at a kinship level 

and a community level. While interactions among relatives were mostly at semi-public space and 

common areas within residential boundaries such as courtyard between houses, interactions for 

collective activities at a community level occurred in public space such as a common rice mill. 

This suggested the likelihood of relationships between the level of space publicity and types of 

interactions by the relationships between actors and staffs. 

   

Keywords: Physical Environment, Social Interaction, Social Disarticulation, Social Re-articulation,

Displacement, Sustainable

1. บทนำา (Introduction)

 แม้ว่าการย้ายถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่มีความ

สลับซับซ้อนและสามารถส่งผลกระทบในระยะ

ยาวไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม เช่น

การสูญเสียเครือข่ายทางสังคมเป็นต้น แต่ในบาง

กรณีการย้ายถิ่นฐานก็เป็นทางเลือกที่ยากจะ

หลีกเลี่ยง เช่น ในกรณีของภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่

ฟุกุชิมะที่มีระดับกำามันตะภาพรังสีเกินกว่าจะอยู่

อาศัย หากแต่การจัดการการย้ายถิ่นฐานหลายๆ

ครั้งถูกเน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงวัตถุในระยะสั้น

ที่ขาดการคำานึงมิติทางสังคมในระยะยาวอย่าง

รอบคอบ (Jha et al., 2010; Oliver- Smith, 

2009; Prasad et al., 2009)

 ดังนั้น ประสบการณ์การปรับตัวระยะยาว

ในภายหลังการพลัดถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการ

ศึกษาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะในมิติทางสังคม ว่าผู้พลัดถ่ิน

จะสามารถปรับตัวเพื่อยึดโยงสายสัมพันธ์ทาง

สังคมไว้อย่างยั่งยืนได้หรือไม่อย่างไร 

 Cernea (1997) ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของ

สภาพแวดล้อมกายภาพต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมในภายหลังการพลัดถิ่น ซึ่งการเกิด

ปฏิสัมพันธ์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความ

เสี่ยงต่อการแตกแยกทางสังคม (Social Disarti-

culation) ภายหลังการพลัดถิ่น  

 ในทำานองเดียวกัน Roger และ Wang (2006) 

รายงานว่าสภาพแวดล้อมกายภาพมีความเช่ือมโยง

กับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนผู้พลัดถ่ิน

ในสองมิติคือ 1. ด้านรูปธรรม ได้แก่ สภาพแวดล้อม

กายภาพที่มีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน (Boundary) ทำา

ให้เกิดการสร้างจินตภาพร่วม และมีอาณาเขตที่

ชัดเจนในการปฏิสัมพันธ์หรือการทำากิจกรรม

ร่วมกัน  และ 2. ด้านนามธรรม เช่นความรู้สึกเป็น

เจ้าของสถานที่ (Ownership) ความรู้สึกว่าตน

มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเดิม (Place identity) ร่วมกัน

ความรู้สึกโหยหาอดีตและความผูกพันต่อสถานท่ี

เคยอาศัย (Place attachment) หรือการมีวัฒน-

ธรรมร่วมกันของกลุ่ม เป็นต้น
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เช่นเดียวกันกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ IRR Model 

อื่นๆ ทั้ง Roger และ Wang ยังมิได้ระบุถึง

บทบาทและลักษณะของสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพกับการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผล

ถึงการแตกแยก หรือการสร้างความยึดโยงทาง

สังคมในภาวะดังกล่าว 

 ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือทำาความเข้าใจลักษณะทางสภาพ

แวดล้อมกายภาพที่มีความสัมพันธ์ ต่อการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในด้านการดำารงชีพภายหลัง

การพลัดถิ่น 

 2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการนำา

แนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรม (Behavior setting)

มาใช้อภิปรายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมภายหลังพลัดถิ่น

2. กรอบแนวคิดการวิจัย (Theoretical Model)

 บทความน้ีนำาเสนอการเช่ือมโยงของ 2 กรอบ

แนวคิดคือ 1. ความเสี่ยงต่อการยากจนหลังการ

ผลัดถิ่น  (IRR Model) 2. องค์ประกอบพฤติกรรม 

(Behaviour Setting)

2.1 แนวคิดแบบจำาลองความเส่ียงต่อความ

 ยากจนหลังการพลัดถิ่น (IRR Model) 

 ในแบบจำาลองIRR Model (Cernea,1997) 

ได้กล่าวถึง ความเสี่ยง 8 ประเด็นหลักที่อาจเกิด

ขึ้นกับผู้พลัดถิ่น (รูปที่ 1) หนึ่งในนั้นคือ ความ

แตกแยกทางสังคม (Social disarticulation) 

 ความแตกแยกทางสังคม หมายถึง การสูญ

เสียความยึดโยงของความสัมพันธ์และเครือข่าย

ทางสังคมในชุมชน ที่มีทั้งรูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล แบบเครือญาติ หรือแบบองค์กร

ทางสังคม ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีจิต

อาสา รวมถึงการจัดการบริหารชุมชนด้วยตนเอง 

เป็นต้น 

ความแตกแยกทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็น

ผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ระหว่างถิ่นฐาน

เดิมและถิ่นฐานใหม่ (Cernea, 1997) และมีความ

เช่ือมโยงกับการดำารงชีพ (Livelihood) ในด้านต่างๆ 

(รูปที่ 1) (Knutsson & Ostwald, 2006) ในแง่ที่

ว่าการแตกแยกทางสังคมคนนั้นเป็นการสูญเสีย

ทุนทางสังคม ซึ่งกระทบต่อการสูญเสียทุนด้าน

อื่นๆตามมาเช่น มนุษย์และทุนทางธรรมชาติ 

(Mahapatra,1997; Hutanuwatr, 2013) 

 ความยึดโยงทางสังคมนั้นอยู่บนรากฐาน

ของการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเราไม่

สามารถปฏิเสธได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพและการมีปฏิสัมพันธ์

ของมนุษย์นั้นมีความเป็นพลวัต ดังนั้น จึงเป็น

ประเด็นที่ควรได้รับความสนใจศึกษา ขยายผล

เชื่อมโยงกับแนวคิดการแตกแยกทางสังคมภาย

ใต้แบบจำาลอง IRR Model

2.2 องค์ประกอบพฤติกรรม (Behavior setting)

 องค์ประกอบพฤติกรรม (Barker, 1968) 

หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมหนึ่ง ที่ประกอบด้วย

กิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมรวมกัน โดยในการเกิด

รูปแบบพฤติกรรมน้ันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

หลัก ได้แก่ 1. ผู้ดำาเนินกิจกรรม (Staff) หมายถึง ผู้

ควบคุม/ผู้ดูแลกิจกรรม หรืออาจเป็นผู้กำาหนดให้

เกิดรูปแบบกิจกรรมนั้น  2. ผู้ร่วมกิจกรรม (Actor) 

หมายถึง กลุ่มคนที่ร่วมทำากิจกรรม 3. สภาพ

แวดล้อมกายภาพ (Physical setting) หมายถึง 

ลักษณะสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ มีการทำา

กิจกรรม แนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรม (Behavior 

setting) สามารถเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกายภาพ

และพฤติกรรม ซึ่งให้ความสำาคัญกับบทบาทที่

แตกต่างกันของบุคคลที่ศึกษา
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รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของแนวคิดการวิจัย

 จากความเช่ือมโยงทางทฤษฏีดังกล่าวผู้วิจัย

จึงพัฒนาตารางเมทริกซ์ เพื่อเป็นเครื่องมือพื้น

ฐานสำาหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาความ

สัมพันธ์สภาพแวดล้อมกายภาพกับปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม โดยในตารางแบ่งออกเป็น 2 มิติคือ 

 1. มิติแนวตั้ง แสดงถึงกลุ่มคนและสภาพ

แวดล้อมกายภาพ ตามกรอบแนวคิดเรื่ององค์

ประกอบพฤติกรรมที่ประกอบด้วย 1.ผู้ดำาเนิน

กิจกรรม 2.ผู้ร่วมกิจกรรม 3.สภาพแวดล้อม

กายภาพ 

 2. มิติแนวนอน แสดงถึงลักษณะการเปลี่ยน

แปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยแบ่งแนวทาง

ของการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่

สะท้อนถึงการปรับตัวภายหลังการพลัดถิ่นเป็น 

3 กลุ่มประกอบด้วย 1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มี

ในถิ่นฐานเดิมและยังคงดำารงอยู่ในถ่ินฐานใหม่  

2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีหายไปภายหลังการพลัดถ่ิน

ในถิ่นฐานใหม่  3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น

ในถิ่นฐานใหม่ เพื่อนำาตารางเมทริกซ์นี้ไปใช้ใน

การศึกษาผู้พลัดถ่ินที่มีกลุ่มอาชีพทำานาเป็นหลัก  

(ตารางที่ 1)    

ตารางที่ 1 แสดงการใช้กรอบแนวความคิดองค์ประกอบ
พฤติกรรม (Behavior Setting) ในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมกายภาพ กับ ลักษณะ
และความต่อเนื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ได้จากการ
ศึกษาภาคสนามเบื้องต้นของกลุ่มชาวอีสานพลัดถิ่นที่มี
อาชีพทำานา



การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกายภาพกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการดำารงชีพในการสร้างความยึดโยงทางสังคมหลังการพลัดถิ่น
พรธิดา เดี่ยวตระกูล คณิน หุตานุวัตร และ พิยะรัตน์ นันทะ
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3. วิธีวิจัย (Methods)

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่าน

กรณีศึกษาของกลุ่มชาวอีสานพลัดถิ่น ที่อพยพ

มาจาก 8 จังหวัดในแถบภาคอีสาน มาอยู่ท่ีหมู่บ้าน

สมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

โดยชาวอีสานกลุ่มนี้ได้เผชิญการย้ายถิ่นฐานถึง 

2 ครั้งด้วยกันคือ  ครั้งแรกระหว่างปี พ.ศ. 2507-

2519 เนื่องจากพื้นที่พักอาศัยอยู่บนทางน้ำาของ

การสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปี พ.ศ. 2507 และ

ประสบปัญหาภัยแล้งไม่สามารถทำา กินได้

ส่วนการย้ายถิ่นครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 

2520 เพื่อรวบรวมกลุ่มชาวอีสานพลัดถิ่นที่ไม่

สามารถอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นเดิมได้ จากระยะ

เวลาของการย้ายถิ่นฐานดังกล่าว กรณีศึกษา

ของหมู่บ้านสมามิตรจึงมีศักยภาพในการเผยให้

เห็นถึงความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงของ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระยะยาว 

 จากจำานวนครอบครัวท้ังหมด 148 ครัวเรือน

ที่มาตั้งรกรากใหม่แบบถาวรในเขตหมู่บ้าน ผู้วิจัย

ได้ทำาการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่ จำานวน 

21 คน ซึ่งเป็นสมาชิกจาก 14 ครอบครัว (ชาย 

10 คน และหญิง 11 คน) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 

ปัจจุบันอาศัยในหมู่บ้านสมานมิตรและทำานา

เป็นอาชีพหลัก

 ผู้วิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้น

จำานวน 2 ครั้ง ในระหว่างช่วงเดือนเมษายน-

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 11 

วัน โดยมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

 1. สำารวจและถ่ายภาพสถานที่เพื่อจัดทำา

แผนผังชุมชน 

 2. สังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมในด้านการดำารงชีพของกลุ่มชาวนา

 3. สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและกึ่งมี

โครงสร้างด้วยการจดบันทึกภาคสนาม โดยเลือก

เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน ประกอบกับ

การถ่ายภาพ   

4. ผลการศึกษา (Results)

 ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าสภาพ-

แวดล้อมกายภาพมีความสำาคัญ (ด้านรูปแบบ

พื้นที่การใช้งาน และระยะห่างของพื้นที่) ต่อการ

เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในภายหลังการพลัดถิ่น

ทั้งในระยะสั้นและการปรับตัวระยะยาวในพื้นที่

ตั้งรกรากใหม่ 

 แม้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบางอย่าง

จะหายไปจากการปรับตัวภายหลังพลัดถิ่น เช่น

การลงแขกทำานา แต่พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมที่เอื้อต่อการสร้างทุนด้านการดำารงชีพใน

ด้านอื่นๆ ยังคงดำาเนินต่อเนื่องและนอกจากนั้น

แล้วก็ยังมีการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย โดย

สามารถแบ่งสรุปตามรูปแบบการเปล่ียนแปลง

ปฏิสัมพันธ์ได้ ดังนี้

4.1 ความต่อเนื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

 ที่มีในถิ่นฐานเดิมและดำารงอยู่ในถิ่นฐาน

 ใหม่ 

 การร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือ การช่วย

เหลือซ่ึงกันท้ังทางทุนทรัพย์และอาหาร การขอยืม

และช่วยกันซ่อมแซมอุปกรณ์ทำานาของกลุ่ม

ครอบครัวและเครือญาติเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีดำาเนิน

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนและหลังการพลัดถิ่น

 สภาพแวดล้อมกายภาพที่เกิดปฏิสัมพันธ์

ของกลุ่มเครือญาตินี้มักจะเป็นพื้นที่ที่คนในกลุ่ม

นั้นเป็นเจ้าของ อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่พักอาศัย 

เช่น พื้นที่ชานด้านหน้า/ด้านข้างตัวบ้าน พื้นที่

ลานบ้านที่ใช้พื้นที่ร่วมกันในกลุ่มเครือญาติ 

พื้นที่ยุ้งฉางครอบครัว เป็นต้น (ตารางที่ 2)
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 เมื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมกายภาพ

ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ของการพบปะพูดคุยในระดับ

ครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ ระหว่างพื้นที่

ถิ่นฐานเดิมกับถิ่นฐานใหม่นั้น พบว่า แต่เดิมพื้นที่

ที่ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์คือบริเวณลานระหว่าง

บ้านเรื่อยมาจนถึงใต้ถุนบ้าน แต่ในที่ตั้งใหม่นั้น 

ครอบครัวชาวอีสานพลัดถ่ินได้ปิดล้อมชั้นล่าง

ตัวบ้าน และเริ่มนิยมสร้างบ้านใหม่แบบบ้าน

ชัน้เดียว ทำาให้ต้องสร้างพ้ืนท่ีต่อขยายจากตัวบ้าน

(ชานบ้าน) ด้านหน้าและด้านข้างตัวบ้าน และใช้

ในการรองรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ 

เป็นตัวอย่างแสดงถึงความพยายามในการปรับ

ตัวเพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุนการดำารงชีพนั้น

คงอยู่ได้

ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมกายภาพที่เกิดปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของกลุ่มทำานาในระดับกลุ่มครอบครัวและเครือ
ญาติ

 

 ผลการสำารวจยังแสดงให้เห็นว่าปัจจัยหน่ึง

ที่ทำาให้มีความยึดโยงทางสังคมอย่างต่อเน่ือง

หลังการพลัดถิ่น คือการจัดวางตำาแหน่งบ้าน

ที่เกาะกันในหมู่เครือญาติโดยระยะที่ใกล้กันนี้

เป็นส่วนสำาคัญที่เอื้อให้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

เครือญาติเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น การเชื่อมต่อพื้นที่

ระหว่างลานบ้านด้วยกันของเครือญาติเพื่อร่วม

กันตากข้าว 

4.2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในถิ่นฐาน 

 ใหม่

 ต่างจากกลุ่มปฏิสัมพันธ์ที่ยังคงดำาเนิน

ต่อเนื่องหลังการพลัดถิ่นซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม

เครือญาติ  การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่หลังการ

พลัดถิ่นของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำานานั้น 

พบว่า ล้วนเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มองค์กรทางสังคม 

ที่เกิดขึ้นทั้งจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเอง 

เช่น กลุ่มปุ๋ยและกลุ่มธนาคารข้าว และเกิดขึ้น

โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น โรงสีชุมชน 

(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 สภาพแวดล้อมกายภาพที่เกิดปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมของกลุ่มทำานาในระดับชุมชน

 

 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้เป็นการ

ปฏิสัมพันธ์ในระดับชุมชน เช่น การประชุมกลุ่ม

ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การขอ

เบิกพันธุ์ข้าว/ปุ๋ย เป็นต้น 
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 ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เกิดปฏิสัมพันธ์

ระดับชุมชนนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีการ

สร้างพื้นที่ขึ้นใหม่เพื่อการรวมกลุ่มทางสังคมโดย 

และเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทำานาโดย

เฉพาะ เช่น ยุ้งฉางชุมชน ของกลุ่มธนาคารข้าว 

ห้องเก็บปุ๋ยและโรงสีชุมชนร่วมกับการใช้พื้นที่

สาธารณะของชุมชน เช่น ศาลาประชุมหมู่บ้าน 

พื้นที่นั่งคุยหน้าร้านสหกรณ์หมู่บ้าน

 
รูปที่ 2  ผังชุมชนแสดงการใช้พื้นที่สาธารณะของกลุ่ม
ทำานา

4.3 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่หายไปภายหลังฃ

 การผลัดถิ่นในถิ่นฐานใหม่

 จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าปฏิสัมพันธ์ที่

หายไปหลังการพลัดถิ่น คือ การลงแขกระหว่าง

เพื่อนชาวนาด้วยกัน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตท่ีมีการใช้เคร่ืองจักร

ทุ่นแรง เช่น รถไถและการจ้างแรงงาน แทนการ

ลงแขก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อาจไม่ได้เกิดจาการย้ายถ่ินฐานหรือการเปลี่ยน

แปลงของสภาพแวดล้อมเป็นหลัก หากแต่มีปัจจัย

อื่นๆ เข้าร่วมด้วย    

4.4 การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดองค์ประกอบ

 พฤติกรรม (Behaviour Setting)

 การนำาแนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรม 

(Behavior setting) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่าง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมภายหลังพลัดถิ่น 

ของกลุ่มคน (Staff, Actor) และสภาพแวดล้อม

กายภาพ (Physical Setting) นั้น มีทั้งศักยภาพ

และข้อจำากัดดังต่อไปนี้

 ศักยภาพ: แนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรม

สามารถแสดงให้ เห็นถึงบทบาทและความ

สัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างจาก

แนวคิดอ่ืนที่พิจารณาศึกษาบุคคลหรือกลุ่มคน 

(People) ที่มีพฤติกรรม (Process) ในสภาพ

แวดล้อมกายภาพ (Place) โดยไม่ได้ให้ความสนใจ

กับบทบาทหรือระดับความควบคุม (Control) 

ของปฏิสัมพันธ์ อย่างเช่นแนวคิดองค์ประกอบ

พฤติกรรม (Behavior setting) ที่มีการจำาแนกกลุ่ม

คนในการทำากิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดำาเนิน

กิจกรรม (Staff) และผู้ร่วมกิจกรรม (Actor) ทำาให้

ผู้วิจัยเกิดความตระหนักและวิเคราะห์ระดับความ

สัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆ ในการปฏิสัมพันธ์ใน

แต่ได้อย่างชัดเจน 

 ข้อจำากัด: กรอบแนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรม

 (Behavior setting) นั้นอาจมีข้อจำากัดในการชี้ชัด

ถึงสถานะของผู้ดำาเนินกิจกรรม (Staff) และผู้ร่วม

กิจกรรม (Actor) เนื่องจากในบางสถานการณ์ผู้

ร่วมกิจกรรมก็สามารถเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมได้

เช่นกัน 

5. อภิปรายผลการวิจัย (Conclusion and

 Discussion)

 สังคมของผู้พลัดถิ่นนั้นมีภาวะเสี่ยงต่อการ

เกิดความแตกแยก แต่การตั้งรกรากใหม่นั้นอาจ
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ไม่แย่เสมอไป หากสภาพแวดล้อมกายภาพใน

ที่ตั้งใหม่นั้นเอื้อให้สมาชิกในชุมชนน้ันสามารถ

สร้างปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุนการสร้างต้นทุนด้าน

การดำารงชีพ ซึ่งจะนำาไปสู่การรักษาหรือสร้าง

ความยึดโยงทางสังคม (social re-articulation) ไว้

 ผู้พลัดถิ่นในกรณีศึกษานี้มีความเป็น

พลวัตในความพยายามยึดโยงความสัมพันธ์

ทางสังคม โดยอาศัยการปรับหรือสร้างสภาพ-

แวดล้อมในถิ่นฐานใหม่ทั้งในรูปแบบพื้นที่กึ่ง

สาธารณะและสาธารณะกลุ่มเครือญาติที่ถือเป็น

รากฐานสำาคัญในการรักษาความยั่งยืนของการมี

ปฏิสัมพันธ์ใช้พื้นที่กึ่งสาธารณะระหว่างบ้าน ที่

อยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน (Co-location) 

 หลังการย้ายถ่ินเกิดกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน

ที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างกว่าเครือญาติ 

ที่อาจอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างกัน (Tran spatial) แต่

มามีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการทำาอาชีพ  

 ในกรณีที่การย้ายถ่ินฐานที่มีความจำาเป็น

และหลีกเล่ียงไม่ได้ การออกแบบและวางแผนพ้ืนท่ี 

การออกแบบการต้ังบ้านเรือนสำาหรับผู้พลัดถ่ิน 

เพื่อลดผลกระทบด้านการแตกแยกทางสังคม

ควรรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเครือญาติ

ด้วยการจัดพื้นที่ต้ังบ้านเรือนในที่ใหม่ที่ควรอยู่

ใกล้กัน และคนในชุมชนควรได้รับโอกาสในการ

เข้าใช้พื้นที่สาธารณะ (Roger & Wang, 2006) หรือ

พื้นที่ทางการเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุน

การทำาอาชีพและรวมกลุ่มทางสังคม เพื่อลด

โอกาสในการเกิดความแตกแยกทางสังคมหลัง

การพลัดถิ่น 

6. ข้อจำากัดในการวิจัย

 เน่ืองจากการย้ายถ่ินเกิดข้ึนมาต้ังแต่ปี 2507

ทำาให้ข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพ-

แวดล้อมกายภาพของถิ่นฐานเดิมในภาคอีสาน 

หรือช่วงต้นของการต้ังถิ่นฐานในที่ใหม่หาได้ยาก 

ส่งผลให้เกิดข้อจำากัดในการเปรียบเทียบสภาพ

แวดล้อมกายภาพปัจจุบันกับในอดีต และต้อง

อาศัยการสัมภาษณ์ และการเปรียบเทียบสาม

เส้าด้านข้อมูลความทรงจำาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เป็นหลัก  

7. ข้อเสนอแนะ

 งานวิจัยนี้มุ่งเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มชาวนาอีสานหลัง

การพลัดถิ่นและได้มาตั้งถิ่นฐาน ณ หมู่บ้าน

สมานมิตรในปี พ.ศ. 2507 เพื่อศึกษาการปรับตัว

ระยะยาวที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์

ที่ยั่งยืนในภายหลังการผลัดถิ่น  ในขั้นต่อไปการ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อม

กายภาพกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มอาชีพ

อื่นๆ หรือการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจะช่วย

ทำาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม

กายภาพและความแตกแยก หรือความยึดโยง

ทางสังคมของชุมชนนี้หรือชุมชนพลัดถิ่นอื่นๆ 

ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันสถานการณ์การขยายตัวของเมืองมีสภาวะการเจริญเติบโต และขยายตัวของพื้นที่เมือง

อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างไร้แบบแผนส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบ

หรือรูปร่างของเมือง ระบบเมือง และความเป็นเมืองในอนาคต  บทความนี้ทำาการศึกษาทบทวนการ

สร้างแบบจำาลองทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเชิงพื้นที่เมือง โดยทำาการศึกษาแบบจำาลองทางพื้นที่

ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การขยายตัวของเมือง ทบทวนทางด้านทฤษฏี และกระบวนการ

วิเคราะห์ของแบบจำาลองรวมทั้งศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียในแต่ละแบบจำาลอง จากการศึกษาพบว่า 

แบบจำาลอง CLUE-S  มีเหมาะสมในการนำาไปใช้เป็นเครื่องมือทางเทคนิคช่วยวิเคราะห์ และสนับสนุน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการขยายตัวของพื้นที่เมือง และคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเชิง

พื้นที่เมืองต่อไป

คำาสำาคัญ: การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเชิงพื้นที่เมือง แบบจำาลองทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ แบบ

จำาลอง CLUE-S 

Abstract

 Currently, several areas in Thailand is undergoing the largest wave of urban growth and 

urbanization. As urban areas rapidly and continuously expanded, urban development create 

perhaps a direct impact to urban shape of cities, cities, and urban growth in the future. The aims 

of this paper are: firstly, to reviews the literature of modelling Geographic Space by applying 

Remote Sensing (RS) technique with Geographic Information System (GIS) for the prediction of 

future urban growth and secondly, to find out the most suitable approaches that can realistically 

simulation urban growth. According to the studies, The CLUE-S model is suitable software to 
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use as the technical tool in order to analyzing and supporting research for the prediction of future 

urban growth.

Keywords: The Prediction of Future Urban Growth, Modelling Geographic Space, The 

Conversion for Land Use and its Effects Small Regional Extent 

1. บทนำา

 สถานการณ์การเติบโตของพื้นที่เมืองใน

ประเทศเกือบท่ัวโลกหลายๆ แห่งได้เกิดการพัฒนา

เข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และยังคงมี

แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

โดยในปี 2050 มีการคาดการณ์ไว้ว่าจำานวน

ประชากรที่อาศัยในเมืองจะมีมากขึ้นถึงร้อยละ 

66 ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน คือ ร้อยละ 54 ของ

ประชากรโลกทั้งหมด (องค์การสหประชาชาติ, 

2557) การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรที่รวดเร็ว

ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว 

และต่อเนื่องก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างไร้

แบบแผนส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบหรือ

รูปร่างของเมือง  ระบบเมือง และความเป็นเมือง

ในอนาคต ปัจจุบัน    มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) และระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information 

System) ในการสร้างแบบจำาลองทางพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ 

(Modelling Geographic Space) เพื่อคาดการณ์

แนวโน้มการขยายตัวเชิงพ้ืนท่ีเมือง โดยแบบจำาลอง

ทางพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์เพ่ือการศึกษาการขยายตัวของ

พื้นที่เมืองในปัจจุบันน้ันมีความหลากหลายและ

มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันบทความนี้จึงเป็นส่วน

หนึ่งของงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำาการศึกษา

และเปรียบเทียบหาแบบจำาลองทางพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์

ที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาและคาดการณ์

แนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่เมือง เพื่อนำาไป

ใช้เป็นเครื่องมือทางเทคนิคช่วยวิเคราะห์และ

สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัว

ของพื้นที่เมืองและคาดการณ์แนวโน้มการขยาย

ตัวเชิงพื้นที่เมืองต่อไป  

2. วิธีการศึกษา

 ผู้วิจัยได้ทำาการทบทวนวรรณกรรม และ

ศึกษาทฤษฏีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับแบบ

จำาลองทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ เพื่อคาดการณ์การ

ขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง ศึกษากระบวนการวิเคราะห์

ของแบบจำาลอง รวมทั้งศึกษาถึงข้อดี และข้อเสีย

ของแบบจำาลอง    เพื่อทำาการเปรียบเทียบหาแบบ

จำาลองท่ี                  มีความเหมาะสมต่การนำาไปใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในงานวิจัยต่อไป โดยทำาการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิจัย และงานเขียน

2.1 ภูมิสารสนเทศกับแบบจำาลองการคาดการณ์

 แนวโน้มการเติบโตของเมือง

 เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยี  

ที่เกิดจากการบูรณาการและพัฒนาทั้งทางด้าน    

ระบบวิทยาศาสตร์ และเทคนิคทางด้านวิทยาการณ์

คอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยความก้าวหน้า

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำาให้ เกิด

เทคโนโลยี เชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ หรือระบบสาร-

สนเทศภูมิศาสตร์ขึ้น มีกระบวนการทำางานด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ ทำาการจัดเก็บข้อมูล นำาเข้า

ข้อมูล เรียกค้นข้อมูลและวิเคราะห์ แสดงผลใน

ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

จัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
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สิ่งแวดล้อม นำามาใช้ในการติดตามการเปลี่ยน

แปลงด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแบบจำาลองทางพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ

ด้านภูมิสารสนเทศท่ีถูกสร้างข้ึน เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการมุ่งเน้น ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการ

เชิงสาเหตุและการตัดสินใจ (Kahn & Wiener,  

1967) และแบบจำาลองทางพื้นที่ภูมิศาสตร์เป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นมุมมองเกี่ยวกับ

โลก และความไม่แน่นอนทำาให้สามารถปรับตัว

ได้อย่างเหมาะสมได้ (Schewarz, 1996) ถูกนำามา

ใช้ในด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Yao et al., 

2015) และใช้ในการคาดการณ์การใช้ที่ดิน และ

การเปลี่ยนแปลง สิ่งปกคลุมดินเป็นเครื่องมือที่

ช่วยในการอธิบายและสร้างความเข้าใจในการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ

การเปลีย่นแปลงในอนาคตอนัใกล ้เปน็ประโยชน์

ในด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการด้าน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการบรรเทาผลกระทบ 

(Pijanowski et al., 2002) และนอกจากนี้ด้วย

สถานการณ์ในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองมี

สภาวะการเจริญเติบโต และขยายตัวของพื้นที่

เมืองอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องเกิดเป็นปรากฏ-

การณ์ความเป็นเมืองในระดับโลก (urbanization) 

จึงมีการนำาแบบจำาลองทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ไปใช้

เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเมือง โดย

แบบจำาลองการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโต

ของเมือง (Urban Growth Prediction-Models) 

เป็นแบบจำาลองที่แสดงความสัมพันธ์ทางด้าน

ความซับซ้อนเชิงพื้นที่ และมิติด้านช่วงเวลาที่

สะท้อนถึงผลกระทบของปัจจัยทางด้านชีววิทยา 

เศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลให้เกิดรูปแบบ

ขนาดลักษณะเมืองที่แตกต่างกันซึ่งจะแสดง

ให้เห็นถึงกระบวนการการพัฒนาเมือง (Yang, 

2002)        โดยแบบจำาลองการคาดการณ์แนวโน้ม

การเติบโตของเมืองสามารถอธิบายได้ถึงข้อมูล

พ้ืนฐาน การสอบเทียบและการทวนสอบ การแปล

ตีความ  การวิเคราะห์และนำาเสนอผลลัพธ์ของ

แบบจำาลอง การอธิบายความแตกต่างหลากหลาย

ทางพื้นที่เมือง การวิเคราะห์รูปแบบการขยายตัว

ของเมือง ในทางด้านมิติของเวลาหรือหลายช่วง

เวลา (Herold et al., 2005) 

2.2 ประเภทแบบจำาลองการคาดการณ์แนวโน้ม

 การเติบโตของเมือง

 ปัจจุบันแบบจำาลองการคาดการณ์แนวโน้ม

การเติบโตของเมืองมีความหลากหลายทางเง่ือนไข

วัตถุประสงค์และมีความเฉพาะตัว โดยแบบ

จำาลอง ทีม่กีารนำามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย เปน็ระบบ

ฟรีซอฟต์แวร์ และสามารถวิเคราะห์ในโปรแกรม

ด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ได้ ประกอบด้วย

แบบจำาลอง ดังต่อไปนี้

2.2.1. แบบจำาลอง Cellular Automata modelling 

 เป็นประเภทแบบจำาลองท่ีมีลักษณะเหมือน

กริดหรือเซลล์ที่อยู่อย่างอิสระมีขนาดตาราง

เท่ากับ 3x3 หรือ 5x5 สามารถเปลี่ยนรูปแบบ

ได้โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ชีวิต (Game of Life Theory)

มีกระบวนการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยน

แปลงโดยใช้ความน่าจะเป็นรวมเข้ากับข้อมูล

สภาวะแวดล้อมที่สามารถแสดงผลได้ในลักษณะ

เชิงพื้นที่โดยทำาการกำาหนดพื้นที่เมือง พื้นที่ย่าน

หรือพื้นที่ใกล้เคียง (Neighbourhood) เพื่อกำาหนด

เซลล์แวดล้อมเพื่อเข้าสู่การจำาลอง 

2.2.2 แบบจำาลอง Markov chain analysis 

 เป็นแบบจำาลองท่ีอยู่ในประเภทแบบจำาลอง

ทางด้านสถิติ (Spatial statistics modelling) ที่ใช้

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
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ของตัวแปรเพื่อทำาการพยากรณ์พฤติกรรมใน

อนาคตของตัวแปรน้ัน โดยมีกระบวนการณ์วิเคราะห์ 

คือ ต้องทราบสัดส่วนของการใช้ที่ดิน (V) ใน 2 

ช่วงท่ีมีระยะห่างเท่ากัน แล้วนำามาพิจารณาความ

น่าจะเป็นของการเปล่ียนแปลง  (P)   ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ

ของ Matrix คูณกับสัดส่วน V ของเนื้อที่การใช้

ที่ดินในระยะที่ 2 จะได้เนื้อที่การใช้ที่ดินในระยะ

ที่ 3 ซึ่งมีความห่างจากระยะที่ 2 เท่ากับระยะที่ 

2 ห่างจากระยะที่ 1 และทำาการคูณต่อไปก็จะ

ได้ผลลัพธ์ในระยะที่ 4 และ 5 ต่อไป (สถิตย์ 

วัชรกิตติ, 2523)

2.2.3 แบบจำาลอง CA-Markov

 เป็นแบบจำาลองที่ใช้ในโปรแกรม IDRISI ซึ่ง

เปน็ซอฟแวรท์างดา้นการรบัรูจ้ากระยะไกล             เปน็

การประยุกต์ใช้ร่วมกันระหว่างแบบจำาลอง Cellular 

Automata และ Markov Chain ใช้ในการคาดการณ์

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจากการเปลี่ยน-

แปลงเชงิปรมิาณ มกีระบวนการวเิคราะหโ์ดยการ

ใช้ข้อมูลโอกาสท่ีได้จากแบบจำาลอง Markov Chain

และนำามาร่วมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเซลล์

รอบข้างที่มีผลต่อสถานะของเซลล์ ตรงกลางโดย

ใช้แบบจำาลอง Cellular Automata ในการอธิบาย

ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดย CA filter จะเคลื่อนทับข้อมูล

ในปีที่เริ่มศึกษาไปที่ละเซลล์จนครบพื้นที่ศึกษา 

จากนั้นจะเริ่มเคลื่อนที่ซ้อนทับทีละเซลล์อีกคร้ัง 

และเคลื่อนที่วนเซลล์ไปจนครบตามจำานวนรอบ

เท่ากับช่วงเวลาที่ต้องการศึกษากระบวนการ

พิจารณาจะทำาการวนซ้ำาจนครบรอบกำาหนดการ

เปลี่ยนแปลงตามทฤษฎี Game of Life และ

โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์

ด้วย Markov Chain Analysis

2.2.4 แบบจำาลอง CLUE-S 

 แบบจำาลอง CLUE-S เป็นแบบจำาลองที่ถูก

พัฒนามาจากแบบจำาลอง CLUE ใช้วิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน และการใช้ที่ดิน โดย

ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นพื้นฐานของการกำาหนด

ค่าพารามิเตอร์ หรือค่าคงท่ีขอแบบจำาลองท่ีเช่ือม

โยงระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลักดัน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยการแข่งขันกันระหว่างการ

ใช้ที่ดินในแต่ละประเภท สามารถจัดสรรพื้นที่ 

(Allocation) ตามความเหมาะสม โดยอาศัยการ

กำาหนดเงื่อนไขเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการเปลี่ยน-

แปลงเชิงพื้นที่จากนโยบายระดับบนลงล่าง (Top

Down) กับความต้องการอุปสงค์เชิงพื้นที่ (Spatial

Demand) จากกลุ่มคนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเปลี่ยน-

แปลงเชิงพื้นที่แบบล่างขึ้นบน (Bottom up) ตาม

ลักษณะที่ ต้ังที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทต่างๆ ในพื้นที่ตามปัจจัยขับเคลื่อน 

(Driving Factors) ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อม

โยงกับแบบจำาลองในศาสตร์ด้านต่างๆ ได้ แบบ

จำาลอง CLUE-S มีกระบวนการวิเคราะห์ทาง

สถิติโดยการใช้ binary logistic regression หาค่า

สัมประสิทธิ์ของสมการของปัจจัยต่างที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งจะแสดงถึงความ

เหมาะสมของการใช้ที่ดินในแต่ละประเภท โดย

กำาหนดให้ค่าความน่าจะเป็นของการใช้ที่ดินใน

แต่ละชนิดมีค่าเป็น 1 และ 0 ซึ่งแทนการปรากฏ

และไม่ปรากฏการใช้ท่ีดินประเภทน้ันๆ ตามลำาดับ

จากนั้นจึงหาความสัมพันธ์ของประเภทการใช้

ที่ดินแต่ละประเภทกับปัจจัยต่างๆ ที่เตรียมไว้

เพ่ือสร้างเป็นสมการในการคาดคะเนการเปล่ียน-

แปลงการใช้ที่ดิน หลังจากได้สมการแล้วจะมี

การทดสอบสมการว่ามีความน่าเช่ือถือของการ

พยากรณ์มากน้อยเพียงใดโดยการใช้ค่า Receiver

Operating  Characteristic ในการตรวจสอบ (นิติ 

เอี่ยมชื่น, 2556)

2.2.5 แบบจำาลอง Artificial Neural Network (ANN)

 เป็นโปรแกรมทางด้านสถิติที่ใช้เทคนิคใน

การหาปริมาณ และการสร้างแบบจำาลองเชิงซ้อน
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โดยมีลักษณะการจำาลองโครงข่ายประสาทของ

มนุษย์ออกมาใช้งาน มีลักษณะเหมือนกล่องดำา 

(Black box) ไม่แสดงรายละเอียดใดๆ และไม่

แสดงถึงวิธีการได้มา แต่ภายในจะประกอบไป

ด้วยความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ  ที่ป้อนเข้าไป

ภายใต้การควบคุมและการเรียนรู้จากข้อมูลใน

อดีต การประมวลผลจะมีการสร้างโครงข่ายเซลล์

ในแต่ละชั้นจะเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทในชั้น

ต่อไป และแต่ละการเชื่อมต่อคูณกับค่าน้ำาหนัก

ในแต่ละสาขา โดยเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีความ

สำาคัญที่ส่งผลต่อการดำาเนินการ ไม่นำาตัวแปรที่

ส่งผลน้อยมาพิจารณา โดย ANN จะมีขั้นตอน

ในการเรียนรู้เรียกว่า ANN training โดยทำาการ

เรียนรู้ลักษณะและชุดข้อมูลที่ดำาเนินการ input 

ทำาการพิจารณาทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบ

ชุดข้อมูลทั้งหมดแล้วจะทำาการ output สร้าง

ผลลัพธ์ออกมา (พลภัทร เหมวรรณ, 2557)

2.3 การเปรียบเทียบแบบจำาลอง 

 เพื่อหาแบบจำาลองที่มีความเหมาะสมใน

การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของเมือง 

ผู้วิจัยจึงได้ทำาการทบทวนงานวิจัยที่ได้ทำาการ

เปรียบเทียบแบบจำาลองต่างๆ เพื่อใช้ประกอบ

การตัดสินใจในการนำาไปใช้เป็นเคร่ืองมือศึกษา

โดยจะทำาการอ้างอิงจากงานวิจัย ดังนี้ Aburasa 

et al. (2016) ทำาการศึกษาการจำาลองและการ

คาดการณ์การเติบโตของเมืองโดยใช้แบบจำาลอง 

cellular automata ได้ทำาการทบทวนงานวิจัย

และเปรียบเทียบแบบจำาลองที่มีการประยุกต์ใช้

เพื่อศึกษาการขยายตัวของเมือง โดยทำาการ

เปรียบเทียบข้อคิดเห็นในการใช้แบบจำาลอง

ตา่งๆ จากผูว้จิยัทา่นอืน่ๆ เปน็ตารางดงันี ้(รปูที ่1 ) 

        
ที่มา: Aburasa et al., 2016

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อคิดเห็นจากผู้ใช้แบบ
จำาลอง

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาของงานวิจัยพบ

ว่า CA Model เป็นหนึ่งแบบจำาลองที่นำามาศึกษา

รูปแบบการเติบโตของเมืองได้ โดยมีโครงสร้าง

แบบจำาลองท่ีความเรียบง่าย และมีความเป็นไปได้

ในการวิวัฒนาการ แต่มีข้อจำากัดที่เป็นจุดอ่อนใน

ด้านปริมาณ และความสามารถในการวิเคราะห์

การเติบโตของเมืองจะลดลงเมื่อทำาการประยุกต์

ใช้ร่วมแบบจำาลองอื่นๆ เช่น กระบวนการลำาดับ

ชั้นของระบบวิเคราะห์ (AHP) การวิเคราะห์กับ 

Markov Chain จะขาดความสมจริงของแบบ

จำาลองในด้านการนำาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม มิติเชิงพื้นที่ และเวลา นอกจากนี้งาน

วิจัยของ Agarwal et al. (2001) ได้ทำาการศึกษา

แบบจำาลองการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดิน โดยการใช้หลักเกณฑ์ที่คำานึงถึงปัจจัยทาง

ด้านพื้นที่ เวลา และการตัดสินใจของมนุษย์ โดย
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ทำาการศึกษาแบบจำาลองทั้งหมด 19 แบบจำาลอง 

โดยในแบบจำาลอง 19 แบบจำาลองมีแบบจำาลอง

ที่ผู้วิจัยสนใจนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา

การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่

เมืองด้วยกัน 3 แบบจำาลอง ได้แก่ แบบจำาลอง 

CLUE (Veldkamp & Fresco, 1996a) แบบ

จำาลอง Spatial Markov model (Wood et al., 

1997) แบบจำาลอง Cellular automata model 

(Clarke et al., 1998; Kirtland et al., 2000) ใน

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแบบจำาลอง

ในบทความนี้พบว่าแบบจำาลอง CLUE Model 

มีความสามารถใช้ในการจำาลองการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของของสิ่งปกคลุมดิน (LULC) ได้

เนื่องจากแบบจำาลอง CLUE เป็นแบบจำาลองที่มี

ความยืดหยุ่นสามารถทำาการวิเคราะห์ได้ครอบ-

คลุมทั้งปัจจัยทางด้านชีววิทยา การตัดสินใจของ

มนุษย์  สามารถวิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีความแตก-

ต่างกันได้และสามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้ใน

หลายระดับพ้ืนท่ี ดังตารางการเปรียบเทียบแสดง

ในรูปที่ 2 

ที่มา: Agarwal et al., 2001

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบแบบจำาลอง

และ Wei Yi et al. (2012) ทำาการศึกษาความ

ยืดหยุ่นของแบบจำาลองการณ์คาดการณ์การใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยทำาการเปรียบเทียบระหว่าง

แบบจำาลอง CLUE-S และแบบจำาลอง Dinamica 

EGO ศึกษารูปแบบแบบจำาลอง และวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์ เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของ

การจำาลอง พบว่า แบบจำาลอง CLUE-S มีการ

วิเคราะห์ และแสดงผลแบบจำาลองที่สอดคล้อง

กับสถานการณ์ความเป็นจริงมากกว่าแบบจำาลอง

Dinamica EGO ที่ใช้กระบวนการณ์วิเคราะห์ 

Markov    ในการคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ในอนาคต

3. ผลการศึกษา

 จากการศึกษาแบบจำาลองการคาดการณ์

แนวโน้มการขยายตัวของเมือง ได้แก่ แบบจำาลอง

Cellular Automata แบบจำาลอง Markov chain 

แบบจำาลอง CA-Markov แบบจำาลอง CLUE-S 

และแบบจำาลอง Artificial Neura Network (ANN) 

ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาทบทวนวรรณกรรมถึงจุดแข็ง

และจุดอ่อนของการวิเคราะห์และการแสดง

ผลลัพธ์ในแต่ละแบบจำาลอง นอกจากนี้ ผู้วิจัย

ได้ทำาการกำาหนดเกณฑ์การเลือกใช้แบบจำาลองที่

มีความเหมาะสมกับการศึกษาการขยายตัวด้าน

พื้นที่เมือง ดังนี้

 1. เป็นแบบจำาลองท่ีสามารถนำามาวิเคราะห์ 

ในโปรแกรมด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ได้  

และเป็นฟรีซอฟต์แวร์ 

 2. แบบจำาลองสามารถนำาปัจจัยที่มีความ

เกีย่วขอ้งมาวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม   ทัง้ปจัจยั

ในด้านพื้นที่ เวลา ชีววิทยา และการตัดสินใจ

ของมนุษย์ 

 3. แบบจำาลองสามารถแสดงผลลัพธ์ที่

สอดคล้องกับลักษณะสภาพความเป็นจริงของ
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พื้นที่และมีความแม่นยำาสูง พบว่า แบบจำาลอง 

Cellular Automata เป็นแบบจำาลองที่มุ่งเน้นการ

จำาลองรูปแบบเชิงพื้นที่มากกว่าการตีความไม่

สามารถแสดงผลความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ

ขยายตัวของเมืองในสภาพความเป็นจริงที่มี

ความซับซ้อนของหลายปัจจัยทั้งปัจจัยด้าน การ

ตัดสินใจของมนุษย์และปัจจัยด้านชีววิทยาไปใช้

ในการวิเคราะห์ได้ทำาให้การแสดงผลของแบบ

จำาลองไม่สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงของ

พื้นที่ แบบจำาลอง Markov chain สามารถแสดง

และวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบจำาลอง

ได้แต่ไม่สามารถนำาปัจจัยอื่นๆ มาทำาการการ

วิเคราะห์ได้ทำาให้แบบจำาลองที่ได้มีความคลาด

เคลื่อนของผลลัพธ์ ไม่สอดคล้องกับสภาพของ

พื้นที่ แบบจำาลอง CA-Markov สามารถแสดง

และวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบจำาลอง

ได้แต่ไม่สามารถพิจารณาสาเหตุหรือที่มาของ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และไม่ได้คำานึงถึง

ปัจจัยในด้านภูมิศาสตร์ทำ าให้ผลของแบบ

จำาลองที่ได้ไม่มีความเก่ียวเน่ืองกับลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ไม่สามารถทำาการกำาหนด

พื้นที่เฉพาะที่มีแนวนโยบายเจาะจงที่ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ได้ เช่น พื้นที่อนุรักษ์ 

เขตทหาร อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น และนอกจาก

นี้ยังมีข้อจำากัดในด้านการใช้ข้อมูลช่วงเวลาปี

ตั้งต้นและช่วงเวลาปีที่คาดการณ์ต้องมีช่วง

ระยะเวลาที่เท่ากันเท่านั้น แบบจำาลอง CLUE-S 

สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบจำาลอง

ได้และในการวิเคราะห์แบบจำาลองสามารถนำา

ปัจจัยที่ครอบคลุมทั้งทางด้านชีววิทยา ด้านเชิง

พื้นที่ และการตัดสินใจของมนุษย์มาใช้วิเคราะห์

ได้ และยังสามารถทำาการจัดสรรพื้นที่ (Allocation)

ตามความเหมาะสมโดยกำาหนดเงื่อนไขเชิง

นโยบายกับความต้องการอุปสงค์เชิงพื้นที่ ทำาให้

ผลลัพธ์แบบจำาลองที่ได้มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะสภาพความเป็นจริง และผลการศึกษา 

Artificial Neural Network (ANN)  ไม่แสดง

รายละเอียดใดๆ และไม่แสดงถึงวิธีการได้มา

ของข้อมูล สามารถแสดงผลเป็นแบบจำาลองได้

แต่ต้องอาศัยการทำางานร่วมกับแบบจำาลองอ่ืนๆ 

(รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 แสดงผลการศึกษาแบบจำาลอง

4. สรุปผลการศึกษา

 จากผลการศึกษาพบว่าแบบจำาลอง CLUE-S 

Model เป็นแบบจำาลองที่มีการนำามาใช้งานอย่าง

แพร่หลาย และสามารถนำามาวิเคราะห์ในโปรแกรม

ด้านระบบภูมิสารสนเทศได้ และเป็นซอฟต์แวร์

ประเภทฟรีแวร์ มีคุณสมบัติสามารถนำามาใช้เป็น

เครื่องมือในการศึกษาสามารถวิเคราะห์และ

แสดงผลแบบจำาลองได้สอดคล้องกับสภาพ

ลักษณะเชิงพื้นที่มากที่สุด โดยสามารถนำาปัจจัย

ที่มีความสำาคัญต่อการวิเคราะห์มาร่วมทำาการ

วิเคราะห์ทั้งปัจจัยทางด้านชีววิทยา ด้านเชิงพื้นที่ 

เวลา และการตัดสินใจของมนุษย์ มาใช้วิเคราะห์ 

นอกจากนี้ ยั งสามารถทำาการจัดสรรพื้นที่  

(Allocation) โดยกำาหนดเงื่อนไขเชิงนโยบายกับ

ความต้องการอุปสงค์เชิงพื้นที่เป็นข้อดีสามารถ
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ใช้ได้ในพ้ืนท่ีทีมีความเฉพาะ ทำาให้มีความผิดพลาด

ของแบบจำาลองน้อยกว่าแบบจำาลองอื่นๆ ผู้วิจัย

จึงทำาการเลือกใช้แบบจำาลอง CLUE-S Model 

เป็นเครื่องมือในการทำาการศึกษางานวิจัยด้าน

การขยายตัวของพ้ืนที่ เมืองและคาดการณ์

แนวโน้มการขยายตัวเชิงพื้นที่เมืองต่อไป
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่สาธารณะกับการพัฒนาย่านการค้า 

กรณีศึกษา พื้นที่สาธารณะริมคลองโอ่งอ่าง

Analysis of the Relationship of Public Space and Commercial 

Development Area: A Case Study of Ong Ang Canal

พรพรรณ พานิชการ1 และ รศ. ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์2
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บทคัดย่อ

 พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นพ้ืนท่ีรวมตัวของกลุ่มคนท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีน้ันมีความหลากหลาย

ของกลุ่มคนและกิจกรรม โดยในปัจจุบันพื้นที่สาธารณะบริเวณริมคลองโอ่งอ่าง เป็นพื้นที่ที่ยังขาด

การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่สร้างความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สำาหรับทุกคนได้ ในการ

ศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาลักษณะของผู้ใช้พื้นที่สาธารณะกับการทำากิจกรรม 2.วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของพื้นที่กับกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในย่านเมืองเก่า โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

การสำารวจพื้นที่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาที่คาดว่าจะนำาไปสู่

การวางแผนพื้นที่สาธารณะบริเวณริมคลองโอ่งอ่างในบริบทของรูปแบบการใช้พื้นที่ประเภทพื้นที่

สาธารณะเพื่อรองรับการใช้งานพื้นที่สาธารณะในอนาคต

คำาสำาคัญ: พื้นที่สาธารณะ  ย่านการค้า  คลองโอ่งอ่าง 

Abstract

 The public space is the space that allows people to access the area, containing a variety 

of people and activities. This study aims to 1) study the characteristics of users of the public 

space and activities 2) analyses the relationship between the public space and activities which 

affects the development in the historical town zone. The researching tools consists of site survey, 

questionnaire, and interview with the target group. It was anticipated that the research will lead 

to the planning of program and type of public space near Ong Ang Canal to support the use of 

public space in the future.

Keywords: Public Space, Commercial, Ong Ang Canal
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1.บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญ

ต่อเมือง เป็นที่ต้องการของทุกคนและเข้าถึงได้ 

เมื่อพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ลดลงหมดไป ก่อเกิด

การรื้อฟื้นและสร้างพื้นที่สาธารณขึ้นมาใหม่ นำา

ไปสู่การทวงคืนพื้นที่สาธารณะริมน้ำาให้กลับมามี

คุณค่า ในกรณีศึกษาพื้นที่สาธารณะริมคลองโอ่ง

อ่าง ซึ่งมีประวัติศาสตร์และความสำาคัญในอดีต 

ดังนี้

ตารางที่ 1 ลำาดับเหตุการณ์สำาคัญของคลองโอ่งอ่าง

ปี พ.ศ. เหตุการณ์

พ.ศ.2326 รัชกาลที่1 โปรดให้ขุดคลองพระนคร

พ.ศ.2510 คณะรัฐมนตรีมีมติให้คลองรอบกรุงเป็น
คลองอนุรักษ์ 

พ.ศ.2519 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ตลอดแนวคลอง

พ.ศ.2526 จำานวนร้านค้าเพิ่มขึ้นจากเดิม 
จนเป็นแหล่งเศรษฐกิจขึ้นชื่อ

พ.ศ.2540 มีมติการอนุรักษ์ จัดระเบียบคลองโอ่ง
อ่างและปรับปรุงสะพานหัน

พ.ศ.2543 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์มีมติให้ กทม. รื้อถอนแผง
ค้าที่รุกล้ำาบริเวณคลอง

พ.ศ.2547 สำานักงานตลาด กทม. ติดป้ายประกาศให้
ผู้ค้าย้ายออกจากพื้นที่ 

พ.ศ.2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รื้อถอน แต่ยังมี
การทำาการค้า

พ.ศ.2558 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำา และปรับภูมิ
ทัศน์พื้นที่โดยรอบคลองโอ่งอ่าง

ที่มา: ผู้วิจัย, 2560

 ปัจจุบันพ้ืนท่ีสาธารณะริมคลองโอ่งอ่าง ไม่มี

การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

ของคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ซึ่งหาก

ปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไป พื้นที่สาธารณะแห่งนี้มี

ความเสี่ยงที่จะกลับสู่สภาพเดิมถูกบุกรุกและยึด

ครองพื้นที่อีก

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1) ศึกษาลักษณะของผู้ใช้พื้นที่สาธารณะ

ในอนาคตกับการทำากิจกรรม 

 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่กับ

กิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในย่านเมืองเก่า

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่

 พื้นที่ศึกษาคลองอ่างอ่าง เป็นส่วนหนึ่ง

ของคลองรอบกรุงที่ต่อจากคลองบางลำาพู ตรง

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ปลายคลองออกไปสู่แม่น้ำา

เจ้าพระยาใกล้วัดบพิตรพิมุขและอยู่บริเวณเส้น

แบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์ 

ในเกาะรัตนโกสินทร์ ดังรูปที่ 1

ที่มา: ผู้วิจัย, 2560

รูปที่ 1  พื้นที่ศึกษาคลองโอ่งอ่าง

1.4 การดำาเนินการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical 

research) การสำารวจภาคสนาม แบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์บุคคล นอกจากการทบทวน

เอกสารต่างๆ  ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบ

การวิจัย
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1.5 วิธีการดำาเนินการศึกษา

 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี รวมถึงงานวิจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะ

 2) การศึกษาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และลักษณะของผู้ใช้พื้นที่สาธารณะริมคลอง

โอ่งอ่าง

 3) การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

พื้นที่ศึกษาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ

ลักษณะการใช้พื้นท่ีสาธารณะ

 4) สรุปผลการศึกษาและนำาเสนอแนวทาง

การจัดการพื้นที่สาธารณะริมคลองโอ่งอ่างใน

อนาคต

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ

 สุธาริน คูณผล (2541) ได้ศึกษาคำาจำากัด

ความของพ้ืนท่ีสาธารณะจากนักคิดต่างๆ

ไว้ดังนี้ (1) Bernard Tschumi (1990 as cited

in Madanipour, n. p.) การนิยามคำาว่าพื้นที่ใดๆ 

คือ การระบุคุณสมบัติที่แน่ชัดของพื้นที่ความ

หมายของพื้นที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบปิดล้อม

ของพื้นที่นั้นๆ (2) Steven Carr et al. (1992) 

นิยามพื้นที่สาธารณะไว้ว่าเป็นสถานที่ที่เปิดให้

คนทั่วไปเข้าถึงได้ มีรูปแบบและชื่อเรียกต่างกัน

ออกไปเป็นเจ้าของโดยรัฐหรือเอกชน (3) Ali 

Madanipour (1996) พื้นที่สาธารณะ คือ พื้นที่

ที่เปิดให้คนเข้าถึงและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานสาธารณะซึ่ง

จดหาและบริการพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

(4) Blauw (1996) เห็นว่าองค์ประกอบที่สำาคัญ

คือความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) 

และชีวิตสาธารณะ (Public life) (5) นอกจากนี้ 

Lynch, (1984) ได้กล่าวถึงพื้นที่สาธารณะ (pub-

lic space) ว่า คือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้

ประโยชน์ได้โดยไม่ถูกกีดกันทางสภาพเศรษฐกิจ

และสังคม ได้แก่ ถนน ทางเท้า ลานกิจกรรม

ต่างๆ ของเมือง พื้นที่โล่งหน้าอาคาร และสวน

สาธารณะมีผู้คนในเมืองมารวมตัวกันใช้พื้นที่

เพื่อทำากิจกรรม ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เน้นจุดรวมหลัก

ของชีวิตสังคมเมืองรวมถึงการสัญจรหลักของ

เมือง

3.การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ

 จากการศึกษาข้อมูล จากแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการลงสำารวจพ้ืนท่ี 

พบว่า พื้นที่บริเวณคลองโอ่งอ่างหลังจากการรื้อ

ถอนส่ิงปลูกสร้างที่รุกล้ำาพื้นที่บนคลองโอ่งอ่าง 

มีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ แต่ยังขาดการ

จัดการพ้ืนท่ีและการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเก็บแบบ

 สอบถาม

 จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม นำา

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่สาธารณะ

กับกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาในย่านการค้า 

ความพึงพอใจของผู้มาใช้งานที่มีต่อพื้นที่ศึกษา

และความคิดเห็น เก่ียวกับข้อเสนอแนะต่อพ้ืนท่ี

สาธารณะบริเวณคลองโอ่งอ่าง

4.การศึกษาและวิเคราะห์การใช้พื้นที่

 คลองโอ่งอ่าง คือ ส่วนหนึ่งของคลองรอบ

กรุงปลายคลองไปออกแม่น้ำาเจ้าพระยา เป็นเส้น

แบ่งเขตระหว่างเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ 

ในอดีตพื้นที่นี้เป็นแหล่งขายเครื่องดินเผาของ

ชาวมอญและจีน ต่อมามีชื่อเสียงการขายผ้าและ

ของกระจุกกระจิกต่อมาสำานักงานตลาด กรุงเทพ-
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มหานคร เข้ามาก่อสร้างห้องแถวชั้นเดียวขนาด

ตลอดแนวคลองโอ่งอ่าง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ให้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือการค้าขายและเก็บสินค้า มีจำานวน

ร้านค้าทั้งหมด 500 ร้าน แบ่งเป็นพื้นที่เขต

สัมพันธวงศ์ 125 ราย เขตพระนคร 375 ราย

ซึ่งอยู่บริเวณสะพานดำารงสถิตถึงสะพานพิธพิมุข

ดังรูปที่ 2

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 2558

รูปที่ 2 ร้านค้าภายในสะพานเหล็กก่อนถูกรื้อถอน

 ต่อมาผู้ค้ามีการต่อเติมร้านค้าอย่างถาวร

โดยใชเ้สาและคานเหลก็คำายนั จนทำาใหพ้ืน้ทีร่อบ

คลองโอ่งอ่างหรือตลาดสะพานเหล็กมีสภาพ

ทรุดโทรมซึ่งสร้างความเสียหายให้โบราณสถาน

แห่งนี้ จึงต้องมีการจัดระเบียบโครงสร้าง รวมทั้ง

ย้ายร้านค้าที่รุกล้ำาบนคลองโอ่งอ่างออกไป 

ปัญหาที่สำาคัญ คือ การบุกรุกของร้านค้าบน

คลองโอ่งอ่าง ส่งผลให้กีดขวางทางระบายน้ำา 

ปัญหาน้ำาเน่าเสียจากการทิ้งขยะลงคลอง

 กรุงเทพมหานครมีคำาสั่งกรุงเทพมหานคร

ที่ 2170/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้ง

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกคลองโอ่งอ่าง

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คสช.มาตรา 44 เห็น

ชอบแนวคิดการอนุรักษ์และพัฒนาคลองโอ่งอ่าง

และให้รื้อถอนอาคารและแผงค้าที่รุกล้ำาบริเวณ

คลองโอ่งอ่าง เพ่ือเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์คลองโอ่งอ่าง

ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตน-

โกสินทร์ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

เป็นโบราณสถานที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถ

เข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะได้ ดังรูปที่ 3

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2558

รูปที่ 3 ก่อนและหลังการปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง

 จากที่กรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบ

บริเวณคลองโอ่งอ่างและสะพานเหล็ก หลังจากได้

ทำาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ออก เพื่อทำาให้

การระบายน้ำาในคลองดีข้ึน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์

และพ้ืนท่ีริมคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสัญจร

ทางเรือ มีการปลูกต้นไม้ริมสองฝั่งคลองรวมทั้งมี

ม้าหินอ่อนให้นั่งพักผ่อน

4.1 คมนาคมขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่

 ถนนสายหลักได้แก่ ถนนบำารุงเมือง บริเวณ

สะพานสมมตตอมรมาค ถนนหลวง บริเวณสะพาน

ระภพีฒัน ์ถนนเจรญิกรงุ บรเิวณสะพานดำารงสถติ

ถนนเยาวราช บริเวณสะพานภาณุพันธ์ ถนน

สายรองต่อจากถนนจักรเพชร ถนนพาหุรัด บริเวณ

สะพานหัน และถนนสายย่อยเลียบคลองโอ่งอ่าง

ทั้งสองฝั่ง สามารถเข้าถึงพื้นที่คลองโอ่งอ่างได้

หลายรูปแบบการเดินทาง โดยการสัญจรทางบก 

และการสัญจรทางน้ำา

4.2 การจัดการ นโยบายและโครงการท่ีเก่ียวข้อง

 (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง

บริ เวณสะพานดำารงสถิตถึงบริ เวณสะพาน

โอสถานนท์ เส้นทางที่ถูกพัฒนาอยู่บนแนวคิด 
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“Walking Street” หรือถนนคนเดิน ชูเรื่องราว

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้อง ถ่ินเป็น

จุดขายตั้งแต่สะพานดำารงสถิต สะพานภานุพันธุ์ 

สะพานหัน สะพานบพิตรพิมุข ถึงสะพาน

โอสถานนท์ 

 (2) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง โดย

การซ่อมแซมและบูรณะสะพานที่ข้ามคลอง

โอ่งอ่าง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อม

ต่อการเดินทางได้หลากหลายทั้งทางบกและทาง

น้ำา

 (3) โครงการสว่นตอ่ขยายรถไฟฟา้มหานคร 

ช่วงหัวลำาโพง-บางแค ซึ่งอยู่ในบริเวณย่านการค้า

ใกล้กับพื้นที่สาธารณะคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ สถานี

วังบูรพา และสถานีวัดมังกรกลมาวาส ในอนาคต

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และผู้มาซื้อ

สินค้าในย่านดังกล่าว ส่งผลให้มีความต้องการ

พื้นที่สาธารณะในย่านการค้าเพื่อเป็นสถานที่

พักผ่อนและทำากิจกรรมต่างๆ   

4.3 ลักษณะพฤติกรรมการใช้งาน

 จากการลงสำารวจและเก็บแบบสอบถามผู้

ใช้งาน พบว่า ผู้เข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะริมคลอง

โอ่งอ่างส่วนใหญ่มากจับจ่ายใช้สอยในย่านการค้า

บริเวณคลองโอ่งอ่าง เนื่องจากคลองโอ่งอ่างอยู่

ใกล้บริเวณย่านการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่

สำาคัญ ได้แก่ เยาวราช สำาเพ็ง พาหุรัด คลองถม 

เป็นต้น นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพ และวาดรูป 

ส่งผลให้พื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างหลังจากการปรับ

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม จึงเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาใช้งาน 

ตลอดจนผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่คลองโอ่งอ่าง

ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่ง

ที่อยู่อาศัย   

4.4 พื้นที่กับการทำากิจกรรม

 ลักษณะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

พบว่า มีความสัมพันธ์กับย่านการค้า คือกิจกรรม

ภายในพื้นที่สาธารณะถูกใช้เพื่อหยุดพักจากการ

ซื้อสินค้าการนั่งและยืนในพื้นที่ โดยการหยุดใช้

พื้นที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ใช้เป็นเส้นทางเดินเชื่อม

ต่อระหว่างสะพาน ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานอยากให้มี

การพัฒนาพื้นที่สาธารณะในอนาคตและถ้าย่าน

การค้านี้มีพื้นที่สำาหรับพักผ่อนจะมีจำานวนผู้มา

ใช้งานเพิ่มมากขึ้นและจะมาใช้บริการเป็นประจำา

4.5 ความต้องการพื้นที่สาธารณะของผู้ใช้งาน

 จากแบบสอบถามพบว่าผู้มาใช้พื้นที่

สาธารณะมีระดับความพึงพอใจระดับต่ำาถึงปาน

กลาง มีความต้องการให้ปรับปรุงและพัฒนา

พื้นที่สาธารณะบริเวณคลองโอ่งอ่าง คือการเพิ่ม

การดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ ด้านความสะอาด 

รักษาสิ่งแวดล้อม น้ำาในลำาคลอง และปรับปรุง

อาคารที่มีสภาพทรุดโทรมเกินไป ต้องการพื้นที่

สำาหรับออกกำาลังกาย องค์ประกอบพื้นฐานของ

พื้นที่สาธารณะ เช่น ถังขยะ ที่นั่งพัก และปลูก

ต้นไม้สวนดอกไม้ตลอดแนวทางเดินริมคลอง

โอ่งอ่าง

 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม พบว่า

ความต้องการของผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะส่วน

ใหญ่ต้องการให้มีการปรับปรุงพื้นที่ ดูแลรักษา

สภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาดของน้ำาในคลอง

อาคารที่เก่าทรุดโทรม มีการปรับทัศนียภาพให้

สวยงาม รวมทั้งจัดกิจกรรมในพื้นที่

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 จากการการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการนำาผลการศึกษา

ในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้งาน 
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และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับพื้นที่  

ความต้องการใช้งานพื้นที่สาธารณะในอนาคต 

สามารถสรุปได้ดังนี้ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ศึกษามี

ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่เนื่องจากติดถนน

สายหลัก สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยระบบขนส่ง

ท่ีมีความหลากหลาย และต้ังอยู่ใจกลางย่านการค้า

ที่สำาคัญ พื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยสำาคัญต่อย่าน

การค้า แต่พื้นที่สาธารณะย่านการค้าส่วนใหญ่

ไม่ได้เอื้ออำานวยต่อการพักผ่อนและนันทนาการ 

เช่นเดียวกับพื้นที่คลองโอ่งอ่างยังขาดการเชื่อม

โยงพื้นที่สาธารณะและย่านการค้า ผู้มาซื้อสินค้า

บางส่วนไม่ได้เข้ามาใช้พ้ืนท่ีเพราะยังขาดกิจกรรม

ในการรองรับ การออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการ

ใช้งานและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมไป

ถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้

และเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคต 

5.1 ข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาพื้นที่

 1) การดูแลและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะริม

คลองโอ่งอ่างในปัจจุบัน สร้างความเข้าใจให้กับ

ประชาชนผู้อาศัยในพ้ืนท่ี ผู้มาใช้งาน นักท่องเท่ียว

ให้ตระหนักถึงความสำาคัญของพื้นที่สาธารณะ

ช่วยกันดูแลรักษาและเป็นเจ้าของร่วมกัน

 2) การออกแบบพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ

กิจกรรมของผู้มาใช้งานในอนาคต พ้ืนท่ีสาธารณะ

ริมคลองโอ่งอ่างเป็นพื้นที่ติดต่อกับย่านการค้าที่

สำาคัญของกรุงเทพมหานครอย่างสำาเพ็ง พาหุรัด 

และเยาวราช และเป็นพื้นที่มีประวัติศาสตร์มา

ยาวนาน ควรมีการออกแบบรูปแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ

ให้สอดคล้องกับการใช้งาน ผสมผสานความเป็น

ประวัติศาสตร์ แหล่งการค้า และธรรมชาติเพื่อ

รองรับคนมาใช้งานในอนาคต

 3) การมีสว่นรว่มในการพฒันาพืน้ที ่โดยให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

จัดเวทีสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้แสดง

ความคิดเห็น และเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีสาธารณะ

แห่งนี้
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บทคัดย่อ

 การผลักดันให้เมืองเก่าพิษณุโลกได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการได้กลับกลายทำาให้เกิด

ปัญหาต่อการยอมรับของภาคประชาชน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ

ของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภาคประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์

พื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก ศึกษาเครื่องมือต่างๆ ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภาค

ประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก และเสนอแนะแนวทางที่ทำาให้เกิดการยอมรับใน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำาคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลก คือ การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจ และทำาให้ประชาชนในชุมชนรู้สึกถึงความสำาคัญของตนเอง อีกทั้ง เครื่องมือด้าน

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการอนุรักษ์เมืองเก่า คือ การสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งจะ

สร้างการยอมรับจากภาคประชาชนและเปิดมองมุมการพัฒนาร่วมกันได้ต่อไป  

คำาสำาคัญ: กระบวนการมีส่วนร่วม  การยอมรับในภาคประชาชน  การอนุรักษ์  เมืองเก่าพิษณุโลก 

Abstract

 Phitsanulok old town is an important historic city with a long history. However, the attempt 

to register the Phitsanulok old town as a conservation area has faced with problems that have 

had an effect on the lacking of public participation for accepting the old town conservation. 

The purpose of this study is threefold. Study and analyze the causes of problems that have 

had an effect on the lack of public participation for accepting the old town conservation. Study 

different kinds of methods that will lead to public participation for accepting the old town 

conservation. Suggest the best potential approach to preserve the old town from the meaningful public 

participation for accepting the old town conservation acts. The results are 1) Giving an 

information and knowledge to public can build people’s understanding. 2) The public participation 

method for accepting the old town conservation was conducting focus group.      
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1. บทนำา

 พิษณุโลกเป็นจังหวัดท่ีมีประวัติความเป็นมา

ที่ยาวนานและสำาคัญช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์

ไทย น่ันคือคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีพระราชสมภพ

ของสมเด็จพระนเรศวรที่พระราชวังจันทน์ ดังนั้น

ในเมืองเก่าพิษณุโลกจึงปรากฏหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมายท่ีได้รับการ

ข้ึนทะเบียนจากกรมศิลปากร อาทิ กำาแพงเมืองเก่า

คูเมืองเก่า พระราชวังจันทน์ วัดพระศรีรัตน-

มหาธาตุรมหาวิหาร วัดจุฬามณี และวัดโพธิญาณ 

เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการผลักดัน

ให้เมืองเก่าพิษณุโลกได้รับการขึ้นทะเบียน

อย่างเป็นทางการประสบความล่าช้า เนื่องจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนรุกัษเ์มอืงเกา่พษิณโุลกทีด่ำาเนนิการจดัขึน้โดย

ภาครัฐ ยังไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ข้อสรุปของการประชุมรับ

ฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการประกาศ

เขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลกมีความไม่ชัดเจน 

จึงทำาให้ยังไม่สามารถจัดทำาแผนแม่บทในการ

อนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลกได้ ปัญหาโฉนดที่ดิน

ของประชาชนทับแนวกำาแพงเมืองเก่าพิษณุโลก 

ซึ่งต้องมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์การครอบ

ครองที่ดินต่อไป เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการ

ศึกษาครั้งนี้จึงต้องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมเพื่อ

สร้างการยอมรับในภาคประชาชนที่มีต่อการ

อนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก ศึกษาเครื่องมือ

ต่างๆ ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการ

ยอมรับในภาคประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์พื้นที่

เมอืงเกา่พษิณโุลก และเสนอแนะแนวทางทีท่ำาให้

เกิดการยอมรับในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลก

2. การทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง

 การยอมรับในภาคประชาชน 

2.1.1 หลักการของกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อ

 สร้างการยอมรับของภาคประชาชน

 ในการดำาเนินโครงการการใดๆ ของภาครัฐ

ซ่ึงต้องเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบกับประชาชน

นั้น จำาเป็นจะต้องมีการเปิดโอกาสให้สิทธิกับ

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มีส่วน

ได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ สามารถแสดงความคิด

เห็นสะท้อนไปยังหน่วยงานภาครัฐได้ เพื่อให้

ภาครัฐได้ทำาการทบทวน แก้ไข แนวทางการ

ดำาเนินโครงการได้ ซึ่งหลักการของกระบวนการ

มีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภาคประชาชน

นั้น ได้แก่ (1) การให้ข้อมูล คือการให้ข้อมูล ความรู้ 

ข้อดีและข้อเสียของโครงการกับประชาชน เพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน (2) การมีปฏิสัมพันธ์ คือ

การร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

ประชาชนและภาครัฐที่มีต่อการดำาเนินโครงการ

ต่าง ๆ   (3) การให้ความสำาคัญกับประชาชน ซึ่งเป็น

สิ่งสำาคัญหลักในการมีส่วนร่วม ภาครัฐจำาเป็น

ต้องรับฟังและเคารพในเสียงของประชาชน 

(4) การประเมินความคาดหวัง คือการพิจารณา

ความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับจาก

โครงการ และความสามารถที่โครงการจะให้

ประโยชน์แก่ประชาชนได้ ไม่เป็นการสร้างรูปแบบ

ประโยชน์ที่เกินความจริง (5) การวางแผน คือการ

วางแผนให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นหน่ึงในข้ันตอนการดำาเนินโครงการ นอกจากน้ี

หลักสำาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานด้านการ

มีส่วนร่วมคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ระบบ

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชน

ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อทำาความเข้าใจและหา
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แนวทางการเชิญชวนและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

การมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จำาเป็นจะต้อง

อาศัย เครื่องมือ เทคนิค รูปแบบต่าง ๆ  ที่แตกต่าง

กันไปตามบริบทความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อ

ให้เกิดโอกาสในการยอมรับการดำาเนินงานจาก

ภาคประชาชนต่อไป แต่สิ่งที่จำาเป็นและสำาคัญ

มากที่สุดในการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วม 

คือ การสื่อสาร (communication) ความรับผิด

ชอบ (accountability) การเข้าถึง (accessibility) 

และความหลากหลาย (diversity)

2.1.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการวางแผนการ

 ดำาเนินงานออกแบบกิจกรรมด้านการมี

 ส่วนร่วม

 ในการวางแผนการดำาเนินงานออกแบบ

กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมนั้น จำาเป็นจะต้อง

คำานึงถึงความหลากหลายของทางสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ซึ่ง

รูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ (1) การเตรียมความ

พร้อมเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

โครงการ และวางแผนรปูแบบการดำาเนนิกจิกรรม

ด้านการมีส่วนร่วม (2) การเร่งรัดเนื้อหา คือ

การวางแผนเนื้อหาของกิจกรรมด้านการมีส่วน

ร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของ

ระยะเวลา (3) การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้

ประชาชนได้นำาเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอ

แนะต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ (4) การจัดตั้งพันธกิจ 

เป็นการสร้างความร่วมมือ วิสัยทัศน์ ร่วมกัน เพื่อ

เป็นการแก้ไขปัญหา (5) การสร้างทีมงานแบบ

องค์รวม เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไม่มี

ลำาดับขั้นบุคคล (6) การเป็นผู้อำานวยความสะดวก

อย่างมืออาชีพ คือ การดำาเนินงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ

อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (7) ทักษะ

ของการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สามารถทำาให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์และการนำาเสนอความคิดเห็น แลก

เปลี่ยนข้อมูลของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

(8) การตอบสนองความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้

เกิดขึ้นได้ (9) ความยืดหยุ่น คือ ขั้นตอนในการ

ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการมีส่วนร่วม ควร

สามารถปรับตามความเหมาะสมของชุมชน

แต่ละบริบทพื้นที่ได้

2.1.3 เทคนิคและเครื่องมือในด้านมีส่วนร่วม

 เพื่อสร้างการยอมรับของภาคประชาชน

 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

การนำาเสนอข้อมูล ประสบการณ์ และองค์ความ

รู้ต่าง ๆ โดยรูปแบบของเทคนิคและเครื่องมือ

ในด้านการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการยอมรับจาก

ภาคประชาชน มีดังนี้ (1) การเข้าถึงแบบ Face to 

Face เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สัมภาษณ์ได้ตั้งคำาถาม

แก่ผู้ตอบในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้า

ร่วมตอบนั้นสามารถแสดงความคิดเห็น แง่มุม

ความคิดและนำาเสนอไอเดียต่าง ๆ ได้ภายใต้

กรอบประเด็นคำาถามของผู้สัมภาษณ์ โดยรูปแบบ

กิจกรรมนั้นอาจเป็นได้ทั้งการถามตอบแบบ

ตัวต่อตัวหรือเป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะก็ได้ 

(2) การสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นการ

ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกลุ่มขนาดเล็ก

อย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของโครงการพัฒนา (3) การจัดทำาแผนที่ทำามือ 

(map making approach) โดยการให้ประชาชน

ได้นำาข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย มาระบุตำาแหน่ง

ลงในแผนท่ีชุมชนของตนเอง นำาไปสู่การสร้างแผน

นโยบาย เพื่อชี้นำาไปสู่การปฏิบัติ (4) การถ่ายภาพ 

เช่น การถ่ายสภาพปัญหาในชุมชน เป็นต้น และ 

(5) เกมการจำาลองสถานการณ์ (มหาวิยาลัย

ธรรมศาสตร์, 2558)
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2.2 การอนุรักษ์ พัฒนา และจัดการเมืองเก่า

2.2.1 ลักษณะและองค์ประกอบของเมืองเก่า

 ตามนิยามของของระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตน-

โกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 กล่าวว่า 

เมอืงเกา่  หมายถงึ (1) เมอืงหรอืบรเิวณของเมอืงที่

มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน

หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

หรือมีลักษณะจำาเพาะของสมัยหน่ึงในประวัติ-

ศาสตร์ (2) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีรูปแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะ

เป็นรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อมาใน

ยุคต่าง ๆ  (3) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่เคยเป็น

ตัวเมืองด้ังเดิมในสมัยหน่ึง และยังคงมีลักษณะเด่น

ประกอบด้วยโบราณสถาน (4) เมืองหรือบริเวณ

ของเมือง ซึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือ

โดยอาย ุหรอืโดยลกัษณะแหง่สถาปตัยกรรม หรอื

คณุคา่ในทางศลิปะ โบราณคด ีหรอืประวตัศิาสตร ์

ดังนั้น จึงได้มีการจัดประเภทของเมืองเก่าออก

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) เมืองหรือบริเวณของ

เมืองที่เคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิมในอดีต โดยมีหลัก

ฐานทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ 

หรือโบราณคดี บ่งชี้ว่าเคยเป็นที่ตั้งของเมือง

มาก่อน แต่ไม่พบหลักฐานทางกายภาพที่แน่ชัด

ที่สามารถบอกถึงลักษณะของโครงสร้างเมือง

ในอดีต เช่น เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ 

(2) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่เคยเป็นตัวเมือง

ดั้งเดิมในอดีต โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

สถาปัตยกรรม ศิลปะ หรือโบราณคดีที่บ่งว่าเคย

เป็นเมืองมาก่อน แต่ปัจจุบันมีลักษณะเป็นเมือง

ร้าง ไม่มีผู้คนอาศัย และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น

แหล่งเรียนรู้ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ต่าง ๆ 

(3) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่เคยเป็นตัวเมือง

ดั้งเดิมในอดีต โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

สถาปัตยกรรม ศิลปะ หรือโบราณคดี บ่งชี้ว่าเคย

เป็นที่ตั้งของเมืองมาก่อน และยังมีการใช้ชีวิต

ของผู้คนต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ใน

ลักษณะชุมชนเมืองขนาดเล็ก เช่น ย่านชุมชน

เก่านครชุม จังหวัดกำาแพงเพชร (4) เมืองหรือ

บริเวณของเมืองที่เคยเป็นตัวเมืองด้ังเดิมในอดีต 

โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 

ศิลปะหรือโบราณคดี บ่งชี้ว่าเคยเป็นที่ตั้งของ

เมืองมาก่อน มีการใช้ชีวิตของผู้คนต่อเนื่องจาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ 

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการปกครอง

ของจังหวัด เช่น บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ เมือง

เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเมืองพิษณุโลกจัดอยู่ใน

เมืองเก่าประเภทนี้เช่นกัน

 นอกจากนี้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง

เก่าเป็นส่ิงสำาคัญที่สามารถบ่งบอกได้ว่าพื้นที่ใด

เคยเป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่อดีต ซึ่งองค์ประกอบ

ดังกล่าว ประกอบด้วย กำาแพงเมือง คูเมือง 

ประตูเมือง โครงข่ายคมนาคม ธรรมชาติในเขต

เมืองเก่าและที่หมายตาของเมือง (สำานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม, 2554)

2.2.2 กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

 เมืองเก่าสำาหรับประชาชนทั่วไป

 กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

เมืองเก่าสำาหรับประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 

ระดับ คือ (1) กิจกรรมระดับละแวกชุมชน ระดับ

ชุมชน หรือระดับย่าน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์

ละแวกชุมชน หรือย่าน การทำาแผนที่ชุมชน หรือ

แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ 

การจัดทำาศูนย์การเรียนรู้ประจำาชุมชน เป็นต้น 

(2) กิจกรรมระดับเมือง ผู้จัดกิจกรรมส่วนใหญ่

มักเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ๆ ก็ตาม 

ที่ซึ่งดูแลครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่านั้นๆ กิจกรรม
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ดังกล่าว เช่น การประกวดภาพถ่าย ภาพวาด 

คำาขวัญท่ีเก่ียวกับเมืองเก่า การประกวดออกแบบ

พื้นที่ย่านหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเมืองเก่า 

การทำาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมปั่น

จักรยาน เดินเท้า ชมเมืองเก่า และกิจกรรมถนน

คนเดิน การจัดเสวนา สัมมนา หรือนิทรรศการ

เคลื่อนที่ เป็นต้น (3) กิจกรรมระดับประเทศ ผู้จัด

กิจกรรมในระดับนี้จำาเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ข่าวสารแก่สาธารณะในวงกว้าง 

เช่น การจัดงานเทศกาลและประเพณีที่สำาคัญ

และเป็นเอกลักษณ์ของเมือง การจัดการแสดง

ประกอบแสง สี เสียง เป็นต้น ซึ่งในการเลือก

กิจกรรมในระดับต่าง ๆ ผู้จัดกิจกรรมจำาเป็นต้อง

พิจารณาถึงพร้อมของผู้จัดกิจกรรมเอง ตลอดจน

ความพร้อม ความเหมาะสมของพื้นที่เป้าหมาย  

 

3. วิธีดำาเนินการวิจัย

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีดำาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการ

สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

โดยเป็นการเลือกประชาชนในเขตพ้ืนที่เมืองเก่า

พิษณุโลก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ดำาเนินการอนุรักษ์ จำานวน 30 คน แบ่งเป็น 

(1) กลุ่มผู้นำาชุมชน ที่เป็นผู้รู้จริง มีบทบาทหน้าที่

เป็นตัวแทนในการดูแล ประสานงาน และถ่ายทอด

กิจกรรมต่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค

ประชาชน  จำานวน 5 คน (2) กลุ่มตัวแทนครัวเรือน

ที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก จำานวน 

25 คน 

3.2 พื้นที่ศึกษา

 เมืองเก่าพิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ตามองค์-

ประกอบของเมืองเก่าตามหลักวิชาการ ซ่ึงประกอบ

ไปด้วย กำาแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง โครงข่าย

คมนาคม ธรรมชาติในเขตเมืองเก่า และท่ีหมายตา

ของเมือง 

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาเมืองเก่าพิษณุโลก, จากกรม
โยธาธิการและผังเมือง (ปรับปรุงโดยผู้วิจัย 2560)

3.3 การเก็บข้อมูลในการวิจัย

3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากร

กลุ่มตัวอย่างถึงประเด็นหลักต่าง ๆ 3 ประเด็น 

คือ (1) รูปแบบ ขั้นตอน ของกระบวนการมีส่วน

ร่วมที่หน่วยงานภาครัฐเคยใช้ดำาเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลก

กับภาคประชาชน (2) เครื่องมือ เทคนิค ด้านการ

มีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสมกับภาคประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิษณุโลก ท่ีนำาไปสู่การยอมรับ

กระบวนการอนุรักษ์ และ (3) ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนท่ีมีต่อการอนุรักษ์

เมืองเก่าพิษณุโลก
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3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ

 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ประวัติความ

เป็นมาของพื้นที่ศึกษา รายงานการประชุม ข้อมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ข้อมูลการทบทวน

วรรณกรรม เป็นต้น จากเอกสารราชการ บทความ

หนังสือ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

 

4. ผลการศึกษา

 จากการสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชนและประชาชน

ในเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลกใน 3 ประเด็นหลัก 

คือ (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลก พบว่า ประชาชน

รับทราบข้อมูลความรู้ ตลอดจนข้อดี ข้อเสีย และ

มาตรการชดเชยในกรณีได้รับผลกระทบด้านลบ

จากการอนุรักษ์เมืองเก่าอย่างคลุมเครือเท่านั้น 

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดความกังวล และตื่น

ตระหนก ต่อโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมือง

เก่าพิษณุโลกของหน่วยงานภาครัฐ (2) เครื่องมือ 

เทคนิค ด้านการมีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสมกับ

ภาคประชาชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก ที่

นำาไปสู่การยอมรับกระบวนการอนุรักษ์ โดยพบว่า

เครื่องมือ เทคนิค ที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง

พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมกับบริบท

ชุมชนเมืองเก่าของตนเองนั้น คือ การสนทนา

กลุ่ม (focus group) ซึ่งเครื่องมือนี้ กลุ่มตัวอย่าง

ให้ความเห็นว่า มันสามารถแยกประเด็นในการ

ถกและแยกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรูปแบบต่างๆ 

ได้ง่าย ซึ่งไม่ทำาให้ประชาชนรู้สึกสับสน เข้าใจง่าย 

และทำาให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

เต็มที่ ส่วนประเด็นที่ (3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอ

แนะจากภาคประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์เมือง

เก่าพิษณุโลก พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 

ต้องการให้ภาครัฐผู้ซึ่งมีส่วนในการดำาเนินงาน

เก่ียวกับการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลก ได้ถ่ายทอด

ความรู้ เช่น มาตรการชดเชยเยียวยาที่น่าพอใจ 

หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการอนุรักษ์เมืองเก่า 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหากมีการประกาศ

ขึ้นทะเบียนเมืองเก่าพิษณุโลกอย่างเป็นทางการ 

เป็นต้น เกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาค

ประชาชนและภาครัฐ (collaboration) และเปิด

มุมมองในการพัฒนาร่วมกันต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะแนวทาง

 ภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์

เมืองเก่าพิษณุโลก โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่น 

ที่มีกำาลังในการขับเคลื่อนประชาชน โดยการ

ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีในการอนุรักษ์เมืองเก่าให้แก่

ประชาชน ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของเมืองเก่า และ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุรักษ์เมืองเก่า มี

การรณรงค์หรือจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลกมาก

ขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมประเพณีสำาคัญในพื้นที่

เมืองเก่า การจัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง 

ดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดประกวดภาพถ่ายเมือง

เก่าพิษณุโลกในมุมมองที่ประทับใจ เป็นต้น

รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ

	 การศึกษามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร	 ซึ่งประกอบด้วย	 รูปแบบในการดำาเนินชีวิต	

พฤติกรรมการเดินทาง	 การเลือกที่อยู่อาศัย	 และการเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อการเข้าถึงสถานี

รถไฟฟ้า	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง	การศึกษาใช้วิธีการทางสถิติเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง	1,000	คน	จากครัวเรือนรอบสถานีในรัศมี	800	เมตรที่เป็นระยะทางการเดินเท้าสู่สถานีในการ

สำารวจด้วยแบบสอบถาม	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่รอบสถานีร้อยละ	80	ไม่ได้ใช้บริการ

รถไฟฟ้า	 โดยผลจากตัวแบบสมการโครงสร้างบ่งชี้ถึงอิทธิพลของตัวแปรรูปแบบการเข้าถึงสถานี	 รูป

แบบการดำาเนินชีวิต	พฤติกรรมการเดินทาง	และการเลือกที่อยู่อาศัย	รวมถึงระบุความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรดังกล่าว	 จึงจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ด้านตัวแปรทางสังคม	 อาทิ	 การเลือกรูปแบบการเข้าถึง	

การดำาเนินชีวิต	 พฤติกรรมการเดินทาง	 และการเลือกที่อยู่อาศัย	 ควรถูกบูรณาการในแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจรทั้งในพื้นที่ศึกษาและเมืองต่างๆ	 ที่จะต้องการส่งเสริมการใช้คมนาคม

ขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน	

คำาสำาคัญ:	การเข้าถึง		การพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร		การเลือกที่อยู่อาศัย		รูปแบบการดำาเนิน

ชีวิต		สมการโครงสร้าง
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Abstract

 The objective of this study is to analyze the relationships between factors enhancing 

Transit-Oriented Development (TOD) including lifestyle, travel behavior, residential location selec-

tion and access choice to stations in Bangkok areas through formulating structural equation 

modeling	(SEM).	1000	samples	of	household	within	an	800-meter	radius	as	a	walking	distance	

to	station	were	statistically	selected	for	rating	questionnaire	survey.	The	findings	found	that	80%	

of respondents did not use transit services. The results from structural equation modeling (SEM) 

verified	the	 influences	of	access	mode	choice,	 lifestyle,	 travel	behavior	and	residential	choice	

as well as their relationships. It can be grasped that knowledge on major social factors such 

as access choice, lifestyle, travel behavior and residential choice should be integrated in TOD 

practices in Bangkok and other cities towards transport sustainability.

Keywords: Access, Transit-Oriented Development (TOD), Residential Location Choice, Lifestyle, 

Structural Equation Modelling (SEM)

1. Introduction

	 Albeit,	efficient	public	transport	systems

(BTS, MRT, BRT, SARL) have developed in 

Bangkok over a past decade, data based 

on passenger-kilometer traveled (PKT) and 

vehicle-kilometer	 traveled	 (VKT)	 of	 different	

transit	 modes	 in	 BMR	 in	 the	 year	 2005	

(Thanaprayochsak,	2005	cited	in	Perera,	2006)	

showed that private cars are critically dominant 

as potential shareholders of Bangkok 

transportation network. This situation has been

involved in individual actions and perceptions 

to choose modes for transport trips. Implication 

of Transit-Oriented Development (TOD) in the 

city	would	 influence	people	to	choose	mass	

rapid transit services over the other modes 

residents or less reliant on private cars for 

daily	 trips	 (Mckibbin,	 2011)	 as	 its	 paradigm	

to build a good pedestrian environment in 

station planning which makes an easier 

access to station area (Calthorpe, 1993). With 

TOD design, the distance that individuals are 

willing to walk to access transit should be 

identified,	the	distance	that	a	person	will	walk	

to reach the transit is equal to approximately 

a	12-minute	walk,	or	about	500	to	800	meters	

(Center	of	Transit-Oriented	Development,	2013).	

Regarding TOD factors, most of researches 

have typically considered only some built-

environment factors such as connectivity, 

diversity,	density,	efficient	parking,	pedestrian	

design, mixed housing types and mixed-land 

use	 (Prasertsubpakij	&	Nitivattananon,	2012;	

Mckibbin,	 2011;	 Townsend	 and	 Zacharias,

2010).	However,	other	aspects	of	TOD	factors	

relating to social factors such as lifestyle, 

travel behaviour and residential location 
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preference might be ignored in the mea-

surement. So, this research aims to answer 

the question on what are the interrelations 

between people’ travel behaviour, lifestyle, 

location preference and access mode choice 

corresponding	 to	 TOD	 approach?	 Hence,	

good TOD practices can be integrated 

by these factors through framework of 

Structural Equation Modelling (SEM) as one 

of alternative TOD scenarios.

2. Methods

2.1Selection of Stations

 Bangkok, Thailand was selected as 

the study area. The tentative stations were 

selected by using the principle of station 

prioritization concerning three levels of mixed-

use development readiness (too much to 

count (score=1), still need more development 

(score =2), it’s all good (score=3)) and market 

readiness (low (score =1), medium (score=2), 

high (score =3)) as the major criteria used 

in planning for equitable development around 

transit	(Gaspers,	2013).	Thus,	13	mass	transit	

stations	 comprising	 5	 MRT	 stations	 and	 5	

BTS skytrain stations, 2 BRT stations and 1 

SARL station were chosen by such criteria 

using expert technique. Selected station can 

be illustrated in Figure 1.

Figure 1 Station selection.

2.2  Data Collection Design

	 In	conducting	survey,	1,000	questionnaires	

were distributed to households at investigated 

zones	within	an	800-meter	walking	distance	

of 13 stations using multi-stage and systematic 

samplings based on data sharing of various 

user groups. The respondents were asked 

their e-mail address in case researchers need 

more information on re-testing and checking 

validity. The questionnaire structure consisted 

of	5	parts	including	demographic	data,	access	

mode choice, travel behaviour, lifestyle and 

location attitude. 

2.3 Structural Equation Modelling Technique  

 Structural equation model (SEM) was 

applied by this research for an analysis of 

lifestyle, travel behaviour, residential location 

decision and access mode choice enhancing 

TOD, in which it was constructed in a basis 

of	a	 theory,	known	as	 ‘model	 fit’	 identifying	

the relationship between latent variables and 

observed	variables	(Hooper	et	al.,	2008).		SEM	

consisted of two sub-models, called structural 

model and measurement model exhibiting the 

causal relationship among variables. 
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2.3.1 Hypotheses

 In order to test the interrelations 

between people’ travel behaviour, lifestyle, 

location preference and access mode choice, 

we	conducted	6	hypotheses	as	follows:

H
1
:	 Lifestyle	preference	affects	access	mode

  choice of Bangkokians living close to

	 transit	station;

H
2
:		Lifestyle	 preference	 affects	 travel	

 behaviour of Bangkokians living close to 

	 transit	station;

H
3
:	 Lifestyle	 preference	 affects	 location	

 choice of Bangkokians living close to 

	 transit	station;

H
4
:	 Travel	 behaviour	 affects	 access	 mode	

 choice of Bangkokians living close to 

	 transit	station;

H
5
:	 Travel	 behaviour	 affects	 location	 choice	

 of Bangkokians living close to transit 

	 station;

H
6
:	 Location	 choice	 affects	 access	 mode	

 choice of Bangkokians living close to 

	 transit	station;

2.3.2 Model Formula

	 Based	 on	model	 fit	 criteria,	 the	 study	

tested construct validity by using 2χ /df  value 

which	was	 less	 than	5	as	acceptable	 value	

(Washington	 et	 al.,	 2003)	 with	 Root	 Mean	

Square Error of Approximation (RMSEA) of 

0.046		(<	0.07)	(Steiger,	2007),	Comparative	

Fit	 Index	 (CFI)	 of	 0.962	 	 (>	=0.90)	 (Hu	and	

Bentler, 1999), Tucker-Lewis index (TLI), 

or called Non-Normed Fit Index (NNFI) of 

0.945	 	 (>=0.80)	 (Hooper	 et	 al.,	 2008),	 and	

Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR)	 of	 0.063	 	 (<0.08)	 (Hu	 &	 Bentler,	

1999). These values were calculated based 

on the formula below using SPSS AMOS. 

∑∑=
i k

jk prSRMR */                     (1)   

  

 Where r
jk
 = standardized residuals 

from a covariance matrix with j rows and k 

columns;	 	 	 	 p*	 =	 number	 of	 nonduplicated	

elements in the covariance matrix

   (2)  

      (3)            

 

 

   (4)

 Where 
2
Tχ =

2χ values of the target 

model;	  =df	of	the	target	model;	  = 

values	of	the	baseline	model;	 = df of the 

baseline model

3. Results and Discussions

3.1 Sample Characteristics

	 Based	 on	 survey	 of	 1,000	 samples	

of	 respondents	 living	 within	 an	 800	 meter-

radius around selected stations. More than 

half	 (59.7%)	 were	 male,	 and	 83.3%	 were	

between	 21-40	 years	 old.	 The	 majority	 of	

respondents	 (87.3%)	 were	 working	 groups	
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in	private	sector	(56.9%),	public	sector	(4%),	

entrepreneurs	 (19%),	 government	 enterprise	

(1.1%)	 and	 others	 (6.3%).	 The	 average	

incomes of respondents fell in the range 

of	 15,001-25,000	 THB/month	 (~USD	 442-

736).	 In	 addition,	 it	 seems	 like	 the	majority	

of respondents live in condominium or 

apartment	 (43%),	 following	 by	 others	 (i.e.	

row	 house)	 (20.6%),	 single-house	 (18.9%),	

and	 townhome	 or	 townhouse	 (17.5%).	 The	

style of condominium or apartment could 

be a measurable way of determining how 

neighbourhoods	can	be	classified	in	terms	of	

density. 

	 It	is	surprising	that	about	80%	of	people	

who live close to stations use mass transit 

services	less	than	3	trips	per	week	(classified	

as non-users) with the reasons that the transit 

lines lack of a total coverage of the network 

around and through the respondents’ 

workplaces	 and	 79%	 of	 respondents	 have	

their own cars. 

3.2 Variables in Model

 Variables in 4 categories (i.e. access 

mode choice, lifestyle, travel behaviour, and 

residential location selection) were added in 

the model as summarized in Table 1

Table 1. Tentative variables in model. 

Tentative 
variables

Description of variables

Modalchoice_1 Walk or bike to access station

Modalchoice_2 Use	affordable	feeder	to	access	
station

Lifestyle_1 Lifestyle a: active traveller

Lifestyle_2 Lifestyle b: shopping lover

Lifestyle_3 Lifestyle c: rational economic and 
time	efficiency

Lifestyle_4 Lifestyle d: travel experience by 
trip transfer

Lifestyle_5 Lifestyle e: learning of mass 
transit access by multimedia

Tbehavior_1 Favour to travel by non-motorized 
and public transport

Tbehavior_2 Avoid	using	car	due	to	traffic	jam	
irritation

Tbehavior_3 Use eco-friendly transport to help 
reduce	GHG	emission		

Tbehavior_4 Don’t want to pay a parking 
ticket or/and think about waste 
time searching for parking space

Tbehavior_5 Utilization of station park and ride

Location_1 Prefer to live near mass rapid 
transit hub because of close to 
workplace

Location_2 Prefer to live near mass rapid 
transit hub because of easy 
access of

commercial center i.e. shopping 
mall, music bar etc.

Location_3 Affordability	to	live	near	mass	
rapid transit station



การวิเคราะห์การดำาเนินชีวิต พฤติกรรมการเดินทาง การเลือกที่อยู่อาศัย และการเลือกรูปแบบการเข้าถึงสถานีตาม
แนวทางการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจรด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง
ผศ. ดร. ดวงพร กาซาสบิ และ ดร. สิริทิพ วะศินรัตน์

494

	 Regarding	model	 fit	 criteria,	 the	 study	

tested construct validity as shown in Table 2

Table 2.	Model	fit	summary.

Statistics Value

Chi-square ( 2χ ) 225.929

Degree of freedom (df) 73

 2χ /df 3.095

p-value 0.000

Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA)

0.046

Comparative Fit Index  (CFI) 0.962

Tucker-Lewis index  (TLI) 0.945

Standardized Root Mean Square 
Residual (RMR)

0.063

 The summarization of hypothesis test 

results can be illustrated in Table 3.

Table 3. Parameters estimate of structural model.

Hypothesis:	Path t-value Decision

H1 Lifestyle → Access mode 

choice

0.09** Supported

H2 Lifestyle → Travel 

behavior

0.14** Supported

H3 Lifestyle → Location 

choice

0.04 Not supported

H4 Travel behavior → 

Access mode choice

0.16** Supported

H5 Travel behavior →
Location choice

-0.04 Not supported

H6 Location choice → 

Access mode choice

-0.10** Supported

**	p	≤	0.01

	 Hence,	alternative	scenarios	represented	

the interrelationship among such variables 

can be shown in Figure 2.

 

Figure 2. SEM of behavioural responses in TOD 

Perspective.

	 The	 findings	 based	 on	 SEM	 verified	

the	 influences	 of	 access	 choice,	 lifestyle,	

travel behavior and residential choice as well 

as their relationships. First of all, the model 

confirmed	that	great	city	lifestyles	(i.e.	active	

traveler, shopping lover, economic rationally 

and	 time	 efficiency,	 experience	 of	 travelling	

by trip transfers and learning of mass rapid 

transit access by multimedia) attracted 

people access mass transit by walk and 

bike. It means that, encouraging mixed use 

development with a business and social 

diversity would attract more people to use 

services.	In	addition,	travel	behavior	influenced	

access to station by walking and biking as 

well.	However,	lifestyle	did	not	affect	location	

choice. People’ decisions on renting or buying 

home may come from other reasons. Another 

issue is related to the negative relationship 
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between residential choice decision and use 

of non-motorized mode choice to access 

mass transit of Bangkokians living close to 

transit station. It seems so obvious to see 

from	 findings	 that	 about	 80%	 of	 which	 still	

use car to go to mandatory trip. 

	 The	study	found	the	significant	number	

of respondents who expressed the lowest 

satisfaction with living close to transit station 

that	 include	 (1)	 Facing	 housing	 affordability	

and	cost	of	living	issues;	(2)	Getting	disturbing	

from	 city	 noise	 and	 crowded	 living	 space;	

(3) Favoring to buy a big home with a yard at 

a much lower price than near the center. 

4. Conclusions and Recommendations

 Unlike foreigners, Bangkokians tend to 

choose to live close to station disregarding 

travel behavior and lifestyle. Likewise, majority 

of respondents did not use rapid transit 

services.	However,	the	model	confirmed	that	

city lifestyles attracted people access mass 

transit by non-motorized mode. So, land 

development policies facilitating a business 

and social diversity in station core area may 

be needed to attract more people to use 

transit services. The study also found many 

residents around transit station faced high 

cost	 of	 living.	 Finally,	 affordable	 housing	

scheme should be equally developed for low 

and middle-income families.
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Abstract: 

 The rise and fall of urban crimes depend on various socio-economic variables such as 

unemployment rate, rural–urban migration, income inequality, consumer price index, adult 

literacy, spatial characteristics of agglomeration of urban growth, etc. It varies from rural society 

to urban society and developed to developing countries. This article attempted to reveal some 

well-accepted crime analysis models in its urban planning process and an investigation was 

conducted on urbanization and urban crime in Bangladesh. A linear regression analysis was 

done based on secondary data sources. Variables were examined on crime record per hundred 

thousand	population,	urbanization,	unemployment,	inflation,	income	inequality	and	adult	literacy.	

Results	show	a	very	significant	positive	relation	between	urbanization	and	crimes	in	Bangladesh.	

This study brings important policy implications of background studies in an urban plan that 

need	 to	 focus	 on	 urbanization,	 unemployment,	 income	 inequality	 distribution,	 inflation,	 adult	

literacy,	etc.	to	determine	the	significant	role	in	crime	occurrence.	Finally,	urban	planners	and	

policymakers should keep in mind about potential regional central places where have more 

chance of employment and more capacity to absorb the rapid urbanization in preventing urban 

primacy and regional urban development.

Keywords:	Models,	Urbanization,	Unemployment,	 Inflation,	 Income	Gap	Ratio,	Adult	Literacy	

Rate, Planning Process
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1. Introduction

 In the urban planning process, background 

study is an essential part of making an 

effective	 plan	 to	 achieve	 its	 developments	

targets and goals. Along with others variable 

in measuring the quality of life in any urban 

environment, safety and security nowadays 

consider one of the important elements 

in preparing an urban plan. Thus, in the 

conduction of initial study on various 

demographic, socio-economic, cultural and 

spatial variables of the city might support 

to understand the overall situation of the 

city and its sectoral trends and growth. 

Therefore, planners and analysts give more 

emphasis in analyzing the models of urban 

crime variables those are more correlated 

in	 increasing	 crime	 and	 will	 influence	 in	

deteriorating the quality of urban life. In the 

context of Criminology, International Association

of Crime Analysts (IACA) mentioned that 

crime analysis includes the analysis of crime 

and criminals, crime victims, disorder, quality 

of	 life	 issues,	 traffic	 issues,	 and	 internal	

police operations, and its results support 

criminal investigation and prosecution, patrol 

activities, crime prevention and reduction 

strategies, problem-solving, and the 

evaluation	of	police	efforts	(IACA,	2014),	but	

in the urban planning process, the background 

study linking with urban crime consider 

some	different	variables	in		contrasting	with	

criminological point of view due to its 

broader socio-economic perspectives of 

long-term policy targets and goals of the 

city development process.

 Currently, academicians use many well-

accepted crime analysis tools, techniques, 

and models in measuring the correlation 

among the various demographic, socio-

economic, cultural and spatial variables of a 

city in getting better results to understand the 

overview and long-term prediction of the urban 

crime trend. It is marked that these models 

and analyzing techniques of urban crime 

given importance based on the academician’s 

expertise, objectives, and variables of the 

study. It is obvious that understandingthe 

crime phenomenon is fundamental for crime 

fighting	 institutions.	 Therefore,	 statistical	

evidence has acquired a critical importance 

when analyzing crime issues in any city or 

society. It is fact that the distribution of crime 

varies over space, suggesting that urban 

characteristics are key variables when a 

crime	occurs	 (Jofre,	n.d.).	Hence,	this	study	

provides analytical tools of evidence of the urban 

attributes analysis in the urban planning process.

 Besides, in the urban planning process, 

it is argued that demographic, economic 

and socio-economic variables are needed 

to analyze carefully in background studies to 

identify the socio-economically disadvantaged 

areas of the city that could create the threat of 

safety and security among the city dwellers. 

Then those disadvantaged areas with more 
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crime become more insecurity and attract 

more crime occurrences. The concentration 

of crimes should be focused in some areas or 

city instead of spreading it. Giving emphasize 

in the background study on the disadvantaged 

areas of the city will help to prevent high 

crime opportunities in those areas or whole 

city and make them safer and could provide 

policy recommendation to improve the socio-

economic condition of those disadvantaged 

areas of the city.

 It is evident that crime has become very 

common phenomena and social problem in 

the urban areas of Bangladesh, especially 

in the large and medium cities for which 

Government along with the help of 

academicians, urban planners, architects, 

law enforcing agencies, etc. are endeavoring 

its best to restructure the perspective of the 

crime reduction. As the consequence of this 

concern to reduce the crime from the society, 

punitive laws are mostly being legislated 

and enforced subsequently. But the rude 

fact is that the intensity of the occurrence of 

crime is not being curtailed rather escalating 

with a considerable eye-catching amount 

(Mullah,	 n.d.).	 Hence,	 the	 need	 for	 thinking	

going	beyond	 the	 circle	 arises	 and	different	

criminologists, academicians, planners, 

architects, civil society, professional groups, 

etc.	 from	 the	 different	 corners	 of	 the	

globe exploring the ideas stressed on the 

prevention of crime with the application of 

stratified	 measures	 which	 deserves	 to	 be	

enforced to reduce the crime substantially. 

By this article, it was attempted to explore 

the crime analyzing models, measures to be 

considered in its planning process to prevent 

crime in the city and whereby mentioning the 

existing policies, the main vision of this work 

is to suggest a better policy in the context of 

present socio-legal and socio-economic 

conditions of Bangladesh. The rest of the 

sections of this article contains literature 

review, methodology, results and their 

interpretation, discussion and along with a 

brief conclusion and references.

2. Literature Review

	 Safety	and	security	are	the	first	priority	

of the urban dwellers in both developed and 

developing countries. Along with the cost for 

the victims may include security expenses and 

the loss of money etc. In a strictly economic 

sense, a criminal is taken as a rational person 

as	 he	 compares	 the	 costs	 and	 benefits	 of	

committing a crime and in this regard, Becker 

(1968)	also	mentioned	if	there	is	1	%	increase	

in income then the delinquency decreases by 

2.5%	(Jalil	&	Iqbal,	2010).	Besides,	research	

evident	that	proper	design	and	effective	use	

of the built environment lead to a reduction in 

the fear of crime and the incidence of crime, 

and to an improvement in the quality of life 

as well. For this reason, conducting research 

into various urban design principles which 

may work elsewhere, such as the principles 



Analyzing Models of Crime in its Urban Planning Process: A Case Study of Bangladesh
Mohammad Ali Haider, Assoc. Prof.  Chaweewan Denpaiboon, Ph.D. and Manat Srivanit,Ph.D.500

of walkability and accessibility (Cozens, 

2007).	 Therefore,	 many	 types	 of	 models,	

techniques, tools are used in analyzing crime 

and its impacts in the society. Criminologists, 

architects, urban planners, geographers and 

GIS practitioners, etc. are the pioneer in 

providing these models and techniques.

 In course of time, various models 

and crime analysis techniques got better 

recognition, such as-‘Econometric Model’ 

for the determinants of crime through the 

application of linear regression analysis model 

to calculate the association of urbanization 

with	crimes	along	with	inflation,	unemployment	

and	 income	inequality	and	education	 (Jalil	&	

Iqbal,	2010).	Furthermore,	Wolff	&	Asche	(2009)	

provided ‘A 3d Geovisualization Approach to 

Crime Mapping’ which provides an instant 

grasp of complex spatial phenomena – to both, 

the public and responsible decision makers 

by using three-dimensional Geovisualization 

techniques.	 Moreover,	 the	 IACA	 (2014)	

recognizes four major categories of crime 

analysis,	 ordered	 from	 specific	 to	 general:	

1) crime intelligence analysis, 2) tactical crime 

analysis, 3) strategic crime analysis and 

4) administrative crime analysis. Each of these 

types has a number of sub-categories and 

processes.	Besides,	Cooper	(2016)	provided	

GIS based another model entitled ‘Spatial 

Design Network Analysis’ software that helps 

architects worldwide design cities that are 

better for people’s health, have lower crime 

rates and encourage sustainable transport.  

	 Above	 and	 beyond,	 Rachal	 (2001)	

presented a crime analysis model and the 

focus	 of	 the	 model	 is	 on	 the	 specifics	 of	

criminals, the nature of their crimes, their 

relationships, and their lives in general. The 

model displays how all of the types of crime 

analysis relate to one another in terms of the 

level of aggregation of the information. That 

is types with low levels of aggregation focus 

on individual cases and used qualitative data 

and analysis techniques and those with high 

levels of aggregation focus on a limited scope 

of larger amounts of data and information. 

Figure	1	shows	Rachal’s	(2001)	crime	analysis	

model.	Furthermore,	Tarlow	(2014)	provided	a	

different	type	of	crime	analysis	and	prevention	

model entitled, “Tourism Oriented Policing and 

the	Tourism	Industry”.	He	mentioned	that	there	

is a clear correlation between a prosperous 

tourism industry and a prosperous economy. 

However,	 in	 tourism,	 many	 of	 its	 officials	

have labored from a schizophrenic position in 

which they fear violence against their clientele 

(visitors) and at the same time fear that overt 

protection of visitors would produce its own 

challenges and fears. For these reason in 

tourism, he used the term surety instead of 

security where a safety, security, reputation, 

and economic viability meet and an especial 

type of security professional need to create 

through exceptional training and orientation 
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named “Tourism Oriented Policing/Protection 

Services (TOPPs)” who must be aware that 

they	work	in	at	least	four	fields	simultaneously	

and these being: safety, security, economic 

protection and a location’s reputation.

(Source:	Rachal,	2001,	p.	15)

Figure 1. Crime Analysis Model.

 In addition, the United Nations 

Department	 of	 Economic	 and	 Social	 Affairs	

Statistics	Division	(2002)	provided	a	‘Manual	

for the Development of A System of Criminal 

Justice	 Statistics’	 that	 explained	 about	 the	

organizational models for a national system of 

criminal justice statistics including centralized 

approach and decentralized approach. So, 

the aforesaid review reveals that many models 

are available in the background studies of the 

urban planning process to analyze the crime 

and its relationship with the variables of urban 

development that can contribute to making a 

fruitful	and	effective	plan.	

3. Methodology

 This research was based on secondary 

data sources and focused on Crime=f 

(Urbanization,	 Unemployment,	 Inflation,	

Inequality, Education) through the application 

of linear regression analysis model to 

evaluate the relationship between crime 

and demography (urbanization), economic 

(inflation	 and	 income)	 and	 socio-economic	

(unemployment and adult literacy rate) 

variables in Bangladesh. This model applied 

to determine the relationship between crime 

and	five	other	variables	of	crime	occurrence	

determinants in Bangladesh to provide policy 

recommendations in the urban planning 

background studies in preparing a sustainable 

urban plan and development to address 

the safety and security issues of the urban 

dwellers.	Hence,	 in	getting	time	series	data,	

interpolation and extrapolation were done 

to create data series from various censuses 

data of Bangladesh. Furthermore, Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) was 

applied to conduct linear regression (LR) 

model analysis. 

3.1 Variables and their sources

 (a) The dependent variable set in the 

study is the crime rate per hundred thousand 

population reported in the police stations in 

Bangladesh	for	a	given	period	of	time	(2001	

to	2015)	which	is	the	combination	of	different	

crime categories like murders, attempted 

murder, kidnapping, dacoity & robberies, 
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burglaries, cattle theft, and other thefts, 

rape, women and children oppression, drug 

addiction and abuse, illegal arms dealing, 

women	and	child	trafficking,	etc.

 (b) The demographic variable, urbanization 

rate is used as an independent variable and 

shows	 the	 %	 of	 annual	 urban	 population	

growth.

 (c) The unemployment rate is simply the 

percentage of unemployed person out of total 

labor force. Data on the unemployment rate 

is available for many years in published form. 

Where	ever	required,	the	data	gaps	are	filled	

by using interpolation through the compound 

growth rate formula.

 (d) Consumer Price Index (CPI) is used 

for	constructing	the	inflation	variable.	The	year	

2001	 is	 used	 as	 the	 base	 year.	 Taking	 the	

growth	rate	of	CPI	yields	the	inflation	rate.

 (e) Income inequality is also a socio-

economic factor which shows the gap 

between	 the	 incomes	 of	 people.	 Here	 we	

took the income gap ratio between the top 

10%	rich	people’s	income	and	bottom	10	%	

of poor people’s income.

 (f) Education enables individuals to 

increase their resources. If a person is more 

educated, then he has more job opportunities. 

Hence,	education	covers	the	way	to	earnings	

through legal activities. One way to include 

this	 variable	 is	 to	 take	 a	 portion	 of	 the	 15	

years and above population who has the 

literacy according to Bangladesh Government 

definition	and	the	UN	Convention.	

Table 1 shows the data of dependent 

(crime record) and independent variables 

(urbanization,	 inflation,	 income	 gap	 ratio,	

unemployment and adult literacy) of the study 

area.

Table 1.	 Data	 on	 crime,	 urbanization,	 inflation,	
income gap ratio, unemployment and adult literacy 
in Bangladesh.

Year

No. of 
Crime record 
(Y)/100,000	

pop.n

Urbanization 
(%)	(x

1
)

Inflation	
(CPI) (x

2
)

Income 
Gap ratio 

(x
3
)

Unemployment 
(x

4
)	(%)

%	of	Adult	
(15	Years	
and Over) 

Literacy (x
5
)

2001 87.49 2.42 1.94 15.77 25.98 47.8
2002 96.352 2.58 2.79 16.99 26.42 49.60
2003 93.500 2.64 4.38 17.60 26.86 50.30
2004 87.546 2.90 5.83 18.21 27.30 51.60
2005 89.011 3.18 6.48 18.82 27.74 53.50
2006 93.172 3.22 7.17 18.64 29.06 53.70
2007 110.648 3.35 7.22 18.46 30.38 58.30
2008 109.710 3.53 9.93 18.28 31.70 59.07
2009 107.665 3.69 6.66 18.10 33.02 58.40
2010 110.180 3.85 7.31 17.92 34.35 58.60
2011 113.283 4.01 8.80 17.74 35.67 53.00
2012 120.903 4.17 10.62 17.56 36.97 58.9
2013 116.649 4.33 7.70 17.38 38.31 64.8
2014 118.194 4.49 7.37 17.20 39.63 70.7
2015 114.230 4.65 6.41 17.02 40.93 76.60

Source:	 Bangladesh	Bureau	Statistics	(BBS)	(2016),	Bangladesh	Police	(BP)	(2016),		Saleh	and	
	 Titumir	(2014)	and	Asian	Development	Bank	(ADB)	(2016).*	The	ratio	of	Income	Share	
	 Accruing	to	Top	10%	to	Bottom	10%	Households.	

3.2 Linear regression (LR) model

 Linear regression (LR) model is used 

when we want to predict the value of a 

variable based on the value of another 

variable. The variable we want to predict is 

called the dependent variable. The variable 

we use to predict the other variable’s value is 

called the independent variable. For example, 

we could use linear regression to understand 

whether crime occurrence rate can be 

predicted	based	on	urbanization	rate;	whether	

income level can be predicted based on years 

of	education;	and	so	forth.	When	we	choose	
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to analyze our data using linear regression, 

part of the process involves checking to make 

sure that the data we want to analyze can 

actually be analyzed using linear regression 

model.	 In	 this	 regard,	 first,	 variables	 should	

be	measured	at	the	continuous	level;	second,	

there	 needs	 to	 be	 a	 linear	 relationship;	

third,	 there	should	be	no	significant	outliers;	

fourth, there should have the independence 

of	 observations;	 fifth,	 data	 needs	 to	 show	

homoscedasticity, and sixth, the residuals 

(errors) of the regression line are approximately 

normally distributed. Following the aforesaid 

assumptions, we checked for normality of 

residuals with a normal P-P plot (See Figure 

2). The plot shows that the points generally 

follow the normal (diagonal) line with no strong 

deviations. This indicates that the residuals 

are normally distributed. These residual plots 

indicate	a	good	fit,	so	we	can	proceed	with	

the interpretation. 

Figure 2. Normal P-P Plot/Regression Standardized 
Residual.

4. Results and Interpretation 

 Crimes have a positive association 

of	 urbanization	 along	 with	 inflation,	

unemployment and income inequality and 

education in any country or a city. The 

condition of a person when he will commit a 

crime as his objective is the maximization of 

utility	and	in	this	connection;	we	applied	linear	

regression analysis in which the following 

determinants of crimes are taken. Based on 

the following crime analytical model ‘Crime 

= f(Urbanization,	 Unemployment,	 Inflation,	

inequality, education)’, Table 2 demonstrates 

the summary statistics of LR analysis.

Table 2. Summary statistics.

Mean
Std. 

Deviation
Minimum Maximum

Crime 104.57 12.00 88.17 120.48

Urbanization 3.53 0.72 2.42 4.65

Unemployment 32.29 5.12 25.98 40.93

Inflation 6.71 2.34 1.94 10.62

Income gap ratio 17.71 0.78 15.77 18.82

Adult Literacy 57.66 7.99 47.80 76.60

 The quantitative description of Table 2 

reveals that all variables including dependent 

and	 independent	had	a	changed	from	2001	

to	 2015.	 First	 of	 all,	 mean	 crime	 record	

was	 104.57	 per	 100,000	 populations	 in	

Bangladesh. Total crime growth rate was 

57.53	%	during	2001	 to	2015	and	average	

annual	crime	growth	rate	was	3.84%.	Besides,	

the annual average urban growth rate was 

3.53%	 and	 maximum	 growth	 rate	 was	

4.65%	 and	 minimum	 annual	 urban	 growth	
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was	 2.42	 %.	 Similarly,	 unemployment	 rate	

demonstrates that the unemployment rate 

in	 Bangladesh	 growing	 gradually.	 In	 2002,	

the	rate	of	unemployment	was	25.98	%	and	

in	 2015,	 it	 reached	 to	 40.93	%	 and	 in	 an	

average one-third labor force is unemployed. 

In	 addition,	 average	 inflation	 is	 around	7.05	

%	 and	 sometimes	 it	 reached	 to	more	 than	

10	 %	 which	 effects	 seriously	 of	 the	 poor	

people’s purchasing capacity. Furthermore, 

top	10%	rich	people	and	bottom	10%	poor	

people’s income gap also increased during 

the study period although the gap increased 

nearly	2	%.		Along	with	these,	adult	 literacy	

rate shows increased gradually which might 

be a progressive indication in the labor force 

of Bangladesh but graduate and technical 

education	rate	in	the	adult	people	nearly	2.1%	

only. It is obvious that low level of graduate 

and technical education is a major obstacle 

for	higher	income	generation	(ADB,	2016).

Table 3. Correlations matrix.

 Accordingly, Table 3 demonstrates the 

correlations matrix that shows us the level of 

the relationship among the each variable and 

directional relationship as well as the change 

of	the	variables	and	the	level	of	significances	

of their relationship between dependent and 

each independent variables. The correlation 

matrix clearly indicates that there has a very 

significant	 relationship	 between	 dependent	

and independent variables which imply 

‘Crime = f (Urbanization, Unemployment, 

Inflation,	inequality,	education)’.

 Furthermore, Table 4 shows the model 

summary of linear regression analysis. This 

table provides the R and R2 values. The R 

value represents the simple correlation and it 

is	0.944	(the	“R”	Column),	which	indicates	a	

high degree of correlation.

 

Table 4. Model summary.

Model R R 
Square

Adjusted 
R 
Square

Std. 
Error of 
the Estimate

Change Statistics

R 
Square 
Change

F 
Change

df1 df2 Sig. F 
Change

1 .944a .890 .829 4.955 .890 14.619 5 9 .000

a.	Predictors:	(Constant),	Literacy,	Inflation,	Income,	Urbanization,	Unemployment

b. Dependent Variable: Crime

 The R2 value (the “R Square” column) 

indicates how much of the total variation in the 

dependent variable, crime, can be explained 

by	the	independent	variables,	literacy,	inflation,	

income, urbanization, unemployment. In this 

case,	89.0%	can	be	explained,	which	is	very	

large.

	 In	addition,	Table	5	reveals	the	ANOVA,	

which reports how well the regression 

equation	 fits	 the	 data	 (i.e.,	 predicts	 the	

dependent variable) and is shown below:
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Table 5. ANOVA.

Model Sum of Squares df Mean 
Square F Sig.

1 Regression 1794.580 5 358.916 14.619 .000b

Residual 220.967 9 24.552

Total 2015.548 14

a. Dependent Variable: Crime

b.	Predictors:	(Constant),	Literacy,	Inflation,	Income,	Urbanization,	Unemployment

 

 This Table indicates that the regression 

model predicts the dependent variable (crime) 

significantly	well	because	in	“Regression”	row	

if we go to the “Sig.” column, this indicates 

the	 statistical	 significance	 of	 the	 regression	

model	that	was	run.	Here,	p	<	0.0005,	which	

is	less	than	0.05,	and	indicates	that,	overall,	

the	regression	model	statistically	significantly	

predicts the outcome variable (i.e., it is a 

good	fit	for	the	data).

	 Moreover,	 Table	 6	 depicts	 the	

Coefficients	 of	 the	 linear	 regression	 analysis	

of	 the	model.	 The	Coefficients	 of	 the	 linear	

regression analysis model provides us with

the necessary information to predict crime 

from	 literacy,	 inflation,	 income	 gap	 ratio,	

urbanization, unemployment, as well as 

determine whether these variables contribute 

statistically	 significantly	 to	 the	 model.	

Furthermore, we can use the values in the 

“B” column under the “Unstandardized 

Coefficients”	column,	as	discussed	below:

Table 6. Coefficients.
Model Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.

Correlations Collinearity Statistics

1

B
Std. 
Error

Beta
Zero-
order

Partial Part Tolerance VIF

(Constant) -61.087 112.831 -.541 .601

Urbanization -43.552 27.452 -2.596 -1.587 .147 .880 -.467 -.175 .005 219.716

Unemployment 7.565 3.906 3.226 1.937 .085 .896 .542 .214 .004 227.823

Inflation 2.236 1.287 .436 1.737 .116 .701 .501 .192 .193 5.181

Income gap ratio 3.476 4.987 .227 .697 .503 -.046 .226 .077 .115 8.703

Adult literacy -.022 .419 -.014 -.052 .960 .726 -.017 -.006 .157 6.380

a. Dependent Variable: Crime

	 The	 first	 column	 of	 the	 Model	 shows	

the number of the model being reported 

(1) and the predictor variables (Constant, 

urbanization,	 unemployment,	 inflation,	 and	

income	gap	ratio	and	adult	literacy).	The	first	

variable (Constant) represents the constant, 

also referred to in the text as the y-intercept, 

the height of the regression line when it 

crosses the Y axis. The column contains 

the	 coefficients	 for	 the	 regression	 equation	

for predicting the response variable from the 

explanatory variables and the values of the 

other explanatory variables do not change. 

Thus, the estimated regression equation is

μ(Crime)	=	 	 -	61.087-	43.552	 (Urbanization)	

+	 7.565	 (Unemployment)	 +	 2.36	 (Inflation)	

+	 3.476	 (Income	 gap	 ratio)	 -	 0.022	 (Adult	

literacy)

	 We	know,	a	negative	coefficient	means	

that the predicted value of the response 

variable decreases when the value of the 

explanatory	 variable	 increases.	 Hence,	

according to the aforesaid equation, 

urbanization	 on	 average	 43.552	 percent	 is	

fewer crimes per year than not urbanization 

in Bangladesh with the constant values of the 

other variables. The middle two columns t 

and Sig. display the results of the t-test of the 

regression	 coefficients.	 In	 this	 test,	 the	 null	

hypothesis	states	that	a	regression	coefficient	

is zero. The alternative hypothesis states that 

a	 regression	 coefficient	 differs	 from	 zero.	
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The value of the t statistic for a regression 

coefficient	 is	displayed	in	the	column	 t. This 

value is obtained by dividing the estimated 

regression	coefficient	in	the	B	column	by	the	

corresponding standard error. The standard 

error is found in the output under Std. Error. 

The Sig. column of the table contains two-

tailed p-value for the computed t value. If the 

p-value	is	smaller	than	α=0.05,	the	coefficient	

is	significantly	different	 from	0.		The	p-value	

of the t-test for an explanatory variable must 

also be interpreted in terms of other variables 

included in the model. Therefore, the variable 

urbanization	 is	 not	 significant	 (p-value	 of	

0.147)	given	the	other	variables	in	the	model.	

The	 coefficient	 for	 unemployment	 (7.565)	 is	

not	 significantly	 different	 from	 0	 using	 the	

alpha	 of	 0.05	 because	 its	 p-value	 is	 .085,	

which	is	larger	than	0.05.	

 In addition, the Collinearity Diagnostics 

(Table	7	could	not	put	due	to	a	shortage	of	

space) of the linear regression analysis model 

also	offers	us	with	the	necessary	information	

to	predict	crime	from	literacy,	inflation,	income	

gap ratio, urbanization, and unemployment to 

estimate whether these variables contribute 

statistically	 significantly	 to	 the	 model.	 Note	

that it is possible for the rule of thumb for 

condition	 indices	 (index	over	30)	 to	 indicate	

multicollinearity (variance proportions ignored), 

even	when	the	rules	of	thumb	for	tolerance	>	

.10	suggest	no	multicollinearity.	 In	our	data,	

three	 of	 the	 condition	 indices	 are	 51.498,	

98.436,	397.245	 (over	30),	but	 the	variance	

proportions as well the tolerance values do 

not indicate multicollinearity.

5. Discussion

 In this crime analysis model, we tried to 

consider a demographic variable urbanization 

which mentioned that unplanned urbanization 

may contribute to crime. The role of cities 

in enhancing economic growth has inspired 

pro-urbanization policies in less developed 

countries like Bangladesh. Due to the diversity 

and magnitude of unaddressed social and 

environmental issues, urbanization falls short 

of being an adequate marker of progress 

by itself. Market failure stemming from 

inadequate state mechanisms, pressures of 

the global economy, and the disconnection 

of common citizens from urban management 

decisions and inadequate understanding of 

emerging urbanism top the chart of major 

obstacles in this regard.

	 The	 first	 explanatory	 variable	 is	

unemployment and it is observed that if the 

person is unemployed then he must adopt 

some other ways to get money. Our analytical 

model shows that unemployment contributes 

more	 than	 7%	 crime	 in	 Bangladesh.	 Thus,	

unemployment	may	have	a	positive	effect	on	

crimes.	A	total	of	34.8	million	were	employed	

and	 1.4	 million	 were	 unemployed	 in	 1995-

96	which	 increased	 to	 54.5	million	 and	2.6	

million of the employed and unemployed 

population	respectively	in	2010	(BBS,	2011).	

If the current trend continues, the employed 
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population	 might	 increase	 to	 64.6	 million	

and unemployed population to 3.3 million 

by	 2015.	 The	 second	 economic	 variable	

is	 inflation	 and	 it	 is	 obtained	 by	 taking	 the	

growth of Consumer Price Index. The increase 

in prices normally decreases the real income 

of individuals that might be easy to conclude 

that	 inflation	 is	 an	 important	 determinant	 of	

crimes	and	its	possible	effect	is	also	positive.	

 The income inequality is also an 

important	 factor	 which	 may	 affect	 crimes.	

Our analytical model similarly shows that 

income	inequality	adds	more	than	3%	crime	

in Bangladesh.  If inequality is more, then 

people with low income want to adopt the 

living standard of high-income people. It is 

impossible for the low-income group to 

follow the higher living standard with legal 

work. The value of the ratio for an urban 

area	in	1973/74	was	9.12	which	increased	to	

17.74	 in	2010	 indicating	an	overall	 increase	

of	 8.42	 for	 the	 whole	 period.	 The	 annual	

average	rate	of	increase	has	been	2.56	%.	It	

appears	that	the	income	share	of	lower	10%	

households in urban areas worsened more 

while compared to the income share of the 

bottom	10%	households	 in	 rural	areas.	The	

average annual rate of increase in inequality 

using the ratio seems to be higher in the 

urban	 area	 (2.56%)	 while	 compared	 to	 the	

rural	 area	 where	 it	 is	 found	 to	 be	 1.06%.		

Education can reduce the crimes through 

wages. Basically, education is the source for 

raising the wage of a person. Education has 

two possible ways to reduce crimes. First, 

good education increases the opportunity 

cost of crimes because criminal needs time 

for committing a crime and that time cannot 

be used for other productive purposes like 

legal	work	because	high	education	confirms	

the better job opportunities in the legal sector. 

Second is the time wastage of criminal for 

being in custody or in jail. This cost is very 

high for criminal because he/she can raise 

his/her income by spending his/her time in 

other ways. Although our analytical model 

shows that adult literacy does not contribute 

more	crime	 in	Bangladesh.	However,	a	very	

small proportion of the labor force (only one 

in a thousand) had a technical or vocational 

qualification	 in	 2010.	 This	 is	 not	 surprising	

given enrollment in the technical and vocational 

education	 of	 only	 2.43%	 of	 secondary	

enrollment,	compared	with	6.31%	in	Malaysia	

and	 18.41%	 in	 the	 People’s	 Republic	 of	

China. In addition, males continued to have 

a	 significantly	 higher	 tertiary	 education	 than	

females	(ADB,	2016).

6. Conclusion

 In the urban planning process, 

background study is an essential part in 

making	 an	 effective	 plan.	 There	 are	 many	

elements in the urban planning process where 

safety and security issue is one of them. In 

our analytical model for urban crime analysis 

regarding Bangladesh clearly demonstrated 

that	 there	 is	 a	 very	 significant	 positive	
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association of urbanization with crimes 

growth. We conclude that urbanization is a 

very important determinant of crimes in the 

case of Bangladesh. Because in all analytical 

models	 we	 included	 different	 variables	 with	

urbanization but there is no big change occur 

in	the	value	of	the	coefficient	of	urbanization.	

This robust analysis shows the very strong 

positive relation of urbanization with crimes 

increase in Bangladesh. The other outcome 

is	that	in	Bangladesh	inflation,	unemployment,	

income inequality and low level of adult literacy 

also the main determinants of crimes. 

 According to the model estimation, 

unemployment captures the adult literacy rate 

only but does not count the level of education 

of	the	labor	forces.	According	to	ADB	(2016)	

report,	 only	 2.1	 %	 graduate	 labor	 force	

and	 1.4	 %	 labor	 force	 is	 a	 post	 graduate	

in Bangladesh which indicates a scarcity of 

higher educated labor force. If there is more 

highly educated labor force had in Bangladesh 

then this will reduce the crimes as well. It is 

also evident that urban areas continuously 

generate new technology and economic 

opportunity along with creating employment 

market and demand specialized suppliers. As 

a result, vertical and horizontal growth of the 

city	benefits	of	urbanization.	But	in	the	case	

of Bangladesh, urbanization causes more 

chaos, especially crimes. So, the reason 

behind might be unplanned urbanization. 

Because of this lack of planning resources 

become scarce, land shortage problem 

and environmental degradation occur which 

motivate people towards crimes. Therefore, 

urban planners and policy makers need to 

give more emphasis during background 

studies of city planning and they should 

select appropriate model of crime analysis 

along with other elements of background 

studies that will provide the actual scenarios 

of	 the	 city.	 Hence,	 this	 research	 brings	 the	

important policy implications in urban planning 

and development in Bangladesh. Especially 

background studies in the urban plan should 

focus on urbanization, unemployment, income 

inequality	distribution,	 inflation,	adult	 literacy,	

etc.	to	determine	the	significant	role	of	these	

variables in the occurrence of crime. 

 Moreover, the government must need 

to give special focus on infrastructure 

development, especially education institutions,

healthcare services, housing facilities, 

transportation and communications in 

the secondary towns (District and Upazila 

towns) and regional cities (Divisional Cities) 

along with decentralization of administrative 

power	 to	 avoid	 primacy	 of	Dhaka	 (44.26%,	

Islam,	2015)	and	Chittagong	 (12.65%)	cities	

because	these	two	cities	contain	around	57	

%	of	the	total	urban	population	in	Bangladesh.	

Finally, policymakers and planners might be 

conscious in the background studies of the 

urban planning process and they must careful 

to choose appropriate model of urban crime 

analysis to assure safe and fear-free life. 
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บทคัดย่อ

	 การวางผังเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาเน้นการใช้กฎหมายบังคับในการควบคุมการพัฒนา

เมือง	 แต่กลับไม่ได้มีการวางแผนนโยบายการพัฒนาเมืองเท่าที่ควร	 รัฐจึงควรให้ความสำาคัญในการ

กำาหนดนโยบายการพัฒนาเมืองเพื่อชี้นำาการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น	 โดยใช้มาตรการจูงใจทาง

ผังเมือง	 (Incentive	Measures)	หรือการที่หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำาเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายโดยการให้สิทธิในการพัฒนาที่มากขึ้นตอบแทน	 เช่น	 การเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม

ต่อพ้ืนท่ีดิน	(FAR	Bonus)	การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาแนวทางการนำาเคร่ืองมือ	FAR	

bonus	มาใช้ใสำาหรับการจัดทำาผังเมือง	โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเมืองโตเกียวกับกรุงเทพมหานคร				

ในเรื่องแนวคิด	กระบวนการนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มาบังคับใช้ทางกฎหมาย	โครงสร้างทางสถาบัน

ที่เกี่ยวข้องและอำานาจหน้าที่เพื่อทำาการเสนอแนะแนวทางในการนำามาปรับปรุงเครื่องมือ	FAR	Bonus	

ในประเทศไทยต่อไป

คำาสำาคัญ:	มาตรการจูงใจทางผังเมือง		การพัฒนาเมือง		โตเกียว		กรุงเทพมหานคร

Abstract

 Urban planning in Thailand in the past put emphasis on land development control strategy 

by	using	 regulations	more	 than	promoting	urban	development	programs.	Hence	government	

should pay more attention on urban development by using incentives measures which promote 

private sectors to help in urban development in order to meet public interests and provide more 

efficient	services	by	giving	more	development	rights	in	return	i.e.	Floor	Area	Ratio	Bonus	system	

(FAR Bonus). The goal of this research is to study government institution structure and how 

to implement the incentive measure in urban planning. By compare Tokyo and Bangkok in 

urban planning regulation system, concept and FAR Bonus measure procedure and relevant 

organization. This study also suggests recommendations for implementing FAR Bonus tool for 

urban development in Thailand.
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1. บทนำา

	 การวางผังเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมา

เน้นการใช้กฎหมายบังคับในการควบคุมการ

พัฒนาเมืองแต่กลับไม่ได้มีการวางแผนนโยบาย

การพัฒนาเมืองเท่าที่ควร	 ทำาให้มักเกิดกระแส

ต่อต้านจากภาคประชาชนที่ว่าผังเมืองเป็นการ

ปิดกั้นการพัฒนา				รัฐจึงควรให้ความสำาคัญใน

กำาหนดนโยบายการพัฒนาเมืองเพื่อชี้นำาการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น	 โดยควรมีมาตรการ

จูงใจทางผังเมือง	 (Incentive	 Measures)	 หรือ

การที่หน่วยงานภาครัฐ	 ส่งเสริมให้ภาคเอกชน

ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจ	การสร้างความเท่าเทียมกันทาง	สังคม	

และการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมตามที่กำาหนด	 โดยการให้สิทธิในการ

พัฒนาที่มากขึ้นตอบแทนแก่ภาคเอกชน	 ใน

ประเทศญี่ปุ่น	เมืองหลวงขนาดใหญ่	เช่น	โตเกียว	

ได้มีการนำาเครื่องมือการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่

อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน	(FAR	Bonus)	มาใช้ตั้งแต	่

ปี	ค.ศ.1961	 (พ.ศ.	2504)	และได้รับความสนใจ

จากภาคเอกชนจำานวนมากและประสบความ

สำาเร็จในการส่งเสริมให้เมืองมีสิ่งแวดล้อมและ

สิ่งอำานวยความสะดวกในเมืองที่ดีขึ้นโดยที่

รัฐไม่จำาเป็นต้องลงทุน	 ในขณะที่ประเทศไทย	

กรุงเทพมหานครได้เริ่มมีการนำามาตรการจูงใจ

ทางผังเมืองโดยการใช้มาตรการ	FAR	Bonus	ใน

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพ

มหานคร	พ.ศ.	2549	และยังคงใช้ต่อเนื่องมาใน

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	

พ.ศ.	2556	อย่างไรก็ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว

ตั้งแต่เริ่มใช้งานมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับ

ความสนใจจากภาคเอกชนมากเท่าที่ควร	

2. วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

ศึกษาแนวทางการนำามาตรการ	 FAR	 bonus	 ซึ่ง

เป็นหนึ่งในมาตรการทางผังเมืองในการสร้างแรง

จูงใจ	 (incentives)	 ที่ช่วยให้เมืองมีการพัฒนา

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมาใช้ในการจัดทำา

ผังเมือง	 โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบเมือง

โตเกียวกับกรุงเทพมหานคร	 ในเรื่องโครงสร้าง

ทางสถาบันที่เกี่ยวข้อง	 อำานาจหน้าที่	 แนวคิด

และกระบวนการนำาเครื่องมือ	 FAR	 Bonus	 มา

บังคับใช้ทางกฎหมาย	 ผู้วิจัยได้ทำาการทบทวน

วรรณกรรม	รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	โดย

เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก

เอกสารวิจัยและงานเขียนต่างๆ	 และทำาการเสนอ

แนะแนวทางเพื่อนำามาปรับปรุงการกำาหนด

มาตรการจูงใจทางผังเมืองในประเทศไทยต่อไป

2.1	 กระบวนการนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มา

	 บังคับใช้ของโตเกียว

2.1.1	ที่มาและแนวคิด

	 ประเทศญี่ปุ่นได้ริ เริ่มการนำาเครื่องมือ	

FAR	 Bonus	 มาใช้เมื่อปี	 ค.ศ.1961	 (พ.ศ.2504)	

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความเส่ียงภัยแผ่นดิน

ไหว	 จึงไม่สามารถสร้างอาคารสูงได้	 ในขณะน้ัน

จึงได้มีการควบคุมความสูงของอาคารไว้ที่ 	

20	 เมตร	 สำาหรับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและ

31	 เมตร	 สำาหรับที่ดินประเภทอื่นๆ	 แต่ด้วย

เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างอาคารท่ีสูงข้ึน	 รวมท้ัง

ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น	ทำาให้

มีการเรียกร้องให้ยกเลิกข้อกำาหนดด้านความสูงน้ี	

แต่ในขณะเดียวกัน	ประเทศญ่ีปุ่นได้ประสบปัญหา

การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและไร้การ
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ควบคุมในเมืองขนาดใหญ	่ เช่น	 โตเกียว	 จึงได้

เปลี่ยนเป็นการกำาหนดความหนาแน่น	 โดยใช้

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน	(FAR)	แทน

และได้มีการกำาหนดย่านท่ีเรียกว่า	Specified	Block	

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเขตส่งเสริมการพัฒนา

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเมือง	 และจะได้

รับสิทธิ์การพัฒนาที่มากขึ้นตอบแทน	

2.1.2	กระบวนการนำาเคร่ืองมือ	 FAR	 Bonus	 มา

	 บังคับใช้ทางกฎหมาย

							การวางผังพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น

ประกอบด้วยผัง	3	ระดับ	คือ	ผังพัฒนาประเทศ

และผังภาค	 (National	 Development	 Plan	 and	

Regional	 Plan)	 ผังเมืองรวม	 (City	 Plan)	 และ

ผังโครงการ	 (Project	 Plan)	 ซึ่งผังนโยบายการ

พัฒนาประเทศและภูมิภาคที่ เกี่ยวข้องกับ

โตเกียวประกอบด้วยแผนผัง	 2	 ประเภท	 ได้แก	่

ผังพัฒนาประเทศและผังภาค	 (National	 Devel-

opment	Plan	and	Regional	Plan)	ที่จัดทำาโดย	

Ministry of Land, Infrastructure, Transport 

and	Tourism	(MLIT)	และแผนผังการพัฒนากรุง

โตเกียวและปริมณฑล	(National	Capital	Region

Development	Plan)				ที่จัดทำาโดยคณะกรรมการ

พัฒนากรุงโตเกียวและปริมณฑล	ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ภายใต้กำากับของสำานักนายกรัฐมนตร	ี โดยมี

รัฐมนตร	ีMLIT	เป็นประธาน	ผู้ว่าการกรุงโตเกียว

เป็นหัวหน้าคณะทำางาน	 และตัวแทนจากสำานักงาน

เขตเป็นคณะทำางาน

	 การจัดทำาผังเมือง	 (City	 Plan)	 ในประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นการกำาหนดพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมหรือส่งเสริม

แบบซ้อนทับ	 (Overlay	 Control)	 สาระสำาคัญใน

พระราชบัญญัติการผังเมืองปี	1961	มีองค์ประกอบ	

4	 ประการ	 ได้แก	่ 1)	 การกำาหนดขอบเขตพื้นที่

เมือง	 โดยกำาหนดพื้นที่สำาหรับวางผังเมือง	 (City	

Planning	 Area)	 แบ่งออกเป็นพื้นที่ส่งเสริมการ

พัฒนาเมือง	 (Urbanization	 Promotion	 Area)	

และพื้นที่ควบคุมการพัฒนาเมือง	(Urbanization	

Control	Area)					2)	การแบง่ประเภทการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 (Land	Use	Zone)	3)	การควบคุมเพิ่มเติม

อื่นๆ	(Other	zones	and	districts)	เช่น	เขตควบคุม

ความสูงอาคาร	เขตป้องกันอัคคีภัย	เป็นต้น	และ

4)	โครงการพัฒนาเมือง	โดยการกำาหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ

และในการจัดทำาผังพัฒนาเชิงกายภาพ	 (District

Plans)	ดังแสดงในรูปที	่1

 
ที่มา:	MLIT,	2003

รูปที่ 1 		แนวคิดระบบการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของประเทศญี่ปุ่น	

	 เครื่องมือ	 FAR	 Bonus	 จะถูกนำามาใช้ใน	

Specified	Block	ซึ่งเป็นการควบคุมเพิ่มเติมอื่นๆ

(Other	zones	and	districts)	กล่าวคือ	เป็นพื้นที่

ที่ได้มีการกำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

(Land	 Use	 Zone)	 โดยมีข้อกำาหนดการควบคุม

ความหนาแน่น	การควบคุมรูปแบบอาคารไว้แล้ว	

แต่อาคารในเขตนี้จะมีสิทธิ์ในการพัฒนาที่สูงขึ้น

เมื่อมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ของเมืองตามที่ได้กำาหนดไว	้ โดยจะมีข้อกำาหนด

พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน		ความสูง	ระยะถอย

ร่น	ที่แตกต่างจากที่กำาหนดไว้ในผังเมือง	รวมทั้ง

สามารถโอนสิทธิ์การพัฒนาจากอาคารในเขต

เดียวกันได้	
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2.1.3	การนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มาปฏิบัติใช้

	 	 	 	 	 	 	 โตเกียวได้มีการกำาหนดมาตรฐานการ

บริหารจัดการ	 Specified	 Block	 โดยกล่าวถึง

วัตถุประสงค	์ เกณฑ์การกำาหนดพื้นที่	 สิ่งที่ต้อง

คำานึงถึง	เช่น	ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	การจัดการ

จราจร	การป้องกันภัยพิบัต	ิเป็นต้น	คำาจำากัดความ

และวิธีการคำานวณ	 FAR	 Bonus	 ในกรณีต่อไป

นี้	 1)	 พื้นที่โล่งเพื่อสาธารณะ	 2)	 การปรับปรุง

สิ่งอำานวยความสะดวก	 3)	 การปรับปรุงภูมิทัศน์

ของเมือง	 4)	 การรักษาอาคารที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์	 5)	 การรักษาอาคารที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม	 6)	 การจัดให้มีที่อยู่อาศัยบริเวณ

ใจกลางเมือง	โดยเขต	(municipality	government)	

จะเป็นผู้คัดเลือกพื้นที่	 Specified	 Block	 และ

เสนอผ่านความเห็นชอบจากกรุงโตเกียว	(Tokyo	

Metropolitan	Government)		ต้ังแต่ได้มีการประกาศ

ใช้	 Specified	 Block	 ในป	ี พ.ศ.	 2504	 จนถึงป	ี

พ.ศ.	2556	ได้มีการกำาหนด	Specified	Block	ใน

โตเกียว	 64	 เขต	 รวมเป็นพื้นที	่ 99,600	 ตาราง

กิโลเมตร	(MLIT,	2556)

2.2	กระบวนการนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มา

	 บังคับใช้ของกรุงเทพมหานคร

2.2.1	ที่มาและแนวคิด

	 ประเทศไทยได้ริเริ่มการนำาเครื่องมือ	 FAR	

Bonus	 มาใช้ครั้งแรกในกฎกระทรวงผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2549		โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามวัตถุ-

ประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครใน

ขณะนั้น	ได้แก่	การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

โดยการพัฒนาบริการทางสังคม	 สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงคุณค่าความ

งดงาม	 บำารุง	 รักษา	 ฟื้นฟ	ู คุณภาพสิ่งแวดล้อม

และป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ	การส่งเสริม

และพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	 และเชื่อมโยง

โครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพ	เป็นต้น	(สำานักผังเมือง,	2558)	โดย

กำาหนดให้อาคารท่ีจัดให้มีพ้ืนท่ีโล่งเพ่ือประโยชน์

สาธารณะหรืออาคารที่อยู่ในรัศมี	 500	 เมตร

โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าที่จัดให้มีที่จอดรถยนต์

สำาหรับประชาชนเป็นการทั่วไป		สามารถมี	FAR	

ที่เพิ่มมากขึ้นจากข้อกำาหนดได้

2.2.2	กระบวนการนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มา

	 บังคับใช้ทางกฎหมาย

	 พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518	ได้

กำาหนดผังเมืองไว	้2	ประเภท	ได้แก	่ผังเมืองรวม

(Comprehensive	Plan)	ซึ่งเป็นการวางและจัดทำา

แผนแม่บทเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณ

ชุมชนขนาดใหญ่	 การวางระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการเพื่อบริการในชุมชน	 โดยผู้มี

อำานาจวางและจัดทำาผังเมืองรวมคือสำานักผังเมือง	

หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยจะต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการผังเมืองเสียก่อน	และผังเมือง

เฉพาะ	(Specific	Plan)	ซึ่งเป็นการวางและจัดทำา

ผังเมือง	และโครงการดำาเนินการเพื่อพัฒนาหรือ

ดำารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง	 โดยผู้มีอำานาจใน

การวางและจัดทำาผังเมืองเฉพาะคือเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือจะขอให้สำานักผังเมืองเป็นผู้วางผัง

ก็ได้	 แต่ในปัจจุบันยังไม่เคยมีการออกพระราช-

บัญญัติผังเมืองเฉพาะมาใช้ ในพื้นที่ ใดเลย	

นอกจากนี้	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการ

จัดทำาผังเมืองระดับประเทศ	 ภาค	 และอนุภาค	

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำาผังเมืองรวมใน

ระดับเมืองและชุมชนให้มีความสอดคล้องกันใน

ภาพรวม

	 	 	 	 	 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	

พ.ศ.	 2549	 ซึ่งวางและจัดทำาโดยสำานักผังเมือง	
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กรุงเทพมหานคร	 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ที่ได้มีการนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มาใช้	ซึ่งใน

ขณะนั้น	พระราชบัญญัติการผังเมือง	มาตรา	17	

ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของผังเมืองรวมไว้เพียง

แค่	1)	วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำาผังเมือง

รวม	2)	แผนที่แสดงขอบเขต	3)	แผนผังพร้อมข้อ

กำาหนด	4)		รายการประกอบแผนผัง	5)	นโยบาย	

มาตรการและวิธีดำาเนินการเพื่อปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม	 และมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2558	

โดยมีการเพิ่มรายละเอียดในข้อกำาหนด	 เช่น	

ประเภท	 ชนิด	 ขนาด	 ความสูงของอาคาร	

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมของอาคารต่อพื้นที่

ดิน	 (FAR)	 	 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน	

(BCR)	 อัตราส่วนพ้ืนท่ีว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุม

ต่อพื้นที่อาคารรวม	(OSR)	เป็นต้น	และใน	(ร่าง)	

พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	...	ฉบับที่ผ่าน

การตรวจพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	(คณะที่	7)	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2560

ได้มีการระบุเพิ่มเติมรายละเอียดของนโยบาย	

มาตรการและวิธีดำาเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุ-

ประสงค์ของผังเมืองรวม	 โดยให้ประกอบด้วย

มาตรการส่งเสริมหรือมาตรการจำากัดการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

ผังเมืองรวมอีกด้วย	จะเห็นได้ว่กรุงเทพมหานคร

มีการกำาหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ

พื้นที่ดิน	 (FAR)	 และใช้มาตรการส่งเสริม	 เช่น	

FAR	 Bonus	 มาใช้ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติ

การผังเมือง	พ.ศ.	2558

2.2.3	การนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มาปฏิบัติใช้

	 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร		

พ.ศ.	2556	ได้มีการกำาหนดให้มี	FAR	Bonus	ใน

กรณีต่อไปนี	้1)	การจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิมภายใน

พื้นที่โครงการ	2)	การจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์

สาธารณะหรือสวนสาธารณะ	 	 ในพื้นที่ที่มีความ

หนาแน่นสูง	ได้แก	่บริเวณ	ย.8-10	และ	พ.2-5	3)	

การจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำาหรับประชาชนทั่วไป

ในอาคารที่ตั้งอยู่ในรัศมี	 500	 เมตรโดยรอบ

สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	 4)	 การจัดให้มีพื้นที่

รับน้ำา	 5)	 การจัดให้มีอาคารประหยัดพลังงาน	

อย่างไรก็ตาม	 ตั้งแต่เริ่มมีการนำาเครื่องมือ	 FAR	

Bonus	 มาใช้ตั้งแต	่ พ.ศ.	 2549	 ใช้จนถึง	 พ.ศ.	

2558	 ปรากฏผู้ขอยื่นใช้สิทธิ์เพียง	 11	 โครงการ

โดยแบ่งเป็น	 การจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์

สาธารณะหรือสวนสาธารณะ	จำานวน	3	โครงการ

และการจัดให้มีพื้นที่รับน้ำา	 จำานวน	 8	 โครงการ

(สำานักผังเมือง,	2558)

3. ผลการศึกษา

3.1	การวิเคราะห์ที่มาและแนวคิดในการนำา

	 เครื่องมือ	 FAR	 Bonus	 มาใช้ในโตเกียว

	 เปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร

	 จากการศึกษาพบว่า	 ในโตเกียวการนำา

เครื่องมือ	 FAR	 Bonus	 มาใช	้ เริ่มมาจากการที่

ประเทศญี่ปุ่นเกิดการขยายตัวของเมืองอย่าง

รวดเร็วโดยเฉพาะในเมืองใหญ่	 เช่น	 โตเกียว	

ทำาให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายผังเมือง	 โดย

การใช้อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน	

(FAR)	 แทนการกำาหนดความสูง	 ซึ่งไม่สามารถ

ควบคุมความหนาแน่นของเมืองได	้ และขณะ

เดียวกันได้มีการกำาหนดย่านที่เรียกว่า	Specified

Block	ซึง่จะไดร้บัสทิธิก์ารพฒันาทีม่ากขึน้	ตา่งกบั

กรุงเทพมหานครที่มีการนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	

มาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตาม

วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ในขณะนั้น	 และเป็นการพิจารณาที่ตัวอาคาร

เป็นหลัก	โดยไม่ได้คำานึงถึงบริบทความเป็นย่าน



มาตรการจูงใจทางผังเมือง กรณีศึกษาการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) 
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3.2	การวิเคราะห์กระบวนการนำาเครื่องมือ	

	 FAR	 Bonus	 มาบังคับใช้ทางกฎหมายใน

	 โตเกียวเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร

	 ผู้มีอำานาจทำาหน้าที่ในการนำาเครื่องมือ

FAR	Bonus	มาบังคับใช้ทางกฎหมายของโตเกียว

คือเขต	(Municipality	Government)	ซึ่งจะกำาหนด

เขต	 Specified	 Block	 และกรุงโตเกียวเป็นผู้

พิจารณาอนุมัต	ิส่วนการพิจารณาคำาขออนุญาต	

FAR	 Bonus	 ของเอกชนจะเป็นหน้าที่ของเขต	

โครงสร้างผังเมืองของประเทศญี่ปุ่นเป็นการ

กำาหนดพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมหรือส่งเสริมแบบซ้อนทับ

(Overlay	Control)	คือ	จะมีการกำาหนดกรอบการ

ควบคุมขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงลงรายละเอียดใน

แต่ละบริเวณไป	ซึ่งเครื่องมือ	FAR	Bonus	จะถูก

นำามาใช้ใน	Specified	Block	ซึ่งเป็นการควบคุม

เพิ่มเติมอื่นๆ	 ซึ่งจะซ้อนทับกับพื้นที่ที่ได้มีการ

กำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้แล้ว	โดย

ในแต่ละพื้นที่สามารถกำาหนดได้ว่าจะส่งเสริม

การพัฒนาในรูปแบบใด	ทำาให้ข้อกำาหนดมีความ

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ	

ส่วนในกรุงเทพมหานคร	 ผู้มีอำานาจทำาหน้าที่ใน

การนำาเครื่องมือ	 FAR	 Bonus	 มาบังคับใช้ทาง

กฎหมาย	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเป็นผู้วาง

และจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	ส่วนการ

พิจารณาคำาขออนุญาต	FAR	Bonus	ของเอกชน

จะเป็นหน้าที่ของเขต	 โดยในกรุงเทพมหานครมี

การวางผังเมืองในระดับเดียว	และได้บรรจุเคร่ืองมือ

FAR	 Bonus	 ไว้ในผังเมืองรวม	 ซึ่งเป็นผังที่

กำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณกว้าง	ไม่มี

ความเฉพาะเจาะจง	 และมีความยืดหยุ่นน้อย

ทำาให้เงื่อนไขการพัฒนาที่กำาหนดอาจไม่ตรง

ตามนโยบายและความต้องการของพื้นที่น้ันๆ	

และไม่สามารถกำาหนดรายละเอียดการออกแบบ

ได้	 รวมถึงข้อกำาหนดที่มีทั้งที่ระบุพื้นที่และไม่ได้

ระบุพื้นที่บังคับใช	้ ทำาให้ไม่สามารถคาดการณ์

เพื่อเตรียมการจัดการกับความหนาแน่นที่จะ

เพิ่มสูงขึ้นจากการขออนุญาตใช	้FAR	Bonus

3.3	การวิเคราะห์การนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	

	 มาปฏิบัติใช้ในโตเกียวเปรียบเทียบกับ

	 กรุงเทพมหานคร

	 เงื่อนไขในการขอ	FAR	Bonus	ของโตเกียว

และกรุงเทพมหานคร	มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน	ได้แก	่

การจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อสาธารณะ	 ซึ่งอาจกล่าว

ได้ว่าเป็นปัญหาร่วมกันของเมืองใหญ่ที่มีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ทำาให้มีพื้นที่สาธารณะไม่

เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเมือง	

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ	 โตเกียวจะมุ่งเน้นในเรื่องสิ่ง

อำานวยความสะดวกและภูมิทัศน์ของเมือง	รวมถึง

การส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยในใจกลางเมืองเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม-

ผสาน	 ในขณะที่กรุงเทพมหานครจะเน้นในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมและการรับมือภัยพิบัติของเมือง	

เช่น	 การจัดให้มีพื้นที่รับน้ำาและอาคารประหยัด

พลังงาน	 รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมต่อระบบ

คมนาคมขนส่งทางรถและทางรางโดยการจัด

ให้มีที่จอดรถในบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า	 และ

การจัดให้มีที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อ

กระจายโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัย	 โดยจะเห็น

ว่าเงื่อนไขที่นำามาใช้ในการขอ	 FAR	 Bonus	 จะ

สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของเมือง

นั้น	ๆ	ได้เป็นอย่างดี

4. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

	 กฎหมายผังเมืองของประเทศญี่ปุ่นและ

ประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันทั้งในด้าน

โครงสร้างและการกระจายอำานาจสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีบทบาทในการ
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วางและจัดทำาผังเมือง	แต่ทว่าในทางปฏิบัต	ิการ

วางและจัดทำาผังเมืองในประเทศไทยยังมุ่งเน้น

แค่การจัดทำาผังเมืองรวมซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการ

ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณกว้าง	เมื่อ

มีการนำาแนวคิดการนำาเครื่องมือ	 FAR	 Bonus	

มาใช้เป็นมาตรการจูงใจทางผังเมืองจึงไม่ประสบผล

สำาเร็จเท่าที่ควร	 เนื่องจากไม่มีความสอดรับกับ

พื้นที	่ อีกทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์เพื่อรับมือ

กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย	 จึงเห็นควรให้

การนำาเครื่องมือ	FAR	Bonus	มาใช้มีการกำาหนด

ย่านเพื่อพิจารณาความเหมาะสม	 และกำาหนด

เกณฑ์ที่เข้ากับบริบทของพื้นที่นั้นๆ	มากกว่าการ

พิจารณาเพียงอาคารใดอาคารหนึ่ง	 เพื่อให้เกิด

การพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายการอ้างอิง

กัญญารัตน์	ศรีธินนท์.	(2557).	การพัฒนาเคร่ืองมือ	
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บทคัดย่อ

	 ยา่นชมุชนนครชมุมคีวามสำาคญัทางประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน	อาคารบา้นเรอืนยงัคงรกัษารปูแบบ

และคงสภาพเดิมไว	้ แต่ด้วยระยะเวลาอันยาวนานทำาให้วัสดุก่อสร้างดั้งเดิมเสื่อมสภาพ	 รวมถึงการ

ดำาเนินชีวิตสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไป	ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนบางส่วนถูกรื้อถอน	ซ่อมแซม	และต่อเติม	

โดยขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมืองท่ีถูกต้อง	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษาแนวทาง

ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	 ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูย่านอนุรักษ์เมืองเก่า	 โดยใช้เครื่องมือเกมจำาลองการวางแผน	 (Gaming	 Simulation)	 ซึ่งจาก

การเล่มเกมมีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเสนอแนะแนวทางและรูปแบบความร่วมมือของภาคส่วน

ต่างๆ	 โดยภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการ	 ภาคเอกชนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิด

การดำาเนินการต่อไป	 และในส่วนของประชาชนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการ

อนุรักษ์และฟื้นฟ	ู โดยมีแนวทาง	 ดังนี้	 (1)	 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้วยการกำาหนดมาตรการ	

ขนาด	และรูปแบบอาคาร	และ	(2)	การบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์	ที่ต้องอาศัยหน่วยงานจากหลาย

ภาคส่วนในการดำาเนินการ

คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วม		การอนุรักษ	์	เกมจำาลองการวางแผน	

Abstract

	 Nakhon	Chum	 community	 is	 one	 of	 significant	 historical	 places	 in	 Thailand	 for	 a	 long	

time. Buildings are still maintained their original characteristic and condition. Due to long term 

period, the original materials and structures have deteriorated and lifestyle of local people be-
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comes modern. As a result, some dwellings were dismantled, repaired, and supplemented by 

people who lack of conservation and rehabilitation knowledge properly. Therefore, this thesis 

creates a conservation and rehabilitation guideline for public and private cooperation in order 

to encourage stakeholders to conserve and rehabilitate this ancient town by Gaming Simulation 

technique. This is a role play game which provides cooperative guidance for public and private 

sectors. Government plays a majority role in this game while private sector is supportive agency. 

Moreover, citizen is a key role who drive through the development under conservation and 

rehabilitation concept. This game provides guideline as follows: (1) the ways to keep historical 

feature in physical aspect by setting measures, size and style of buildings, and (2) the ways to 

manage conservative areas that require a myriads of agencies to participate.

Keywords: Participation, Conservation, Gaming Simulation

1. บทนำา

1.1	ที่มาและความสำาคัญ

	 อาคารบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณย่านชุมชน

นครชุม	 จังหวัดกำาแพงเพชร	 ปัจจุบันยังคงมีการ

รักษารูปแบบเดิมไว	้ ซึ่งทำาให้เกิดลักษณะเฉพาะ

อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่เป็นตัวแทนทาง

ประวัติศาสตร์ในยุคแรก	 ด้วยอายุอันยาวนาน

ของอาคารสิ่งปลูกสร้างทำาให้วัสดุก่อสร้างด้ังเดิม

เสื่อมสภาพ	 รวมถึงรูปแบบการดำาเนินชีวิตใน

สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 ทำาให้อาคาร

บางส่วนถูกรื้อถอน	 ซ่อมแซม	 ต่อเติม	 โดยขาด

ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง	 รวม

ถึงความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่

จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวบริเวณตลาด

นครชุม	 ซึ่งย่านชุมชนนครชุมมีความสำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเคยรุ่งเรืองทางด้าน

การค้ามาเป็นเวลานาน	 จึงควรมีการฟื้นฟูย่าน

ชุมชนนครชุมให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและส่ง

เสริมให้เกิดการท่องเที่ยวด้วย

	 ดังนั้น	 จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยมีความร่วมมือของประชาชน

ด้วยการใช้เครื่องมือเกมจำาลองการวางแผน	

(Gaming	 Simulation)	 ในการแสดงความคิดเห็น

ต่างๆ	 ของประชาชนในพื้นที่	 เช่น	 เอกลักษณ์

เฉพาะของพื้นที่	 ปัญหาในพื้นที่	 ความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่	 เป็นต้น	 เพื่อการรักษา

คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ	์คุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ที่สมควรแก่การอนุรักษ์ไว้	

และเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวบริเวณย่าน

นครชุมต่อไป		

1.2	วัตถุประสงค์

	 1)	สำารวจความคิดเห็นของภาครัฐ	 ภาค

เอกชน	 และประชาชนในพื้นที่	 ต่อการอนุรักษ์

ย่านชุมชนนครชุม

	 2)	เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของภาค

ส่วนต่างๆ	 ที่มีต่อการอนุรักษ์ย่านชุมชนนครชุม

แบบมีส่วนร่วม
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	 3)	เสนอแนะแนวทางการร่วมมือของภาค

รัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมแบบกระบวนการเรียนรู้

1.3	คำาถามการวิจัย

	 ภาคส่วนต่างๆ	จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง

การอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างไร	 และต้องอาศัย

เครื่องมือการมีส่วนร่วมให้ประสบความสำาเร็จ

อย่างไร

1.4	ขอบเขตการวิจัย

	 1)	ขอบเขตเชิงพื้นที	่ ทำาการศึกษาภายใน

ย่านชุมชนนครชุม	 ตำาบลนครชุม	 อำาเภอเมือง	

จังหวัดกำาแพงเพชร

	 2)	ขอบเขตเชิงเนื้อหา	ทำาการศึกษารูปแบบ

ชุมชนบริเวณย่านชุมชนนครชุม	 แนวคิดการมี

ส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้กระบวนการ

มีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือเกมจำาลองการวางแผน	

เพื่อวิเคราะห์บทบาทความร่วมมือของภาคส่วน

ต่างๆ	ทั้งภาครัฐภาคเอกชน	และภาคประชาชน

ที่มีต่อการอนุรักษ์พื้นที	่รวมทั้งศึกษาแนวคิดการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนนครชุม	 พื้นที่ที่มี

ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

1.5	วิธีการวิจัย

1.5.1	รูปแบบการวิจัย

	 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ	โดยมีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้กระบวนการ

มีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือเกมจำาลองการวางแผน	

เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการร่วมมือของภาค

รัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม

1.5.2	การเก็บข้อมูล

	 1)	การเก็บข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร	

บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2)	การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ	์ ด้วยการใช้

เครื่องมือเกมจำาลองการวางแผน	 โดยการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่	

ผ่านการร่วมเล่นเกมมีขั้นตอนดังนี้

	 ขั้นตอนที	่ 1	 การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน	 โดยการแบ่งกลุ่มไปถ่ายภาพภายในพื้นที่	

เพื่อจำาแนกด้านดีและไม่ดีของพื้นที่	 ด้านดี	 คือ

ภาพที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น	 หรือพื้นที่ที่

อยากให้มีการอนุรักษ์และด้านไม่ดี	 คือ	 ภาพที่

แสดงถึงปัญหา	อุปสรรคในการพัฒนา	หรือพื้นที่

ที่อยากให้มีการปรับปรุงและฟื้นฟู	

	 ขั้นตอนที	่ 2	 การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด

จากปัญหา	ในขั้นตอนนี้จะแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	เพื่อ

ให้ผู้เล่นเกมทำาการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก

ปัญหา	 โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินเกม	 เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจความสำาคัญของการวิเคราะห์

ปัญหา	เน่ืองจากปัญหาบางปัญหามีความสัมพันธ์

กันด้วยสาเหตุเดียวกัน	 ซึ่งแต่ละกลุ่มจะเลือก

ปัญหามาและจะเรียงลำาดับความสำาคัญของ

ปัญหา	 5	 อันดับ	 ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและมี

ความจำาเป็นในการพัฒนา	

	 ขั้นตอนที	่ 3	 การวางแนวทางในการแก้

ปัญหาและการดำาเนินการ	 ซึ่งจะต้องหาแนวทาง

ในการแก้ปัญหาที่ได้เลือกมาจากขั้นตอนที่	2	ว่า

เป็นปัญหาที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องการการ

แก้ไข	รวมถึงการเสนอโครงการที่เป็นแนวทางใน

การอนุรักษ์และฟื้นฟู	 ทั้งนี้	 ผู้เล่นจะต้องแสดง

บทบาทสมมติเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏิบัติตามบทบาทสมมต	ิ เพื่อนำาไปสู่รูปแบบ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

ประชาชน	
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	 ทั้งนี	้ ก่อนและหลังการร่วมเล่นเกมจะต้อง

ทำาการประเมินเพ่ือให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู

1.5.3	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น	 2	 ประเด็น	

ได้แก่	 (1)	 การสำารวจความคิดเห็นของภาคส่วน

ตา่งๆ	วา่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอนรุกัษ์

ย่านชุมชนนครชุม	(2)	การใช้เครื่องมือเกมจำาลอง

การวางแผน	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ

ภาคส่วนต่างๆ	ในการมีส่วนร่วมแบบกระบวนการ

เรียนรู้ที่มาจากการร่วมเล่นเกมดังกล่าว	 โดยที่ผู้

เล่นจะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการอนุรักษ์	

และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

วางแผน	ก่อนการเล่นเกมจะต้องทำาแบบสอบถาม

เพื่อศึกษาว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

อย่างไร	และจะต้องทำาแบบสอบถามอีกครั้งหลัง

เล่นเสร็จ	 เพื่อศึกษาว่าการเล่มเกมจำาลองการ

วางแผนสามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในการวางแผนอนุรักษ	์ และส่งเสริมให้เข้ามามี

บทบาทในการมีส่วนร่วมท่ีจะช่วยกันวางแผนชุมชม	

ท้ายที่สุดทางผู้วิจัยและชุมชนจะร่วมกันคิดเพื่อ

หารูปแบบความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	ที่จะ

เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ย่านชุมชน

นครชุม	 รวมทั้งยังมีการทำาให้เกิดการอนุรักษ์

อย่างยั่งยืน

2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

	 เมืองเก่ามีประวัติความเป็นมายาวนาน	

มีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมตามช่วงเวลาต่างๆ	อย่างมากมาย	ส่ง

ผลกระทบต่อร่องรอยและทำาเลที่มีความสำาคัญ

ต่อการศึกษาประวัติความเป็นมา	 ซึ่งมีโอกาสที่

จะถูกเปลี่ยนสภาพหรือถูกทำาลายไปอย่างสิ้นเชิง

ก่อนเวลาอันควร	 จึงควรมีการดำาเนินการเพื่อ

อนุรักษ์	โดยการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเป็นเรื่องราว

ที่มีความสำาคัญมาก	 เพราะประชาชนในชุมชน

ท้องถิ่นเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองเก่า	 และจะเป็นผู้สาน

ต่อให้เกิดความยั่งยืนของเมือง	(ประสงค์,	2550)	

ดังนั้น	 การให้ความรู้	 ความเข้าใจถึงคุณค่า	 และ

ความสำาคัญของเมืองเก่าจึงเป็นเรื่องที่ต้องมี

การดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ประชาชน

โดยทั่วไปเกิดจิตสำานึกและความตระหนักในการ

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของเมืองเก่าต่อไป

2.2	การมีส่วนร่วมของชุมชน

	 การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่

ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง	เพื่อ

ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตทาสังคม	ซึ่งการสนับสนุนให้ประชาชน

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมน้ันจะต้องมีความเข้าใจ

ในวิธีการดำาเนินชีวิต	ค่านิยม	ประเพณี	ทัศนคติ

ของบุคคลเพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรม	(สุชาดา,	2547)

2.3	เกมจำาลองการวางแผน

	 การสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้

และความเข้าใจอย่างเหมาะสม	 ตลอดจนเกิด

ความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น	

จากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำาวัน	 โดยสร้าง

ความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นไปพร้อมๆ	 กับการ

เรียนรู้	เรียกว่า	“เกมจำาลองการวางแผน”	หมายถึง

ลักษณะการผสมผสานของการแข่งขันเกม	 หรือ

การร่วมมือกันของผู้เล่นและการสร้างกฎไป

พร้อมกับลักษณะของวิกฤติกาลในสถานการณ์

จริง	(Duke,	2011)
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3. สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

	 ย่านชุมชนนครชุม	หรือเมืองนครชุม	สภาพ

ที่ตั้งของเมืองนครชุมอยู่บริเวณที่ราบลุ่มต่ำา	 มี

ความลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทางทิศ

ตะวันออก	ซึ่งมีลำาน้ำาที่สำาคัญไหลผ่าน	คือ	คลอง

สวนหมากที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำาปิง	 ลักษณะ

ของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 รูปกำาแพงเมือง

สร้างคดเคี้ยวตามลำาน้ำาปิง	 กว้างประมาณ	 400	

เมตร	ยาวประมาณ	2,900	เมตร	มีคูเมือง	2	ชั้น	

กำาแพงเมืองเป็นคันดิน	3	ชั้น	ที่เรียกกันว่า	ตรีบูร	

โดยที่เมืองนครชุมเกิดราวพุทธศตวรรษที่	 19	 มี

ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า	 700	 ปี	 จึงมีความ

โดดเด่นหลายด้าน	ทั้งศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	

วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ได้รับการผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว	 เห็นได้

จากปรากฏร่องรอยของประวัติศาสตร์อรัญญิก	

บ้านเรือนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์หลากหลายรูป

แบบให้ได้สัมผัสเยี่ยมชม	 ดังนั้นจึงมีความหลาก

หลายทางภูมิปัญญาพื้นบ้าน	 ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	 มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 จึง

ได้รับการสืบทอดต่อๆ	 กันมา	 ถ่ายทอดสู่อนุชน

รุ่นหลัง	 และมีพระบรมธาตุฯ	 เป็นศูนย์กลางทาง

พุทธศาสนาของชาวนครชุม	 อีกทั้งยังมีแหล่ง

โบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง	 ในอดีตชุมชนที่

อาศัยอยู่ตามลำาคลองสวนหมากจะเรียกบ้าน

นครชุมว่า	ปากคลอง	และชาวปากคลองยังนิยม

เรียกหมู่บ้านของตน	 3	 พื้นที่	 ได้แก	่ ปากคลอง

เหนือ	 ปากคลองกลาง	 และปากคลองใต	้ แต่

ปัจจุบันการแบ่งกลุ่มเกือบจะเลือนหายไปจึงเรียก

รวมกันว่า	 บ้านนครชุม	 เนื่องจากวิถีชีวิตของ

ชาวสวนหมากเองและการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง

ถนนภายในคลองสวนหมาก	(สันติ,	2542)

4. ผลการศึกษา

	 จากการสำารวจความคิดเห็นของภาคส่วน

ตา่งๆ	ตอ่แนวทางการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟเูมอืง	และ

จากการศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนในพื้นที่	พบว่า

ความคิดเห็นของ	(1)	ภาครัฐ	ตระหนักถึงบทบาท

ของตนเองต่อการพัฒนาพื้นที่	 เนื่องจากมีการ

จัดทำาโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านชุมชน

นครชุม	 (2)	 ภาคเอกชน	 มีบทบาทสำาคัญใน

การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 ในพื้นที่	 และ	 (3)	

ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึง

ความสำาคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านนครชุม

	 แนวทางความร่วมมือในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูจากการใช้กระบวนการเล่นเกมจำาลองการ

วางแผน	พบว่า	(1)	ประเด็นปัญหาของพื้นที่	คือ	

ความไม่เป็นระเบียบ	 การตั้งหรือวางสิ่งของที่

รุกล้ำาบนทางเท้า	 ซึ่งทำาให้เป็นภาพที่ไม่น่ามอง	

และการขาดพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรม

ของชุมชน	(2)	แนวทางการแก้ไขปัญหา	คือ	การ

ให้ความรู้และการปลูกจิตสำานึกตระหนักในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟู	 รวมทั้งรณรงค์ให้มีการรักษา

สภาพแวดล้อมให้ยังคงสภาพเดิม	

ที่มา:	ผู้วิจัย,	2560

รูปที่ 1 การตั้งหรือวางสิ่งของที่รุกล้ำาบนทางเท้า



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560
The 8th Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8) 

523

ตางรางที่ 1	แนวทางการแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบ
ในชุมชน

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา

บ้านสวยน่ามอง
-	ป้ายไวนิล
-	กองขยะ
-	สิ่งกีดขวางทางเท้า

รณรงค์ให้มีการรักษา
สภาพแวดล้อมให้
น่ามอง	โดยการ
ประชาสัมพันธ์	เสียง
ตามสาย	และทำา
โปสเตอร์

ที่มา:	ผู้วิจัย,	2560

	 และ	(3)	การแสดงบทบาทสมมติ	ทำาให้พบ

ว่ารูปแบบของความร่วมมือ	 คือ	 ภาครัฐเป็นก

ลุ่มที่มีอำานาจในการตัดสินใจและเป็นหน่วยงาน

หลักในการดำาเนินการ	ภาคเอกชนเป็นหน่วยงาน

ที่จะสนับสนุนเงินทุนในการดำาเนินการ	 และใน

ส่วนของประชาชนในพื้นที่เป็นกำาลังสำาคัญใน

การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการอนุรักษ์แล

ฟื้นฟ	ูโดยมีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้

	 (1)	การควบคุมการเปลี่ยนแปลง	 คือ	 การ

ควบคุมอัตราการเจริญเติบโต	 ด้วยการกำาหนด

มาตรการ	 ขนาด	 และรูปแบบอาคาร	 รวมทั้งจัด

เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ

	 (2)	 การบริหารจัดการ	 คือ	 การจัดการใน

พื้นที่อนุรักษ์ย่านชุมชนนครชุม	 จะต้องอาศัย

หน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลัก	การที่จะประสบความ

สำาเร็จได้อาจไม่ใช่แค่หน่วยงานของท้องถ่ิน

เท่านั้น	 แต่จะต้องมีหน่วยงานอีกหลายภาคส่วน

เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ	 รวมทั้ง

การกำาหนดกฎหมายและมาตรการควบคุมพ้ืนที่

อนุรักษ์ไว	้

	 ทั้งนี้การดำาเนินการเล่นเกมจำาลองการ

วางแผน	 ได้ทำาการประเมินความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวการวางแผนการอนุรักษ	์และการมีส่วนร่วม

ในการวางแผนชุมชน	 พบว่า	 จากการทำาแบบ

สอบถามก่อนการเล่นเกม	ผู้เล่นส่วนใหญ่ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนอนุรักษ์	

การมีส่วนร่วมในชุมชน	 และพร้อมที่จะเรียนรู้

การวางแผนการอนุรักษ์ภายในชุมชนของตน	 ใน

ส่วนของการทำาประเมินหลังการเล่นเกมจะใช้

แบบสอบถามชุดเดิมอีกคร้ัง	พบว่า	ผู้เล่นส่วนใหญ่

ให้ความสนใจและเข้าใจในเรื่องการวางแผน

อนุรักษ์	 สามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาใน

ชุมชนได้เบื้องต้น	 อีกทั้งยังต้องการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวางแผนอีกครั้ง

5. บทสรุป

	 จากการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์

และฟื้นฟู	 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้

เครื่องมือเกมจำาลองการวางแผน	พบว่าภาคส่วน

ต่างๆ	มีความสัมพันธ์กันต่อการอนุรักษ์	คือ	ภาค

รัฐจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการ

ให้บรรลุผล	 ภาคเอกชนจะเป็นหน่วยงานที่ช่วย

ส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ	 ดำาเนินต่อไป

และในส่วนของประชาชนในพ้ืนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึง

ที่ทำาให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน	 รวมถึงการส่งผลให้สร้างจิตสำานึก

และความตระหนักในความสำาคัญของพื้นที่ให้

คงอยู	่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์	

ทั้งนี้การได้มาซึ่งแนวทางการร่วมมือของภาค

รัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ่าน

กระบวนการมสีว่นรว่ม	ยา่นชมุชนนครชมุ	จดัเปน็

กรณีศึกษาที่สะท้อนให้ เห็นถึงความสำาคัญ

ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	 สามารถนำาไป

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ	

เพื่อการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

	 จากการเจริญเติบโตทางด้านการพัฒนาเมืองท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพจึงส่งผลให้

เกิดเป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขึ้นในพื้นที่เมืองเก่าแพร่	 เช่น	 เส้นทางน้ำา	 คู	 คลองดั้งเดิมถูกการ

ทับถมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขาดการเชื่อมต่อ	 ขาดความร่วมมือในการจัดการ	 ทำาให้พื้นที่เมืองเก่า

เกิดการเปลี่ยนแปลง	 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น	 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

องค์ประกอบทางด้านกายภาพของพื้นที่ในเขตเมืองเก่า	 รวมถึงศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน

เกิดการอนุรักษ์คุณค่าของพ้ืนท่ีเมืองเก่าและเสนอแนะแนวทางการวางแผนฟื้นฟูเมือง	 โดยวิธีการศึกษา

คร้ังน้ีจะทำาการสำารวจบริเวณพ้ืนท่ีเมืองเก่าและการสัมภาษณ์บุคคลสำาคัญในพ้ืนท่ี	เช่น	หน่วยงานราชการ	

ชมรมสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน	ประชาชนในพ้ืนท่ี	ซ่ึงผลการศึกษาทำาให้เห็นถึงข้อมูลองค์ประกอบมรดกทาง

วัฒนธรรมผ่านการสัมภาษณ์และลงพ้ืนท่ีสู่แนวทางอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเมืองเก่าแพร่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

หาแนวทางฟื้นฟูเพ่ือการส่งเสริมวิถีชีวิตด้ังเดิมที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของ

คนในพื้นที่

คำาสำาคัญ: การฟื้นฟู		องค์ประกอบเมืองเก่า		มรดกทางวัฒนธรรม		เขตเมืองเก่าแพร	่	รวบยอดองค์-

ความรู้

Abstract

 From the growth of urban development to physical changes, the modern building 

style in the old town of Phrae, such as the old canal waterway, was swept away, changed, 

disconnected. Lacking cooperation in town management, the old city area has changed. In this 

study, the purpose was to study the physical components of the old city area. Study guideline 

to encourage people to preserve the values of the old town area. Study guides for urban 

regeneration planning. This study will explore the old town area and interview key individuals 

in the area. Like government agencies local architecture club, local residents in the area. The 

results	have	identified	components	of	cultural	heritage,which	are	drawn	out	from	interviews	and	
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fieldwork.	A	guideline	for	conserving	the	old	city	 is	provided	by	analyzing	data	to	find	a	way	

to restore the traditional way of life in accordance with the participatory development of local 

people.

Keywords: 	Rehabilitation,		The	components	of	Old	Town	Area,		Cultural	Heritage,	Old	Town	

of Phrae, Inclusive

1.บทนำา

	 จากการศึกษาลักษณะของการต้ังถ่ินฐาน

ในพื้นที่เมืองเก่าแพร	่ จังหวัดแพร่	 ทำาให้เห็นถึง

รูปแบบวิถีชีวิต	มรดกจากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ที่บ่งบอกความเป็นมาของพื้นที่เช่นภาษา	อาหาร

ประเพณีวัฒนธรรมพื้นถ่ินหรือกระทั่งกำาแพง

เมืองเก่า	เอกลักษณ์ของเมืองเก่าทั้งหมดมีความ

เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยของรูปแบบสังคมสมัยใหม่	

และการขยายตัวของเมืองที่ส่งผลถึงการเปลี่ยน

แปลงรูปแบบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมมาก

ขึ้น	 ซึ่งลดทอนคุณค่าทางประวัติศาสตร์จากการ

พัฒนาเมือง	ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอาคารบ้าน

เรือนสมัยใหม	่ ลักษณะของการดำารงชีวิตดั้งเดิม

ที่เริ่มหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

การพัฒนาเมืองในลักษณะใหม่ที่ไม่คำานึงถึง

ความเป็นมาของวิถีชีวิตที่มีความสมดุลกับ

ธรรมชาติ	เกิดเป็นคำาถามของผู้วิจัยถึงมิติท่ีนำาไปสู่

แนวทางการอนุรักษ์เมืองที่มีชีวิตชีวากับความ

เป็นเมืองที่มีพลวัตมากขึ้น	 นำามาสู่วัตถุประสงค์

ในการศึกษาความเป็นมาขององค์ประกอบมรดก

ทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าแพร	่ศึกษาประวัติ-

ศาสตร์ที่ผ่านการเรียนรู	้ เพื่อเสนอเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงผ่านการวิเคราะห์การให้ค่าความ

สำาคัญสู่แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูความเป็นย่าน

เมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมกับ

ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง

พ้ืนที่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบของแม่น้ำา	

ระบบภูมิทัศน์การสัญจรที่มีคุณค่าต่อพื้นที่	 รวม

ถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรม	 วิถีชิวิต	 ประเพณี

ความเป็นอยู่ดั้งเดิม	 ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ที่

เหมาะสมกับบทบาทและแนวทางศักยภาพของ

พื้นที่เพื่อการส่งเสริมคุณค่าเมืองเก่าที่ยังคง

เอกลักษณ์ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมสู่ผลการศึกษา

ที่ให้ความสำาคัญต่อองค์ประกอบของมรดกทาง

วัฒนธรรมสู่ขั้นตอนในการวางแผนเชื่อมโยงสู่

การฟื้นฟูเมืองเก่าผ่านมรดกทางวัฒนธรรมที่

เป็นองค์ความรู้ซึ่งมาจากภาครัฐวิสาหกิจ	 ภาค

ประชาสังคมหรือกระทั่งภาครัฐเองที่มีส่วน

สำาคัญในด้านของการรับรู้และดำาเนินการให้เป็น

รูปธรรมของความต่อเนื่องในการดำาเนินงาน

ด้านเมืองเก่าผ่านรูปแบบของการผสมผสาน

เช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ	สู่เป้าหมายในการฟ้ืนฟู

ความยั่งยืนของการเป็นเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์

2. การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยว

 ข้องกับการฟื้นฟูเมืองเก่าผ่านมรดกทาง

 วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์

2.1	 แนวคิดมรดกทางวัฒนธรรม	(Pilai,	2013)

	 2.1.1	 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	

(Intangible heritage)	คือ	อัตลักษณ์	องค์ความรู	้

ความชำานาญ	 สุนทรียภาพ	 การจัดระเบียบของ

คน	 ความเชื่อและปรัชญา	 ทัศนคติและความ

ประพฤติ

 2.1.2	 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้	

(Tangible heritage) คือ	ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น		ไม่ว่าจะเป็นอาคาร	บ้าน-

เรือน	 ลักษณะความเหมาะสมประเภทถนนเอกสาร

และบันทึก	ผลิตภัณฑ์	สิ่งของใช้สอย	

2.2	 ทฤษฎีชุมชน	 หากพิจารณาถึงลักษณะ

	 ของชุมชนภายในเขตเมืองเก่า	 (ปาริชาต	ิ

	 วลัยเสถียร,	2543)	มีการแบ่งประเภทชุมชน

	 เป็น	3	แนวคิด

 2.2.1	แนวคิดทางสังคมนิยม	 (socialism) 

เป็นการจัดชุมชนภายใต้อาณาเขตบริเวณทาง

ภูมิศาสตร์ที่มีความผูกพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์

ความผูกพันธ์กันทางสังคม

 2.2.2	แนวคิดเชิงมนุษย์นิยม	 (Humanism) 

ที่จะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

ที่เป็นไปในลักษณะของความรู้สึกในลักษณะ

อัตวิสัยของความเป็นชุมชน	 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ความสำาคัญทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่

 2.2.3	แนวคิดชุมชนในรูปแบบใหม	่(Virtual	

community)	 เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิด

พร้อมกับเทคโนโลยีจนได้แนวทางในการแก้ไข

จากความซับซ้อนของปัญหาในสังคมสมัยใหม่	

และมีการผสานความร่วมมือและทรัพยากรจาก

ภายนอกชุมชน	 ทั้งนี้	 ในพื้นที่เขตเมืองเก่ามี

ลักษณะของการใช้ชีวิตในรูปแบบเครือญาติ	

สอดคล้องกับแนวคิดทางสังคม	มีประเพณีท้องถ่ิน

ที่ไม่จำากัดขอบเขตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของขนบ

ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	เนื่องจากเครือญาติ

จะเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการกำาหนด

ขอบเขตของชุมชนแทนการกำาหนดในลักษณะ

ของภูมิศาสตร์	ลักษณะของชุมชนจึงมีการซ้อนทับ

กันระหว่างชุมชนแบบมนุษย์นิยม	 และแนวคิด

เชิงสังคมนิยม	ซ่ึงหากพิจารณาเพ่ิมเติมในลักษณะ

ของแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม่	(Day	&

Schuler,	2004)	ที่ไม่มีข้อจำากัดด้านเวลา	สถานที่

และด้านภูมิศาสตร์	ความไร้ขีดจำากัดในการทราบ

ถึงข้อมูล	การฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนถ่ิน

ท่ีมีคุณค่า	 การดูแลบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์

กระทั่งการดำาเนินกิจกรรมย่อมมีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับระดับต่างๆ	 ของชุมชน	 เพราะหาก

ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนจะส่งผลให้เกิดเป็น

ความขัดแย้งได้เนื่องจาการรับรู้ข้อมูลที่เป็นไป

อย่างรวดเร็ว

2.3	 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์แสดงความ

	 เป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน

 2.3.1	วิวัฒนาการพัฒนาเมืองในยุคอาณาจักร

สยาม	พ.ศ.	2317	–	ปัจจุบัน	แบ่งรูปแบบพัฒนาการ

ของเมืองแพร่ได้เป็นสามช่วง	 คือ	 หนึ่งช่วงของ

การปกครองโดยเจ้าหลวงที่มีฐานะเป็นประเทศ

ราชของอาณาจักรสยามในช่วง	พ.ศ.	2333	–	2445	

จึงเกิดเป็นศูนย์กลางในการบริหารของเมือง

คือ	คุ้มเจ้าหลวงในปัจจุบันของพื้นที่ภายในเมือง

เก่าแพร่แสดงเป็นการต้ังถิ่นฐานในกลุ่มของ

เครือญาติเจ้านายที่มีความสัมพันธ์ที่แสดงเป็น

โบราณสถาน	 กลุ่มวัดหัวข่วง	 กลุ่มวัดพระร่วง	

กลุ่มวัดหลวง	 กลุ่มวัดพระนอน	 กลุ่มวัดศรีชุม	

กลุ่มวัดพระบาทมิ่งเมือง	และกลุ่มวัดศรีบุญเรือง	

เกิดเครือข่ายของการสัญจรจากการต้ังถิ่นฐาน

แบบกระจายตัวขึ้นภายในพื้นที่	(รูปที่	1)	

	 2.3.2	 ช่วงการปกครองระบบมณฑลเทศา

ภิบาลอาณาจักรสยาม	พ.ศ.2445	-	2475

	 เป็นช่วงท่ีอำานาจของรัฐบาลสยามได้เข้ามา

จัดการอย่างเต็มรูปแบบท่ีมาของการเปล่ียนแปลง

ของรูปแบบเดิมสลายไปในป	ีพ.ศ.	2445	รัฐบาล

ส่วนกลางเข้ามามีอิทธิพลพ่อค้า	เจ้าอากรมีอำานาจ

ในการบริหารเมือง	พ.ศ.2457	มีการสร้างทางรถไฟ

สายเหนือ	จึงเกิดเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม

ที่ทำาให้ชาวไทใหญ่	 ชาวจีนไหลหลำาฮ่อได้เข้ามา

ต้ังถ่ินฐานจนเกิดเป็นย่านของการค้าขายในบริเวณ
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พ้ืนท่ีต่อเน่ืองของเขตเมืองเก่าคือย่านถนนเจริญเมือง

เป็นที่มาของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์	ความเชื่อม

โยงขององค์ประกอบความเป็นเมืองเก่า	เช่น	แนว

คูเมือง	 กำาแพงเมืองเก่าคุ้มเจ้าหลวง	 และวัด	

เครือข่ายของการสัญจรในพื้นที่เอกลักษณ์ใน

ความเป็นมาสู่แนวทางของการฟื้นฟูเมืองเก่า

อย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและหน่วยงาน

ต่างๆ	ผ่านมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีกับความ

เป็นเมืองเก่าแพร่ที่มีเอกลักษณ์ทางกายภาพ

3. ขั้นตอนการศึกษา

	 ศึกษาแหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น	 1)	 ข้อมูล

ปฐมภูมิ	2)	ข้อมูลทุติยภูมิ

	 3.1	ข้อมูลปฐมภูม	ิ จากการลงพื้นที่สำารวจ

สภาพในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา	 อาคารบ้านไม้

พ้ืนถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์	การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์

ภายในชุมชน	 เช่น	 สถาปนิกทั้งในและนอกพื้นที่

รวมทัง้เครอืขา่ยลกูหลานเมอืงแพร	่จำานวน	34	คน		

คนในชุมชน	จำานวน	70	คน	ทั้งลักษณะสภาพ-

แวดล้อมสังคม	วัฒนธรรมแนวทางการดำาเนินงาน

ของคนในชุมชนทั้งเอกลักษณ์ความเป็นอยู่กับ

ความเป็นเมืองเก่า	

	 3.2	ข้อมูลทุติยภูม	ิได้แก่เอกสารต่างๆ	ทั้ง

จากภาคเอกชนและราชการ	 โดยเฉพาะข้อมูล

จากเทศบาลจังหวัดแพร่	ชมรมอนุรักษ์สถาปัตย-

กรรมพื้นถิ่นเมืองแพร่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า	

และวิเคราะห์หาแนวทางจากพื้นที่ศึกษาผ่าน

เครื่องมือในการวิเคราะห์ของการให้ค่าความ

สำาคัญเพ่ือการตัดสินใจสู่การผสานกับองค์ความรู้

ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมด้านการฟื้นฟู

เพื่อการอนุรักษ์ผ่านมรดกทางวัฒนธรรมของ

พื้นที่เมืองเก่าแพร่

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 ในการให้ความสำาคัญองค์ประกอบด้วย

มรดกทางวัฒนธรรมสู่แนวทางเพื่อการฟื้นฟู

เมืองเก่าแบบรวบยอดเป็น	4	แนวทางของความ

สำาคัญในการเร่งพัฒนาเพื่อฟื้นฟูความเป็นเมือง

เก่าที่มีเอกลักษณ์	สิ่งแรกคือข้อเสนอแนะคือการ

ส่งเสริมกิจกรรมงานอนุรักษ์ให้กับชุมชนในพื้นที่

รูปที่ 1 แผนที่แสดงองค์ประกอบที่สำาคัญภายในพื้นที่เมืองเก่าแพร่
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เมืองเก่า	สู่แนวทางที่สองเพื่อการส่งเสริมให้เห็น

ถึงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม	 แนวทางที่สามเป็นการผลักดัน

ให้เกิดกิจกรรมของการมีส่วนร่วมจากประชาชน

สู่แนวทางที่สี่คือการอนุรักษ์องค์ประกอบที่

สำาคัญของเมืองเก่า	 คือ	 ข้อเสนอแนะในด้าน

สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ภายในพ้ืนที่ด้าน

กายภายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่คูคลองด้ังเดิมที่ขาด

การบูรณะให้มีความสมบูรณ	์ลักษณะสังคมที่เริ่ม

มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การนำาวัฒนธรรมใหม่ๆ	

เช่น	 รูปแบบสิ่งก่อสร้างสมัยใหม	่ ลักษณะทาง

เศรษฐกิจภายในเมืองเก่าท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง

สู่ธุรกิจในการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมาก

ขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการหาแนวทางนำาสิ่งที่

เลือนหายจากรูปแบบการค้าขายแบบตลาดที่มี

สินค้าวางขายในตลาดสดสู่แนวทางการฟื้นฟูใน

การมีเอกลักษณ์ของความเป็นย่านเมืองเก่า	เช่น

การออกข้อกำาหนดของการปฏิบัติงานในเร่ือง

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านสังคมของ

ชุมชนด้านเศรษฐกิจการค้าขายด้ังเดิมเพื่อส่ง

เสริมการมีงานทำาของคนในพื้นที่	เช่น	การรื้อฟื้น

อาหารการกินด้ังเดิมในพ้ืนท่ี	 ช่างไม้ช่างฝีมือเพ่ือ

ดำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางฝีมือที่จะทำาให้เกิด

เป็นการต่อยอดกับการพัฒนาไปในทางที่เหมาะ

สมได้นั้นจะต้องมีการควบคุมการออกแบบรูป

แบบของอาคารสมัยใหม่	 หรือการซ่อมแซมต่อ

เติมรูปแบบของอาคารในพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์

ของพื้นที่เมืองเก่าที่ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เพื่อการพัฒนาภายในพื้นที่ เมืองเก่าเกิดข้ึน

อย่างเหมาะสมสู่ข้อเสนอแนะแนวทางของการ

ฟื้นฟูพื้นที่เมืองเก่าแพร่อย่างมีรวบยอดเพื่อกา

รบูรณาการในงานพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะ

สมมีความต่อเนื่องของการดำาเนินงานเพื่อ

ฟื้นฟูสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดเป็นความทรุดโทรมและไม่

เหมาะสมเกิดขึ้นในเขตของความเป็นเมืองเก่า

ประกอบไปด้วย	 องค์ประกอบด้านการส่งเสริม

กิจกรรมงานอนุรักษ์ให้กับพื้นที่	ด้านการส่งเสริม

การปรับปรุงฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิด

การท่องเท่ียว	 ท่ีสำาคัญคือด้านการส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมของคนทุกวัยในพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียน

รู้ความเป็นย่านเก่า	 เมืองเก่าท่ีมีเอกลักษณ์ให้กับ

ประชาชน	ด้านสถาปัตยกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญของการปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยการร้ือฟ้ืนคูเมือง	

กำาแพงหยุดการบุกรุกเขตโบราณสถาน

	 1.	 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมกิจกรรมงาน

อนุรักษ์ให้กับชุมชนในพื้นที่เมืองเก่า

	 ส่งเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์เพื่อการ

ผลักดันคุณค่าของการเป็นเมืองเก่า	 เช่น	 สร้าง

พื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจผ่านมรดกทางวัฒน-

ธรรมรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น	ดนตรี	หรือศิลปะ

ภาพวาด		ผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะ	เช่ือม

โยงกับวัฒนธรรมชุมชนและระบบเศรษฐกิจ

เช่น	อาหารการกิน	ศูนย์เรียนรู้เพื่อคนในท้องถิ่น	

สนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน	 สนับสนุนบทบาท

ของวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นการ

เร่ิมต้นของการแสดงความคิดเห็น	 จัดเวทีสาธารณะ

จัดรายการวิทยุชุมชน	ส่งเสริมโครงการใหม่ๆ	ที่

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 	

ประชาสัมพันธ์แผนการอนุรักษ์ของการปรับ

สภาพแวดล้อมเมืองเก่าในการสร้างความรู้ทาง

วัฒนธรรม	 ประเพณีของพื้นที่เมืองเก่า	 หรือ

พื้นที่ต่อเนื่อง	สอดแทรกความรู้ให้กับเยาวชนใน

การสืบทอดประเพณีภายในชุมชน	เช่น	ประกวด

ภาพถ่ายของความเป็นเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์

ผ่านมุมมองคนในและนอกพื้นที่	หรือการเข้าร่วม

กิจกรรมท่องเที่ยวเยี่ยมชมบ้านไม้เก่า	 คูเมือง	

กำาแพงเมืองโบราณผ่านการปั่นจักรยานรอบ

เมืองเก่า	เป็นต้น
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	 2.ข้อเสนอแนะส่งเสริมปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

	 โดยการนำาแนวคิดของการพัฒนาฟื้นฟูเขต

เมืองเก่า	 ประเทศฝรั่งเศส	 (Harinasuta,	 2007)	

ประยุกต์ในเชิงกายภาพ	 สถาปัตยกรรมทางด้าน

อาคารในบริเวณเมืองอนุรักษ์ได้รับการเห็นชอบ

ส่งเสริมจากภาครัฐในการประกวดแบบ	 การแสดง

ความเห็นจากภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงามทั้งรูปแบบของอาคาร	 ทาง

สัญจรภายพ้ืนท่ีเมืองเก่าท้ังในการจัดระบบสัญจร

เชื่อมโยงโบราณสถาน	 อาคารที่สำาคัญ	 ความ

ต่อเนื่องในการสัญจรทั้งทางเท้า	 ทางถนน	 ทั้ง

ความร่มรื่นในการเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ือเย่ียมชม

สถาปัตยกรรม	 ส่งเสริมการเดินเท้า	 เส้นทาง

จักรยานท่ีมีการบูรณาการของรูปแบบท่ีเหมาะสม	

และเข้ากับสภาพแวดล้อม	

	 3.	ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

	 จากการศึกษาความคิดเห็นของคนในเมืองเก่า

แพร่ที่มีต่ออาคารบ้านไม้เก่า	 พบว่า	 คนในพื้นที่

เมืองเก่าแพร่ยังมีความต้องการในการอนุรักษ์

อาคารบ้านไม้เก่าที่มีเอกลักษณ	์ ภูมิทัศน์ทาง

กายภาพที่เป็นธรรมชาติสวยงาม	 ทั้งนี้ในการ

วิเคราะห์กับสภาพของพื้นที่ปัจจุบัน	 ควรมีการ

สนับสนุนในการผลักดันคุณค่าของการเป็น

เมืองเก่าให้เป็นประเด็นสาธารณะเชื่อมโยงกับ

วัฒนธรรมชุมชนและระบบเศรษฐกิจ	 สนับสนุน

กลุ่มองค์กรชุมชน	สนับสนุนบทบาทของวัฒนธรรม

เดิมที่มีอยู่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นของการ

แสดงความคิดเห็น	จัดเวทีสาธารณะ	จัดรายการ

วิทยุชุมชน	ส่งเสริมโครงการใหม่ๆ	ที่ให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ	์ ประชาสัมพันธ์

แผนการอนุรักษ์ของการปรับสภาพแวดล้อม

เมืองเก่าในการสร้างความรู้ทางวัฒนธรรม	

ประเพณีของพื้นที่เมืองเก่าหรือพื้นที่ต่อเนื่อง

วางแผนขั้นตอนในการส่งเสริมกิจกรรมตั้งแต่

ระดับบุคคลถึงระดับชุมชน	 โดยการให้ความรู้

ผ่านกลไกในระดับต่างๆ	 เช่น	 การกำาหนดหนึ่ง

วันในสัปดาห์เป็นวันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

สร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	

	 4.ข้อเสนอแนะด้านสถาปัตยกรรม	1	ประเภท

ของอาคารในพื้นที่เมืองเก่าแพร่

	 ลักษณะของเรือนไม้พื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์

ในพื้นที่สามารถแบ่งออกได้เป็น	 4	 ประเภทที่

กระจายอยู่ตามเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า	(ธีรวุธ	กล่อมแล้ว,

2552)	 1)	 เฮือนบ่าเก่า	 (เรือนไม้ดั้งเดิม)	 มีการ

กระจายอยู่ในเขตเมืองเก่าแต่จะปรากฏให้เห็น

ได้ชัดในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกำาแพง

เมืองเนื่องจากมีการรื้อถอน	เปลี่ยนแปลงอาคาร

เกิดขึ้น	 แต่ยังปรากฏให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ใน

การย้ายถิ่นฐานระหว่างเช้ือชาติไทยวนที่ มี

อิทธิพลในการสร้างที่อยู่อาศัย	(รูปที่	2)

 

รูปที่ 2	ลักษณะของเรือนไม้ดังเดิม	(เฮือนบ่าเก่า)

	 2)	เรือนไม้ร้านค้า	เป็นที่มาในลักษณะของ

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์จากวัสดุประเภทไม้

โดยแยกขาดกันระหว่างพื้นที่ค้าขายและที่อยู่

อาศัยพัฒนามาจากห้องแถวไม้ชาวจีน	 ซึ่งจาก

การสำารวจจากบทความทางประวัติศาสตร์จะพบ

ได้เป็นส่วนมากในบริเวณถนนเจริญเมืองและมี

จำานวนน้อยจากข้อมูลของทางเทศบาล	(รูปที่	3)
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รูปที่ 3 	ลักษณะของเรือนไม้ร้านค้า

	 3)	 เรือนขนมปังขิง	 มีลักษณะฉลุลวดลาย

สวยงาม	 ที่มีประวัติศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องกับการ

เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองพบมากใน

บริเวณศูนย์ราชการที่ตั้งในเขตเมืองเก่าปัจจุบัน

(รูปที	่4)

 
รูปที่ 4 ลักษณะของอาคารไม้เก่าที่มีเอกลักษณ์

	 4)	 เรือนไม้ประยุกต์	จากบันทึกประวัติศาสตร์

ระบุว่าเกิดขึ้นหลังความเสื่อมนิยมในลักษณะ

เรือนขนมปังขิงและเรือนทรงมะนิลา	 และจาก

การสำารวจจะพบมากในบริเวณบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ราชการ	 ย่านเก่าแก่ในกลุ่มคหบดีและ

นักธุรกิจเดิมแต่ก่อน	แต่ปัจจุบันเร่ิมมีการให้คุณค่า

ในการอนุรักษ์จากการเสื่อมสภาพของอาคาร

มากขึ้น	(รูปที	่5)

 

รูปที่ 5	ลักษณะของเรือนไม้ประยุกต์

 

	 ทำาให้เห็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มี

เอกลักษณ์ที่ตั้งในเขตพื้นที่เมืองเก่าไม่ว่าจะเป็น

เรือนไม้ขนมปังขิง	 เรือนไม้ดั้งเดิม	 เรือนไม้

ประยุกต์เพ่ือการค้าขายและอยู่อาศัย	และเรือนไม้

ร้านค้า	 ซึ่งในระยะยาวควรมีการจัดทำาผังเฉพาะ	

และควบคุมความสูงของลักษณะอาคารที่จะ

เกิดขึ้นในชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตของ

พื้นที่เขตเมืองเก่าดูแลโดยการออกข้อกำาหนด

สำาหรับการต่อเติมสร้างอาคารใหม่	 ทั้งการจำากัด

ความสูงในระดับของอาคารเดิมในพื้นที่ไม่เกิด

การบดบังอาคารที่มีเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องการลง

รายละเอียดของรูปแบบอาคาร	 การใช้วัสด	ุ สี

ของอาคารเพื่อความกลมกลืน	 และเกิดเป็นการ

ให้ความสำาคัญของพื้นที่มากขึ้น

 

รายการอ้างอิง

กนกวรรณ	คชสหี.์	(2555).	โครงการนำารอ่ง	แผน่พบั

	 ผลการสำารวจรูปแบบสถาปัตยกรรมในย่าน

	 ถนนเจริญเมือง.	สืบค้นเม่ือ	4	มิถุนายน	2560

	 จาก		http://uphrae.blogspot.com/2012/

 11/blog-post_21.html.

ธีรวุธ	 กล่อมแล้ว.	 (2552).	 แนวทางการอนุรักษ์

	 เรือนไม้พื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร ่ .

	 สืบค้นเมื่อ	 16	 พฤศจิกายน	 2559	 จาก		

	 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/

	 20624.



แนวทางการฟื้นฟูเมืองเก่าแพร่แบบรวบยอดผ่านมรดกทางวัฒนธรรม
วริษฐา มหาวงศ์ และ รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เด่นไพบูลย์532

ธาดา	สุทธิธรรม.	 (2553).	ทฤษฎีและแนวปฎิบัติ

	 การอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่โบราณ

	 คด.ี	กรุงเทพฯ:	บริษัท	หิรัญพัฒน์	จำากัด.

วัชราภรณ์	 เครือพันธ์.	 (2011).แนวทางการฟื้นฟู

	 บริเวณชุมชนเก่า	 บ้านสิงห์ท่า	 จังหวัด

	 ยโสธร.	วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม

	 /การผังเมือง,	8(2),	69-80.	

Feilden,	 B.	 M.	 &	 Jokilehto,	 J.	 (1998).	

 Management guidelines for world cultural 

 heritage sites. ใน	 วิวรณ์	 สีหนาท.	 การ

	 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อการ

	 อนุรักษ์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มคลอง	กรณีศึกษา:	

	 คลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อย	

	 จังหวัดนนทบุรี.	วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

	 ลาดกระบัง.

 

           

 

 

 



การวิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองต่อสุขภาวะ

ของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

An Analysis of Urban Heat Island on Wellness Condition 

in Bangkok and Vicinity

จิรวรรณ คล้ายลี1 และ รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล2

Jirawan Klaylee1 and Assoc. Prof. Pawinee Iamtrakul, Ph.D.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail: klaileejira@gmail.com1, iamtrakul@gmail.com2

บทคัดย่อ

	 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความตระหนัก	เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่

เมืองเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง	ๆ 		อันเป็นสาเหตุสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกคลุมดิน	ซึ่งถูกแทนที่

ด้วยคอนกรีตและแอลฟัสต์ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิว	(Surface	Temperature)		เพิ่มสูงขึ้นกว่าบริเวณพื้นที่

ชานเมือง	 รวมถึงจำานวนความหนาแน่นอาคารสูงทำาให้ไม่เกิดการไหลเวียนของทิศทางลม	 จึงส่งผลต่อ

การใช้พลังงานในอาคารและเครื่องปรับอากาศมากขึ้น	 รวมถึงยังส่งผลต่อสุขภาพของประชากรเมือง	

งานวิจัยนี้จึงได้ทำาการศึกษาทดลองผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพในระดับบุคคล	 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างใน

การทดลองเดินในลักษณะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 และนำาข้อมูลที่ได้ไปสู่การวิเคราะห์หาผลกระ

ทบต่อสุขภาพ	 ผลของการศึกษาพบว่า	 ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางเดินที่มีร่ม

เงาเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าสภาพทางเดินแบบอื่น	 นอกจากนี้	 ปัจจัยความ

เสี่ยงด้านสุขภาพ	 ได้แก	่ การสูบบุหรี	่ การดื่มเครื่องดื่มเอลกอฮอล	์ และการไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียง

พอในบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทำาให้มีโอกาสได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าถึงร้อยละ	70		

ดังนั้น	 จึงมีความจำาเป็นในการกำาหนดแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายและช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กลายเป็นเมืองที่ส่งเสริมสุข

ภาวะและมุ่งสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมเกิดความน่าอยู่ให้แก่ผู้อยู่อาศัย

คำาสำาคัญ:	ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง		อุณหภูมิพื้นผิว	

Abstract

	 Urban	Heat	 Island	 is	 global	 concerns	 and	 called	 for	 the	 urgent	mitigation	due	 to	 rapid	

urban development. The changes of the land cover area in vegetation type which was replaced by 

concrete and asphalts resulted on increasing of Urban Surface temperature more than 

the suburban area. Additionality, the high density of high building leads to the low rate of 

evapotranspiration. As a result, more energy  has been heavy consumed in buildings , especially 
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air	conditioners	to	alleviate	the	heat	that	occurs	in	urban	areas.	It	also	affects	the	health	condi-

tion of the urban population that may cause discomfort  problem among residents and activi-

ties	in	urban	areas.	This	study	investigated	the	effects	on	physical	fitness	at	an	individual	level	

by	perform	the	experiment	of	the	sample	group	walking	in	different	environment	based	on	the	

variety of urban composition and its context. The results of the study demonstrated that the 

health	effects	of	shaded	walks	had	a	lesser	effect	on	the	health	of	the	sample	group	than	other	

walking conditions. In addition,  the smoking, drinking and sleepless group would encounter 

to	higher	risk	on	their	health	condition	(more	than	70	percent)	when	they	are	under	the	higher	

temperature environment. Thus, this study recommended the appropriate of environment and 

landscape design to shape the comfort level at high temperature and result to the livable for long 

term built environment design and planning.

Keywords:	Urban	Heat	Island,	Surface	Temperature

1. บทนำา

	 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง	 (Urban	

Heat	 Island)	 นอกจากจะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้

ความตระหนักแล้ว	 ยังส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิ

ของสภาพแวดล้อมเมือง	 โดยเฉพาะผลกระทบ

จากอุณหภูมิพ้ืนผิวที่มีคุณลักษณะของการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน

ในช่วงเวลากลางวันของช่วงฤดูร้อนแตกต่างกัน

ถึง	 6-7	 องศาเซลเซียส	 (Sigit,	 2015)	 ทั้งยังมา

จากการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติผิวดินจาก

การเจริญเติบโตของเมือง	 นอกจากนี้ยังส่งผล

โดยตรงต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันและการทำา

กิจกรรมต่าง	ๆ 	ของประชาชนที่อยู่อาศัยในเมือง

(Oke,	2006)	ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อทางด้านสุขภาพ

จากอากาศที่ร้อนภายในเมือง	 ประกอบกับการ

ปฏิบัติตัวในการทำากิจกรรม	รวมถึงสภาพแวดล้อม

ที่ ไม่ เอื้ ออำานวยให้ เกิดสภาวะที่ ก่อให้ เกิด

กิจกรรมภายนอกอาคารได	้ สามารถเห็นได้ว่า

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงทางสุขภาพ	 จึงทำา

การสร้างแบบจำาลองเพื่อทดสอบผลกระทบท่ีมี

ต่อสุขภาพในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน	 (Ignatius	

&	 Wong,	 2015)	 ซึ่งอาการเจ็บป่วยจากสภาพ

อากาศที่ร้อน	 สามารถแบ่งได้หลายระดับตาม

ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและสภาพ

ร่างกาย	 (Johasson,	2014)	 งานวิจัยนี้ได้ทำาการ

ศึกษาในพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	

(Asian	 Institute	of	Technology:	AIT)	ซึ่งทำาการ

ทดลองด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างอยู่ในพื้นที่ที่มี

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของทางเดินเท้า	 3	

ประเภท	 ได้แก่	 รูปแบบทางเดินแบบมีหลังคา

ปกคลุมรูปแบบทางเดินเท้าแบบบมีร่มเงาและ

รูปแบบทางเดินกลางแจ้ง	 และกำาหนดกลุ่ม

ตัวอย่างจากอาสาสมัครที่มีลักษณะบุคคลแตก-

ต่างกัน	 เพื่อทดสอบผลกระทบทางด้านสุขภาพ	

โดยบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก	่ข้อมูล

ส่วนตัว	 โรคประจำาตัวและพฤติกรรมเสี่ยง	 	 และ

กำาหนดให้เดินในระยะทาง	 1,200	 เมตร	 ซึ่งผล

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ของปัจจัยสามารถนำาไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์	

รวมถึงการวิเคราะห์ถึงระดับอาการเจ็บป่วยที่
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เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เพื่อกำาหนดแนวทางและการเสนอนโยบาย	 เพื่อ

ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

ภายในเมืองและปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่

เกิดขึ้น

1.1	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 1.	ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะ

เกาะความร้อนเมืองต่อสุขภาพในระดับบุคคล

ของสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกายท่ีแตกต่างกัน

	 2.	วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมต่อด้านสุขภาพและความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกายที่

แตกต่าง

	 3.	 สรุปผลและเสนอแนะแนวทางของการ

ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อลด

ความเสี่ยงด้านสุขภาพและบรรเทาปรากฏการณ์

เกาะความร้อนเมือง

1.2	กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาวะ

	 ของคน

	 งานวิจัยนี้ทำาการทดลองผลกระทบทาง

สุขภาพจากสภาวะเกาะความร้อนเมือง	 โดย

กำาหนดพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่อยู่ในเขตสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชียภายใต้การกำาหนดรูป

แบบของสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกายเพื่อ

กำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือ

การวิเคราะห์เชิงสุขภาพ	โดยมีรายละเอียดดังรูป

ที่	1

รูปที่ 1	กรอบการวิเคราะห์การวิจัย

2. วิธีการดำาเนินการวิจัย

	 ในการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของ

กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างของเพศ	อายุ	และ

ระดับสุขภาวะทั้งนี้	 แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น	 2	

วิธีการ	 โดยใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	

ส่วนแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ

สภาวะเกาะความร้อนต่อสุขภาพ	 โดยใช้วิธีการ

วัดจากผลการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพด้วย

ความดันโลหิต	และ	อัตราการเต้นของหัวใจ	และ

ส่วนที่สองประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับ(1)	ข้อมูลส่วนบุคคล	เพศ	อายุ	ปี	

น้ำาหนักส่วนสูงพื้นที่ผิว	น้ำาหนักตัวที่ไม่รวมไขมัน	

น้ำาหนักที่ควรจะเป็นและดัชนีมวลกาย	 (2)	 โรค

ประจำาตัว	:	ความดันโลหิตสูง	โรคเบาหวาน	โรค

หัวใจ	ภูมิแพ้	 หอบหืด	 ฯลฯ	 (3)	พฤติกรรมเสี่ยง
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สูบบุหรี่	ดื่มสุรา	พักผ่อนน้อย	ภาวะเครียด	และ

เหนื่อยง่าย	 อื่น	 ๆ	 โดยมีรายละเอียดของการ

ทดลอง	ดังรูปที	่2	และ	รูปที่	3

รูปที่ 2	การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

รูปที่ 3 การทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะเกาะ
ความร้อนต่อร่างกายมนุษย์

	 1.	คัดเลือกพื้นที่ให้กลุ่มทดลองเดินใน	 3	

สภาพแวดล้อมเมืองที่แตกต่างกัน	 เพื่อวิเคราะห์

ผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ	ดังรูปที	่4	

	 2.	ทดสอบความดันเลือดและอัตราการ

เต้นของหัวใจภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน	 โดย

ให้กลุ่มตัวอย่างเดินในระยะทางท้ังส้ิน	1,200	เมตร	

และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ	ช่วงก่อน	ระหว่าง	

และหลังการทดลองการเดินเท้าเพื่อชี้วัดความ

เปลี่ยนแปลง

	 3.	นำาข้อมูลที่ได้จดบันทึกมาหาค่าเฉลี่ย

ของความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ

แล้วทำาการเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง	

โดยควบคุมสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	 4	 –	 6	

องศาเซลเซียสตามความแตกต่างของพื้นที่ที่เกิด

ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองและพื้นที่ปกติ

ก.	รูปแบบทางเดินมีสิ่งปกคลุม

ข.	รูปแบบทางเดินมีร่มเงา

ค.		รูปแบบทางเดินกลางแจ้ง

รูปที่ 4	ลักษณะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

3. ผลของการวิจัย

	 	 ผลการศึกษาด้านผลกระทบการเปลี่ยน-

แปลงของสภาพแวดล้อมต่อสุขภาพ	พบว่า	 จาก

การทดลองการเดินในสภาพแวดล้อมที่จำาลอง

รูปแบบโครงสร้างเมืองที่แตกต่างกัน	 ตามปัจจัย

ที่ก่อให้เกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	 โดยเก็บข้อมูล

อัตราการเต้นของหัวใจในสถานีข้อมูลในแต่ระยะ
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ของการเดินเท้า	 โดยเริ่มต้นที่	 0	 เมตร	 จุดที่	 2	

ที่ระยะ	600	 เมตร	และ	จุดที	่ 3	ที่ระยะ	1,200	

เมตร	 ในสภาพแวดล้อมที่มีหลังคาคลุม	 ร่มเงา

ต้นไม้	 และทางเดินเปิดโล่ง	 และใช้อัตราส่วนใน

การวัดผลกระทบ	 โดยผลการวิเคราะห์	 พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพสูงสุด

ในการทดลองในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง	ซึ่งเป็น

พื้นที่เปิด	ไม่มีร่มเงาต้นไม้และหลังคาคลุม	โดย

กลุ่มตัวอย่างจะมีค่าเฉลี่ยของผลกระทบทาง

สุขภาพสูงสุดในช่วงเวลาเที่ยง	(11.30	–	13.30	น.)

ซ่ึงอยู่ในระดับอาการเจ็บป่วยท่ีต้องปฐมพยาบาล

ร้อยละ	 57	 ที่อุณหภูมิเฉลี่ย	 36	 องศาเซลเซียส	

ดังตารางที่	1

	 3.1	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย

จากการพิจารณาปัจจัยด้านสภาพร่างกายและ

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	พบว่า	

	 (1)	 ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากสภาพ

แวดล้อมทางเดินที่มีหลังคาคลุม	จากการจำาลอง

ลักษณะสภาพแวดล้อมเมืองให้มีหลังคาปกคลุม	

โดยกลุ่มตัวอย่างจะไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง	

หากแต่ยังสามารถรู้สึกถึงสภาพอากาศที่ร้อนได้	

ซ่ึงจากการวิเคราะห์การจับคู่ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 เพศหญิงจะมีโอกาส

เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรงกว่าเพศชาย	

โดยในการเดินทางในพื้นที่ทางเดินที่มีหลังคา

ปกคลุม	เนื่องจากในสภาพอากาศที่ร้อนจัด	เพศ

หญิงร้อยละ	28.5	จะมีโอกาสเจ็บป่วยที่ต้องการ

การรักษาพยาบาล	 อาการหน้ามืด	 จากความ

รอ้นและเปน็ลม	สืบเนือ่งจากเลอืดทีไ่หลไปสมอง

มีปริมาณลดลงมากกว่าเพศชาย	ทั้งนี้	จะเห็นว่า	

ความร้อนเป็นสาเหตุให้เลือดไหลไปที่ผิวหนัง

เพิ่มขึ้น	 และไหลไปรวมที่ขา	 ซึ่งสามารถทำาให้

ความดันโลหิตตกลงอย่างรวดเร็วซึ่ง	 ก่อให้เกิด

ความรู้สึกเหมือนมึนศรีษะก่อนจะเป็นลม	สาเหตุ

การเสียน้ำาของร่างกายที่ทำาให้รู้สึกอ่อนเพลีย			

วิงเวียนและเป็นลมในที่สุด	

ตารางที่ 1	ผลการทดลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อสุขภาพ
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	 3.2	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย	

จากความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านร่างกายและ

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	พบว่า	

	 (1)	 ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากสภาพ

แวดล้อมทางเดินที่มีหลังคาคลุม	จากการจำาลอง	

ลักษณะสภาพแวดล้อมเมืองให้มีหลังคาปกคลุม	

เพื่อวิเคราะห์การความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่

เกี่ยวข้องของกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	เพศหญิง

จะมีโอกาสเกิดผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรง

กว่าเพศชาย	 โดยในการเดินทางในพื้นที่ทางเดิน

ที่มีหลังคาปกคลุมภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัด	

เพศหญิงร้อยละ	 28.5	 	 จะมีโอกาสเจ็บป่วยที่

ตอ้งการการรกัษาพยาบาล	อาการหน้ามดื	ซ่ึงเปน็

ผลจากความร้อนและเป็นลม		

	 (2)	ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากสภาพ

แวดล้อมทางที่มีร่มเงา	 โดยการจำาลองสภาพ

แวดล้อมทางเดินที่มีร่มเงาของต้นไม	้ และความ

ชื้นสัมพัทธ์ที่มากกว่าสภาพแวดล้อมลักษณะ

อื่นๆ	 เช่น	 ทางเดินกลางแจ้ง	 และทางเดินที่มี

หลังคาปกคลุม	 โดยจากการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง

พบว่าเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

น้อยกว่าสภาพทางเดินแบบอ่ืน	และปัจจัยควบคุม

ทางด้านเพศ	 อายุ	 ดัชนีมวลรวมกายซึ่ง	 ไม่มีผล

ต่อการทดลองเดินและสภาพแวดล้อมที่มีร่มเงา

ต้นไม้	

	 (3)		ผลกระทบทางสุขภาพ	ที่เกิดจากสภาพ-

แวดล้อมทางเดินกลางแจ้ง	โดยผลจากการวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ	 ในสภาพอากาศที่ร้อน

จัดเสมือนสภาวะเกาะความร้อนเมือง	 พบว่า	

สัดส่วนเพศหญิงที่เกิดอาการเจ็บป่วยที่ต้องการ

รักษาพยาบาลเบื้องต้น	คิดเป็นร้อยละ	57		ซึ่งมี

โอกาสเกิดการเจ็บป่วยเพิ่มสูงขึ้น	จากสภาพทาง

เดินที่มีหลังคาปกคลุมและกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

ต่ำากว่า	 30	 ปี	 ซึ่งจะมีโอกาสเกิดผลกระทบทาง

สุขภาพรุนแรงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่	

30	 ขึ้นไป	 ถึงแม้ว่าจะมีดัชนีมวลรวมร่างกายท่ี

เหมาะสมแต่อาจจะเกิดโอกาสเจ็บป่วยรุนแรง

อันเนื่องมาจากสภาวะเกาะความร้อนเมืองได้

เช่นกัน

	 (4)	ปัจจัยด้านความเส่ียงทางสุขภาพและ

ผลกระทบจากสภาพอากาศในสภาพแวดล้อม

ที่แตกต่างกัน	 จากการทดลองได้ทำาการคัดแยก

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้ทดลองที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางสุขภาพ	 เช่น	 การสูบบุหรี่	 การดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล	์ รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับ

การพักผ่อนที่เพียงพอ	พบว่า	กลุ่มที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงเหล่านี้	 มีโอกาสเกิดอาการเจ็บป่วยในการ

ทดลองสภาพแวดล้อมท่ีจำาลองทางเดินท่ีมีหลังคา

ปกคลุม	และสภาพแวดล้อมทางเดินท่ีมีร่มเงาต้นไม้

ได้ง่ายกว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางสุขภาพ	 โดยโอกาสของการเกิดการเจ็บป่วย

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 70.5	 	 โดยร้อยละ	 28.5

ของกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอาการเจ็บป่วย

รุนแรงที่ต้องการการรักษา	และในสภาพแวดล้อม

ทางเดินกลางแจ้ง	กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

ทางสุขภาพจะมีสัดส่วนโอกาสที่จะเกิดอาการ

เจ็บป่วยรุนแรง	 และต้องการการปฐมพยาบาล

สูงถึงร้อยละ	50	โดยจากการทดลองได้มีการแยก

วิ เคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพและแยก

ตามลักษณะสภาพแวดล้อม	 รวมถึงช่วงเวลาใน

การเก็บ	

	 ข้อมูล	อาทิเช่น	ทางเดินที่มีหลังคาปกคลุม

ทางเดินที่มีต้นไม้ทางเดินที่เปิดโล่งโดยทำาการ

ทดลองในช่วงเวลาเช้า	เที่ยง	และเวลาเย็น	วัดค่า

และเก็บข้อมูลก่อนทดลองจากจุดเริ่มต้นระยะ	

600	เมตร	จุดที่สอง	(ระยะ	1,200	เมตร)		พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเส่ียงจะมีกลไกของ
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การเต้นของหัวใจที่ผิดปกต	ิ และจะแสดงอาการ

ในลักษณะที่เหนื่อยง่ายและร่างกายปฏิเสธการ

ทำางานของกิจกรรม

4. สรุปผลของการวิจัย

	 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งผลการ

ทดลองผลกระทบการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม

ต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ของปัจจัย	 พบว่า	

เม่ือพิจารณาปัจจัยด้านร่างกายและสภาพแวดล้อม

ที่แตกต่างกัน	 สามารถเห็นได้ว่าในการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ของเมือง	 เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ

ควรมีการสร้างรูปแบบทางเดินเท้าที่มีร่มเงาของ

ต้นไม้	 เนื่องจากพบว่า	 ในสภาวะที่สภาพอากาศ

ที่รุนแรงที่สุดในช่วงเที่ยง	 มีระดับของอาการเจ็บ

ป่วยน้อยที่สุด	 ดังตารางที	่ 1	 รวมถึงการจำาลอง

สภาพแวดล้อมทางเดินที่มีร่มเงาของต้นไม้	

และความชื้นสัมพัทธ์ที่มากกว่าสภาพแวดล้อม

ลกัษณะอ่ืนๆ	พบวา่		การเกดิผลกระทบตอ่สขุภาพ

ของกลุ่มตัวอย่าง	 น้อยกว่าสภาพทางเดินแบบอ่ืน	

นอกจากนี้ปัจจัยควบคุมทางบุคคล	 อันประกอบ

ด้วยปัจจัย	ด้านเพศ	อายุ	ดัชนีมวลรวมกาย	ไม่มี

ผลต่อการทดลองเดินและสภาพแวดล้อมที่มีร่ม

เงาต้นไม้	ซึ่งหมายความว่า	มีผลกระทบน้อยที่สุด

เพ่ือพิจารณาปัจจัยทางด้านสุขภาพของประชาชน

ที่อยู่อาศัยในเมือง	ดั้งนั้น	จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง	ๆ	ในการนำาไปประยุกต์

ใช้ในการวางแผนและออกแบบสภาพแวดล้อม

เมือง	 เพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและ

บรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง

 

กิตติกรรมประกาศ

	 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย

บรรเทาปัญหาสภาวะเกาะความร้อนเมืองด้วย

การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำาอย่างย่ังยืนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนการวิจัยจากสำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)

รายการอ้างอิง

Arifwidodoa,	S.	D.	&		Tanaka,	T.	(2015).	The

  characteristics of urban heat island in  

 Bangkok, Thailand. Procedia - Social 

 and Behavioral Sciences, 195,	423-428.

Ignatiusa,	M.,	Wonga,	N.	&	Jusuf,	S.	(2015).

 Urban microclimate analysis with 

 consideration of local ambient tem-

 perature, external heat gain, urban 

 ventilation, and outdoor thermal comfort 

 in the tropics. Journal Sustainable Cities 

 and Society, 19,	121-135.	

Johansson,	E.,	Thorsson,	S.,	Emmanuel,	R.	

	 &	 Kroger,	 E.	 (2014).	 Instruments	 and	

 methods in outdoor thermal comfort 

 studies – The need for standardization.

 Journal Urban Climate, 10(2),	346-366.

Oke,	T.	R.		(1987).	Impact of the urban heat

 island phenomenon in the atmosphere.

 London: Route ledge.

Runnalls,	K.	E.	&	Oke,	T.	R.	(2000).	Dynamics	

 and controls of Vancouver’s near-surface

 urban heat island. Physical Geography, 

 21,	283-304.	Retrieved	from	http://www.

 douglas.bc.ca.

United States Environmental Protection Agency.

	 (2013).	 Chapter 1: Urban heat island 

 basics. Washington, DC: Author.



รูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาที่เหมาะสม

กับการพัฒนาผังเมืองของประเทศไทยในอนาคต

Transfer of Development Rights Model that Suitable 

for Thailand’s Future Urban Planning

เกียรติศักดิ์ จันทรา1 และ ผศ. ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์2

Kiatisak Chantra1 and Asst. Prof. Wijitbusaba Marome, Ph.D.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail:	kchantra2000@hotmail.com1, wijitbusaba@ap.tu.ac.th2

บทคัดย่อ

	 การวางผังเมืองโดยการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้ผังเมืองรวมที่ผ่านมา	 พบว่ามีปัญหา

เจ้าของที่ดินจำานวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากการถูกจำากัดสิทธิในการพัฒนา	 โดยเห็นว่ามีความไม่

เป็นธรรมและรัฐไม่มีมาตรการเยียวยาจากข้อกำาหนดตามมาตรการผังเมืองที่รอนสิทธิในการพัฒนา

พื้นที่ดินของตน	 ซึ่งจากเรื่องดังกล่าวในหลายประเทศได้นำาแนวทางการโอนสิทธิการพัฒนามาใช้เป็น

เครือ่งมือในการเยยีวยาแกไ้ขความไมเ่ปน็ธรรมควบคูไ่ปกบัการพฒันาตามผงัเมอืง								สำาหรบัประเทศไทย

แม้ว่าเคยพยายามนำามาตรการดังกล่าวมาใช้ภายใต้กฎหมายปัจจุบันแต่ยังติดขัดไม่สามารถดำาเนินการ

ได้ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

แล้ว		ดังนั้น	จึงควรพยายามที่จะเร่งหาแนวทางการพัฒนาโดยผังเมืองที่สร้างให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ผู้เก่ียวข้องมาใช้โดยเร็ว	 ซ่ึงมาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาเป็นแนวทางหน่ึงท่ีใช้ได้ผลดี	 การวิจัยน้ี

จึงได้ทำาการศึกษาในเร่ืองรูปแบบการโอนสิทธิการพัฒนาที่เหมาะสมกับการพัฒนาผังเมืองของ

ประเทศไทยในอนาคต	 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 สัมภาษณ์ประชาชนที่ได้

รับผลกระทบ	สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านผังเมืองและด้านกฎหมาย	ในเรื่องการจัดการการแก้ไขด้าน

โครงสร้างเชิงสถาบันที่สัมพันธ์กับกฎหมายต่างๆ	 และกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมของรูปแบบ

การโอนสิทธิการพัฒนาสำาหรับประเทศไทย	 เพื่อสรุปแนวทางที่เหมาะสมและอาจเป็นคำาตอบที่สำาคัญ	

ที่ใช้เป็นทางเลือกในการจัดการด้านการผังเมืองของประเทศไทย	 เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรม

จากมาตรการด้านผังเมืองมากข้ึนในอนาคต	 จากการศึกษาพบว่า	 จำาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายและ

โครงสร้างองค์การที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงต้องสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเข้มข้น

จึงจะทำาให้การนำามาตรการ	การโอนสิทธิการพัฒนามาใช้มีความเป็นไปได้อย่างแท้จริง

คำาสำาคัญ: การโอนสิทธิการพัฒนา		ผังเมือง		สิทธิ		การชดเชย		ความเป็นธรรม
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Abstract

 Urban planning by zoning of Land Use under comprehensive plan, up until now, has been 

found	that	a	number	of	landowners	are	affected	by	limited	development	rights.	It	is	unjustified	

and the state does not have remedies under the city planning requirements. Nowadays (May 

2017),	Thailand	has	Ministry	Regulation	of	Provincial	Comprehensive	Plan	covering	all	provinces	

nationwide. Therefore, it should accelerate the development of the city by the plan to create 

a fair to the concerned people to use quickly. In this regard, many countries have adopted 

the transfer of development right to become as a tool for remedying injustice, along with the 

development of urban planning. For Thailand, although it has tried to implement such measures 

under the current law, it is still unsuccessful. This study has examined the appropriate form of 

transfer of development rights for Thailand’s urban development. The researcher studied the relevant 

research	 papers.	 Interviewed	 people	 affected,	 interviews	 the	 experts	 in	 urban	 planning	 and	

law on the management of institutional restructuring related to laws. And the appropriate 

management mechanism of the development transfer model for Thailand. To summarize the right 

approach which may be the key answer used as an alternative to Thailand’s urban planning 

to enhance the fairness of urban planning measures in the future. The study found that it was 

necessary to amend the relevant laws and organizational structures. It also requires a strong 

understanding of the authorities and stakeholders so that measures Transfer of development 

rights is a real possibility.

Keywords: Transfer of Development Rights, City Planning, Right, Compensate, Fairness

 

1. บทนำา

	 วิธีการโอนสิทธิการพัฒนา	 (Transfer	 of	

Development	 Right,	 TDR)	 เป็นวิธีการหนึ่ง	 ที่

อาจใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจากการ

วางผังเมืองที่รอนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ

ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีการห้ามการใช้ประโยชน์

บางประการตามมาตรการผังเมือง	 โดยแนวทาง

TDR	 นั้นกำาหนดให้สามารถโอนสิทธิการพัฒนา

จากพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรการผังเมือง	 (เรียกว่า

พื้นที่ส่งสิทธิ)	 ไปให้แก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับสิทธิ

การพัฒนาตามที่กฎหมายกำาหนดไว	้ (เรียกว่า

พื้นที่รับสิทธิ)	 โดยพื้นที่รับสิทธิสามารถพัฒนา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างหรือใช้สิทธิในการใช้ประโยชน์

ท่ีดินได้มากข้ึนอีก	(ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำาหนด)

แต่ต้องจ่ายค่าชดเยให้กับเจ้าของพื้นที่ส่งสิทธ	ิดัง

นั้น	 TDR	 จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะสามารถช่วย

เยียวยาผู้เสียสิทธ	ิ โดยได้รับเงินจากผู้รับสิทธิ	

และช่วยให้นักพัฒนาที่ดินสามารถได้สิทธิการ

พัฒนามากขึ้น	 สร้างให้เกิดประสิทธิภาพในแง่

การลดต้นทุน	(พื้นที่ดินเท่าเดิมแต่ก่อสร้างอาคาร

ได้มากขึ้น)	 ทำาให้ภาครัฐสามารถกำาหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น	อย่างไร

กต็าม	ประเทศไทยยงัไมไ่ดน้ำาแนววธิกีารดงักลา่ว
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มาใช้โดยอาจติดขัดปัญหาบางประการ	 ผู้วิจัยจึง

เห็นว่าจำาเป็นต้องศึกษาในเชิงลึก	 ถึงความเป็น

ไปได้ในการนำาแนวทาง	 TDR	 มาปรับใช้กับ

ประเทศไทย	 โดยให้สอดรับกับกฎหมายและการ

พัฒนาประเทศและตามแนวทางการพัฒนา	ตาม

ผังเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต

2. วิธีการศึกษา

	 เปน็งานวจิยัเชงิคณุภาพ	โดยผู้วจิยัไดศ้กึษา

ทบทวนวรรณกรรม	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	

และศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย	

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมืองและด้าน

กฎหมาย	 และบทความที่เกี่ยวข้อง	 โครงสร้าง

องค์กร	ความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	เอกชน	

ประชาชน	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำา

วิธีการการโอนสิทธิการพัฒนาที่เหมาะสมสู่การ

ปฏิบัติสำาหรับประเทศไทย

2.1	แนวคิดด้านการผังเมืองในอนาคต

	 รัฐบาลปัจจุบัน	ได้มุ่งเน้นการวางและจัดทำา

ผังเมืองให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นกรอบชี้นำา

การพัฒนาเมือง	 โดยเรื่องดังกล่าว	 กระทรวง

มหาดไทย	 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ได้

เร่งรัดให้มีการดำาเนินการจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัด

ซึ่งปัจจุบันมีการทยอยประกาศใช้ครอบคลุมทุก

จังหวัดแล้ว	 ซึ่งการประกาศผังเมืองรวมจังหวัด

ครบทั่วประเทศ	 จะเป็นกรอบนโยบายในการ

พัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่จะชี้นำาการ

พัฒนาต่าง	 ๆ	 รวมถึงการจัดการพื้นที่เมืองและ

ชนบทให้สอดคล้องกับความต้องการ	 สภาพการ

ตั้งถิ่นฐานที่จะต้องมีความสมดุล	 ด้านสังคม	

เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และเป็นการเตรียมรับมือ

กับภัยพิบัติต่างๆ	 ประกอบกับรัฐบาลได้จัดทำา

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และผังเมืองเป็นเรื่องหนึ่ง

ท่ีจะต้องเร่งรัดจัดทำาให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ	

และวิสัยทัศน์ของประเทศในการพัฒนาประเทศ	

ซึ่งแนวทางในการดำาเนินการจัดทำาผังเมืองรวม

และปรับปรุงผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองนั้น	หลังจากนี้	 จะมีการปรับปรุงรูปแบบ	

องค์ประกอบของผัง	โดยจะมีการศึกษาวิเคราะห์	

เรื่องพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ	 การจัดทำาพื้นที่เสี่ยงภัย

จากน้ำาท่วม	 รวมถึงการจัดทำาผังเพิ่มเติมในด้าน

การอนุรักษ์พื้นที่โล่งและรักษาสภาพพื้นที่โล่งไว้

เพื่อสาธารณประโยชน์	 รักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดี

ของชุมชน	 กำาหนดพื้นที่เพื่อสงวนไว้สำาหรับการ

ระบายน้ำาตามธรรมชาต	ิพื้นที่พักน้ำาเพื่อป้องกัน

น้ำาท่วมพื้นที่กักเก็บน้ำาเพื่อใช้ในยามฤดูแล้ง

เป็นต้น	รวมถึงศึกษากำาหนดระยะถอยร่นต่าง	ๆ	

จากแหล่งน้ำาธรรมชาติแหล่งน้ำาสาธารณะป้องกัน

การรุกล้ำา	ห้ามการปลูกสร้างอาคาร	การกำาหนด

ขนาดของอาคารไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำา	

โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่ม	 การกำาหนดการอนุญาต

หรือไม่อนุญาตอาคาร	รวมถึงขนาดความสูงและ

ลักษณะของอาคารในบางพื้นที่	 การกำาหนดการ

ควบคุมความหนาแน่นของอาคารหรือส่ิงปลูก

สร้าง	 ซึ่งเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในเร็ววันนี้	

ทุกพื้นที่ในประเทศไทย	 จะมีกรอบการจัดการที่

ชัดเจนในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่า

จะสามารถใช้ได้มากน้อยเท่าใด	

2.2	แนวคิดเรื่องความเป็นธรรม	สิทธิและ

	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 จากรายงานการศึกษาเบื้องต้น	 เรื่อง	 การ

สร้างความเป็นธรรมจากการบังคับใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 เมื่อมกราคม	 2538	 พบว่า	 หากต้องการ

ความเป็นธรรมที่นอกเหนือจากระบบภาษีอากร

ในการอสังหาริมทรัพย์แล้ว	 ควรใช้วิธีการ	 TDR	

โดย	การจัดทำาผังเมืองเฉพาะ	ที่แสดงรายละเอียด
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ข้อกำาหนด	 การใช้สิทธิที่ดินในแต่ละแปลงอย่าง

ชัดเจน	 โดยรัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้าง

ระบบการเก็บผลประโยชน	์ จากกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ

การพัฒนาอย่างเต็มที่	มาชดเชย	ให้กับกลุ่มที่ถูก

จำากัดสิทธิการพัฒนาโดยการกำาหนด	 มูลค่าสิทธิ	

ในการให้และรับอย่างเหมาะสม

	 โดยเสนอว่า	 น่าจะร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่

ที่จะมีผลดีในแง่กระบวนการนิติบัญญัติและ

ระเบียบราชการ	 ทั้งนี้	 ตลาดในการซื้อขายสิทธิ

จะต้องมีความสมบูรณ	์ โดยมีผู้ซื้อและขายมาก

พอมีการกำาหนดสิทธิท่ีชัดเจน	มีข่าวสารของตลาด

ที่สมบูรณ์	 ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 มีความ

เข้าใจเรื่อง	TDR	เป็นอย่างดี

2.3	การกระจายอำานาจด้านการผังเมือง

	 จากภารกิจด้านการผังเมืองมีการถ่ายโอน

ภารกิจตาม	แผนปฏิบิติการ	การกระจายอำานาจ

ภารกิจด้านผังเมือง	ตามพระราชบัญญัติกำาหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542	 โดยจาก

ข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง	 (2560)	 มี

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 จำานวน	 435	 ผัง	 และ

ผู้รับผิดชอบตามตารางที	่ 1	 (ตัวเลขอาจเปลี่ยน

แปลงไปตามเวลา)

ตารางที่ 1	ผู้รับผิดชอบ	ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

การดำาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ	/	(ผัง)

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

อปท.

ประกาศเป็นกฎกระทรวง	 76 151

ดำาเนินการอยู่ 191 17

	 จะเห็นว่ามีผังท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน

รับผิดชอบอยู	่ 168	 ผัง	 ทั่วประเทศ	 ซึ่งเป็นอีก

เรือ่งหนึง่ที	่ตอ้งมกีารประเมนิความพรอ้มในเรือ่ง

กระบวนการโอนสิทธิการพัฒนาหากมีการนำา

แนวทาง	 TDR	 ที่มีความซับซ้อนมาดำาเนินการ

ด้วย

2.4	ปัจจัยความสำาเร็จตามวิธีการ	TDR

	 จากการศึกษาปัจจัยความสำาเร็จของการ

ดำาเนินการตามวิธีการTDR	 ที่	 Edwin	 H.W.	

Chan,	 Jun	 Hou.	 (2014)	 ได้ศึกษาไว้	 พบว่ามี

เงื่อนไข	7	ประการ	ที่ควรคำานึงถึง	ประกอบด้วย	

1.political acceptability, 2.TDR leadership, 

3.public	support,	4.social	equity,	5.simplicity,	

6.market	incentive	and	7.environment	ซึ่งผู้วิจัย

ใด้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบการ

ศึกษาร่วมกับข้อมูลการศึกษาความสำาเร็จและ

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานตามวิธีการ	

TDR	ของมลรัฐ	New	Jersey,	สหรัฐอเมริกา	ทั้ง

นโยบายและแนวทางการปฏิบัต	ิ และกระบวน-

การทางกฎหมาย

3.ผลการศึกษา

3.1	แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่เมือง

	 เมืองมหานครขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพ

มหานครและปริมณฑล	ได้พัฒนาระบบการขนส่ง

มวลชนระบบรางมีโครงข่ายครอบคลุมทั้งพื้นที่

กว่า	10	สาย	ที่ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่

โดยรอบสถานรีถไฟฟา้	ตามหลกัการ	TOD		(Transit

oriented	 Development)	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา

เป็นเมืองที่กระชับ	 (Compact	 city)	 มีการใช้

ประโยชน์แบบผสมผสานท้ังเพ่ืออยู่อาศัย	พัักผ่อน	

ทำางาน	 ใช้จ่ายในพื้นที่โดยรอบสถานีโดยหาก

ต้องไปในย่านอ่ืนก็สามารเดินทางโดยรถไฟฟ้า
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ได้สะดวก	 ซึ่งจะสร้างให้เกิดความสะดวกสบาย	

ในการอยู่อาศัยของคนเมือง	 ใช้เวลาเดินทาง

น้อยลง	 ลดปริมาณรถยนต์บนถนน	 ลดการใช้

เชื้อเพลิง	หมายถึง	การลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา

ของคนเมือง	 ในส่วนของการเดินทางรัฐเองก็ลด

การลงทุนด้านสาธารณูปโภค	 เช่น	 ถนน	 ระบบ

จัดการเรื่องน้ำาทั้งน้ำาดี	 น้ำาเสีย	 และขยะ	 เพราะ

อยู่บริหารในพื้นที่จำากัดลง	 และการ	 compact	

ของบางย่านก็จะทำาให้เกิดที่โปร่งข้ึนระหว่าง

ย่านจะทำาให้พัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการนันทนา

การอื่นๆ	ได้

	 ทั้งนี้จะพัฒนาตามแนวคิด	 TOD	 รวมถึง	

Compact	 City	 รัฐต้องกำาหนดนโยบายที่ชัดเจน	

(ปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า	

เอกชนได้พัฒนาไปมากพอควร	 ซึ่งหากไม่มีการ

จัดการผังเมืองโดยรอบพื้นที่ให้เหมาะสมอย่าง

รวดเร็ว	ก็จะเกิดย่านท่ีขาดคุณภาพของเมืองน่าอยู่

ไปอย่างน่าเสียดาย)	เพื่อชี้นำาให้เกิดการพัฒนาสู่

เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

	 แนวทางดังกล่าว	กทม.	กำาลังผลักดันสู่การ

พัฒนากรุงเทพมหานคร	 โดยการศึกษาเครื่อง

มือทางผังเมืองที่จะนำามาใช้ในผังเมืองฉบับ

ปรับปรุงใหม	่ เช่น	 การพัฒนาบริเวณรอบสถานี

รถไฟฟ้า	 (Transfer	 Oriented	 Development:	

TOD)	 การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่	 (Planned	

Unit	 Development:	 PUD)	 รวมถึงการโอนสิทธิ

การพัฒนา	 โดยสถานีที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการ

เดินทาง	 ก็อาจจะมีการปรับ	 FAR	 เพิ่มหรือ

ขยายพื้นที่เพิ่ม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดย

รอบสถานีรถไฟฟ้าเหล่านี	้ เช่น	 สถานีบางซื่อ	

มักกะสัน	 ตลิ่งชัน	 บางหว้า	 ธนบุรี	 วงเวียนใหญ่	

มีนบุรี	อุดมสุข	บางนา	เป็นต้น

	 รวมทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ก็เร่ง

ศึกษาผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางผังเมือง

และการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับอนุภาค	และเป็นเคร่ืองมือ

ในการบูรณาการโครงการและแผนการลงทุนของ

ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 มีพื้นที่

โครงการครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคกรุงเทพมหานคร	และ

ปริมณฑลอีก	5	จังหวัด	ได้แก่	นนทบุรี	ปทุมธานี	

สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	และนครปฐม

	 กรณีการพัฒนาผังเมืองดังกล่าวจึงเป็น

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำาเครื่องมือ	TDR	มา

ใช้ในการจัดทำาผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมือง

ตามแนวคิด	TOD	และCompact	City	เพื่ออนุรักษ์

พื้นที่และเยียวยา	 ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบและ

ใหเ้กดิการ	จบุนัผงัเมอืงรวมจงัหวดัมกีารประกาศ

บังคับใช้แล้วทุกจังหวัด	 ซึ่งหมายถึงการก่อสร้าง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร	 จะบังคับใช้กับสิ่ง

ก่อสร้างท่ีเป็นอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร	

และข้อกำาหนดต่างๆ	 ตามผังเมืองท้ังเร่ืองการให้	

และห้ามดำาเนินการในพื้นที่พัฒนาและพื้นที่

อนุรักษ์จะมีผลเช่นกัน	 จึงเป็นเหตุผลสำาคัญท่ีควร

เร่งดำาเนินการ	นำามาตรการ	TDR	มาใช้ควบคู่กับ

การพัฒนาที่กำาลังเกิดขึ้น

3.2 การจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

	 รัฐธรรมนูญ	 แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.

2560	 กำาหนดการตรากฎหมายที่รอนสิทธิไว้ให้

การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำากัดสิทธิหรือ

เสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่รัฐธรรมนูญ

มิได้บัญญัติเงื่อนไขไว	้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่

ขัดต่อหลักนิติธรรม	 ไม่เพิ่มภาระหรือจำากัดสิทธิ

หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและ

จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล

มิได้	 รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำาเป็น	 ในการ

จำากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย	 (มาตรา	 26)	 โดย
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กำาหนดให้อำานาจการตรากฎหมายที่มีการจำากัด

เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่จะ

กระทำาได้แต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือการผังเมือง	 (มาตรา	 38)

	 และยังกำาหนดหลักการดำาเนินการเก่ียวกับ

ที่ดิน	ทรัพยากรน้ำา	และพลังงาน	โดยมีแผนการ

ใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของ

พื้นที่และศักยภาพของที่ดิน	ตามหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	และจัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับ

และบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพรวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มี

ความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที	่(มาตรา	72)

3.3	การจัดให้มีกฎหมาย

	 รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 77	 ได้

กำาหนดเรื่องการจัดให้มีกฎหมาย	 ว่ารัฐพึงจัดให้

มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำาเป็น

	 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ	 รัฐพึงจัด

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง	วิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบ

ด้านและเป็นระบบเปิดเผยผลการรับฟังความคิด

เห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน	 และนำา

ผลมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา

กฎหมายทุกขั้นตอน

	 เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	รัฐพึงจัดให้

มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ

ระยะเวลาที่กำาหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ เกี่ยวข้องเ พ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง	 ๆ	 ที่เกิด

เปลี่ยนแปลงไป

	 ภาครัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบ

คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำาเป็น	

เป็นต้น

3.4	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำากัดสิทธิ

	 การจำากัดหรือการรอนสิทธิ ในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	 มีการกำาหนดไว้ในกฎหมายที่

เกี่ยวข้องทั้งด้านผังเมือง	 ด้านอาคาร	 ด้านสิ่ง

แวดล้อม	ด้านโบราณสถาน	เป็นต้น

	 ในด้านการอาคารตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร	 2522	 กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	

ฉบับที่	 33	 	 โดยกำาหนดให้อาคารสูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ดินที่ใช้

เป็นที่ตั้งอาคารต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วน

พื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลังต่อ

พื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน	10	ต่อ	1	ซึ่ง

เป็นการกำาหนดในเชิงกว้าง	ครอบคลุมโดยทั่วไป

ทุกพื้นที่ที่ควบคุมการใช้อาคาร	 รวมถึงมีอำานาจ

ในการกำาหนดพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบาง

ประเภทตามที่กำาหนดได้ด้วย

	 สำาหรับกฎหมายผังเมืองนั้น	ในมาตรา	7(5)

มีข้อกำาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อ

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมไว้	

ซึ่งมีความละเอียดมาก	 ทั้งประเภทและขนาด

กิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำาเนินการ

ประเภท	 ชนิด	 ขนาด	 ความสูง	 และลักษณะ

ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น	 ของอาคาร

ทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลง

ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง	อาคาร	อัตราส่วนพื้นที่ว่างอัน

ปราศจากส่ิงปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารต้ัง

อยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร	 รวมถึงระยะ

ถอยร่นจากแนวธรรมชาติ	 ขนาดของแปลงที่ดิน

ท่ีจะอนุญาตให้สร้างอาคาร	และยังสามารถกำาหนด

ข้อกำาหนดอื่นที่จำาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศ

กำาหนดตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการผังเมือง

ได้อีกด้วย	 อย่างไรก็ตามการกำาหนดรายละเอียด
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ตามข้อกำาหนดข้างต้น	 ตามกฎกระทรวงผังเมือง

รวมโดยมากยังมีการกำาหนดไว้เพียงบางประการ

เท่าน้ัน	 แต่จากอำานาจทางกฎหมายท่ีให้ไว้	 ทำาให้

การจัดการพ้ืนท่ี ท่ีจะพัฒนาตามเป้าหมาย

จะมีเครื่องมือเพียงพอในการควบคุมการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามต้องการได้โดยเฉพาะในข้อ

กำาหนดอื่นที่จำาเป็น	 ซึ่งอาจกำาหนดให้เป็นพื้นที่

รับสิทธิในการพัฒนาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการ

ซ้ือสิทธิในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ตามเป้าหมายได้พระราช-

บัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง	 พ.ศ.	 2558	 เป็นอีกกฎหมาย

หนึ่งที่มีอำานาจในการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการ

บริหารจัดการ	การบำารุงรักษา	การอนุรักษ	์ฟื้นฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง

	 ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณ

วัตถ	ุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต	ิพ.ศ.	

2504	ให้อำานาจในการกำาหนดเขตที่ดินตามที่เห็น

สมควรเป็นเขตของโบราณสถาน	 โดยให้ถือว่า

เป็นโบราณสถานด้วยก็ได	้ รวมถึงกำาหนดไว้ใน

มาตรา	๗	ทวิ	ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร	

ภายในเขตของโบราณสถาน	ซึ่งอธิบดีได้ประกาศ

ขึ้นทะเบียน	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

จากอธิบดีกรมศิลปากร

	 จะเห็นว่ามีการรอนสิทธิตามกฎหมายที่

อาจส่งผลต่อเจ้าของที่ดินที่อาจไม่ได้รับความ

เป็นธรรมในเรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ของตนได้ในหลายประเด็นไม่เพียงจากด้าน

ผังเมืองเท่านั้น	

3.5	การใช้วิธีการ	TDR	กรณีประเทศไทย

	 ตามระบบของกฎหมายในข้อ		3.2-3.5					วิธีการ

TDR	 อาจเป็นมาตรการหรือนโยบายที่ต้อง

ตราเป็นกฎหมาย	 เนื่องจากมีองค์ประกอบใน

การปฏิบัติเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลซึ่งจากการสัมภาษณ์นักกฎหมายที่มี

ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย

ผังเมือง	 เห็นว่า	 TDR	 เป็นวิธีการเกี่ยวกับการ

จำากัดสิทธิและเสรีภาพ	 ซึ่งมาตรา	 25	 ประกอบ

กับมาตรา	26	มาตรา	41	มาตรา	42	และมาตรา	

43	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.

2560	 บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 และเห็นว่าเป็นวิธีการ

ท่ีมีข้ันตอนรายละเอียดมาก	รวมท้ังอาจมีข้อกำาหนด

ท่ีเก่ียวข้องกับเงินหรือภาษี	 หรืองบประมาณอีกด้วย	

โดยอาจกระทบกับกฎหมายข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง

เช่นประมวลกฎหมายที่ดิน	ที่ต้องระบุข้อกำาหนด

เก่ียวกับกรรมสิทธิไว้ในเอกสารเกี่ยวกับสิทธิใน

ที่ดินที่มีการโอนสิทธิบางประการไว้ด้วย

	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีความจำาเป็นที่ต้อง

กำาหนดเป็น	 กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ	 ไม่

ควรเป็นส่วนหนึ่งของ	 พรบ.ผังเมือง	 แต่ควรจัด

ทำาเป็นกฎหมายเฉพาะแยกต่างหาก	 (เร่ืองดังกล่าว

นี้จำาเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

	 โดยอาจเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ

การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่	 พ.ศ.	 2547	

(Land	 Readjustment,	 LR)	 ที่เป็นเครื่องมือทาง

กฎหมายที่มีลักษณะองค์ประกอบทางโครงสร้าง

ของกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน

	 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเปรียบเทียบ	 ตาม

แนวทางการการจัดองค์การ	 การจัดทำานโยบาย

สาธารณะ	 เปรียบเทียบกับโครงสร้างกฎหมายที่

มีการศึกษาไว	้(ในสหรัฐอเมริกา)	ประกอบกับพระ

ราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่	

พ.ศ.	 2547	พบว่า	พระราชบัญญัติการโอนสิทธิ

การพัฒนา	(พรบ.	TDR,	หากจะดำาเนินการ)	อาจ

ประกอบด้วย	 ขั้นตอน	 และผู้รับผิดชอบ	 (Policy	
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maker,	Regulator,	Operator,	Facilitator)	รวมถึง

การนำาไปสู่การปฏิบัต	ิ (Implementation)	 โดยมี

แนวคิดที่เสนอตามที่แสดงใน	รูปที่	1	โดยมีคณะ

กกรมการกำาหนดนโยบายTDR	 ในระดับประเทศ	

ที่ควบคุม	 กำากับดูแล	 คณะกรรมการในระดับ

จังหวัด	ที่จัดทำาการศึกษาความเหมาะสมเพื่อขอ

อนุมัติต่อ	 คณะกรรมการนโยบายระดับประเทศ

เพื่อออกเป็นกฎหมายเฉพาะพื้นที่	 และนำาไป

สู่การปฏิบัติโดยมี	 TDR	 Bank	 ในฐานะหน่วย

อำานวยความสะดวกและเป็นตัวกลางประสาน

จัดการให้กับผู้ส่งสิทธิและผู้รับสิทธิตามท่ีกฎหมาย

กำาหนด

 
รูปที่ 1	ผังแสดงแนวคิดการจัดทำากฎหมายและการนำาไป
ปฏิบัติ

4. อภิปรายและสรุปผลศึกษา

	 จากการศึกษาวิจัย	พบว่า	

	 4.1	 การนำาวิธีการโอนสิทธิการพัฒนาเป็น

แนวทางที่เหมาะสม	ในการพัฒนาผังเมืองเชิงรุก	

ที่สร้างโอกาสการพัฒนาให้เกิดย่านพัฒนาที่มี

ความหนาแน่นมากขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถ

ชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียสิทธการพัฒนา	

โดยรัฐไม่ต้องเป็นผู้จ่ายซึ่งเป็น	win-win	solution	

โดยต้องมีการกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการ

ผังเมืองร่วมกัน	 เพื่อวางผังเมืองอย่างมีส่วนร่วม

และพัฒนาอย่างมี เป้าหมายที่ผ่านการคิด

วิเคราะห์ร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง	ในการ

พัฒนาเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการจัดทำาผังเมือง

ในอนาคต	 เช่น	 การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าให้มีความหนาแน่นขึ้น	 (FAR	 มากขึ้น:	

Compact	 มากขึ้น)	 ทำาให้ใช้พื้นที่ดินเท่าเดิมแต่

เพิ่มการใช้ได้ได้มากขึ้น(มิติด้านประสิทธิภาพ)	

รัฐก็สามารถจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานได้ใน

วงจำากัดก็เกิดการประหยัดมากขึ้น	 ส่งเสริมการ

พัฒนาตามแนวทาง	TOD	ที่ทำาให้เกิดการพัฒนา

เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ	 (ลดระยะการเดินทาง	

=ลดการซื้อพาหนะ+ลดเวลา+ลดน้ำามัน+ลด	

CO
2
)	 และผู้เสียสิทธิในพื้นที่อนุรักษ์ก็ได้รับการ

เยียวยาอย่างเป็นธรรมมากขึ้น	

	 4.2	เน่ืองจากวิธีการดังกล่าวมีความซับซ้อน	

ที่เกี่ยวพันกับ	สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน	(การส่ง-

การรับ	สิทธิ)	 และเกี่ยวกับเงิน	หรืองบประมาณ

ที่ต้องใช้ในการ	ซื้อ	ขายสิทธ	ิและยังเกี่ยวข้องกับ

กลไกตลาดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้อง

อาศัยความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความ

ชำานาญหลายฝ่าย	ประกอบกับ	ยังไม่มีกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง	 กำาหนดอำานาจ	 วิธีการไว้	 จึงจำาเป็น

ต้องจัดทำากฎหมายเป็นการเฉพาะ	 ในระดับพระ

ราชบัญญัติ	 โดยอาจทำาเป็นกฎหมายเฉพาะที่

แยกจาก	พระราช	บัญญัติการผังเมือง	 แต่ยังคง

มีส่วนเชื่อมโยง	 ในเรื่องนโยบายการพัฒนาพื้นที่

ในผังที่ต้องการที่ออกไว้ตามพระราชบัญญัติการ

ผังเมือง	
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	 4.3	 องค์ประกอบที่สำาคัญที่ต้องกำาหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ตามข้อ	 4.2	 อาจ

ประกอบด้วยอย่างน้อย	ดังต่อไปนี	้

	 ก.รายละเอียด	ในผังเมืองรวมหรือ	ผังเฉพาะ

เพื่อกำาหนดขอบเขตพื้นที่ส่งสิทธ	ิ และ/หรือพื้นที่	

รับสิทธิ	โดยการกำาหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส่ง-รับ	สิทธิ	

ชนิดและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบใด

สามารถ	ส่ง-รับ	สิทธิได	้และให้อำานาจใครในการ

ดำาเนินการ

	 ข.สถานะสิทธ	ิที่โอนแล้ว	และที่เหลืออยู่	

	 ค.การประเมินค่าสิทธิ	ส่วนท่ีส่งและรับสิทธิ	

(ต้องศึกษาความเหมาะสม)

	 ง.ช่องทางการ	 ซื้อ-ขาย	 การโอนสิทธิ	 ที่

สามารถดำาเนินการได	้ ซึ่งอาจดำาเนินการโดย

อิสระตามความสมัครใจของผู	้ รับ-ส่ง	 สิทธิ	 โดย

รัฐอาจแทรกแซงการซื้อขายสิทธิในตลาดหาก

จำาเป็นโดยอาจมี	 TDR	 Bank	 หรือกองทุน	 เพื่อ

เป็นตัวกลางในการ	ซื้อ-ขายสิทธิ

	 จ.ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนและอำานาจ

หน้าที่	 ที่อาจเป็นทั้งในรูปคณะกรรมการ	 ระดับ

ประเทศ	ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

	 ฉ.การให้ข้อมูลข่าวสาร	 การติดตามข้อมูล

และการรายงานผลต่อสาธารณะและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

อย่างต่อเนื่อง

	 4.4	 ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาส่วน

เพิ่มในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา	 ต้องได้รับการ

คำานวณตรวจสอบและเตรียมการรองรับด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบสาธารณูปโภค	 และ

สาธารณูปการไว	้ ทั้งในเรื่องระบบคมนาคม	 น้ำา

อุปโภค-บริโภค	น้ำาเสีย	ไฟฟ้า	ขยะ	สิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้อง	โดยอาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มรวมใน

สัดส่วนของการเพิ่มพื้นที่เนื่องจากการพัฒนา

5.ข้อเสนอแนะ

	 5.1	ภาครัฐควรให้ความสำาคัญต่อผลกระทบ

ในการวางผังเมืองต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน

ในการอนุรักษ์พื้นที่ตามมาตรการผังเมือง	 ซึ่งจะ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเท่าเทียมและเป็น

ธรรมในสังคม

	 5.2		หากรัฐบาลมุ่งเน้นให้ผังเมืองเป็นหลัก

ในการพัฒนาและชี้นำาการดำาเนินการของส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง	โดยเมืองขนาดใหญ่เช่น	กทม.

มีการใช้แนวคิด	Transit	Oriented	Development	

รวมถึง	 Compact	 City,	 Mixed	 Use	 ในพื้นที่

มุ่งเน้นการพัฒนา	จะเป็นโอกาสที่ดีในการผสาน

แนวคิดการโอนสิทธิการพัฒนา	 ที่จะสร้างความ

เป็นธรรมต่อผู้เดือดร้อนในพื้นที่อนุรักษ์	และเกิด

ประโยขน์ต่อผู้รับสิทธิในพื้นที่พัฒนา	คู่ขนานกัน

ไปกับการพัฒนา

	 5.3		ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการวางผัง-

เมือง	ควรเร่งทำาการศึกษาในรายละเอียดเพื่อจัด

ทำาร่างกฎหมายการโอนสิทธิการพัฒนา	เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาเมือง	อย่างเป็นธรรมและ

ยั่งยืนต่อไป

	 5.4	การศึกษาตาม	5.3	ต้องคำานึงถึงกลไก

ทางกฎหมายที่แสดงความเป็นไปได้ของ	 อปท.	

หรือของหน่วยงานรัฐอื่นๆ	 ว่่าสามารถประเมิน

ความต้องการของตลาดการพัฒนาเมืองและ

อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร	 รวมไปถึงการออก

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องต้องมีข้ันตอนท่ีรวดเร็วทันต่อ

การพัฒนาของเอกชนและกลไกตลาด	รวมถึงผล

กระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาไว้ด้วย
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บทคัดย่อ

	 ปัญหาการขาดแคลนน้ำาประปาในพื้นที่เขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน	และมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มสูง		สาเหตุมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์

ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำาดิบ	ร่วมกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักส่งผลต่อปริมาณการใช้น้ำาที่สูงขึ้น	 งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการบูรณาการปัจจัยการใช้น้ำาและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรณีศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและเกาะพะงัน	 รวมถึงเสนอแนะแนวทางการบูรณาการปัจจัยการใช้น้ำาและการวางแผน

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม	กรณีตัวอย่างของรัฐฮาวาย	รัฐแอริโซนา	และรัฐโคโลราโด	ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 พบว่า	 มีการกำาหนดนโยบายร่วมกันของการใช้น้ำาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และการ	

บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการวิเคราะห์หาความต้องการใช้น้ำาของการใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ	เพื่อสร้างเป็นแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต	ซึ่งการ

วางผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงันยังคงขาดลักษณะดังกล่าว	 จึงเสนอให้มีการกำาหนดนโยบายด้านน้ำา

และการบูรณาการในเชิงสถาบันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และนำามาวิเคราะห์หา

ปริมาณความต้องการใช้น้ำาของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรณีที่มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ

ของพื้นที่เพื่อสร้างมาตรการทางผังเมืองสำาหรับพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม

คำาสำาคัญ:	การใช้ประโยชน์ที่ดิน		ความต้องการใช้น้ำา		ปริมาณการใช้น้ำา		มาตรการทางผังเมือง

Abstract

  Water supply shortage on Koh Phangan, Suratthani Province of Thailand, has been 

concerned as a chronic problem and the consequences may be increasingly severe due to 

its island geographic con-ditions which is lack of freshwater resources and existing land use 

primarily focused on tourism activi-ties. This research aims to provide a guideline for land use 

control that tackles the issue of  water con-sumption and management. With consideration of 
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urban	planning	in	Hawaii,	Arizona	and	Colorado	of	the	US,	Koh	Phangan	Comprehensive	Plan	

should set up a policy and work across  organizations to generate the future ultimate build-

out water demand, estimated by combining land use data and water consumption pattern of 

different	types	of	land	use.	A	critical	suggestion	is	that	the	water	demand	data	should	be	taken	

into	account	when	defining	a	suitable	urban	planning	guidelines	or	measurements.

Keywords: Land Use, Water Demand, Water Consumption, Urban Planning Guidelines 

1. บทนำา

1.1	ที่มาและความสำาคัญ

	 เกาะพะงันเป็นพ้ืนท่ีสำาคัญทางการท่องเท่ียว

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ซึ่งประสบปัญหาขาด

น้ำาประปาเป็นประจำาทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	 เนื่องด้วยปริมาณน้ำาดิบไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้น้ำาของพ้ืนท่ี	 และคาดว่าในอนาตต

ปัญหาจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 เนื่องจากเป็นพื้นที่

ที่มีแนวโน้มในการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว

สูง	มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ	เพิ่มมากขึ้นตามการ

พัฒนา	โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำาสำาหรับการอุปโภค-

บริโภคและการท่องเที่ยว	 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี,	

2559)	 จึงต้องมีการบูรณาการปัจจัยความต้องการ

ใช้น้ำาในขั้นตอนการวางแผนต่างๆ	 เพื่อบรรเทา

ภาวะการขาดแคลนน้ำาอันเนื่องมาจากการ

พัฒนานั้น	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของกา

รบูรณาการปัจจัยการใช้น้ำาร่วมกับการวางแผน

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาในอนาคต	

ด้วยเหตุที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท

ย่อมส่งผลต่อการใช้น้ำาที่แตกต่างกัน	 จึงต้องการ

ศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศคือ	 รัฐต่างๆ	

ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ที่มีความตื่นตัวใน

การแก้ไขปัญหาและการจัดการทรัพยากรน้ำา

มาอย่างต่อเนื่อง	 และนำามาเปรียบเทียบการ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม

ชุมชนเกาะพะงันเพื่อนำาเสนอแนวทางการ

ชุมชนเกาะพะงันเพื่อนำาเสนอแนวทางการ

บูรณาการเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินส่งเสริม

การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ	นำาไปสู่การพัฒนา

พื้นที่อย่างยั่งยืน

1.2	วัตุประสงค์ของการศึกษา

	 1)	เพื่อศึกษาการบูรณาการปัจจัยการใช้

น้ำาและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	พ.ศ.	2558

	 2)	เพ่ือศึกษาการบูรณาการปัจจัยการใช้น้ำา

และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรณี

ศึกษารัฐต่างๆ	ของประเทศสหรัฐอเมริกา

	 3)	เพ่ือนำาเสนอแนวทางการบูรณาการปัจจัย

การใช้น้ำาและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.3	คำาถามการวิจัย

	 แนวทางในการบูรณาการความต้องการ

ใช้น้ำาและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของการวางผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงันเป็น

อย่างไรและควรมีแนวทางในการปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร

1.4	ขอบเขตของการศึกษา

1.4.1	ขอบเขตทางด้านพื้นที่

	 พื้นที่เขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	 ซึ่ง

ได้แก่	 เทศบาลตำาบลเกาะพะงัน	 อบต.เกาะพะงัน	

และเทศบาลตำาบลบ้านใต้
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1.4.2	ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

	 พิจารณาการบูรณาการการใช้ประโยชน์

ท่ีดินและความต้องการใช้น้ำาในการกำาหนดรูปแบบ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยแบ่งเป็นการศึกษากรณี

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	 และกรณีศึกษา

จากการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากรัฐ

ต่างๆ	ในประเทศสหรัฐอเมริกา

1.5	วิธีการศึกษา

	 งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	

ศึกษาโดยการทบทวนและรวบรวมข้อมูลทุติย

ภูมิจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งเป็นการรวมรวมข้อมูลจากมาตรการทาง

ผังเมืองกรณีศึกษา	3	ตัวอย่าง	ในประเทศสหรัฐ-

อเมริกา	คือ	รัฐฮาวาย	รัฐแอริโซนา	และรัฐโคโลราโด	

และกรณีผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	พ.ศ.	2558

แล้วนำามาวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกันเพ่ือเสนอ

แนะแนวทางในการบูรณาการการใช้น้ำาเข้ากับการ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม

ชุมชนเกาะพะงัน

2. แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

2.1	ความสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและ

	 ความต้องการใช้น้ำา

	 การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยเฉพาะในเขตเมือง

ที่มีแนวโน้มการพัฒนาสูงย่อมมีความต้องการ

ทางด้านทรัพยากรต่างๆ	เพื่อการพัฒนาดังกล่าว	

โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำา	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

แต่ละประเภทสามารถส่งผลถึงทรัพยากรน้ำา

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	 โดยพิจารณาจาก

ลักษณะต่างๆของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์

ที่ดินนั้นๆ	 เช่น	 ลักษณะพื้นที่ที่มีความหนาแน่น

ของที่อยู่อาศัยมากจะลดปริมาณความต้องการ

ใช้น้ำาของพื้นที่ภายนอกอาคาร	 ลักษณะประเภท

สิ่งปกคลุมดิน	 หรือลักษณะกิจกรรมบนพื้นที่ทั้ง

ภายในอาคารและนอกอาคาร	และอาจกล่าวได้ว่า

รูปแบบเมืองแบบเมืองอัดแน่น	 (compact	 city)	

จะช่วยลดปริมาณความต้องการใช้น้ำาของเมือง

ได้แต่ต้องมีความหนาแน่นที่เหมาะสม	 จึงต้อง

มีการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์

ที่ดินแต่ละประเภทต่อการใช้น้ำา	ร่วมกับข้อจำากัด

ต่างๆ	ของพ้ืนท่ีเพ่ือนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

ร่วมกันระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้

น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2	ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	พ.ศ.2558

	 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	 พ.ศ.	 2558	

มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 11	 ประเภท	

โดยมีแนวโน้มรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

อนาคตประเภทที่อยู่อาศัยและพานิชยกรรมเพ่ิม

มากข้ึน	 โดยกฎกระทรวงผังเมืองรวมน้ีมีนโยบาย

และมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์

ที่ ดิน โครงข่ ายคมนาคมขนส่งและบริการ

สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ	สามารถรองรับและ

สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระ

สำาคัญดังต่อไปนี้

	 (1)	ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเกาะพะงันให้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของอ่าวไทยที่ต่อ

เนื่องจากชุมชนเกาะสมุย

	 (2)	ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเกาะพะงันให้

เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของ

อำาเภอเกาะพะงัน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 (3)	ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาห-

กรรมปลอดมลพิษ

	 (4)	ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ

รองรับการท่องเท่ียวท่ีต่อเน่ืองจากชุมชนเกาะสมุย
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	 (5)	ส่งเสริมและอนุรักษ์รูปแบบการต้ัง

ถิ่นฐาน	 วิถีชีวิตดั้งเดิม	 ศิลปวัฒนธรรม	 และ

ประเพณ	ีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น

	 (6)	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด-

ล้อมโดยการสงวนและรักษาสภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาแบบ

ยั่งยืน

	 จากการศึกษาเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาผัง	 (กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง,	2553)	พบว่า	แหล่งน้ำาประปาของพื้นที่

ชุมชนเขตผังเมืองรวมมีแหล่งน้ำาดิบได้จากแหล่ง

น้ำาผิวดินในพื้นที่	 แต่ปริมาณน้ำาดิบไม่เพียงพอ

ในช่วงฤดูแล้งต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

ของทุกปี	จึงให้แก้ไขโดยการสูบจ่ายเป็นช่วงเวลา	

และมีข้อเสนอแนะด้านสาธารณูปโภคด้านการ

ประปา									ที่พิจารณาจากกำาลังการผลิตน้ำาประปา

เปรียบเทียบกับประชากรเป้าหมายในเขตผังเมือง

รวมชุมชนเกาะพะงัน	ปี	พ.ศ.	2569	คือ	44,200	คน

โดยปรมิาณน้ำาประปาทีต่อ้งการคดิเปน็	200	ลติร/

คน/วัน	ซึ่งโดยรวมคือประมาณ	8,840	ลบ.ม./วัน	

(ประมาณ	 304,460	 ลบ.ม./ปี)	 ในอนาคตจึง

จำาเป็นต้องเพิ่มอัตราการผลิตน้ำาประปาให้เพียง

พอต่อความต้องการใช้น้ำา	โดยจากเอกสารมีการ

แนะนำาแนวทางการแก้ไขปัญหา	คือ	ต้องเพิ่มการ

วางท่อจ่ายน้ำาคลุมพื้นที่วางผัง	 ดังนั้นในอนาคต

ควรมีการวางท่อจ่ายน้ำาและเส้นทางที่เหมาะสม

สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	และระบบการ

คมนาคมในอนาคต	 ซึ่งโครงการผลิตน้ำาประปา

ดังกล่าวจะเพียงพอต่อการให้บริการในเขต

ผังเมืองรวมชุมชนและในชุมชนใกล้เคียง	 ซึ่งจะ

สามารถทดแทนการใช้น้ำาบาดาลและน้ำาจาก

ธรรมชาติลงได้

	 ในปัจจุบันความต้องการใช้น้ำาหลักในพื้นที่

เกาะพะงัน	 คือ	 ความต้องการใช้น้ำาเพื่อการ

อุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว	 ซึ่งการประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงันเป็นหน่วยงานหลัก

ในการให้บริการน้ำาประปา	 โดยมีกำาลังการผลิตน้ำา

จากแหล่งน้ำาผิวดินในปัจจุบันประมาณ	 4,800	

ลบ.ม./วัน	 (การประปาส่วนภูมิภาค,	2560)	และ

มีระบบผลิตน้ำาประปาจากน้ำาทะเล	 (Reverse	

Osmosis-R.O.)	 เพิ่มเติมแต่กำาลังผลิตยังไม่

มากนักและจากการศึกษาการดำาเนินการด้าน

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของ

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลลุ่มน้ำา	 และแบบ

จำาลองน้ำาท่วมน้ำาแล้งโดยสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำาและการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	

(2555)	 กล่าวว่าระบบลำาน้ำาในพื้นที่เกาะพะงัน

เป็นลำาน้ำาขนาดเล็กสายสั้นๆ	 อยู่ในลุ่มน้ำาสาขา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่	 3	 ซึ่งการศึกษาและ

ประเมินการใช้น้ำาของกิจกรรมการใช้น้ำาต่างๆ	

ของพื้นที่	 เมื่อพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ

กิจกรรมการใช้น้ำา	 และจากการรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องสำาหรับการประเมนิ

ความต้องการใช้น้ำาในอนาคต	ได้คาดการณ์ความ

ต้องการใช้น้ำาที่เพิ่มขึ้นในแผนระยะยาว	 โดยการ

ประเมินการใช้น้ำาสำาหรับอุปโภค-บริโภคและ

การท่องเที่ยว	ได้ประเมินโดยใช้จำานวนประชากร

อนาคต/ความต้องการใช้น้ำา	 และกำาหนดแผน

งานขยายกำาลังผลิตน้ำาประปา	 โดยจำาแนกอัตรา

การใช้น้ำาของประชากรตามลักษณะชุมชน	 โดย

ได้มีการนำาเสนอข้อมูลจากสำานักงานประปา

เกาะพะงันปี	 พ.ศ.	 2552	 คือพื้นที่มีปริมาณ

การผลิต	319,175	ลบ.ม./ปี	และความต้องการใช้

น้ำาดิบ	383,010	ลบ.ม./ปี	ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล

ประกอบกันกับข้อมูลความต้องการใช้น้ำาจาก

ผังเมืองรวมเกาะพะงัน	พ.ศ.	2558	พบว่าข้อมูล

ไม่สามารถนำามาพิจารณาร่วมกันได้เนื่องจาก

ฐานข้อมูลมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	 และข้อมูล
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ดังกล่าวขาดการคำานวณความต้องการใช้น้ำาจาก

จำานวนนักท่องเที่ยว	ประกอบกับความจำาเป็นใน

การพิจารณาข้อมูลด้านแหล่งน้ำาดิบในอนาคต

เพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำาประปาที่สามารถผลิต

จำาหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

2.3	การบูรณาการวางแผนการใช้ประโยชน์

	 ที่ดินและความต้องการใช้น้ำา	 กรณีศึกษา

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้น้ำา

เป็นปริมาณมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศใน

โลก	 และมีอัตราการขาดแคลนน้ำาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นผลมากจากการเพิ่มขึ้นของประชากร

อีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง	 ทำาให้สหรัฐ

อเมริกามีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาและการ

จัดการทรัพยากรน้ำาอย่างอย่างต่อเนื่อง	 โดย

สหรัฐอเมริกามีการบูรณาการประเด็นแผนการ

ใช้น้ำาและแผนงานภาคส่วนอื่นๆ	ร่วมกัน	และใน

การวางผังเมืองของสหรัอเมริกาใช้กฎเกณฑ์การ

จัดการความเจริญเติบโตที่เหมาะสมเป็นพื้นฐาน

ของการวางผงัเมือง	มีการกำาหนดยา่นการพัฒนา	

หรือ	 Zoning	 Plan	 และมาตรการที่ใช้กำากับการ

พัฒนาในแต่ละย่าน	บนพื้นฐานขีดความสามารถ

ในการรองรับการพัฒนา	หรือ	Carry-ing	Capacity

ของพ้ืนท่ีเป็นตัวกำาหนด	และมีกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับ

ด้านสาธารณูปโภคที่นอกเหนือข้ึนไปกว่าเพียง

แค่จัดให้มีขึ้น	 กล่าวคือต้องมีขีดความสามารถที่

จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอตาม

ระดับมาตรฐานท่ีกำาหนด	หรือระดับการให้บริการ

(Level	of	Service	-	LOS)	ที่ควบคู่กันไปกับคุณภาพ	

(Quality)	 โดยบริการดังกล่าวจะต้องอยู่บนพ้ืนฐาน

ความสามารถในการรองรับการพัฒนาของพื้นที่

นั้นๆ	(เฉลิม	แก้วกังวาล,	2553)	

2.3.1	กรณีศึกษา	Hawaii,	USA

	 County	 of	 Hawaii	 General	 Plan	 (GP)	

Comprehensive	Review,	Hawaii	USA	บูรณาการ

กับแผนการใช้น้ำาโดยการใช้แนวทาง	 (Guideline)	

จากแผนการใช้น้ำาและการพัฒนา	 (Water	 Use	

and	Development	Plan	-	WUDP)		ที่ดำาเนินการ

โดย	County	of	Hawaii	Department	of	Water	

Supply	 (DWS)	 (2010)	 โดยในแผนมีการคาด

การณ์ความต้องการใช้น้ำาในอนาคตกรณีที่มีการ

พัฒนาเต็มพื้นที่	 (Build-out	 water	 demand)	

ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจาก	

The County General Plan’s Land Use Pattern 

Allocation	Guide		(LUPAG)	และ	County	Zoning	

Land	 Use	 โดยการคำานวณจากมาตรฐานการใช้

น้ำาประเมินจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท	

(เช่น	พื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่น	อุตสาหกรรม	

เกษตรกรรม	 พื้นที่โล่ง)	 เพื่อนำามาเปรียบเทียบ

กับปริมาณน้ำาที่สามารถเสริมสร้างใหม่อย่าง

ยั่งยืน	คือสามารถสร้างใหม่ในช่วงเวลานั้นๆ	โดย

ไมก่ระทบทรพัยากรตน้ทนุหรอื			Sustainable	Yield	

(SY)	 ซึ่งหากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีความต้องการน้ำา

มากกว่าปริมาณการผลิตถือเป็นพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงจึงต้องมีการวางแผนการใช้น้ำารวมทั้งการ

นำาข้อมูลไปบูรณาการกับการวางแผนการพัฒนา	

Development	 Density	 Control	 หรือ	 Zoning	

Land	 Use	 โดยในข้อกำาหนดพื้นที่บางโซนต้อง

มีการขอใบรับรองการใช้น้ำาของการใช้งาน

ประโยชน์ท่ีดินน้ันๆ	 จากคณะกรรมการด้านอุปสงค์

น้ำา	(Board	of	Water	Supply)	

2.3.2	กรณีศึกษา	 Sierra	 Vista,	 Arizona,	 USA

	 จากการศึกษา	Sierra	Vista	General	Plan 

2030	 (Sierra	 Vista	 City	 Council,	 2014)	 มี

การบูรณาการปัจจัยทางด้านน้ำาในแผน	คือ	มีการ

กำาหนดประเด็นหัวข้อ	 Water	 และ	 Water	
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Conservation			ลงในแผนเพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ	โดย

มีการคำานวณปริมาณการใช้น้ำาในอนาคตจาก

จำานวนประชากรที่คาดการณ์ได้ในอนาคต	 โดย

คิดจากปริมาณการใช้น้ำา	 141	 แกลลอน/คน/วัน

สำาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พักอาศัย	พาณิชย-

กรรม	และอุตสาหกรรม	แต่มีการลงรายละเอียด

ในแต่ละการประโยชน์ที่ดินโดยอ้างอิงเกณฑ์

จากโครงการ	The	Cochise	Water	Project	โดย	

Arizona	Department	of	Water	Resources		เช่น	

ที่พักอาศัยครอบครัวเดี่ยว	จะมีปริมาณการใช้น้ำา	

90	 แกลลอนต่อคนต่อวัน	 จากนั้นนำาไปคำานวณ

กับจำานวนประชากรที่คาดการณ์ได้ในอนาคต	

เพื่อนำาปริมาณน้ำาใช้ในอนาคต	 มาบูรณาการใช้

ในการกำาหนดมาตรการควบคุมพื้นที	่ เช่น	 การ

กำาหนดรูปแบบการใช้งานที่ดินแต่ละประเภท

เพื่อการอนุรักษ์การใช้น้ำา	 (เช่น	 ที่โล่งจะต้องมี

การปลูกพืชผิวดินที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา)

2.3.3	กรณีศึกษา	Colorado,	USA	

	 จากการศึกษาจาก	 City	 of	 Westminster	

2013	 Comprehensive	 Plan	 พบว่ามีแนวทาง

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำา

ซึ่งบูรณาการมาจากแผนการใช้น้ำาของเมือง

โคโลราโด	 (Colora-do’s	 Water	 Plan)	 โดย	

Colorado	Water	Conserva-tion	Board	 (2014)	

ระบุว่าภายในป	ี 2025	 ประชากรในพื้นที	่ 75%	

จะต้องอาศัยอยู่ในเมืองที่มีการบูรณาการกัน

ระหว่างการลดการใช้น้ำาและการวางแผนการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	 	 ด้วยแนวคิดที่ว่ายิ่งเมืองเติบโต

มากเท่าใดในอนาคตย่อมส่งผลต่อช่องว่าง

ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ำาในพื้นที่	 ซึ่งมี

แนวทางการคิดความต้องการใช้น้ำาโดยพิจารณา

ความต้องการใช้น้ำาเปรียบเทียบกับจำานวน

ประชากรที่คาดการณ์ได้ในอนาคตซ่ึงเป็นผล

มาจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยใน

แผนมีผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

ประโยชน์ที่ดินต่อความต้องการใช้น้ำา	 และการ

อนุรักษ์การใช้น้ำาโดยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

เหมาะสมด้วยการกำาหนดแนวทางต่างๆ	 เช่น	 มี

การกำาหนดขนาดที่ดินที่เหมาะสมสำาหรับการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย	 และมีการลงราย-

ละเอียดไปจนถึงรูปแบบอาคารและภูมิทัศน์

ภายในพื้นที่	 จากนั้นจึงนำาไปใช้ในการวางแผน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยวางเป้าหมายในการนำา

ไปบูรณาการใช้ทั้งกับกฎหมายระดับมลรัฐ	ระดับ

เมือง	 ไปจนถึงระดับชุมชน	 โดยกำาหนดตัวชี้วัด

การอนุรักษ์การใช้น้ำากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

และกำาหนดมาตรการต่างๆ	เช่น	มาตรการนำาน้ำา

กลับมาใช้ใหม	่ 	 มาตรการจูงใจการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 โดยนำาไปบูรณาการในทุกแผนทั้ง	 Zoning	

Regulation, Subdividion Regulation, Site Plan, 

Building,	Plumbing	Code	เป็นต้น

3. ผลการศึกษา 

	 จากกรณีศึกษาการบูรณาการการใช้ประโยชน์

ที่ดินร่วมกับการใช้น้ำาของรัฐต่างๆ	 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 พบว่า	 แต่ละรัฐมีรูปแบบการ	

บูรณาการแตกต่างกันซึ่งจะแสดงในตารางที่	 1	

โดยทั้งหมดจะมีนโยบายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร

น้ำาร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยมีแนวคิดว่า

แต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินมักมีปริมาณ

และความต้องการใช้น้ำาที่แตกต่างกันไป	และการ

ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมจะ

ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำาในอนาคตได้	 และการ

นำาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานด้านน้ำามา

ใช้ร่วมกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

อนาคต	เพื่อกำาหนดมาตรการต่างๆ	เพื่อควบคุม

ให้การพัฒนาในอนาคตอยู่บนพื้นฐานขีดความ
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สามารถด้านทรัพยากรน้ำาในการรองรับการ

พัฒนา	 นับเป็นข้อดีที่เห็นได้ชัดและเป็นข้อแตก

ต่างจากการวางผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	

พ.ศ.	 2558	 ที่ไม่มีแนวนโยบายการใช้ทรัพยากร

น้ำาร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน	

และเป็นการคำานวณปริมาณความต้องการใช้น้ำา

จากจำานวนประชากรท่ีคาดการณ์ไว้ในอนาคต

ซึ่งขาดการนำาข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนมาใช้

ประกอบการพิจารณาร่วมกับการใช้ประโยชน์

ที่ดินแต่ละประเภท	 อีกทั้งยังขาดมาตรการการ

ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประเด็นด้านน้ำา

มาเกี่ยวข้อง	 มีเพียงแนวทางการหาแหล่งน้ำาดิบ

ใหม่และการขยายแนวท่อประปาในพื้นที่เพื่อ

รองรับความต้องการใช้น้ำาในอนาคตเท่านั้น	

ตารางที่ 1	แสดงรูปแบบการบูรณาการการใช้น้ำาของ

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน	พ.ศ.2558	และกรณีศึกษา

ผังเมือง

รวมชุมชน

เกาะพะงัน	

พ.ศ.2558

Hawaii,	

USA

Sierra 

Vista, 

Arizona, 

USA

Colorado, 

USA

นโยบายการใช้

น้ำาร่วมกับการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน

X / / /

การบูรณาการ

ด้านข้อมูล

ระหว่างหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง

X / / /

ใช้ข้อมูลด้าน

การใช้ประโยชน์

ท่ีดินร่วมกับการ

คาดการณ์ความ

ต้องการใช้น้ำา

X / / /

มาตรการทาง

ผังเมืองเพ่ือ

ควบคุมการใช้น้ำา

X / / /

หมายเหตุ	:		/ พบข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร		และ		X	ไม่พบข้อมูล
จากการศึกษาเอกสาร

 

4. สรุปผล

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัญหาหลักคือ

การขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	

และขาดความเชื่อมโยงของข ้อมูลและขาด

องค์ความรู้เพื่อนำามาใช้ในทั้งระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติการวางแผน	 ทำาให้เขตพื้นที่ผังเมือง

รวมชุมชนเกาะพะงัน	 มีแนวทางการพัฒนาที่

ปราศจากแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาซ่ึง

เป็นปัญหาของพื้นที่และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล

ให้พื้นที่ยังคงประสบกับภาวะการขาดแคลนน้ำา

ในปัจจุบัน	โดยผู้วิจัยเสนอให้มีแนวทางการบูรณาการ

คือ	ควรมีการต้ังนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำาร่วมกันกับแผนพัฒนาด้านอื่นๆ	 โดยเฉพาะ

การใช้ประโยชน์ที่ ดินซ่ึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่

ส่งผลต่อการใช้น้ำา	 และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานเพื่อประกอบการวางแผน

การบริหารจัดการน้ำาที่เหมาะสม	 โดยที่ระบบ

ฐานข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เป็นกลางและ

น่าเชื่อถือ	คือมีการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบ

และอยู่ในมาตรฐานเดียวกันให้สามารถนำาไป

ใช้ได้	โดยในการวางผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน

ควรมีการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดินจากสำานักงานผังเมือง	 และจากองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอนอำานาจใน

การจัดวางผัง	และข้อมูลการใช้น้ำาจากการประปา

ส่วนภูมิภาค	 กรมทรัพยากรน้ำา	 หรือหน่วยงาน

อื่นๆ	 ที่มีระบบข้อมูลที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือ	

เพื่อคำานวณหาความต้องการใช้น้ำาจากการใช้

ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทในกรณีที่พื้นที่มี

การพัฒนาเต็มรูปแบบ	 และเพื่อการพิจารณาว่า

ความต้องการนั้นกระทบต่อทรัพยากรที่มี

หรือไม่	 โดยนำาไปสู่แนวทางในการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ		รวมทั้งนำาไป

ปรับใช้ในการกำาหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ทุกประเภทอย่างเหมาะสม	 และในการกำาหนด

มาตรการทางผังเมืองต่างๆ	เช่น	การกำาหนดย่าน

การพัฒนา	 (Zoning)	การกำาหนดอัตราส่วนพื้นที่

อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน	(FAR)	หรืออัตราส่วนของ

ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม	 	 (OSR)	 เพื่อควบคุม

ใ ห้การพัฒนาพื้นที่ ต้ั งอ ยู่บนฐานขีดความ

สามารถด้านทรัพยากรน้ำาที่มีอย่างจำากัด	 ซึ่งจะ

ส่งผลให้การใช้น้ำาในอนาคตมีประสิทธิภาพเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน
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Managing Urban Public Space: 
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บทคัดย่อ

	 พื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของคนในเมือง	 ทั้งนี้	 ในเขต

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะจำานวนมากและหลากหลายประเภท	 พื้นที่สุสานแต้จิ๋ว	 ซึ่งตั้งอยู่ใน

เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	ถูกพัฒนาจากพื้นที่สุสานเก่าที่มีการใช้งานอย่างไม่เต็มศักยภาพ	และพัฒนา

ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้สำาหรับการทำากิจกรรมของคนในเมือง	 ถึงแม้ว่าจะไม่มีความได้เปรียบ

ในเชิงที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นได้อย่างสะดวก	 แต่จากนโยบายการบริหารจัดการ	

ทำาให้เกิดการดึงดูดการเข้ามาใช้บริการในพื้นที่เป็นอย่างมาก	 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ทำาการ

ศึกษาจากข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ	 สังคม	 และแนวนโยบายการจัดการ	 รวมทั้งการศึกษาถึงความ

ต้องการของผู้ใช้บริการและสภาพปัญหาในปัจจุบันของพื้นที่เพื่อนำามาสู่การเสนอแนะแนวทางการ

จัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

คำาสำาคัญ:		พื้นที่สาธารณะ		การจัดการ		สุสานแต้จิ๋ว

Abstract

 A public space is created for recreational activities of urban citizen. In Bangkok, there 

are many various types of public spaces. One of them is the Chaozhou Tomb area located in 

Sathorn Distruct. It has been developed from an old graveyard area which has not been fully 

utilized;	and	then	it	has	been	developed	into	a	public	space	that	is	utilized	for	the	activities	of	

urban people. Although Chaozhou Cemetery does not have the advantage of being conveniently 

accessed or connected to other areas, management policy seems to attract more people to use 

the area. In this study, the researcher aimed at studying physical, social, cultural and managing 

policies. In addition, the study also focused on needs of users and the current state of the 

problems in this area to provide some guidance for the area management to suit the needs of 

the users.
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1. บทนำา

	 เมืองจำาเป็นต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อให้

บริการแก่คนในเมือง	 ดังนั้น	 พื้นที่สาธารณะ

ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญของเมือง	 ซึ่ง

อาจมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับ

วัตถุประสงค์และข้อจำากัดของพื้นที	่ ซึ่งพื้นที่

สาธารณะทำาหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงหรือเป็น

ตัวกลางระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ส่วนรวม	

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามา

ใช้พื้นที่ในการพบปะ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

และรองรับการทำากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคน					

ทุกเพศ	ทุกวัย	ได้อย่างเท่าเทียม	โดยการเข้ามา

ใช้งานในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามที่

ผู้ดูแลพื้นที่กำาหนด	 พื้นที่สาธารณะอาจมีการใช้

งานในหลายระดับ	 ทั้งระดับชุมชน	 ระดับเมือง	

ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ	 ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการในการใช้งาน	 สุสานแต้จิ๋ว	 เป็นหนึ่งใน

พื้นที่สาธารณะระดับชุมชนที่เปิดให้บริการแก่

บุคคลภายนอกเข้ามาทำากิจกรรม	การนันทนาการ

และพักผ่อนภายในพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว	 ตั้งอยู่ใน

แขวงทุ่งวัดดอน	 เขตสาธร	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่ง

ในอดีตสุสานแต้จ๋ิวถูกใช้เป็นพื้นที่สำาหรับการ

ฝั่งศพ	 และจะเปิดให้เข้าพื้นที่ได้ในช่วงเทศกาล

เช็งเม้งเท่านั้น	 จึงทำาให้พื้นที่บริเวณนั้นรกร้าง

เสื่อมโทรมและเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดเหตุ

อาชญากรรม		มีการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีอ่ยา่งไมเ่ตม็

ศักยภาพแต่ภายหลังในพ.ศ.	 2539	 พื้นที่สุสาน

แต้จิ๋วถูกพัฒนาให้กลายเป็นลานสุขภาพที่มี

คนภายนอกสามารถเข้ามาใช้งานในพื้นที่เป็น

จำานวนมาก	 ซึ่งการใช้งานในพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว

ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ต้ัง

ฮวงซุ้ยเดิมกับพื้นที่โล่งสำาหรับทำากิจกรรม	 โดย

เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่เข้ามา

ทำากิจกรรมในพื้นที่	 เช่น	 การรำาไทเก็ก	 และนั่ง

กินน้ำาชากับกลุ่มเพื่อนคนจีนหรือคนไทยตาม

ซุ้มต่างๆ	 การทำากิจกรรมในพื้นที่ของคนไทย

และคนจีนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	 รวมทั้งกลุ่มคนวัยทำางานก็เป็นคนอีก

กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่มากด้วยเช่น

เดียวกัน	 แม้ว่าพื้นที่สุสานจะมีข้อจำากัดในหลาย

ด้าน	 อาทิเช่น	 การเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่สะดวกและ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆ	 ได้โดยง่าย	

ประกอบกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์

ที่ดินและการจัดการของภาคเอกชน	 ส่งผลให้

งบประมาณที่นำามาใช้ในการดำาเนินการด้านการ

พัฒนาบำารุง	ซ่อมแซม	รักษา	การทำาความสะอาด	

และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่	 อาจจะไม่

ได้รับการสนับสนุนเท่ากับพื้นสาธารณะอื่น	ๆ	ที่

อยู่ในความดูแลของภาครัฐ	

	 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงทำาให้พื้นที่

สุสานแต้จิ๋วมีความน่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการพัฒนาพื้นที่จากการ

เป็นพื้นที่สุสานมาสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะ	 ที่มี

การใช้งานของบุคคลทั่วไป	 รวมถึงการศึกษา

สภาพปัญหาในปัจจุบันของพื้นที่	และนำามาสู่การ

เสนอแนะการจัดการพื้นที่ในด้านต่าง	 ๆ	 อย่าง

เหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์

	 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้รวมถึงการศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน

ของพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว	 และนำามาเสนอแนะแนว
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ทางการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานใน

ปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

3. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.1	แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ

	 พื้นที่สาธารณะประกอบด้วยพื้นที่ทาง

กายภาพ	ที่สัมพันธ์กับชีวิตสาธารณะซึ่งเข้าถึงได้

และมีกลุ่มคนผู้ใช้ท่ีหลากหลายใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน	

(Michael,	 1989)	 พื้นที่สาธารณะมักจะเปิดกว้าง

ให้ทุกคนเข้าถึงได	้ ซึ่งบางแห่งมีรัฐเป็นเจ้าของ	

และเป็นผู้บริหารจัดการ	 บางแห่งมีเอกชนเป็น

เจ้าของแต่เปิดให้คนทั่วไปเข้าได	้ (Carr,	 et	 al.,		

1992	 อ้างถึงใน	 สุธาริน	 คูณผล,	 2541)	 เป็น

พื้นที่ที่คนในสังคมเข้ามาใช้งานมีทั้งระดับบุคคล	

ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน	

3.2	แนวความคิดเกี่ยวการมีส่วนร่วม

	 การทำางานร่วมกันทุกภาคส่วนเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำาหนด	 กระบวนการมีส่วนร่วม

ประกอบด้วย	 การวางแผน	 การดำาเนินกิจกรรม	

การใช้ประโยชน	์การได้รับผลประโยชน์					(อนงค	์

พัฒนจักร,	2535)	การมีส่วนร่วมทำาให้ผู้เกี่ยวข้อง

หรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตน

มากยิ่งขึ้น	 (ทำานอง	ภูเกิดพิมพ์,	 2551)	จากการ

ดำาเนินการตามกระบวนการทั้งหมดอาจนำามาสู่

การประเมินผลเพ่ือนำามาพิจารณาปรับปรุงต่อไป

3.3	แนวคิดเกี่ยวกับการพฤติกรรมและปัจจัย

	 ที่มีผลต่อการใช้พื้นที่สาธารณะ

	 ความแตกต่างและความต้องการของ

มนุษย์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกทำากิจกรรมใน

พื้นสาธารณะ	(นิลุบล	คล่องเวสสะ,	2551)	ได้แก	่

ช่วงวัย	เพศ	วันเวลา	และกระแสความนิยมมีผล

ต่อการเลือกทำากิจกรรม	 รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกใช้พื้นที่สาธารณะควรเป็นปัจจัยที่ตอบ

สนองต่อเรื่องต่าง	ๆ	โดย	(Rutledge,	1986	อ้าง

ถึงใน	ภควดี	ศรีอ่อน,	2555)	ได้มีการศึกษา	ดังนี้	

การเข้าถึง	 รูปแบบของกิจกรรม	 ความสวยงาม	

ความปลอดภัย	 ขนาด	 และตำาแหน่งที่ตั้งของ

พื้นที่สาธารณะ

3.4	แนวความคิดเกี่ยวการบริหารจัดการ

	 ทรัพยากรกายภาพ

	 เป็นแนวคิดท่ีมีการนำาหลักการ	และการปฏิบัติ

ที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้การจัดการทรัพยากรกายภาพสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการและกิจกรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	(บัณฑิต	จุลาสัย	และเสริชย	์

โชติพานิช,	 2549)	 โดยมีองค์ประกอบ	 ที่สำาคัญ	

ได้แก่	 มนุษย์	 สภาพแวดล้อม/สถานที่	 และ

กระบวนหรือขั้นตอนการทำางาน

	 แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นแนวคิดที่มี

ความเกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะตั้งแต่การให้

คำานิยามของคำาว่าพื้นที่สาธารณะ	 ปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกใช้พ้ืนท่ีของกลุ่มผู้ใช้งานจนถึงแนวทาง

ในการพัฒนาและการจัดการพื้นที่	 สำาหรับการที่

จะพัฒนาพื้นที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชมเพื่อให้พื้นที่สาธารณะที่ทำาการศึกษา			

มีศักยภาพในการให้บริการแก่คนในชุมชน

4. วิธีการวิจัย

4.1	กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การดำาเนินการศึกษาพื้นที่บริเวณสุสาน

แต้จิ๋ว	เพื่อให้ทราบถึงสภาพพื้นที่	พฤติกรรมการ

ใช้งาน	สภาพปัญหา	และนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอ

แนะแนวทางการจัดการพื้นที่	 โดยมีปัจจัยสำาคัญ

ท่ีซ่ึงมีผลต่อการจัดการพ้ืนท่ีประกอบด้วย	3	ปัจจัย	

ได้แก่	 ปัจจัยทางด้านกายภาพของพื้นที่	 ปัจจัย
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ด้านนโยบายและปัจจัยด้านสังคม	 ดังรูปที่	 1	

แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

4.2	ขั้นตอนการวิจัย

	 1.	ศกึษาแนวคิดทฤษฎจีากเอกสารหนงัสือ

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำามาเป็นหลักใน

การวิเคราะห์ถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สุสาน

แต้จิ๋วมากยิ่งขึ้น

	 2.	ลงพื้นที่สำาหรับเก็บข้อมูลเพื่อศึกษา

ด้านกายภาพของพื้นที่สังคม	 สภาพของปัญหา					

โดยอาศัยการสัมภาษณ์แบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น	

2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มบุคคลสำาคัญ	 ได้แก	่ เจ้าของ

หรือผู้ดูแลและจัดการพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว	และกลุ่ม

ผู้ที่เขามาทำากิจกรรมหรือเข้ามาใช้งานภายใน

สุสานแต้จิ๋ว	 เพื่อให้ทราบช่วงวันเวลาการใช้งาน	

กิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งสภาพปัญหาและข้อ

จำากัดและโครงการการพัฒนาในอนาคต

	 3.	รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร

และการลงพื้นที่	 เพื่อสังเกตพฤติกรรมและการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารพื้นที	่ รวมทั้งผู้ที่มาใช้งานเพื่อ

นำามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในการจัดการ

พื้นที่ที่จะส่งผลต่อการใช้งานในอนาคต

	 4.	จัดทำาข้อเสนอแนะและแนวทางในการ

จัดการพื้นที่สาธารณะแต้จิ๋ว	เพื่อให้เหมาะสมต่อ

สภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

5. การศึกษาพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว

5.1	ลักษณะทางกายภาพ

5.1.1	ที่ตั้งและอาณาเขต

	 สุสานแต้จิ๋วตั้ งอยู่ติดกับสมาคมแต้จิ๋ว

แห่งประเทศไทย	 ซึ่งอยู่บริเวณซอยวัดปรก	 1	

ถนนจันทน์	 แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรกรุงเทพ-

มหานคร	ปัจจุบันมีเนื้อที่	84	ไร่ซึ่งอยู่		ในความ

ดูแลของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

ที่มา: ผู้วิจัย,	2560

รูปที่ 2	ขอบเขตพื้นที่สุสานแต้จิ๋วและการเข้าถึง

 

 

ที่มา: ผู้วิจัย,	2560

รูปที่ 3 ลักษณะทางกายภาพสุสานแต้จิ๋ว

5.1.2	การสัญจรและการเข้าถึง

	 การสัญจรเข้าถึงพื้นที่สามารถเข้าถึงได้โดย

การสัญจรทางบกซึ่งมีระบบโครงข่ายคมนาคมที่

สามารถเข้าถึงได้จากถนนสายรองและถนนสาย

ย่อยจากการศึกษา	 พบว่า	 ผู้ใช้งานในพื้นที่เดิน

ทางโดยการใช้รถส่วนตัวรองลงมา	 คือการเดินเท้า

และใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ(รถไฟฟ้าและรถ

สองแถว)	ตามลำาดับ
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5.1.3	การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในสุสานแต้จิ๋ว

	 ลักษณะการใช้งานในปัจจุบันภายในพื้นที่

สุสานแต้จิ๋วได้มีการแบ่งพื้นที่สำาหรับการใช้งาน

ออกเป็น	 2	 ส่วนหลัก	 ๆ	 ได้แก่พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง	

ดังรูปที่	2	พื้นที่สีเหลืองหรือบริเวณพื้นที่ที่ติดกับ

แนวเขตท่ีดินเป็นท่ีต้ังของฮวงซุ้ยโดยจะเกาะกลุ่ม

และกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่สุสาน	 ในส่วนที่สอง

ดังรูปที่	2	พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่บริเวณแนวกลาง

ของสุสานจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งสำาหรับทำากิจกรรม

ต่าง	 ๆ	 เช่นการออกกำาลังกาย	 การพักผ่อนและ

เป็นที่ตั้งของซุ้มต่าง	ๆ	เป็นต้น

5.2	ลักษณะทางสังคมและประชากร

	 สุสานแต้จิ๋วเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถ

เข้ามาใช้พื้นที่ได้ในเวลา	04.00	-	20.00	น.	จาก

การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋ว	

พบว่า	 ในช่วงเวลาวันธรรมดา	 จันทร์-ศุกร์	 จะมี

ผู้เข้ามาใช้งานเป็นจำานวนมากกว่าวันหยุด	 เสาร์	

-อาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงเวลาที่มีการ

ใช้งานมากที่สุดในวันธรรมดา	จันทร์	 -	 ศุกร	์ คือ	

16.30	 -	 20.00	 น.	 และช่วงเวลาที่มีการใช้งาน

มากที่สุดในวันหยุด	เสาร์	-	อาทิตย์	และวันหยุด

นักขัตฤกษ์จะมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้งาน

ตลอดทั้งวันโดยส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้ฟิตเนส		

และจะมีคนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา	

15.00	-	19.40	น.	

	 ทั้งนี	้ กลุ่มผู้ใช้งานที่เข้ามาทำากิจกรรมใน

พื้นที่สามารถแบ่งออกเป็น	3	ช่วงเวลา	คือ	ช่วง

เวลาเช้า	ตั้งแต่	04.00	-	08.30	น.	กลุ่มผู้ใช้งานส่วน

ใหญ่จะเป็นผู้สูงอาย	ุ และรองลงมาคือวัยทำางาน	

ช่วงเวลาระหว่างวัน	 ตั้งแต	่ 08.30	 –	 16.30	 น.	

กลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นผู้สูงอายุ	 และช่วงเวลาเย็น	

ตั้งแต่	16.30	-	20.00	น.	กลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่

จะเป็นวัยทำางาน	นักเรียนนักศึกษา	และผู้สูงอาย	ุ

ตามลำาดับ

	 กิจกรรมการใช้งานภายในพื้นที่สาธารณะ

สุสานแต้จิ๋วจะสามารถแบ่งออกเป็นสองช่วง

เวลา	 คือ	 ช่วงเช้า	 และช่วงเย็น	 ในช่วงเช้าเวลา	

04.00	 -06.00	 น.	 ผู้ใช้งานจะทำากิจกรรมเกี่ยว

กับการวิ่ง	 การเต้นแอโรบิค	 และออกกำาลังกาย

ในฟิตเนสเป็นส่วนใหญ่	และในช่วงเย็น	16.00	-	

20.00	น.	จะเป็นกิจกรรมการออกกำาลังกายโดย	

การวิง่											ตแีบดมินตนั	เล่นบาสเกตบอล	เล่นตะกรอ้			

และเรียนเทควันโด	และยังมีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย

ความเครียด	 เช่น	 การร้องเพลงตามซุ้มต่าง	 ๆ	

และการนั่งพักผ่อนหรือพาคนในครอบครัวมานั่ง

เล่นภายในสุสานแห่งนี้

ตารางที่ 1 แสดงช่วงเวลาการเข้างานพื้นที่สาธารณะ
สุสานแต้จิ๋ว

ที่มา:	ผู้วิจัย,	2560

	 จากการสำารวจ	 พบว่า	 ผู้ที่เข้ามาใช้งานใน

พืน้ทีม่กีารกระจายอยูจ่ากหลายเขต	และสามารถ

แบ่งเขตท่ีผู้ใช้งานอาศัยอยู่	ดังน้ี	เขตสาทร	เขตบางรัก

เขตบางคอแหลม	 และเขตยานนาวา	 ตามลำาดับ	

ดังรูปที่	 4	 กราฟแท่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณของ

ผู้ใช้งานในสุสานแต้จิ๋ว	 โดยผู้ใช้งานส่วนมากจะ

อาศัยอยู่ชุมชนพ้ืนท่ีโดยรอบสุสานแต้จ๋ิว	ระยะทาง

จากที่พักอาศัยมายังสุสานแต้จิ๋ว	 3-4	 กิโลเมตร

โดยประมาณ
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ที่มา:	ผู้วิจัย,	2560		

รูปที่ 4 เขตพักอาศัยของผู้ที่เข้ามาใช้พื้นสุสานแต้จิ๋ว

	 ปัจจัยที่ทำาให้กลุ่มผู้ใช้งานเลือกใช้บริการ

พื้นที่สาธารณะแห่งนี	้ เนื่องจากต้องการพื้นที่

สำาหรับทำากิจกรรมการออกกำาลังกายและการ

พักผ่อน	 ในเวลาว่าง	 และสุสานแต้จิ๋วตั้งอยู่ใกล้

กับที่พักอาศัยมากที่สุด	 มีพื้นที่กว้าง	 และมี

ต้นไม้ให้ความร่มเงาเป็นจำานวนมาก	 ประกอบ

กับในพื้นที่เขตสาทรยังไม่มีสวนสาธารณะเปิด

ให้บริการกับประชาชนในพื้นที	่ ดันนั้น	 กลุ่มผู้ใช้

งานจึงเลือกใช้พื้นที	่แห่งนี้เป็นสถานที่สำาหรับทำา

กิจกรรมต่าง	ๆ

5.3	การบริหารจัดการพื้นที่

	 สุสานแต้จ๋ิวเป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคล	และสมาคม

แต้จิ๋วแห่งประเทศไทยมีอำานาจในการบริหาร

จัดการพื้นที	่เนื่องจากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ในบริเวณดังกล่าว	 ซึ่งในปัจจุบันสุสานแต้จิ๋วถูก

ปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือเรียกว่า

ลานสุขภาพ	 โดยสมาคมแต้จิ๋วได้มอบหมายให้

ทางชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วสาทรเป็นผู้ดูแล

และดำาเนินการพัฒนาพื้นที่	 ซึ่งชมรมนักวิ่งจะมี

การจัดตั้งคณะกรรมบริหารภายในเพื่อดำาเนิน

การด้านกิจกรรมของชมรม	 และการดำาเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน	 การจัดทำาโครงสร้าง

พื้นฐาน	ดูแลซุ้มต่าง	ๆ	ที่อยู่ภายในพื้นที่	จัดทำา

ข้อกำาหนดการใช้พื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 รวมทั้งประสานงานกับสำานักงานเขต

สาทรให้ช่วยในการสนับสนุนเรื่องการตัดแต่ง

ต้นไม้และเก็บขยะของสุสานแต้จิ๋ว	 งบประมาณ

ที่นำามาใช้ในการพัฒนาก	็ คือ	 เงินที่ได้จากการ

รับบริจาคของคนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่	

โดยชมรมนักวิ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการ

6. ผลสรุปการศึกษาและข้อเสนอแนะ

6.1	สภาพปัญหาในปัจจุบันของสุสานแต้จิ๋ว

	 พื้นที่ภายในสุสานแต้จิ๋ว	 มีลักษณะเป็นที่

ต้ังของฮวงซุ้ยและเปิดให้ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ

สำาหรับให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้ามาทำากิจกรรม

ภายในพื้นที่เป็นจำานวนมาก	 จึงพบสภาพปัญหา

และข้อจำากัด	ดังนี้

	 1.	สุสานแต้จิ๋วมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น

สถานที่สำาหรับทำากิจกรรม	 และยังคงเป็นที่ตั้ง

ของฮวงซุ้ยเดิม	 บริเวณฮวงซุ้ยเดิมในบางจุดจะ

เป็นพื้นที่รกร้างมีหญ้าขึ้นทำาให้เป็นจุดลับตาคน

อาจทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้เข้ามาใช้งานได้	

รวมทั้งเม่ือถึงฤดูฝนทำาให้เกิดกล่ินอับช้ืนส่งผล

เสียต่อมลภาวะทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน

	 2.	พื้นที่จอดรถไม่ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน

ทำาให้ต้องนำารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดภายใน

พื้นที่ออกกำาลังกาย

	 3.	ที่จอดรถมอเตอร์ไม่มีความปลอดภัย

เนื่องจากเคยมีกรณีผู้เข้ามาใช้งานถูกงัดขโมย

ของใต้เบาะรถ

	 4.	ภายในพื้นที่สุสานแต้จิ๋วจะมีซุ้มเพื่อทำา

กิจกรรมของสมาชิกในซุ้ม	ซ่ึงกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่ม

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ทราบว่าพื้นที่บริเวณไหน

สามารถเข้าไปใช้งานได้บาง
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	 นอกจากพบสภาพปัญหาแล้วยังมีประเด็น

ในเรื่องของข้อจำากัดในการจัดการพื้นที	่ คือ	

เนื่องจากสุสานแต้จิ๋วเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	 และ

ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการ

พัฒนาเช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะที่รัฐเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 ส่งผลให้การดำาเนินการ

พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้รองรับการให้บริการและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็น

ไปได้ลำาบาก

6.2	แนวทางการจัดการพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว

	 จากสภาพปัญหาในปัจจุบันของสุสานแต้จ๋ิว	

จึงนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอแนะและแนวทาง	ใน

การจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม											และสอดคล้อง

กับความต้องการในการใช้งาน				ในอนาคตโดย

สามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น	3	ด้าน	ดังต่อ

ไปนี้

	 ด้านกายภาพ	 ควรมีการปรับปรุงสภาพ

พื้นที่บริเวณที่รกร้าง	 ให้เป็นที่โล่งเพื่อให้มีความ

ปลอดภัยมีความสวยงามและเกิดศักยภาพการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดนอกจากน้ีควรมีการเพิ่ม

อุปกรณ์สำาหรับการออกกำาลังกายให้เพียงพอ

ต่อความต้องการในการของกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่

และควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์		

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วย	รวมถึงการ

เพิ่มสถานที่จอดรถและติดกล้องวงจรปิด							เพื่อ

ความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้มาใช้งานและ

การเพิ่มช่องทางการสัญจร	 เพื่อให้สามารถเข้า

ถึงภายในพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

	 ด้านนโยบายในการจัดการพื้นที	่ เพื่อให้

พ้ืนที่สาธารณะมีความเป็นระเบียบและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ควรมีการกำาหนดโครงการ

ที่จะทำาขึ้นในอนาคต	เพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้

และช่วยเหลือในการระดมทุนในการทำาให้

โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามกำาหนด	

หรือมีการจัดหาผลประโยชน์ที่ไม่ขัดต่อข้อตกลง

ในการใช้พื้นที่	 เพื่อนำาผลประโยชน์ที่ได้มาสนับ-

สนุนโครงการหรือนำามาใช้ในการปรับปรุง	 และ

พัฒนาพื้นที่ทั้ งยั ง ช่วยลดข้อจำ ากัดในด้าน

งบประมาณ		ที่จะนำามาใช้ในการจัดการและการ

พัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง	ๆ	ได้

	 ด้านสังคมพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สำาหรับ

ให้คนในชุมชนได้ออกมาพบปะหรือแลกเปล่ียน

ความคิดร่วมกัน	ดังนั้น	ควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง

เช่น	การจัดกิจกรรมอาจกำาหนดเป็นสองช่วงเวลา

เช้าและเย็น	 เพื่อให้คนในชุมชนได้มีทางเลือกใน

การเข้ามาทำากิจกรรม	และควรมีการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในพื้นที่	 ซึ่งอาจจะใช้

วิธีการ	เช่น	การประกาศเสียงตามสายหรือใช้สื่อ

ทางด้านโซเซียลเป็นตัวกลางในการสัมพันธ์ให้		

ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

	 จากการศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อเข้าใจถึงการ

จัดการพื้นที่	 พฤติกรรมการใช้งาน	 และปัญหา

ในปัจจุบันของสุสานแต้จิ๋ว	 ซึ่งนำาไปสู่การเสนอ

แนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ สุสานแต้จิ๋ว	

ทั้งนี้แนวทางการจัดการที่ได้เสนอแนะมาข้างต้น

นั้นเป็นเพียงแนวทางการแก้ไขปัญหา	 และการ

บริหารจัดการในเบื้องต้น	 ซึ่งหากต้องการแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหาในระยะยาว	จำาเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนและผู้ที่เข้า

มาใช้พื้นที่	 เพื่อมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

และร่วมกันพัฒนาพื้นที่	 การทำาให้คนในชุมชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจะทำาให้เขาเกิด

ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่และคนใน

ชุมชนจะช่วยกันดูแล	 เพื่อให้พื้นที่มีศักยภาพใน

การรองรับการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
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Abstract

 Transit Oriented Development (TOD) has been recognised and adopted worldwide. 

However,	the	development	schemes	differ	in	various	areas	due	to	its	diverse	contexts.	Therefore,	

it is essential to quantitatively evaluate the level of TOD quality, prior to a proposal of a proper 

development	scheme	in	the	specific	area.	Nonetheless,	measurement	standards	do	not	account	

for unique characteristics of an area in developing countries. In order to propose Transit Oriented 

Development factors for developing countries, the research aims to quantitatively evaluate the 

level	of	public	space	and	transport	connection	of	3	mass	transit	stations	in	Bangkok;	Victory	

monument station, Mo-chit station and Tao-poon station. By adopting 3 measurement models 

for	public	space	and	transport	connection	which	are	the	star	model,	TOD	standard	2.1	and	5D	

travel	and	built	environment;	in	regards	to	local	characteristics.

Keywords: TOD, Developing, Local, Informal Transport, Public Space, Measurement Model, 

Node

บทคัดย่อ

	 การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชน	 (Transit	 Oriented	 Development,	 TOD)	 มี

แนวทางการพัฒนาที่เฉพาะตัว	 แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที	่ ทำาให้จำาเป็นต้องวิเคราะห์ด้วยการ

จำาแนกประเภทและการเปรียบเทียบลักษณะของพื้นที่กับเกณฑ์การพัฒนา	 ซึ่งเกณฑ์การประเมินที่มี

ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงบริบทของพื้นที่อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง	 อย่างประเทศกำาลังพัฒนา	

งานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการวิเคราะห์ลักษณะเชิงคุณภาพของพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน	 3	 แห่งใน

ประเทศไทย	 ประกอบด้วยพื้นที่รอบสถานีอนุสาวรีย์ชัย	 สถานีหมอชิต	 และสถานีเตาปูน	 	 ด้วยการ

ประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของพื้นที่สาธารณะและศักยภาพการเช่ือมต่อการเดินทาง	

3	เกณฑ์	ได้แก่	the	star	model,	TOD	standard	2.1	and	5D	travel	and	built	environment	ร่วมกับ

การพิจารณาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	 เพื่อเสนอแนะปัจจัยการวิเคราะห์สำาหรับประเทศที่กำาลัง

พัฒนา
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1. Introduction

 Though the main concept of Transit 

Oriented Development is high-density, 

mixed-use development around high-quality 

public transport station with good transport 

connection between people, urban and 

transport;	 the	 implementation	 process	

diverse	 in	 the	 different	 areas	 (The	 Institute	

for Transportation and Development Policy, 

2014).	 As	 the	 general	 principals	 do	 not	

account for the local informal development 

sectors which usually occur in developing 

countries,	different	development	approaches	

are needed. Therefore it is essential to 

study these unique characteristics before 

constructing	a	specific	development	schemes	

for	different	areas.

1.1 Bangkok Background

 Although many developing cities in 

Asia have much higher level of density and 

mixed	land	use	than	Western	countries;	with	

a lower proportion of road to the city area, 

many	 cities	 struggle	 to	 offer	 sustainable	

urban	development	(Fujiwara	&	Zhang,	2013),	

Bangkok is one of the examples. With a high-

density, highly mixed land use development, 

Bangkok has not succeeded its aim to shift 

from car-oriented based to Transit Oriented 

Development (Chalermpong & Ratanawaraha, 

2014).	 As	 the	 development	 in	 Bangkok	

are highly driven by the market, and highly 

dominated by informal development with 

lack of control and plan which lead to 

diverse land use and unwqaual quality of 

space	in	the	different	area	(Chalermphong	&	

Ratanawaraha,	2013)	(Higgins	&	Kanaroglou,	

2016).	However,	these	unique	characteristics	

can contribute to sustainable development if 

it has been well studied and implemented.

1.2. Research objectives

 1) To study the potential of unique 

characteristics of Bangkok which can 

contribute to sustainable development 

 2) To evaluate the potential of mass 

transit station in Bangkok in order to reach 

the	 most	 sustainable	 state	 by	 offering	

sustainable public space and sustainable 

transport connection

 3) To propose a tool to quantitatively 

evaluate the level of public space and 

transport connection in the area with 

significant	characteristics

2. Research question and hypothesis

2.1 Research question

 What do transit	stations	in	different	areas	

have	to	offer	in	order	to	create	sustainable	public	

space with well-connected transport network?

2.2. Hypothesis

 Transit development cannot solve the 

commute problems in Bangkok without 

offering	 public	 space	 and	better	 connection	

to other transport modes. 
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3. Research framework

3.1 Mass transit station categories

  The study compares and analyses 

TOD guidelines in 3 cities Atlanta (Marta, 

2010),	Calgary	(Calgary,	2004)	and	Hongkong	

(Liang,	 2013).	 From	 literature	 review,	 the	

research divided the Mass transit stations 

into	5	categories	which	are	Central	Business	

District (CBD), Commuter Town Centre, 

Collector,	High-Density	Zone	(HDZ)	and	Low-

Density	Zone	(LDZ);	using	3	criteria	which	are	

dominated land use, transport connection 

and density.

 Source:	Pornchokchai,	2016

Figure 1. Types of transit stations in Bangkok.

   

3.2 Measurement model

 In order to quantitatively evaluate the level 

of public space and transport connection with 

respect to local cultures, the study proposed 

2 measurement models which were derived 

from 3 standard measurement models. 

The public space measurement model was 

adopted from the star model (Varna & Tiesdell, 

2010)	while	 the	 transport	 connection	model	

was	modified	from	TOD	standard	2.1	(ITDP,	

2014)	 and	 5D	 travel	 and	 built	 environment	

(Ewing	&	Cervero,	2001).	Both	of	the	public	

spaces and transport connection scoring 

models	are	consisted	of	5	criteria,	divided	into	

5	levels,	with	15	indicators	and	10	indicators	

for public space and transport connection 

measurement model respectively.

4. Study area: 3 Transit stations in Bangkok

 The 3 transit stations in Bangkok has 

been chosen using 3 criteria which are a 

high potential of transport connections, a 

high number of commuters and unique 

characteristics in terms of informal use of 

space and transport Data collection. The data 

collecting process to quantitatively evaluate 

the level of public space and transport 

connection was divided into 2 methods, 

fieldwork	and	secondary	data.
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Table 1. Station name and categories.

Station 
name 

Type 
of Station

Unique characteristics

Victory 
Monument

Commuter 
town centre

- Link with big nation-
wide informal transport 
hub

  (passenger van)
-	Historical	landmark

Mo chit Commuter 
town centre

- Near nation-wide bus 
station

- Near train station
- 3 big public parks
- Part of a new major 

TOD development

Tao-poon Collector                                                                                                                                             
               

- Last station to connect 
to MRT transit route, 
to city centre

- Newest transit routes 
available in Bangkok

5. Data collection

 The process of data collection in order 

to quantitatively evaluate the level of public 

space and transport connection was divided 

into	 2	 methods,	 fieldwork	 and	 secondary	

data.

5.1	Public	space

 An evaluation of public space is based 

on	fieldwork	in	order	to	observe	the	real	use	

of space, activities, quality of space and 

connection to transport hubs. Each site needs 

to be observed during weekdays/ weekend, 

peak	hours/	off-peak	and	day/	night	time.

 

5.2 Transport connection

 An evaluation of transport connection is 

based	on	secondary	data	and	fieldwork.	The	

density of population and number of transit 

commuters were extracted from National

Statistic	Office	(NSO,	2016)	and	Transit	annual	

report	 (VGI,	 2014).	 The	 Land	use	 figures	 in	

previous pages were done with site 

observation, using Open Street Map as a 

based	 (OSMF,	 2016).	 Other	 topics	 such	

as segregation of pedestrian routes and 

provision of information boards were done by 

site observation.

6. Descriptive analysis

 The level of public space and transport 

connection quality is analyzed using 

descriptive analysis for better understanding 

of the area characteristics.
Table 2. Public space measurement tool.

Criteria Indicator % Score

Ownership Ownership right 10%

Real use of land 10%

Physical 
configura-
tion

Universal design 7%

Green space 7%

Waiting area for each transport hubs 7%

Animation Activity diversity 10%

Street vendors, shops 10%

Control CCTV 7%

Guards 7%

Rules on the use of space 7%

Civility Management of local shops and vendors 10%

Public toilets 10%

Public bins 10%

Maintenance	of	Hard	landscape,	
cleanliness

10%

Maintenance of Soft Landscape, 
condition

10%

Source:	Pornchokchai,	2016	

Adapted	from	the	star	model	(Varna	&	Tiesdell,	2010)
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Table 3. Transport connection measurement tool.

Criteria Indicator % Score

Density Household	population	density	in	the	
district

10%

Number of travellers to the station 
per day

10%

Land use 
diversity

Land use mix (entropy index) 20%

Pedestrian 
oriented 
design

Segregation of pedestrian routes 7%

information centre, boards 7%

Waiting area for each transport hubs 7%

Animation Activity diversity 10%

Street vendors, shops 10%

Control CCTV 7%

Guards 7%

Rules on the use of space 7%

Civility Management of local shops and 
vendors

10%

Public toilets 10%

Public bins 10%

Maintenance	of	Hard	landscape,	
cleanliness

10%

Maintenance of Soft Landscape, 
condition

10%

 Source:	Pornchokchai,	2016

Adapted	from	TOD	standard	2.1	(ITDP,	2014)	and	5D	travel	

and	built	environment	(Ewing	&	Cervero,	2001)

6.1 Existing Measurement Model

6.1.1	The	theory	of	Varna	(Georgiana,	2011)	

 Assessing the publicness of public 

places: towards a new model, which 

represents	5	dimensions	which	are	ownership,	

physical	configuration,	animation,	control	and	

civility.	It	consists	of	5	criteria	and	5	scoring	

levels from high-level of publicness to low-level 

of	publicness.	However,	the	criteria	can	vary	

based on the studies and ideas that impose 

different	quality	or	standard	of	public	space.	

The study adapts the criteria with Bangkok 

characteristics, in order to implement TOD in 

Bangkok.

6.1.2 TOD standard 2.1 scoring system

 The TOD Standard, the scoring system 

by	 ITDP	 (2014)	was	developed	 from	Transit	

Oriented Development principles to measure 

the	level	of	TOD	in	different	areas	worldwide.	

It	 consists	 of	 100	 points,	 and	 50	 penalties	

(negative)	 points,	 across	 8	main	 topics	 and	

21 sub-topics.

6.1.3 Travel and built environment, 5D

  The transport connection tool has been 

adapted from Ewing, R., and R. Cervero. 

Travel	and	the	Built	Environment,	the	Journal	

of	the	American	Planning	Association	(2010).	

It focuses on the relationship between 

urban design and travel behavior to reduce 

car	 reliance,	 consists	 of	 5	 factors	 which	

are density, diversity, design, destination 

accessibility and distance to transit.

Source: Pornchokchai,	2016,	adopted	from	
(Varna	&	Tiesdell,	2011)

 

Figure 2. Public space scores of Victory monument 
station, Mo-chit station and Tao-poon station.
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Source:	Pornchokchai,	2016,	adopted	from	(ITDP,	2014)	and	
(Ewing	&	Cervero,	2001)

Figure 3. Public space scores of Victory monument 
station, Mochit station and Tao-poon station.

7. Findings

7.1 Victory Monument 

  The area is dominated by private land 

use on public spaces and low-cost transport 

hub, which leads to an informal, low-cost 

economic growth such as street vendors and 

local shops. It also consisted of a hospital 

cluster which has not contributed to the area 

development yet. From the Measurement 

model, the area has a low score from the 

level of public spaces but high score from 

the level of transport connection, with the 

highest score in terms of animation from 

public	spaces.	This	figure	represents	that	the	

development in the area is highly driven by 

the market or private organisations with a 

lack of planned and control from the public 

sectors. Public and private organisations 

need cooperate in order to redevelop the 

area or the development potential will soon 

be obstructed by its own unplanned growth.

7.2 Mo Chit station

 The land use in transit catchment area is 

completely divided with a lack of connection. 

The big public park is separated from 

commercial spaces, transit station and public 

facilities.	 Therefore	 it	 does	 not	 offer	 benefit	

to commuters by providing a waiting area or 

pedestrian routes for a better connection. The 

current potential of transport connection is 

moderately high due to the connection of two 

transit routes and a high number of buses 

available, the potential also rises greatly by 

the proposed development. The station is 

part	of	 the	 first	TOD	prototype	 in	Bangkok,	

aiming to develop transport connection and 

urban land use for an international Business 

district, commercial development, high-rise, 

high-dense and mix-used development for 

all. Although the concept of the project is 

tremendous, the success depends on the 

development process and coordination of 

public and private sectors. Nevertheless, 

the area needs to organise public space for 

commuters and passerby in terms of waiting 

area and connected pedestrian routes.

7.3	Tao	-	Poon	station

 Tao-poon was the last station of the 

new purple mass transit route in Bangkok The 

station is supposed to have a high potential of 

transport connection as it is the last station of 

the new transit line, transporting people from 

out-of-town to the city-centre by connecting 

to	 the	 existing	 transit	 line.	 However,	 due	
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to the unconnected transit routes, people 

face	 difficulties	 in	 commuting,	 leading	 to	

a	 low	 number	 of	 passengers	 and	 deficit	 of	

transit investment. The measurement model 

represents a low-medium score of public 

space and transport connection with a high 

score in some criteria such as civility, distance 

to transit, diversity and density. Due to its low 

transport connection, commuters choose to 

travel with other modes.

8. Conclusion

 The study found that diverse 

characteristics	 of	 different	 areas	 highly	

contribute to the development goals and 

approaches. Therefore, it is essential to 

understand the area characteristics before 

analysing and proposing development 

approaches. The area surrounded Victory 

Monument station is rich with low-cost 

informal transport modes which lead to a high 

number of activities and movement. While 

the area around Mo-Chit station has a big 

scale	park,	 though	 it	does	not	offer	a	good	

public space and transport connection due to 

the lack of urban area integration. Tao-poon 

station can act as a collector node to collect 

commuters from outer-BMR to the city centre 

of Bangkok, though the development needs 

to provide better facilities for higher transport 

connection	between	different	modes.	

 In the end, the study found that the 

development of mass transit alone cannot 

solve urban and transport problems in 

Bangkok. Also, development scales and 

approaches do not always guarantee the 

results. The big transit development does not 

always	benefit	local	people	and	commuters	as	

much	as	small	transport	modes	do.	However,	

transit	offers	reliable	high-quality	services	that	

other modes cannot achieve. In order to reach 

the state of sustainable urban development 

and urban mobility, transit stations should act 

as a central node for transport connection 

with public space that serves people’s need 

and the area characteristic. 

 In addition, the development goals and 

approaches of Transit Oriented Development 

in developing countries do not have to comply 

with the standard quality of the developed 

world. Some characteristics of the area can 

highly attribute to the preservation of folkways 

and sustainable development. For example, 

the street vendors can increase the walkability 

and business activities. The informal transport 

modes can decrease an unequal accessibility 

gap caused by poor public transport and urban 

expansion.	 However,	 these	 characteristics	

need to be well integrated and cooperated 

between public and private participation, in 

order to ensure the best development for all.
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บทคัดย่อ

 กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหน่ึงท่ีประสบปัญหาด้านการจราจรมาเป็นเวลานาน ดังน้ัน การพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชนทางน้ำาท่ีมุ่งเน้นการเดินทางโดยคลองจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการเดินทางในเมือง 

ดังนั้นการศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเดินเรือ จะใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพของความพึงพอใจจากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม และ

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ 

ซึ่งจะทำาให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการเดินเรือต่อไปในนาคต

คำาสำาคัญ: ความพึงพอใจ  การให้บริการเดินเรือ  การคมนาคมขนส่งสาธารณะ  ระบบขนส่งมวลชน

ทางน้ำา

Abstract

 Bangkok has faced the traffic congestion for long time.  The development of the water 

transportation system by using boat canal service becomes an alternative of the public 

transportation.  Therefore, this paper intends to investigate the customer satisfaction toward 

service quality of Bangkok boat service by using qualitative method to examine the customer 

satisfaction for evaluation the service quality and providing the guidelines for improving the 

service of boat canal.  

Keywords: Satisfaction, Boat Canal Service, Public Transportation, Water Transportation System
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองที่มีรถติด

เป็นอันดับต้นของโลก (INRIX Global Traffic 

Scorecard, 2016) และเป็นปัญหาที่สำาคัญลำาดับ

ต้นๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำาดับ ตามการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้น

ของประชากรทั่วทุกภูมิภาคย้ายเข้ามาอาศัยเพ่ือ

การประกอบอาชีพ ปริมาณการใช้รถยนต์ภายใน

ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับผิวการจราจรที่มีอยู่อย่างจำากัด ประกอบกับ

การที่ระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายถนนยัง

มีไม่เพียงพอและขาดการเชื่อมโยงที่ดี อีกทั้งยัง

ขาดความเคร่งครัดในระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้

ถนน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้

เกิดปัญหาการจราจรมากยิ่งขึ้น 

 กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำาคัญของ

การแก้ปัญหาจราจร จึงมีนโยบายพัฒนาระบบ

ขนส่งมวลชนทางน้ำา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ

เดนิทางใหแ้กป่ระชาชน โดยมุง่เนน้ทีก่ารเดนิทาง

ในคลองเป็นหลัก เนื่องจากคลองถือเป็นแหล่ง

วิถีชีวิตของประชาชน สามารถเชื่อมต่อไปยัง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจและระบบขนส่งมวลชนรูป

แบบอื่นๆ ได้ จึงทำาให้ประชาชนให้ความนิยม

หันมาใช้บริการขนส่งมวลชนทางน้ำาเพิ่มมากขึ้น

 อีกทั้งเรือที่ใช้บรรทุกผู้โดยสารในปัจจุบันก็มี

ความเร็วสูงกว่าแต่ก่อนมากด้วย  คลองจะกลาย

เป็นทางเลือกการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อการ

เดินทางประเภทอื่นได้ และมีแนวโน้มที่จะเป็น

ทางเลือกของการเดินทางที่สำาคัญในอนาคต

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อที่จะศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ

เดินเรือในคลองภาษีเจริญ และเพื่อกำาหนดแนว

ทางในการพัฒนาการให้บริการการเดินเรือคลอง

ภาษีเจริญ เพื่อเป็นที่มาของความสำาเร็จที่ตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้บริการและเพื่อให้

ทราบปัญหาในการให้บริการต่าง ๆ อันจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการต่อไป

2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1	ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้

	 บริการสาธารณะ

 การประเมินความพึงพอใจไม่ได้เพียงแค่

ประเมินศักยภาพของการให้บริการเพียงเท่านั้น 

แต่ยังต้องประเมินถึงความคาดหวังและความ

ต้องการจากผู้ใช้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อน

ให้เห็นถึงความพึงพอใจทั้งด้านลบและด้านบวก

ของการให้บริการจากผู้ที่มาใช้บริการ (Anderson, 

Fornel & Lehmann, 1994)  นอกจากนั้นในปี 

1999, Mittal, Kumar and Triros ยังได้ชี้ให้เห็น

ว่า ปัจจัยและตัวบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ โดยที่

ผู้ใช้บริการบางรายจะนำาเอาประสบการณ์จาก

การใช้บริการที่ผ่านมาเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่ง

ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของการให้

บริการขนส่งมวลชนสาธารณะในปัจจุบัน

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ในการใช้บริการรถโดยสารประจำาทาง (มริษา 

ไกรงู, 2552) พบว่า ความพึงพอใจสามารถจำาลอง

ไดด้ว้ยฟงักช์ัน่อรรถประโยชน ์(Utility Function) ซึง่

ประกอบด้วยดรรชนีวัดคุณภาพหลายด้านและ

ดรรชนีวัดคุณภาพการใช้บริการที่สามารถนำามา

ประยุกต์ใช้กับงานวิจัย ได้แก่ อัตราค่าโดยสาร 

(Fare) ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time) 

ลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการบนรถ

โดยสาร (Crew Manner) ความปลอดภัยในการ

ให้บริการ (Safety) ความสะดวกสบายในขณะใช้
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บริการ (Comfortable) ความเชื่อถือได้ของการให้

บริการ (Reliability) และความสะดวกในการเข้า

มาใช้บริการ (Accessibility) (บุญรักษ์ กุณาศล, 

2549 อ้างอิงใน มริษา ไกรงู, 2552, น. 23-24)

2.2	ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการให้	

 บริการ การให้บริการ หมายถึง กิจกรรม

หรือกระบวนการดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

ของบุคคลหรือองค์การ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของบุคคลและก่อให้เกิดความพึงพอใจ

จากผลกระทำานั้นๆ ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการ

กระทำาที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้ที่

แสดงความจำานงให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้น

คาดหวังไว้ พร้อมทั้งทำาให้บุคคลดั่งกล่าวเกิด

ความรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อสิ่งที่ ได้รับใน

เวลาเดียวกัน (มริษา ไกรงู, 2552) ดังนั้น เรื่อง

คุณภาพการให้บริการ จึงเป็นเรื่องของการรับรู้

ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ 

ซึ่งนอกจากจะมีมิติหรือครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการให้บริการการ

สื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ความเป็น

ธรรมและอื่นๆ (นิภาพร นินเนินนนท์, 2556) ซึ่ง

รวมถึงการรักษาคำามั่นสัญญาขององค์การหรือ

หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ให้บริการด้วย และโดย

ทั่วไปนั้นการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการหรือ

คุณภาพของการบริการ จะผูกพันหรือยึดโยงกับ

ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อสองสิ่งคือ 

การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของผลงาน

หรือบริการที่ผู้รับบริการได้รับ และคุณภาพของ

กระบวนการบริการ (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 

2547) 

2.3	แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ

สาธารณะ มริษา ไกรงู (2552, น. 16) ได้กล่าวว่า

เป้าหมายของการให้บริการสาธารณะ คือ การ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น การที่

จะวัดการให้บริการสาธารณะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

วิธีหนึ่งก็คือการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

โดยเป้าหมายสำาคัญของการบริการ คือ การสร้าง

ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

(Millet, 1954) ทั้งนี้ ความพึงพอใจในบริการ

สามารถที่จะพิจารณาจากการให้บริการอย่าง

เท่าเทียมการให้บริการรวดเร็ว การให้บริการ

อย่างเพียงพอ และการให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า

(Millet ,1954, อ้างใน ศราวนี แดงไสว, 2556, 

น. 13 - 14)

3. ขอบเขตการศึกษา

 ปัจจุบันคลองภาษีเจริญก็ยังใช้เป็นคลอง

คมนาคมที่สำาคัญเชื่อมการเดินทางจากฝั่งธนบุรี

หรือกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกถึงกรุงเทพฯ ด้านใน 

และจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสาครเริ่มต้นจากวัด

ปากน้ำา ผ่านวัดอ่างแก้ว วัดรางบัว วัดนิมมานรดี 

วัดม่วง วัดหลักสาม ไปเข้าเขตกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร สภาพสองฝั่งคลองเป็นที่พัก

อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม มีวัดเก่าแก่สวยงาม

ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมควรแก่การ

ศึกษาและอนุรักษ์ไว้โครงการพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวในคลองภาษีเจริญและปรับปรุงท่าเทียบ

เรือสาธารณะ เส้นทางเดินเรือเริ่มตั้งแต่ท่าเรือ

วัดปากน้ำาภาษีเจริญถึงท่าเรือเพชรเกษม 69 เป็น

ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร (รูปที่ 1) โดยทาง

กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างให้บริษัท กรุงเทพ

ธนาคม จำากัด ทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ



ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการเดินเรือคลองภาษีเจริญ
ดร. ชาคริน เพชรานนท์, อรวิทย์ เหมะจุฑา และ เอสรา มงคลชัยชนะ580

โดยเปิดให้บริการฟรี โดยมีจุดเชื่อมต่อที่สำาคัญ

ของระบบขนส่งมวลชนอยู่ที่ “ท่าเรือบางหว้า” 

(จุดตัดสะพานตากสิน-เพชรเกษม) ถือเป็นศูนย์-

กลางการคมนาคมต้นแบบที่ เชื่อมต่อระบบ

ขนส่งมวลชน “ล้อ-ราง-เรือ” แบบครบวงจร ช่วย

อำานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยน

รูปแบบการเดินทางได้ มีความพร้อมในการให้

บริการประชาชนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้า

และช่วงเย็นจะมีประชาชนใช้บริการมากที่สุด

  

 

รูปที่ 1  แนวเส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญ

4. วิธีการวิเคราะห์

 การประเมินผลการให้บริการเดินเรือโดยสาร

ในคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีระเบียบ

วิธีวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ ของการ

ให้บริการเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ โดยการ

ออกแบบสอบถาม และนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์

มาแปรผลโดยใช้สถิติ เพื่อประเมินคุณภาพการ

ให้บริการเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ 

 จากปริมาณผู้โดยสารเรือคลองภาษีเจริญที่

มีการจัดเก็บโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมต้ังแต่

เดือนมกราคม 2558 จนถึง ธันวาคม 2558 

(รูปที่ 2) พบว่า จำานวนปริมาณผู้โดยสารเรือคลอง

ภาษีเจริญมีปริมาณมากสุดในช่วงเดือนกันยายน 

2558 จำานวน 69,919 คน และมีจำานวนผู้โดยสาร

ที่น้อยที่สุดในช่วงเดือนเมษายน 2558 จำานวน 

43,532 คน ดังนั้น เมื่อนำาจำานวนผู้โดยสาร

ที่มากที่สุดมาคำานวณจากสูตรยามาเนะทาโร่ 

(Yamane, 1960)

   (1)

โดยที่

 n = จำานวนของขนาดตัวอย่าง

 N = จำานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้

   ในการศึกษา

 e = ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตัวอย่าง

   ที่ระดับนัยสำาคัญ (ในการศึกษาครั้งนี้

   กำาหนดให้เท่ากับ 0.05)

 พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษาจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 

397 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงกำาหนดขนาดตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้มีจำานวน 400 คน จากผู้ใช้

บริการท่าเรือทั้งหมด 15 ท่า

รูปที่ 2 จำานวนผู้ โดยสารเรือคลองภาษีเจริญแยก
ตามประเภทผู้ใช้บริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - 
ธันวาคม 2558
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 สำาหรับสถิติที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

เพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ต่อเดือน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรือโดยสารใน

คลองภาษีเจริญ จากการวิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการศึกษา

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ จำานวน 400 คน 

พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/ห้างร้าน ประมาณร้อยละ 38.00 

รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษาจำานวน คิดเป็น

ร้อยละ 23.75 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 12.00 

ส่วนผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 

11.75 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ 

คิดเป็นร้อยละ 9.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อย

ละ 4.25 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.25 จาก

ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจำานวนผู้โดยสารที่เป็นผู้

สูงอายุมีสัดส่วนถึงร้อยละ 11.75 ของผู้โดยสาร

ทั้งหมด ซึ่งทำาให้ทราบได้ว่าการให้บริการเดินเรือ

โดยสารในคลองภาษีเจริญมีความจำาเป็นที่จะ

ต้องเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเตรียมความ

พร้อมของการให้บริการเพื่อรองรับการเพิ่ม

ขึ้นของผู้โดยสารสูงอายุ นอกจากนี้ จากการ

สำารวจวัตถุประสงค์ของการเดินทางจากกลุ่ม

ตัวอย่างของผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการเดิน

เรือในคลองภาษีเจริญพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไปทำางาน/ติดต่อธุรกิจ 

คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมาคือ ไปเรียน/

ไปศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.00 ไปท่องเที่ยว/

พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 13.75 เดินทางกลับ

ภูมิลำาเนา คิดเป็นร้อยละ 8.5 และเข้าวัดทำาบุญ 

คิดเป็นร้อยละ 8.5 

 สำาหรับผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญ (ตาราง

ที่ 1) โดยภาพรวมเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้

บริการเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัย 

(ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ความระมัดระวังของ

พนักงานขับเรือ, ความเร็วที่เหมาะสม ความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเรือชนกันความปลอดภัย

ในการขึ้น-ลงเรือ สภาพของเรือ สภาพของโป๊ะ

ท่าเรือ จำานวนผู้โดยสารต่อเที่ยว การให้ข้อมูล/

คำาแนะนำาหากเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัย

จากผู้ร่วมโดยสารอื่น) ผู้ใช้บริการเรือโดยสารใน

คลองภาษีเจริญส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี  ด้านราคา (ได้แก่ อัตราค่าบริการ วิธี

คิดอัตราค่าโดยสาร ความคุ้มค่าของตั๋วโดยสาร

กับระยะทาง ความคุ้มค่าของตั๋วโดยสารเมื่อ

เทียบกับบริการ และความเหมาะสมด้านราคา)

ผู้ใช้บริการเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ด้านการเข้าถึง/

ความเร็ว (ได้แก่ การเข้าถึงท่าเรือ การตรงต่อเวลา 

ความถี่ในการให้บริการ ระยะเวลาในการรอเรือ

โดยสาร ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินเรือโดยสาร 

ความรวดเร็วในการชำาระค่าโดยสาร และความ

รวดเร็วในการขึ้น-ลงเรือ) ผู้ใช้บริการเรือโดยสาร

ในคลองภาษีเจริญส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประชาสัมพันธ์ 

(ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสถานี ข้อมูลตารางเดิน

เรือ ข้อมูลการติดต่อใช้บริการ ข้อมูลอัตราค่า

บริการ ความสะดวกในการติดต่อสอบถามและ

การแสดงความคิดเห็นของผู้โดยสาร) ผู้ใช้บริการ

เรือโดยสารในคลองภาษีเจริญส่วนใหญ่มีความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการให้

บริการ (ได้แก่ ความเพียงพอของจำานวนที่นั่ง 

ความสบายของที่นั่ง ความสะอาด ความสุภาพ

ของพนักงาน ระเบียบปฏิบัติ สภาพเรือโดยสาร

และเครื่องยนต์ ความเพียงพอของพนักงานประ

จำาเรือ การแต่งกายของพนักงาน บรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทางความ

เพียงพอของเส้นทางที่เปิดให้บริการ ความเพียง

พอของจุดจอดรับส่ง มีพื้นที่ในการนั่งรอเรือโดย

สารและจำานวนท่าเรือท่ีเปิดใช้บริการ) ผู้ใช้บริการ

เรือโดยสารในคลองภาษีเจริญส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ตารางที่ 1  สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้
บริการเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ

รายการสอบถามความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ

ค่า

เฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ความหมาย

1. ด้านความปลอดภัย 3.67 0.18 ดี

2. ด้านราคา 3.76 0.06 ดี

3. ด้านการเข้าถึง/ความเร็ว 3.25 0.15 ปานกลาง

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 3.00 0.22 ปานกลาง

5. ด้านการให้บริการ 3.53 0.16 ปานกลาง

ที่มา: จากแบบสอบถาม

6.	สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้โดยสารเรือคลองภาษีเจริญ พบว่า ผู้โดย

สารที่ใช้บริการเดินเรือคลองภาษีเจริญส่วนใหญ่

จะอยู่ในช่วงของวัยทำางาน และพบว่าผู้โดยสาร

ที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีอายุมากกว่า 60 ปี มีสัดส่วน

สูง ดังนั้น การเสนอแนะในด้านการให้บริการ

ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสาร

สูงอายุจึงมีความจำาเป็นเป็นอย่างมาก จากการ

สำารวจยังพบสัดส่วนของผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง

ที่ยังคงมีมากถึงร้อยละ 63 ของผู้โดยสารทั้งหมด

ดังนั้นการให้บริการเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ

จึงต้องพิจารณาถึงความสะดวกและความ

ปลอดภัยของผู้โดยสารหญิง อาทิเช่น การจัด

แบ่งพื้นที่ภายในเรือไว้สำาหรับสุภาพสตรีโดย

เฉพาะ หรือการจัดหาและเพิ่มจำานวนเที่ยวของ

เรือสำาหรับเรือที่ให้บริการเฉพาะสุภาพสตรีใน

ช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและเย็น

 สำาหรับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

ของเรือโดยสารคลองภาษีเจริญพบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลางไปจนถึงดี และเมื่อพิจารณาเป็น

รายหมวดพบว่า ความพึงพอใจทางด้านความ

ปลอดภัยส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งจะยัง

คงมีแต่รายละเอียดของเรืองความปลอดภัยใน

การขึ้นลง การให้คำาแนะนำาในเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

และความปลอดภัยจากการถูกจี้ปล้นที่ยังคงอยู่

ในเกณฑ์ที่ปานกลางที่ยังคงต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ต่อไป

 สำาหรบัความพงึพอใจดา้นราคา พบวา่ ผูโ้ดย-

สารส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับราคาค่าโดยสาร

ที่จัดเก็บอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อ

เสนอแนะจากผู้โดยสารบางรายที่ต้องการให้มี

การปรับเปล่ียนการคิดอัตราค่าโดยสารให้ขึ้นอยู่

กับระยะทางหรือสถานีที่ขึ้นและลง ซึ่งปัจจุบัน

จะมีการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นแบบเหมาจ่าย 15 

บาทตลอดสาย

 ส่วนความพึงพอใจทางด้านการเข้าถึง/ความ

รวดเร็ว ซึ่งเกณฑ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ที่ได้รับจากผู้โดยสาร

จะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเดินทางซึ่งใน

ปัจจุบันผู้โดยสารส่วนมากยังเห็นว่าความเร็ว

ของเรือโดยสารยังอยู่ในเกณฑ์ที่ช้ามาก 

 สำาหรับด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้โดยสาร

ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการให้บริการ

เดินเรือโดยสารคลองภาษีเจริญยังขาดการ
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ประชาสัมพันธ์ที่ดีทำาให้ผู้ที่จะมาใช้บริการเรือ

โดยสารคลองภาษีเจริญไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

การใช้บริการได ้ สำาหรับความพึงพอใจด้าน

การให้บริการ พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจมากในเร่ืองของความสะอาดของเรือ

โดยสารและท่าเรือ ความสุภาพของพนักงาน 

การแต่งการของพนักงานและบรรยากาศสภาพ

แวดล้อมระหว่างการเดินทาง แต่ก็ยังมีส่วนที่

จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมคือในเรืองของจำานวน

ที่นั่งในเรือที่มีไม่เพียงพอ การระบายอากาศ

ในตัวเรือยังถ่ายเทไม่ดีและพื้นที่การรอเรือที่

ท่าเรือไม่เพียงพอ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อ

เสนอแนะสำาหรับการปรับปรุงการให้บริการเดิน

เรือกรุงเทพมหานคร คลองภาษีเจริญต่อไปใน
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บทคัดย่อ

 แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางเป็นการประยุกต์แนว

ความคิดของ TOD เข้ามาใช้กับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองโดยส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ของท่ีดินให้เข้มข้นข้ึน 

อันจะนำามาสู่การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ในการรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มความ

น่าอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงต้องคำานึงถึงปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท่ีพักอาศัย อาทิเช่น ความหนาแน่น 

ความหลากหลายในการใช้พื้นที่ การออกแบบสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ระยะทางในการเดินทางไป

ยังสถานีรถไฟ ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ ตลอดจนเชื่อมโยงกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทอื่นๆ โดยใช้วิธีการสังเกต สำารวจ และจัดทำาแผนที่ ทั้งนี้ การกำาหนดสัดส่วนในการพัฒนา

พื้นที่สาธารณะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับประเภทของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี โดย

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของพื้นที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับพื้นที่สาธารณะ พบว่า สัดส่วนของพื้นที่

สาธารณะกับพื้นที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่สัดส่วน 1:5 โดยประมาณ 

คำาสำาคัญ: แนวทางการพัฒนา  พื้นที่สาธารณะ  ระบบขนส่งมวลชนระบบราง

Abstract

 Concept of Public Space Planning Development Guidelines for Transit Oriented Development 

(TOD) to apply to urban areas. It will encourage more land use. This will lead to the development 

of public space to support the activities that will occur. As well as enhancing the well-being of the 

area, consideration should be given to the factors that will affect the development of residential 

areas. Such as Density, Diversity in space utilization, Environmental Design, Distance to transit, 

Destination Accessibility and Transportation Linkage. It is also linked to other land use activities. 

This article uses observation surveying and mapping techniques. The proportional development 

of different public spaces in each area depends on the type of development surrounding the 

station. By comparing the proportion of space in residential development with public space, it is 

found that proportion of public space and residential areas is approximately 1: 5.

Keywords: Development Guideline, Public Space, Transit Oriented Development (TOD)
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 ผู้ที่สนใจและศึกษาเรื่องเมืองและการพัฒนา

เมืองย่อมให้ความเห็นพ้องกันว่าเมืองเป็นผลผลิต

อันมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของมนุษย์ เมืองนับเป็น

พื้นที่สำาคัญ นับวันเมืองจะเติบโตและกลายเป็น

ที่อยู่ของประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น จากการคาด-

การณ์ขององค์กร Demographia  ได้ประมาณการ

ไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2025 และ 2030 จะมีประชากร

เมืองเพิ่มมากขึ้นจากปี 2008 คือ 3,358 ล้านคน 

คิดเป็น 49.85% ของประชากรโลก เป็น 4,584 

และ 4,965 ล้านคน คิดเป็น 57.2% และ 59.7% 

ของประชากรโลกตาม ลำาดับ การประชุมของ

องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานขอ

งมนุษย์ครั้งที่ 2 (The World Habitat II) ที่กรุง

อิสตันบูล ประเทศตุรกี ใน ปีค.ศ. 1996 ได้เน้น

ความสนใจที่กระบวนการเติบโตของภาคเมือง 

(Girardet,1996 แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, 

2546) และหาทางที่จะตอบคำาถามสำาคัญสองข้อ 

ได้แก่ “ทำาอย่างไรจึงจะสามารถจัดหาที่อยู่อาศัย 

และวิถีชีวิตเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อ

เนื่อง และทำาอย่างไรจึงจะสามารถช่วยให้มนุษย์

ตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืนในโลกที่พัฒนามากขึ้น”

 การตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน และการวางแผนเพื่อ

พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนจะส่งเสริมการมีสุขภาวะ

ท่ีดีของมนุษย์ในเมืองด้วย การวางแผนเพ่ือพัฒนา

อย่างยั่งยืนนั้นครอบคลุมมิติที่ เ ก่ียวข้องกับ

มนุษย์ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสร้าง

ความเข้าใจเชิงพื้นที่ เป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับการ

สร้างความเข้าใจเบื้องต้น หรือเสนอแนะแนว

ทางเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้นๆ (ปรานอม และวิทยา, 

2554) ตลอดจนการสัญจรจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีก

พื้นที่หนึ่งนั้นมีความสำาคัญ

 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2560 

รูปที่ 1  แสดงแนวความคิดความเชื่อมโยงของเมืองและ
พื้นที่ธรรมชาติ

 การขนส่งสาธารณะระบบรางเป็นรูปแบบ

การขนส่งที่สะดวกและกำาลังเข้ามามีบทบาท 

สำาคัญในการเดินทางของผู้คนการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวของภาครัฐเป็นการ

ลงทุนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งมวล

ขนาดใหญ่ที่สามารถเช่ือมต่อและขยายเส้น

ทางได้มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการดำาเนิน

โครงการดังกล่าวนอกจากจะได้รับประโยชน์จาก

โครงการก็ยังมีผลกระทบจากโครงการในหลายๆ

ประเด็นด้วยเช่นกัน

 การตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืนและการวางแผนเพื่อ

พัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนจะส่งเสริมการมีสุขภาวะ

ที่ดีของมนุษย์ในเมืองด้วยรวมไปถึงประเด็น

เรื่องที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบ

สถานีขนส่งมวลชนระบบรางที่เอื้อต่อการใช้

ระบบขนส่งสาธารณะ การวางแผนเพื่อพัฒนา

เมืองอย่างยั่งยืนนั้นครอบคลุมมิติที่เกี่ยวข้อง

กับมนุษย์ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เราอาจกล่าวได้ว่าการ

สร้างความเข้าใจในเชิงพื้นที่เป็นปัจจัยสำาคัญ

สำาหรับการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น อันจะนำา

ไปสู่การออกแบบวางผังหรือการเสนอแนะแนว

ทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

 1) เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ว่าง

และพื้นที่สาธารณะ และการออกแบบพื้นที่รอบ

สถานีขนส่งระบบราง

 2) เพ่ือเสนอแนะแนวพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ

บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง

3. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1	แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ว่างและพื้นที่

	 สาธารณะ	(Open	Space	and	Public	Realm)

 แนวคิดและการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะ

จากกรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี

ขนส่งระบบรางของพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี  Yeerongpilly 

Transit Oriented Development: Queensland 

Government (2010) นั้น สัดส่วนของพื้นที่ว่าง

สาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะ ได้กำาหนด

แนวทางการออกแบบพื้นที่ว่างสาธารณะไว้ที่

ร้อยละ 56 ของพื้นที่ทั้งหมด แนวคิดในการพัฒนา

การจัดเตรียม ประเภทของพื้นที่สาธารณะที่เป็น

ท้ังแบบสาธารณะและก่ึงสาธารณะ ท่ีมีการออกแบบ

วางแผนสภาพแวดล้อมในการป้องกันความเสี่ยง

ทางอาชญากรรม ซึ่งผลที่ได้นั้นรวมไปถึงมุมมอง

ทางสายตา และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โอกาส

ที่ดีสำาหรับชุมชนในการเพิ่มสวนหรือพื้นที่

สีเขียวของชุมชนกับที่อยู่อาศัยที่เชื่อมต่อกับ

ธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงที่อื่นๆ การเข้าถึงของ

พื้นที่และภูมิประเทศนั้นมีความสัมพันธ์กับที่ตั้ง 

สาธารณูปโภคของชุมชนและพ้ืนที่ว่างสาธารณะ 

ก า ร เข้ า ถึ ง ท่ี ส ะดวกขอ ง ร ะบบถนนและ

โครงสร้างพื้นฐานโดยรอบของพื้นที่ย่านชุมชน

ในระดับละแวกบ้าน

 ปัจจัยหลักสำาหรับพื้นที่ว่างสาธารณะคือ

การเชื่อต่อพื้นที่ด้วยการเดินไปยังสถานีและรูป

แบบหรือประเภทของพื้นที่ว่างสาธารณะการ

ออกแบบทางเดินเท้าในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมต่อ

ไปยังสถานียังคำานึงถึงการเดินผ่านไปยังพ้ืนท่ีว่าง

ของเมืองท่ีเช่ือกับพ้ืนท่ีเก่ียวกับพาณิชยกรรมของ

พื้นที่รอบสถานีตลอดจนการพัฒนาอาคารเดิม

ที่มีคุณค่าในพื้นที่เพื่อสามารถนำามาสร้างรายได้

และสามารถออกแบบพื้นที่ว่างสาธารณะด้าน

หน้าอาคารเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ร่วมกันของ

คนในชุมชนการออกแบบพื้นที่ว่างสาธารณะขึ้น

มาใหม่นั้นยังสามารถนำามาใช้ให้เป็นประโยชน์

โดยการใช้พื้นที่ ในการจัดการเรื่องน้ำ าการ

ออกแบบพื้นที่ทางเดินที่มีต้นไม้ปกคลุมนั้น

สามารถเช่ือมต่อจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานีได้

เป็นอย่างดี

3.2	แนวคิดการพัฒนาและออกแบบพ้ืนที่

	 รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพื่อสรุป

แนวทางสำาหรับการศึกษาการออกแบบวางผังที่

อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบสถานี

ขนส่งมวลชนระบบรางที่เอ้ือต่อการใช้ระบบ

ขนส่งสาธารณะจะพบว่าคำาสำาคัญที่ไม่อาจมอง

ข้ามไปได้นอกจากคำาว่าพื้นที่สาธารณะ(Public 

Space) สถานที่ (Place) และที่อยู่อาศัย(Housing) 

แล้ว ได้แก่คำาว่า การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี

ขนส่ง (Transit Oriented Development: TOD) 

เป็นการพัฒนาให้เกิดการเดินเพื่อการเชื่อมต่อ

ระหว่างสถานที่ต่างๆ หรือรูปแบบการเดินทาง

ต่าง ๆ กับสถานีขนส่งสาธารณะ

 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 จะเห็นว่าในหลายๆ

ประเทศได้เผชิญกับปัญหาของการขยายตัวของ

โครงข่ายทางด้านการคมนาคมขนส่งได้ส่งผลก

ระทบต่อการขยายตัวของเมือง ซึ่งจะเป็นไปใน

รูปแบบของการกระจายตัวของเมืองอย่างไร้

แบบแผน (Urban Sprawl) โดยจะส่งผลเสียต่อ

ความสมดุลของโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติ
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และสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีความพยายาม

ในการเปลี่ยนบทบาทของโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งเพื่อที่จะลดปัญหาของการขยายตัวของ

เมืองอย่างไร้แบบแผนให้เป็นไปอย่างมีระบบ

และมีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นการให้ความ

สำาคัญต่อการคมนาคมขนส่งมวลชนระบบรางให้

มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาการขยาย

ตัวของเมืองให้เกิดความกระชับและมีกิจกรรม

การใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีความหนาแน่นให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นแนวความคิดของการ

พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือที่เรียก

ว่า Transit-Oriented Development (TOD) จึงถูก

นำามาประยุกต์ ใช้เพื่อให้สอดคล้องและรองรับ

กับนโยบายด้านความเช่ือมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม

ขนส่งของประเทศ สำาหรับการพัฒนาพื้นที่รอบ

สถานีขนส่งมวลชนแบบ Transit-Oriented 

Development (TOD) เป็นรูปแบบการพัฒนาและ

จัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

ให้เกิดการส่งเสริมการเดินเท้าในพื้นที่ ซึ่งจะ

เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเดินเพื่อการเชื่อม

ต่อระหว่างสถานที่ต่างๆ หรือรูปแบบการเดิน

ทางต่าง ๆ กับสถานีขนส่งสาธารณะ ซึ่งสามารถ

เดนิเชือ่มตอ่ไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 10 นาท ี

หรือประมาณ 500 เมตร จากตัวสถานีขนส่ง

สาธารณะทางราง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานี

ขนส่งสำาหรับรถโดยสารประจำาทาง และรถโดยสาร

ประจำาทางด่วนพิเศษ และในบางพื้นที่นั้นมีการ

พัฒนาระหว่างสถานีขนส่งสาธารณะทางน้ำาด้วย 

นอกเหนือจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix-Use) อันได้แก่ที่อยู่

อาศัย แหล่งพาณิชยกรรม และระบบบริการของ

เมืองเพื่อให้เกิดความกระชับของเมือง โดยสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเอ้ืออำานวยต่อการเลือก

ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้พาหนะรถยนต์

ส่วนตัวในการเดินทางเพื่อลดความแออัดของ

การจราจรในเมือง และเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ซึ่งแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

มวลชนยังเป็นแนวทางหลักต่อการช่วยลดการ

บริโภคการใช้น้ำามันช่วงเวลาที่น้ำามันมีราคา

สูงอยู่ในขนาดนี้ อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะทาง

อากาศอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ดินฟ้าอากาศ (Climate Change) จากการลด

ความต้องการในการใช้ยานพาหนะและการเผา

ผลาญเชื้อเพลิง

3.3	ประเภทของพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ของ

	 การพัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง

 จากการศึกษาในส่วนประเภทของพื้นที่

สาธารณะในพื้นที่ขอกงการพัฒนารอบสถานี

ขนส่งมวลชลระบบรางนั้น พบว่า มีรายะเอียด

แสดงอยู่ 5 ประเภทของพื้นที่สาธารณะ ซึ่งขึ้น

อยู่กับขนาดและลักษณะของพื้นที่สาธารณะ 

ได้แก่

 1. Transit Plaza มีขนาดพื้นที่ 405-2,023 

ตารางเมตรและมีลักษณะของพื้นที่สาธารณะ

เป็นพื้นที่โล่งขนาดเล็กเป็นพื้นที่ใช้สอยแบบพื้น

ดาดแข็งเพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้ใช้เพื่อ

แสดงถึงความเป็นย่านศูนย์กลาง

 2. Plaza มีขนาดพื้นที่ 405-4,047 ตาราง

เมตร พื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก อยู่ติดกับอาคาร 

และมีลักษณะการตกแต่งด้วยพื้นดาดแข็งและ

การจัดภูมิทัศน์เพื่อการนันทนาการ

 3. Small Park มีขนาดพื้นที่ 405-8,094 

ตารางเมตร ลักษณะของพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นพ้ืนท่ี

เปิดโล่งขนาดเล็ก มีการแยกออกจากตัวอาคาร

ด้วยถนน มีลักษณะการตกแต่งด้วยพื้นดาดแข็ง

และการจัดภูมิทัศน์เพื่อการนันทนาการ
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 4. Community Park มีขนาดพื้นที่ 4,047-

20,234 ตารางเมตร ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ

เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดกลาง ส่วนใหญ่จะถูกแยก

จากตัวอาคารด้วยถนน โดยมีการผสมผสานการ

จัดพื้นที่ดาดแข็งและพื้นที่สีเขียว มีความหลาก

หลายในการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมนันทนาการ

4. วิธีการศึกษา

 วิธีการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะ 

เพื่อนำาไปสู่การหาแนวทางแนวทางการพัฒนา

พื้นที่ว่างสาธารณะบริเวณรอบสถานีขนส่งระบบ

ราง มีทั้งหมด 3 วิธีการ ดังนี้

4.1 การสังเกต

 การสังเกตในการบันทึกการเข้าใช้พื้นที่ว่าง

สาธารณะ รูปแบบกิจกรรม จำานวนผู้ใช้ ใน

ตำาแหน่งที่วางไว้ในแผนที่ของกิจกรรมแบบ

หยุดนิ่ง (Static Activity) เช่น การยืน การนั่ง 

การพบปะ การพูดคุยในพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละ

ประเภท ทั้งผู้คนภายในพื้นที่และผู้คนภายนอก

พื้นที่ รวมถึงการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ว่าง ในช่วง

วันธรรมดาและวันหยุด ในช่วงเวลา 3 ช่วงเวลา 

ได้แก่ ช่วงเช้า (06.00-08.00 น.) ช่วงกลางวัน 

(11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

เพื่อจะหาเพื่อนำามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการ

สำารวจ

4.2	การสำารวจ

 ในส่วนแบบสำารวจรูปแบบและปริมาณ

กิจกรรมการใช้พื้นที่ทั้งสองรูปแบบในช่วงวัน

ธรรมดาและวันหยุด ในช่วงเวลา 3 ช่วงเวลา 

ได้แก่ ช่วงเช้า (06.00-08.00 น.) ช่วงกลางวัน 

(11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

ข้อมูลที่ได้จะถูกนำามาแสดงผล และการวิเคราะห์

ควบคู่กับผลการศึกษาเชื่อมโยงลงในแผนที่แสดง 

โดยใช้เทคนิควิเคราะห์การซ้อนทับช้ันข้อมูล 

(Overlay analysis) ร่วมในการวิเคราะห์ผลการ

ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่

4.	3	การจัดทำาแผนที่	

 ได้จัดทำาแผนที่รูปแบบการใช้พื้นที่กิจกรรม

พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางมหา-

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ได้มา

ซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ที่ถูกต้องที่

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ศึกษา

5. ผลการศึกษา

5.1	 แนวทางการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีสาธารณะ

	 บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง

	 สายสีแดง	สถานีมหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์	

	 ศูนย์รังสิต

 จากการศึกษาในส่วนของการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน

ระบบราง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รูปแบบการใช้พื้นที่กิจกรรมสรุปแนวทางในการ

ออกแบบวางผังท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณะ

บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางแล้วนั้นได้

ทำาการสรุปรวบรวมเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบ

วางผังพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบสถานีขนส่ง

มวลชนระบบรางสายสีแดง สถานีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

 รูปแบบการใช้พื้นที่กิจกรรมพื้นที่รอบสถานี

ขนส่งมวลชนระบบราง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ศูนย์รังสิต) จากการสำารวจรูปแบบและปริมาณ

กิจกรรมแบบหยุดน่ิง และแบบสำารวจองค์ประกอบ

ร่วมกับแบบสังเกตการณ์รูปแบบและปริมาณ

กิจกรรม (Static Snapshots) ด้วยแผนที่ร่วมกับ

การสังเกตการณ์ในการบันทึกการเข้าใช้พื้นที่ว่าง

สาธารณะ รูปแบบกิจกรรม จำานวนผู้ใช้ 
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ในตำาแหน่งที่วางไว้ในแผนที่ของกิจกรรมแบบ

หยุดนิ่ง (Static Activity) เช่น การยืน การนั่ง 

การพบปะ ในพื้นที่ว่างสาธารณะแต่ละประเภท 

ท้ังผู้คนภายในพ้ืนท่ีและผู้คนภายนอกพ้ืนท่ี รวมถึง

การเดินทางเข้าถึงพื้นที่ว่าง พบว่า มีความไม่

สอดคล้องกับศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่าย

สัญจรและกิจกรรมที่เกิดข้ึนน้ันเป็นกิจกรรมใน

ชีวิตประจำาวันท่ียังขาดความต่อเน่ืองของกิจกรรม

ที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่ เป็นสามกลุ่มหลักๆ

ได้แก่ บริเวณอู่รถเมล์ พื้นที่กลุ่มอาคารหอพัก

ทางด้านล่างและพื้นที่ชุมชนที่เชื่อมมายังถนน 

ยูงทองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา: ผู้วิจัย, 2560

รูปที่ 2  แสดงรูปแบบการใช้พื้นที่กิจกรรมพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 ในส่วนแบบสำารวจรูปแบบและปริมาณ

กิจกรรมการใช้พื้นที่ทั้งสองรูปแบบจะถูกนำามา

แสดงผล และการวิเคราะห์ควบคู่กับผลการศึกษา

เชื่อโยงกับลงในแผนที่แสดง โดยการใช้เทคนิค

วิเคราะห์การซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay analysis)

ร่วมในการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อให้ได้มา

ซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ที่ถูกต้องที่

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ศึกษา (รูปที่ 2)



แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง
ดร. วิทยา ดวงธิมา และ ดร. ชาคริน เพชรานนท์ 590

6. สรุปผลการศึกษา

 จากแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางได้นำาเอา

แนวความคิดของ TOD เข้ามาใช้ปรับปรุงและ

ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุมชนเมือง โดยจะส่งเสริม

ให้มีการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะ

นำามาสู่การพัฒนาพื้นที่ น้ีให้เป็นพื้นที่สำาหรับ

ที่พักอาศัย รวมถึงมีการสร้างทางเท้า การออก-

แบบพื้นที่สาธารณะเพ่ือใช้ในการรองรับกิจกรรม

ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

เพื่อเพิ่มความน่าอยู่ในพื้นที่ สำาหรับแนวทางใน

การพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบสถานี

ระบบขนส่งมวลชนตามหลักการของ TOD ให้

ประสบความสำาเร็จได้จึงต้องคำานึงถึงปัจจัยที่

จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่พักอาศัย อาทิ

เช่น ความหนาแน่น (Density) ความหลากหลาย

ในการใช้พื้นที่ (Diversity) การออกแบบสภาพ

แวดล้อมของพื้นที่ (Design) ระยะทางในการ

เดินทางไปยังสถานีรถไฟ (Distance to Transit) 

ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ (Destination 

Accessibility) และการเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชน

(Transportation Linkage) ที่มีความเชื่อมโยงกับ

พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรม ตลอดจน

เชื่อมโยงกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประ

เภทอื่นๆ

 ทั้งนี้ การกำาหนดสัดส่วนในการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบสถาน ี (TOD 

Types) โดยสถานีที่เป็นสถานีประเภทศูนย์กลาง

ย่านธุรกิจของเมืองจะมีสัดส่วนของพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประเภท Transit Plaza มีขนาดพื้นที่ขนาด

ประมาณ 405 - 2,023 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่

เปิดโล่งขนาดเล็กอยู่ติดกับตัวสถานีเป็นพื้นที่

ใช้สอยแบบพื้นดาดแข็งหรือการจัดการภูมิทัศน์

เพื่อการนันทนาการ เพื่ออำานวยความสะดวก

ต่อผู้ใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นย่านศูนย์กลาง ที่

สามารถรองรับกิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีต่อจำานวน

ที่อยู่อาศัย โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของพื้นที่

ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทางด้านท่ีอยู่อาศัย

กับพื้นที่สาธารณะ พบว่า สัดส่วนของพื้นที่

สาธารณะกับพื้นที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่สัดส่วน 1:5 

โดยประมาณ ดังนั้น การพัฒนาที่สาธารณะโดย

รอบสถานีขนส่งระบบรางบริเวณรอบสถานี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะข้ึนอยู่กับการกำาหนด

ประเภทของสถานีตามบริบทของพื้นที่โดยรอบ

สถานีขนส่งและการเข้าถึง (accessibility) ที่อยู่

ติดกับระบบคมนาคมขนส่งที่มีทั้งความพร้อม

ที่มีสะดวกสบายและเอื้อต่อการใช้ระบบขนส่ง

มวลชนสาธารณะและการเดินเท้า

ที่มา: ผู้วิจัย, 2560 

รูปที่ 3  แสดงถึงแนวทางการออกแบบวางผังที่อยู่และ
พื้นที่สาธารณะบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง 
สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ศักยภาพของการเข้าถึงเชิงพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการวางแผน

โครงสร้างพื้นฐาน กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Potential of Spatial Accessibility for Guideline 

for Infrastructure Planning Case study 

of Mae Rim municipality, Chiangmai Province
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บทคัดย่อ

 เทศบาลตำาบลแม่ริมหน่ึงในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่มีการขยายตัวของชุมชนอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งจำาเป็นในการหาแนวทางการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเหมาะสม งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วย

แบบจำาลอง Space Syntax ร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ และการสำารวจพื้นที่ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากพบบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) และ

รอบสถาบันราชการของศูนย์กลางของเมืองที่โครงข่ายสัญจรมีรูปแบบโครงข่ายถนนหลักแบบก้างปลา 

มีค่าเฉลี่ยศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ระดับเมือง 0.962434 โครงข่ายถนนย่อยมีลักษณะเป็นบล็อกและ

ถนนปลายตันมีค่าศักยภาพการเข้าถึงน้อย แต่มีค่าศักยภาพในการเดินระยะ 200 400 และ 800 เมตร

ที่ดี โดยรูปแบบโครงข่ายและค่าศักยภาพการเข้าถึงดังกล่าวนับเป็นข้อพิจารณาสำาคัญที่ควรคำานึงถึง

แนวทางในการวางแผนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคต

คำาสำาคัญ: การเข้าถึงเชิงพื้นที่  โครงข่ายสัญจร   สเปซ ซินแทกซ์  เทศบาลตำาบลแม่ริม

Abstract

 Mae Rim municipality is the one metropolitan area of Chiang Mai, which has resulted in 

rapid expansion of the community. For this reason, Mae Rim municipality needs to plan the 

development of the Infrastructure. This research aims to analyze the potential spatial access to 

infrastructure services. To use as the basis for infrastructure planning and development using 

space syntax analysis. The results show that dense commercial and residential areas are found 

on Highway 107 and around the city center. Network roaming has the average potential to reach 

urban areas at a great level 0.962434.  The Circulation network has a block pattern and dead 
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end road with less potential of accessibility, but potential of accessibility by walking distance 

at 200 400 and 800 meters are better. This is an important consideration that should take into 

consideration for guidelines to planning and development an infrastructure appropriately for the 

future.

Keywords: Spatial Accessibility, Circulation Network, Space Syntax, Mae Rim Municipality

 

1.บทนำา

 เทศบาลตำาบลแม่ริมต้ังอยู่ในพื้นที่อำาเภอ

แม่ริม อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณ 10 กิโลเมตร มีการขยายตัวของชุมชน

อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความเจริญและเป็น

ศูนย์กลางความเจริญทางตอนเหนือของเมือง

เชียงใหม่ปัจจุบันมีการขยายตัวของธุรกิจการ

ท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ

จำานวนมาก อีกทั้งเป็นทางผ่านเพื่อไปยังอำาเภอ

ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทำาให้เทศบาลตำาบล

แม่ริมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี อย่างไรก็ดี

ชุมชนประสบปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งและ

การจราจรคับคั่งและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้

เมืองเชียงใหม่มากที่สุด โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุ-

ประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐาน 

(Spatial morphology) ของชุมชนในเขตเทศบาล

ตำาบลแม่ริมด้วยวิธี Space Syntax  เพื่อวิเคราะห์

ศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนที่ของโครงข่ายทางสัญจร  

สำาหรับเป็นแนวทางในการวางแผนการบริการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเหมาะสมกับพื้นที่  

สอดคล้องกับการเข้าถึงของโครงข่ายสัญจรและ

การใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ต่อไป

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 Hillier (1993) กล่าวถึงโครงข่ายของพื้นที่

ว่างสาธารณะและพื้นที่เพื่อการสัญจรที่เชื่อมโยง

กันเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญมากในการต้ัง

ถ่ินฐาน เพราะนอกจากจะทำาหน้าท่ีเป็นโครงสร้าง

เชิงพื้นที่แล้ว ยังเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของ

เมืองที่ผู้คนใช้สำาหรับการดำาเนินชีวิต  ซึ่งสอด-

คล้องกับ Jacobs (1961) ที่ว่าพื้นที่ว่างสาธารณะ

และพื้นที่เพื่อการสัญจรเป็นปัจจัยที่ชี้วัดคุณภาพ

ของเมือง ถนนสามารถดึงดูดให้ผู้คนสัญจรผ่าน

ไปมาอยู่ตลอดเวลา ทำาให้เมืองเกิดบรรยากาศ

ที่ดีเอื้อให้เกิดร้านค้าและกิจกรรมที่ผสมผสาน  

Whyte (1980, 1988) เสนอว่าพื้นที่ว่างสาธารณะ

ที่ประสบความสำาเร็จ จะต้องมีความเลื่อนไหล

เชื่อมต่อกันของมุมมองของเส้นทางสัญจรอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยพื้นที่ว่างสาธารณะนั้นต้อง

สะดวกต่อการเข้าถึง และต้องมีการเชื่อมต่อพื้น

ที่นั้นๆเข้ากับพื้นที่อื่นๆ ภายในเมือง เพื่อให้คง

ความหนาแน่นของปริมาณการสัญจรในพื้นที่

ไว้ได้

 เช่นเดียวกันทฤษฎีการสัญจรอิสระ (Theory 

of Natural Movement) ของ Hillier et al.(1984) 

เสนอแนวคิดสำาคัญว่า โครงข่ายพื้นที่สาธารณะ

และการสัญจรภายในเมือง ควรมีการเชื่อมโยง

อย่างทั่วถึงและสัมพันธ์กัน เพื่อเอื้อให้เกิดพื้นที่

ที่มีความสะดวกในการเข้าถึง (move to) และการ

ผ่าน (move through) ไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้อย่าง

อิสระเอื้อให้เกิดการผสมผสานผู้คนทั้งในและ

นอกพื้นที่ โดยการสัญจรอิสระที่เป็นไปอย่างไม่

เท่าเทียมกันจะส่งผลให้เกิดการกระจายกิจกรรม
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ที่แตกต่างกันบนโครงข่าย ในบริเวณที่มีระดับ

การสัญจรที่เบาบาง มักเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพ

ในการเข้าถึงต่ำา มีแนวโน้มที่จะพบกิจกรรมที่

ต้องการความสงบ เช่น ศาสนสถาน ที่พักอาศัย 

ส่วนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงสูง มีแนว

โน้มที่จะพบกิจกรรมที่อาศัยประโยชน์จากการ

สัญจรผ่านไปมาของผู้คน เช่น ตลาด ย่านธุรกิจ 

และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ

 Hillier and Hanson (1984) เสนอถึงชุด

ทฤษฎีดังกล่าวและเทคนิค Space Syntax อธิบาย

ชุดทฤษฎีและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายทางสัญจร 

รวมทั้งพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในเมือง (Movement 

and public spatial network) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของทฤษฎีการสัญจรอิสระ (Theory of Natural 

Movement) การวิเคราะห์เริ่มต้นจากแบบจำาลอง

เชิงสัณฐาน (Spatial model) ของพื้นที่ด้วยการ

สร้างแผนภูมิแสดงหน่วยย่อยภายในพื้นที่น้ันๆ 

รวมทั้งโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างหน่วย

เหล่านั้น เช่น ในระบบ 2 ระบบที่ประกอบไป

ด้วยหน่วยพื้นที่ย่อย 3 หน่วยเหมือนๆ กัน แต่

มีความแตกต่างกันในลักษณะของการเชื่อมต่อ

ระหว่างหน่วย  สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดง

ความสัมพันธ์ได้แตกต่างกัน (รูปที่ 1)  ในหลัก

การเดียวกัน หากพื้นที่นั้นมีขนาดใหญ่เป็นระดับ

เมืองการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยพื้นที่ย่อยภายในเมืองก็คือ การแบ่งพื้นที่ 

สาธารณะของเมืองนั้นๆ ออกเป็นหน่วยพื้นที่

ย่อยต่อๆ กันหน่วยพื้นที่ย่อยเหล่านี้ เรียกว่า 

Convex Spaces  จากนั้นจึงพิจารณาว่ามีหน่วย

ย่อยใดบ้างที่เชื่อมต่อกันได้ตามสภาพจริง (เดิน

ถึงกันได้และมองเห็นกันได้) จากนั้นทำาการลาก

เส้นที่ยาวที่สุด โดยการใช้จำานวนเส้นที่น้อยที่สุด

เพื่อเชื่อมต่อระหว่างหน่วยพื้นที่ย่อยเหล่าน้ัน 

เส้นเหล่านี้ เรียกว่า เส้นแอกเซียล (Axial lines) 

ระบบโครงข่ายทั้งหมดของเส้นแอกเซียลก็คือ

โครงข่ายเชิงสัณฐานของพื้นที่สาธารณะทั้งหมด

ของเมือง (ไขศรี, 2548) (รูปที่ 2)

 
ที่มา: Hillier, 1984

รูปที่ 1 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพื้นที่ย่อยที่
แตกแต่งกัน 2 ระบบในเรื่องการเชื่อม และการเข้าถึงของ
พื้นที่ 

 
ที่มา: Hillier, 1984

รูปที่ 2 การสร้างแบบจำาลองเชิงสัณฐาน (spatial con-
figuration model)
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 3.วิธีดำาเนินการศึกษา

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ หน่วยของ

การวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ โครงข่าย

สัญจรเทศบาลตำาบลแม่ริม โดยวิธีวิจัยที่สำาคัญ 

ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของพื้นที่  

ด้วยการสำารวจพื้นที่

 2. วิเคราะห์โครงข่ายสัญจรและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 

เส้นทางสัญจร ในพื้นที่เทศบาลตำาบลแม่ริม จาก

ฐานข้อมูลระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 

 3. วิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ของ

โครงข่ายสัญจรด้วยแบบจำาลองเชิงพื้นที่สแปซ 

ซินแทกซ์ (Space Syntax) โดยใช้ฐานข้อมูลโครง

ข่ายสัญจรมาสร้างแผนที่แอกเซียล (Axial map) 

แสดงด้วยเส้นแอกเซียล ที่แต่ละเส้นเป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างสัณฐานพื้นที่ 

กับระดับความนิยมในการใช้งานของพื้นที่ หรือ

เส้นทางสัญจรและเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยพื้นทีย่อยที่เชื่อมต่อกันได้ตามสภาพจริง

นำาเอาทุกเส้นมาจัดลำาดับความสัมพันธ์โดยการ

จัดลำาดับการเข้าถึงพื้นที่ที่สัญจรในทางคณิต-

ศาสตร์ ด้วยการหาค่าศักยภาพการเข้าถึงของพ้ืนท่ี 

(Integration value) ของแต่ละเส้นด้วยสมการ 

(Hillier, 1996)

 RA = 2(MD-1) / k-2

โดย RA (Relative Asymmetry) คือ ค่าประสิทธิภาพ

 การเข้าถึงของพื้นที่ (Integration value)

 MD  (Mean Depth) คือ ความลึกเฉลี่ย

 ของเส้นเเอกเซียล

k  คือ จำานวนเส้นเเอกเซียลทั้งหมดในระบบ

      โครงข่าย

 การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์แผนที่โครงสร้าง

เชิงสัณฐานทั้ง 3 ระดับ คือ 

 1) ศักยภาพการเข้าถึงระดับพื้นที่รวม หรือ

ระดับเมือง (Global integration value) เป็นการ

คำานวณค่าเฉลี่ยความลึกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง

จากเส้นทางทั้งหมดในโครงข่าย ซึ่งถือเป็นความ

สัมพันธ์ในภาพรวมทั้งระบบ โดยถนนสายสำาคัญ

ที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูงจะมีค่าที่วัดได้สูงและ

แสดงด้วยเส้นสีแดง แสดงถึงการเป็นถนนสาย

หลักสำาคัญ มีการสัญจรมากและมีการเชื่อมต่อ

กับถนนสายอื่นในระบบมาก

 2) ศักยภาพการเข้าถึงระดับพื้นที่เฉพาะ 

หรือระดับย่าน (Local integration value) การ

คำานวณใช้วิธีเดียวกันแต่เทียบจากเส้นทางอื่นๆ 

ถัดไปทุก 2 เลี้ยว ของถนนสามลำาดับ ไม่นับรวม

ทั้งระบบ ถนนสายสำาคัญเฉพาะส่วนของพื้นที่

ที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูงจะมีค่าที่วัดได้สูงและ

แสดงด้วยเส้นสีแดง

 3) ความเชื่อมต่อ (Connectivity Integra-

tion value) วัดว่าถนนเส้นใดเส้นหนึ่งมีเส้นอื่นๆ 

ที่เชื่อมต่อโดยตรงเป็นจำานวนกี่เส้น โดยแนว

โน้มถนนสายหลักจะมีค่าการเชื่อมต่อสูงกว่า ซึ่ง

แสดงด้วยเส้นสีแดง สำาหรับค่าศักยภาพการเข้า

ถึงที่ได้จากการประมวลผลในครั้งนี้ใช้มาตรวัด

ค่ากลาง (Measure of central tendency) ด้วย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

 4) สัมประสิทธิ์ความสามารถในการทำา

ความเข้าใจเมือง(Intelligibility coefficient) วัดความ

สัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่าย

กับการเชื่อมต่อ หากมีค่าสูงหมายถึงโครงข่าย

ประกอบไปด้วยเส้นทางที่ผู้ใช้สามารถจดจำาและ

ทำาความเข้าใจในโครงข่ายได้ดี

 5) สัมประสิทธิ์ความผสาน (Synergy coef-

ficient) ใช้วัดความสัมพันธ์ของศักยภาพการเข้า
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ถึงพื้นที่รวมและพื้นที่เฉพาะ หากมีค่าสูงแสดง

ถึงโครงข่ายนั้นมีความนิยมในการใช้งานหรือมี

โอกาสของการสัญจรสูงโดยทั้งค่าสัมประสิทธิ์

ความสามารถในการทำาความเข้าใจเมืองและค่า

สัมประสิทธิ์ความผสานในการวิจัยน้ีวัดด้วยค่า

สถิติ R2 (R-squared)

 6) วิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนท่ี (Segment

analysis) ด้วยการเดินเท้า ที่ระยะ 200, 400 และ 

800 เมตร ของการสัญจรเพื่อผ่าน (Moving 

through) การสัญจรเพื่อเข้าถึง (Moving to) รัศมี

ที่เหมาะสมของระบบโครงข่ายและที่ต้ังกิจกรรม 

(Node and Radius service)

3.ผลการศึกษา

3.1	 ลักษณะทางกายภาพ	 ประชากรและการ

	 ตั้งถิ่นฐาน

 - ลักษณะทางกายภาพเทศบาลตำาบล

แม่ริมเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น

เทศบาลในปี พ.ศ. 2542 มีเนื้อที่ประมาณ 10.25 

ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจรดตำาบลริมเหนือ ทิศใต้

จรดตำาบลแม่สา ทิศตะวันออกจรดตำาบลเหมือง

แก้ว ทิศตะวันตกจรดตำาบลแม่แรม ครอบคลุม

พื้นที่ทั้งหมดของตำาบลริมใต้และพื้นที่บางส่วน

ตำาบลแม่สา มีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน 

และ หมู่ 1, 2 ตำาบลแม่สา (บางส่วน) ภูมิประเทศ

เป็นที่ดอนมีแม่น้ำาแม่ริมไหลผ่านทางทิศเหนือ มี

แหล่งน้ำาธรรมชาติจากน้ำาตกแม่สาทางทิศตะวันตก

และแม่น้ำาปิงไหลผ่านทางทิศตะวันออก มีลาด

เอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก(รูปท่ี 3)

 - ประชากร มีประชากรรวมทั้งสิน 9,889 

คน เป็นชาย 4,622 คน หญิง 5,213 คน จำานวน

ครัวเรือน 5,213 ครอบครัว (ข้อมูล ณ เดือน 

กันยายน 2555) ความหนาแน่นของประชากร

โดยเฉลี่ย 965 คน ต่อตารางกิโลเมตร

 - การตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่พัก

อาศัยหนาแน่นมากและสถานที่ราชการ มีย่าน

พาณิชยกรรมสองฝ่ังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

107 (ถนนโชตนา)ผ่านตอนกลางพื้นที่ด้านทิศใต้ 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารพักอาศัย พื้นที่เกษตร-

กรรม และสนามกอล์ฟ (ตารางที่ 1)

 จากการวิเคราะห์เส้นแอกเซียล ทั้งหมด 

2,765 เส้น (รูปที่ 4) ทำาการวิเคราะห์ศักยภาพ

การเข้าถึงพื้นที่ของโครงข่ายถนนด้วยแผนที่

แอกเซียลประมวลผลด้วยแบบจำาลองเชิงพื้นที่

สแปซซินแทกซ์เพื่อแสดงผลว่าเส้นทางใดมี

ศักยภาพการเข้าถึงสูงแสดงถึงการมีมีแนวโน้ม

ถูกสัญจรผ่านมาก โดยเส้นทางที่มีศักยภาพการ

เข้าถึงสูงจะแสดงออกมาเป็นวรรณะสีแดงแล้ว

ไล่วรรณะ ตามแถบสเปคตรัมเป็นสีแดง สีส้ม 

สีเหลือง สีเขียว ไปจนถึงกลุ่มของเส้นทางที่มี

ศักยภาพการเข้าถึงต่ำาจะถูกแสดงออกมาเป็น

สีน้ำาเงิน (สมลักษณ์, 2557)

 
ที่มา: Google Earth, 2017

รูปที่ 3 ขอบเขตเทศบาลตำาบลแม่ริม อำาเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารจำาแนกตามอาคารและขนาดพื้นที่ใช้สอยปี พ.ศ. 2558

ลำาดับ
 

ประเภท
 

จำานวนอาคาร ขนาดพื้นที่ของอาคาร

หลังคาเรือน ร้อยละ ตารางเมตร ร้อยละ

1 ที่อยู่อาศัย 3,237 68.93 407,929.60 65.64

2 พาณิชยกรรม 332 7.07 65,248.07 10.50

3 อุตสาหกรรม 51 1.09 16,825.33 2.71

4 การใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน 64 1.36 11,843.56 1.91

5 สาธารณูปโภค 19 0.40 2,999.41 0.48

6 สถาบันการศึกษา 65 1.38 19,866.23 3.20

7 สถาบันศาสนา 209 4.45 29,160.97 4.69

8 สถาบันราชการ 63 1.34 13,900.96 2.24

9 สาธารณูปการอื่นๆ 10 0.21 3,417.97 0.55

10 พื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย 41 0.87 13,581.66 2.19

11 เรือนเพาะชำา 51 1.09 5,451.28 0.88

12 อื่นๆ 554 11.80 31,264.39 5.03

 รวม 4696 100.00 621,489.43 100.00
ที่มา: สำานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 2558 

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 4 เส้น Axial Line เทศบาลตำาบลแม่ริม ทั้งหมด 
2765 เส้น

 

3.2	ศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนท่ีสูงย่านใจกลางเมือง

 พบว่าการสัญจรเส้นทางหลักของเทศบาล

ตำาบลแม่ริม คือ ทางหลวงหมายเลข 107 

(ถนนโชตนา) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากเมือง

เชียงใหม่ผ่านไปยัง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, 

อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเชื่อมต่อกับ

ทางหลวงหมายเลข 1260  เชื่อมต่อไปยังถนน

เชียงใหม่-พร้าว  ผลวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองเชิง

พื้นที่สแปซ ซินแทกซ์ พบว่า ทางหลวงหมายเลข 

107 (ถนนโชตนา) มีค่าศักยภาพการเข้าถึงระดับ

เมืองสูงที่สุด (สีแดง) เป็นแนวถนนแกนหลักของ

เมืองซ่ึงมีรูปแบบโครงข่ายถนนเป็นแบบก้างปลา 

(Fish Bone Type) สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์

อาคารของย่านพาณิชยกรรม ที่ตั้งอยู่ทั้งสอง

ฟากฝั่งถนน ซึ่งแนวถนนดังกล่าวเป็นถนนหลัก

ทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำาบลแม่ริม ที่มีการ

จราจรหนาแน่นในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีย่าน

สถานที่ราชการบริเวณใจกลางชุมชนและล้อม 

รอบๆ ศูนย์กลางชุมชนเป็นย่านที่พักอาศัยหนา

แน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย (รูปที่ 5) 

3.3	ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่น้อย

 พื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงต่ำาแสดงผล

เป็นสีฟ้า-สีน้ำาเงิน ปรากฏบริเวณพื้นที่ย่านพัก

อาศัยของหมู่บ้านบ้านจัดสรร เช่น หมู่บ้าน

ปาล์ม สปา วิลเลจ ลักษณะแปลงที่ดินเป็นบล็อค 
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(Block) และมีถนนซอยเพื่อเข้าถึงของถนนปลาย

ตัน (Dead End) การสัญจรขาดการเชื่อมต่อกับ

พื้นที่โดยรอบนอกจากนั้นยังมีพื้นที่เกษตรตาม

แนวแม่น้ำาแม่ริมไหลผ่านทางทิศเหนือ มีแหล่ง

น้ำาธรรมชาติจากน้ำาตกแม่สาทางทิศตะวันตก 

และแม่น้ำาปิงไหลผ่านทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็น

ถนนที่ใช้เพื่อการขนส่งผลผลิตการเกษตรเป็น

ส่วนใหญ่ (รูปที่ 6)

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 5 ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ระดับรวมและการใช้
อาคารในเขตเทศบาลตำาบลแม่ริม

 

 ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 6 ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ระดับรวม Global
Integration map (RN)

 

 

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 7 ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ระดับย่าน Local 
Integration map (R3)

 

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รปูที ่8  ศกัยภาพในการเขา้ถงึพืน้ทีร่ะดบัรวม Connectivity
Integration map

ตารางที่ 2 แสดงค่าทางสถิติจากการวิเคราะห์โดยแบบ
จำาลองเชิงพื้นที่ สแปซ ซินแทกซ์

Connectivity Integration 
[RN]

Integration 
[R3]

Average 2.112 0.242653 0.962434

Minimum 1 0.096916 0.333333

Maximum 12 0.403836 2.651650

S.D. 0.647 0.060786 0.264291
(ที่มา: ผู้วิจัย)

3.4	ความสัมพันธ์ของการสัญจร	

3.4.1	สัมประสิทธิ์ความสามารถในการทำาความ

	 เข้าใจพื้นที่	(Intelligibility	Coefficient)
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 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสามารถ

ในการทำาความเข้าใจพื้นที่ของการเข้าถึงใน

ระดับเมือง (Rn) กับการเชื่อมต่อ (Connectivity) 

ของโครงข่ายมีค่าความสัมพันธ์ (R2) 0.031446  

(ตารางที่ 3) แสดงถึงความเข้าใจในการเลือกใช้

เส้นทางของผู้ใช้โครงข่ายมีน้อย ผู้คนที่สัญจรบน

โครงข่ายมีแนวโน้มมองภาพรวมโครงข่าย

สาธารณะได้ยากในระดับเมืองและการเชื่อมต่อ  

จดจำาเส้นทางได้ยาก 

 ผลวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

ความสามารถในการทำาความเข้าใจพื้นที่ของการ

เข้าถึงในระดับย่าน (R3) กับการเชื่อมต่อของโครง

ข่าย (Connectivity) มีค่าความสัมพันธ์กันค่อน

ข้างดีมีค่าความสัมพันธ์ (R2)0.647134 (ตารางที่ 

3) แสดงถงึโครงขา่ยนีก้อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการ

เลือกใช้เส้นทางในระดับดี ผู้คนที่สัญจรบนโครง-

ข่ายมีแนวโน้มมองภาพรวมโครงข่ายสาธารณะ

ได้ดี  ทั้งในระดับย่านและการเชื่อมต่อการเดิน

ทางสัญจรบนโครงข่ายทำาได้ง่ายสามารถจดจำา

เส้นทางได้ดี

3.4.2	สัมประสิทธิ์ความผสาน	 (Synergy	 Coef

	 ficient)

 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความผสาน

ของการเข้าถึงในระดับเมือง (Rn) และระดับย่าน 

(R3) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (R2)  0.130767

(ตารางที่ 3) แสดถึงศักยภาพการเข้าถึงโครงข่าย

ถนนในระดับเมืองและระดับย่าน มีความสัมพันธ์

กันน้อย  หมายความถึงโครงข่ายการเข้าถึงของ

ถนนในเทศบาลตำาบลแม่ริมของถนนหลักและ

ถนนรองมีความผสานกันค่อนข้างน้อย  ซึ่งจาก

โครงสร้างของถนนหลักเป็นรูปแบบก้างปลาและ

ถนนรองเป็นถนนของกลุ่มบ้านและเป็นถนน

ปลายตัน

ตารางที่ 3 แสดงค่าทางสถิติจากการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของการสัญจร

Correlation R2

Intelligibility Coefficient

      - Rn & Connectivity 0.031446

      - R3 & Connectivity 0.647134

Synergy Coefficient

      - Rn & R3 0.130767

(ที่มา: ผู้วิจัย)

3.5	ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ด้วยการเดินเท้า	

	 (Segment	analysis)

 เป็นการวิเคราะห์โครงข่ายสัญจรของรัศมี

การเดินเท้าที่ 200, 400 และ 800 เมตรในระยะ

ที่ผู้คนสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันบนโครงข่ายได้

ในชวีติประจำาวนั โดยทำาการวเิคราะหค์า่ความลกึ

ของการเข้าถึง (Integration) ของเส้นทางโดยแบ่ง

ออกเป็นระยะๆ ทำาให้ประมวลผลค่า ได้ละเอียด

มากข้ึนและเป็นการทำาความเข้าใจโครงข่ายสัญจร

จาก Local Point of View

ตารางที่ 4 ระยะเวลาเดินทางตามระยะทางของ
ประเภทการสัญจร

Radius 200 m. 400 m. 800 m.

Walk (min) 2.5 5 10

Cycle(min) 1.25 2.5 5

Car (min) 1.25 2.5
(ที่มา: ผู้วิจัย)

3.5.1	ช่วงของเส้นทางสัญจรที่ถูกสัญจรเพื่อผ่าน	 

	 (Moving	through)

 ผลวิเคราะห์พบว่าเส้นทางสัญจรที่ถูก

สัญจรเพื่อผ่านในระบบทั้งหมดจะอยู่ที่ทางหลวง

หมายเลข 107 (รูปที่ 12)และระยะการเดินเท้าใน

รัศมี 200, 400 เมตร ส่วนใหญ่พบบริเวณชุมชน
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อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง โดยเฉพาะหมู่บ้าน

จัดสรรทางทิศเหนือและกลุ่มชุมชนบริเวณโดย

รอบย่านสถาบันราชการอำาเภอแม่ริม ส่วน

ระยะ 800 เมตร พบว่า บริเวณย่านถนนบริเวณ

ศูนย์กลางตลาดสดแม่ริม และถนนพระตำาหนัก

ดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 12 แสดงช่วงของเส้นทางสัญจรที่ถูกสัญจรเพื่อผ่าน 
(Moving through) ของระยะเดินเท้า 200, 400, 800 
เมตร

3.5.2	รัศมีบริการที่เหมาะสมของระบบ	 (Radius	 

	 service)

 ผลวิเคราะห์รัศมีบริการที่เหมาะสมของทั้ง

ระบบพบว่าถนนทางหลวงหมายเลข 107 ช่วง

ศูนย์กลางเทศบาลตำาบลแม่ริมมีค่าดีที่สุด (รูปที่ 

13) รองลงมาคือถนนทางหลวงหมายเลข 1260 และ

ถนนสายรองที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข

107  อย่างไรก็ดีผลวิเคราะห์ไม่พบระยะท่ีเหมาะสม

ในรัศมี 200 เมตร ส่วนรัศมี 400 เมตรและ 800  

เมตร ส่วนใหญ่พบภายในบริเวณชุมชนอยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลางของหมู่บ้านจัดสรรและ

ชุมชนตามแนวลำาเหมืองทางทิศเหนือ รวมถึง

ถนนย่านพระตำาหนักดาราภิรมย์ 

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 13 แสดงช่วงรัศมีบริการที่เหมาะสมของระบบ
(Radius service) ในระยะเดินเท้า 200, 400, 800 เมตร

 

3.5.3	รัศมีบริการที่เหมาะสมของที่ตั้งกิจกรรม	

	 (Node)

 ผลวิเคราะห์พบว่ารัศมีบริการที่เหมาะ

สมของที่ตั้งกิจกรรมของในรัศมี 200, 400 และ 

800 เมตร พบกระจายตัวอยู่ในย่านถนนชุมชน

ทางทิศเหนือ และถนนพระตำาหนักดาราภิรมย์ 

รวมถึงบริเวณโดยรอบย่านสถาบันราชการของ

อำาเภอแม่ริม (รูปที่ 14)

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 14 แสดงช่วงรัศมีการบริการที่เหมาะสมของที่ตั้ง
กิจกรรม (Node) ในระยะเดินเท้า 200, 400, 800 เมตร

 

3.5.4	รัศมีบริการท่ีเหมาะสมของระบบสำาหรับคน

	 ในพ้ืนท่ีในการสัญจรเพ่ือเข้าถึง	(Moving	to)

 รัศมีบริการที่เหมาะสมของระบบสำาหรับ

คนในพื้นที่ในการสัญจรเพื่อเข้าถึงในระยะ 200, 
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400 และ 800 เมตร ยังพบอยู่ในย่านชุมชน 

หมู่บ้านทางทิศเหนือและย่านถนนทางเข้าพระ

ตำาหนักดาราภิรมย์และบริเวณโดยรอบย่าน

สถาบันราชการของอำาเภอแม่ริม (รูปที่ 15)

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 15 แสดงช่วงรัศมีการบริการที่เหมาะสมของที่ตั้ง
กิจกรรมในระยะเดินเท้า 200, 400, 800 เมตร

4.สรุปผลการศึกษา

 จากผลวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงเชิง

พื้นที่สรุปได้ว่าลักษณะโครงสร้างเชิงสัณฐานของ

โครงข่ายถนนของเทศบาลตำาบลแม่ริมมีรูปแบบ

โครงข่ายถนนหลักแบบก้างปลา (Fish Bone Type) 

ถนนที่มีศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่มากในระดับ

เมืองสูงที่สุดคือ ถนนทางหลวงหมายเลข 107, 

ถนนทางหลวงหมายเลข 1260 ถนนทางหลวง

หมายเลข 1096 ตามลำาดับถนนดังกล่าวนับเป็น

เส้นทางสำาคัญของเทศบาลตำาบลแม่ริมที่มีการ

สัญจรของยวดยาน ผู้คน และมีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่สำาคัญของเมือง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้ง

ของย่านสถาบันราชการ  สำาหรับในส่วนบริเวณ

ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงน้อย ได้แก่ บริเวณ

ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนซอยต่างๆ เนื่องจาก

รูปแบบโครงสร้างของโครงข่ายถนนที่มีความลึก

จากถนนสายหลักมาก  และค่าศักยภาพการเข้า

ถึงดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับย่านการใช้

ประโยชน์ที่ดินของอาคารและสิ่งก่อสร้างเช่นกัน

ในด้านของศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ที่ของการ

เดินเท้า (Segment analysis) ของระยะเดินเท้า 

200, 400 และ 800 เมตร พบว่า พื้นที่ที่มีศักย-

ภาพในการเข้าถึงที่ดี คือบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน

จัดสรร ชุมชนตามแนวลำาเหมืองทางด้านทิศเหนือ

ของเทศบาล และแนวถนนย่านพระตำาหนักดารา

ภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง

กับย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารส่ิง

ก่อสร้างประเภทย่านพักอาศัยเช่นเดียวกัน 

 อย่างไรก็ดีผลวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงข้อ

พิจารณาในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานอย่าง

สอดคล้องกับศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ของย่าน

ศูนย์กลางเมืองย่านพาณิชยกรรมของแนวโครง

ข่ายถนนหลักรูปแบบก้างปลา และศักยภาพการ

เข้าถึงในส่วนของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการถึงใน

ระดับท้องถ่ินและหมู่บ้านของความเป็นศูนย์กลาง

ในระยะที่เหมาะสมของการเดินเท้าภายในของ

ละแวกชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปจากถนนหลัก ของ

รูปแบบถนนปลายตันที่ไม่เชื่อมต่อกัน อันเป็น

แนวทางในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานอย่าง

เหมาะสมกับศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ การใช้

ประโยชน์ที่ดินและอาคาร รวมไปถึงย่านชุมชน

ละแวกบ้านต่อไป
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บทคัดย่อ

 กรอบนโยบายเป็นเครื่องมือกำาหนดทิศทางการพัฒนาที่ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ในการดำาเนิน

งานตามพันธกิจหรืออำานาจที่ระบุไว้ นโยบายจึงเป็นตัวแปรสำาคัญอันส่งผลต่อการผลักดันการพัฒนา

พื้นที่รอบสถานีระบบราง การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษานโยบายที่ส่งผลต่อพัฒนาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำาคัญ

ผ่านการสรุปอุปนัย การวิเคราะห์เชิงเหตุผล และเชิงลำาดับชั้น โดยใช้กลุ่มปัจจัยเป็นเกณฑ์พิจารณามิติ

พัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย กรอบนโยบาย กฎหมาย โครงสร้างการบริหาร และการพัฒนากายภาพ  

โดยทำาการรวบรวมข้อมูลจากตัวแทน 5 กลุ่มงาน 18 ท่าน ประกอบด้วย 1) วิชาการ 2) นโยบายและ

แผน 3) ผังเมือง 4) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5) งานระบบราง โดยสามารถสังเคราะห์แผนทางเลือก

เชิงนโยบาย 4 ระยะ ได้แก่ แผนนำาร่อง (5 ปี) ระยะสั้น (10 ปี) ระยะกลาง (15 ปี) และระยะยาว (20 ปี) 

เพื่อกำากับดูแลและควบคุมการพัฒนาระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

คำาสำาคัญ: การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง  ระบบราง  กรอบนโยบาย

Abstract

 Policy framework is an effective tool to define development direction. All organizations is 

required to adapt and apply for execution of planning and development performance according 

to the stated missions and duties. Consequently, policy plays an important role to drive on the 

Transit-Oriented Development. Therefore, this research aimed to study the analysis process of 

the TOD policy factors that influence on the development through Analytic Induction, Causal - Ef-

fect Analysis and Analytic Hierarchy Process (AHP). Based on this process, 4 dimensions which 

comprise of policy making process, regulations, organization structure and spatial development 

was performed on the basis 5 different agencies of 18 key informances, 1) academic 2) policy 

and plan 3) urban planning 4) real estate development 5) system development Finally, the policy 

recommendation can be exhibited into 4 phases (5 – 20 years); to direct the policy framework 

and development sequence to lead to the sustainability of transit-oriented development.

Keywords: Transit-Oriented Development, Rail Transit, Policy Analysis
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1. บทนำา

 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

ระบบราง คือ การพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชน

ระบบรางร่วมกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์

ที่ดินโดยรอบสถานี เพื่อเพิ่มปริมาณการเดินทาง

ให้แก่ระบบรางผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

อำานวยความสะดวกในการเดินทาง การพัฒนา

พื้นที่รอบสถานีจึงไม่ใช่การพัฒนาเชิงเด่ียวแต่

เป็นการพัฒนาบูรณาการระบบรางกับพ้ืนที่รอบ

สถานี รวมถึงการบูรณาการระบบขนส่งมวลชน

รูปแบบต่างๆ ด้วยกัน เพื่อยกระดับความเชื่อม

โยงของโครงข่ายระบบขนส่งอันก่อให้ เกิด

ปริมาณการเดินทางในระบบแทนการใช้รถยนต์

ส่วนบุคคลมากขึ้น (นคร จันทศร, 2560) อย่างไร

ก็ตาม กฎหมายอันเป็นผลพวงจากการกำาหนด

กรอบนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันกลับกลาย

เป็นข้อจำากัดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี ส่งผล

ให้การดำาเนินงานพัฒนาและการประสานงาน

อย่างที่ควรจะเป็นไม่สามารถทำาได้ การพัฒนา

จึงจำาเป็นต้องอาศัยการวางกรอบนโยบายการ

พัฒนาเพื่อก่อให้เกิดผลักดันเชิงนโยบายควบคู่

กันไปด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำานวยให้เกิดการพัฒนา

และควบคุมการพัฒนาให้อยู่ในกรอบที่ควร ภาย

ใต้ข้อกำาหนดทางกฎหมายซึ่งเป็นกรอบขอบเขต

การดำาเนินการของหน่วยงาน จึงเป็นสิ่งสำาคัญ

ในการควบคุมการพัฒนาให้ถูกดำาเนินไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส โดยอาศัยกรอบนโยบาย

และแผนพัฒนาชาติเป็นเคร่ืองนำาทางการพัฒนา 

(จุมพล หนิมพานิช, 2549) ด้วยความหลากหลาย

ของมิติการพัฒนาที่ทับซ้อนดังข้างต้น การวิจัย

จึงแบ่งมิติการพัฒนาที่มีอิทธิพลและบทบาทใน

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเป็น 4 ด้านสำาคัญ 

ได้แก่ 1) ด้านการกำาหนดกรอบนโยบายและการ

วางแผนพฒันาภาพรวม 2) ดา้นการออกกฎหมาย 

ข้อกำาหนด หรือมาตรการสนับสนุนต่างๆ 3) มิติ

การพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหารและการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  และ 4) ด้าน

การพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์เชิง

รูปธรรมของมิติการพัฒนา 3 ด้านแรก ทั้งนี้ 

แม้การพัฒนาจะมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ การ

ผลักดันการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

ระบบราง แต่ด้วยลักษณะจำาเฉพาะตัวของกลไก

และรูปแบบการพัฒนาจึงส่งผลให้แต่ละมิติการ

พัฒนามีแผนทางเลือกเชิงนโยบายเฉพาะด้าน 

ซ่ึงพิจารณาด้วยเกณฑ์เฉพาะมิติการพัฒนาที่

ผ่านการคัดกรองจากตัวแทน เพื่อกำาหนดแผน

ทางเลือกที่ได้น่าเชื่อถือและนำาไปปรับใช้ได้จริง

2. ขอบเขตการศึกษา

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาและ

เชิงเสนอแนะร่วมกัน ขอบเขตเน้ือหาท่ีใช้วิเคราะห์

และคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงประกอบด้วย 

4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและแผน 2) ด้าน

กฎหมายและขอ้กำาหนด 3) ดา้นโครงสรา้ง บทบาท 

และพันธกิจหน่วยงาน 4) ด้านแนวคิดการพัฒนา

พื้นที่รอบสถานีขนส่ง (TOD) และแนวทางการ

พัฒนาของเมืองกรณีศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ  

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของ

ผู้กำาหนดนโยบาย และนำาสู่การวิเคราะห์ปัจจัย

สำาคัญในการกำาหนดนโยบาย (Dunn, 1981) 

และสังเคราะห์แผนทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy 

Options) แยกรายมิติการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  ทั้งนี้ 

การกำาหนดกรอบนโยบายเป็นการวางแผนภาพ

รวม ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้จึงเป็นลักษณะกรอบ

นโยบายแนวทางการพัฒนาอันประกอบด้วย

กลุ่มปัจจัยสำาคัญอันเป็นข้อควรพิจารณาใน

แต่ละมิติการพัฒนา ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนและกำาหนดรูปแบบแผน

การพัฒนาเชิงต่อไป
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3. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ปัจจัยและสังเคราะห์แผนทาง

เลือก ประกอบด้วย กระบวนการวิเคราะห์ 3 

ขั้นตอน ดังนี้

3.1	กระบวนการสรุปเชิงอุปนัย	(Analytic	

	 Induction)

 เป็นกระบวนการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล

ขั้นแรก เพื่อสรุปและใช้เป็นฐานข้อมูลในกระบวน

การวิเคราะห์ขั้นต่อไป โดยการสรุปเชิงอุปนัยนี้

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวน

ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังขอบเขตงาน

วิจัยเพื่อสรุปข้อมูลเป็นข้อสมมุติฐานชั่วคราว 

(Working Hypothesis) และนำาไปสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวแทนผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานที่

ผ่านการยอมรับเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้ถือเป็น

ข้อสรุปอุปนัยได้

3.2	กระบวนการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบ

	 เชิงเหตุและผล	(Causal	and	Effect	

	 Analysis)

 เป็นการนำาข้อมูลด้านสภาพการณ์พัฒนา

พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางของ

ประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับเมืองกรณีศึกษา

ที่ประสบความสำาเร็จ 3 เมือง ได้แก่ (1) เมือง

โตเกียว (2) เมืองโซล (3) เมืองพอร์ตแลนด์ 

(Calimente, 2012; Hale, 2006) เพื่อนำาสู่

กระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่

เก่ียวข้องว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยสาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบการพัฒนาตามมาบ้าง โดยวิเคราะห์

แบ่งเป็นลำาดับตัวแปรต้นที่ 1 – 3 ที่ส่งผลซึ่งกัน

และกันจนนำาไปสู่ผลกระทบต่อตัวแปรตาม

3.3	กระบวนการวิ เคราะห์ เชิ งลำ าดับชั้น	

	 (Analytic	Hierarchy	Process:	AHP)

 เป็นการจัดลำาดับชั้นของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์

และลำาดับความสำาคัญปัจจัยที่ซับซ้อน ผ่านการ

จัดลำาดับชั้นตามความสำาคัญของปัจจัยที่ใช้เป็น

เกณฑ์ในการพิจารณาหลักและรอง ซึ่งในงาน

วิจัยนี้มีการแบ่งชุดเกณฑ์หลักตามมิติการ

พัฒนา 4 ด้าน และมีชุดเกณฑ์รองแยกรายมิติ

การพัฒนารวมทั้งสิ้น 24 ปัจจัย  โดยตัวแทน

ให้ค่าความสำาคัญปัจจัย 5 ระดับ (Likert Scale) 

เพื่อคัดกรองกลุ่มปัจจัยสำาคัญและนำาสู่การ

ประมวลผลค่าน้ำาหนักปัจจัยเกณฑ์ 9 ระดับของ 

Huizingh and Virolijk (1994) ทั้งนี้ เนื่องจาก

จำาเป็นต้องอาศัยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและ

การให้ค่าความสำาคัญปัจจัยของกลุ่มตัวแทน จึง

ต้องคำานวณค่าดัชนีความสมเหตุสมผล (CI) และ

อัตราความสมเหตุสมผล (CR) ของผลการเปรียบ-

เทียบ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด

จากอคติของผู้ตอบ (วราวุธ วุฒิวณิชย์, 2553)

ที่มา: ผู้วิจัย, 2560

รูปที่ 1  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
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4. ผลการศึกษา

 จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 3 กระบวนการ

ได้ผลการศึกษาวิจัย 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

4.1	ข้อสรุปอุปนัย

 หลังจากนำาข้อสมมติฐานไปสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวแทน สามารถสรุปผลข้อสรุปอุปนัยที่ได้รับ

การยอมรับเกินร้อยละ 80 โดยสังเขป ได้ 4 ด้าน 

ดังต่อไปนี้

4.1.1	ด้านนโยบาย	แผน	และกฎหมาย

 (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดความชัดเจน

ของอำานาจดำาเนินการและบทบาทหน้าที่ตาม

กฎหมายส่งผลให้ไม่เกิดการชี้นำาการพัฒนา 

(ร้อยละ 100.00)

 (2) นโยบายและแนวทางการพัฒนาขาด

ความต่อเนื่องอันเกิดจากอิทธิพลทางการเมือง 

ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการพัฒนากรอบ

นโยบายระดับชาติจึงควรมีความสม่ำาเสมอและ

เป็นแผนระยะยาวที่รัฐบาลทุกชุดต้องปฏิบัติ

ตาม (ร้อยละ 91.67)

 (3) การขาดจุดยืนและเป้าหมายร่วมกัน ส่งผล

ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขาดการ

ประสานงาน ทำาให้แผนพัฒนาหรือการดำาเนิน

การสวนทางกันไม่นำาไปสู่เป้าประสงค์เดียวกันได้ 

(ร้อยละ 91.67)

 (4) นโยบายขาดความชัดเจน ไม่มีการระบุ

เป้าหมายและลำาดับการพัฒนาอย่างชัดเจน ส่ง

ผลให้การรับลูกในระดับย่อยลงมาของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกันและขาดการประสาน

งานองค์รวม เพราะไม่มีแผนนโยบายระดับใหญ่

ชี้นำา (ร้อยละ 83.33) 

4.1.2	 ด้านโครงสร้าง	 บทบาท	 และพันธกิจของ

	 	 องค์กร

 (1) การขาดข้อกำาหนดหรือข้อปฏิบัติที่

หน่วยงานพึงกระทำาให้มีผลการดำาเนินการเป็น

ไปตามเป้าประสงค์ของนโยบายที่วางไว้ ไม่มีการ

พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานใหม่ในกรณีที่

หน่วยงานที่มีผลการดำาเนินงานไม่บรรลุเป้า

ประสงค์ (ร้อยละ 83.33)

 (2) การช้ีนำาการพัฒนาผังเมือง เช่น ข้อกำาหนด

ในการควบคุม FAR และ OSR ที่กำาหนดไว้ใน

ผังเมืองรวมไม่ช้ีนำาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รอบสถานีขนส่งมวชนระบบราง (ร้อยละ 83.33)

 (3) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ที่

หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวข้อง

กระจายอยู่ในหลายกระทรวง จึงประสานงานยาก 

(ร้อยละ 83.33)

 (4) การผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาพ้ืนท่ี

รอบสถานีให้ประสบความสำาเร็จมิอาจเกิดขึ้นได้

จากการพัฒนาเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่

เป็นเชิงนโยบายอันจะก่อให้เกิดการสนับสนุน

และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงกายภาพที่ดี 

(ร้อยละ 83.33)

4.1.3	ด้านสถานการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบัน

 (1) การขาดการพัฒนาแบบบูรณาการ การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง (Modal Shift) 

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่เกิดการประสานงาน

และการวางแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ (ร้อยละ 

91.67)

4.1.4	ด้านแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

	 	 ขนส่ง	 (Transit-Oriented	 Development:	

	 	 TOD)

 (1) ควรพัฒนาพ้ืนท่ีให้มีความกระชับ หนาแน่น

และหลากหลาย เพื่อดึงดูดให้เกิดการเดินทางใน

ระยะสั้นและส่งเสริมการเดินเท้าในพื้นที่ (ร้อยละ

100.00)
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 (2) ควรพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้

เชื่อมต่อและบูรณาการ ทั้งระหว่างระบบขนส่ง

สาธารณะรูปแบบอื่นๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบขนส่งที่สอดคล้อง

กับความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ

สถานี (ร้อยละ 100.00)

 (3) ควรพัฒนาที่อยู่อาศัยให้หลากหลายใน

พื้นที่รอบสถานีอันเหมาะสมกับสภาพสังคม

เศรษฐกจิ และประชาชนทกุกลุม่สามารถเอือ้มถงึ

เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ

ขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ประชาชน (ร้อยละ 100.00)

 (4) ควรพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสม

ต่อบริบทและกิจกรรมของพื้นที่ที่ประชาชนทุก

กลุ่มสามารถเข้าถึงได้เพ่ือรองรับการทำากิจกรรม

ที่หลากหลายและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (ร้อยละ 

91.67)

 (5) ควรพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามอัตลักษณ์

เฉพาะของพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งระบบราง (ร้อยละ 

91.67)

4.2	ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

 จากการให้ค่าคะแนนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 

กลุ่มงานจะได้ออกมาเป็นค่าน้ำาหนักความสำาคัญ 

(W) ของเกณฑ์การพิจารณาหลักและรอง จาก

นั้นนำาค่าน้ำาหนักดังกล่าวมาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (CI) และอัตราความสอดคล้อง (CR) 

จากสมการที่ 1 - 2

 CI = (
max

 – n) / n – 1 (1)

 CR = CI / RI (2)

โดยยึดค่า RI ตามดัชนีค่าสุ่มความไม่สมเหตุ

สมผลของ Sahoo (1998) และ Saaty (2008)

4.2.1	กลุ่มปัจจัยด้านลักษณะกรอบนโยบาย	(P)

 กลุ่มปัจจัยหลักด้านนี้มีค่าน้ำาหนักความ

สำาคัญ (W) เท่ากับ 0.4231 ดัชนีความสอดคล้อง 

(CI) เท่ากับ 0.004 และอัตราความสอดคล้อง 

(CR) เท่ากับ 0.004  โดยจำาแนกกลุ่มปัจจัยย่อย

ที่ใช้พิจารณาแผนทางเลือกเชิงนโยบายเรียง

ลำาดับปัจจัยย่อยตามค่าน้ำาหนักความสำาคัญ (W) 

ที่ใช้พิจารณาดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กลุ่มปัจจัยย่อย P

ปัจจัยย่อยที่ใช้พิจารณา (P) ค่าน้ำาหนักฯ (W)

1. มีเป้าประสงค์การพัฒนาและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

0.225

2. มีการระบุลำาดับการพัฒนาของ
แต่ละแผนในนโยบาย

0.225

3. เป็นกรอบนโยบายและกรอบการ
พัฒนาระยะยาว

0.163

4. คำานึงถึงสาธารณชนเป็นหลัก 0.144

5. มีความสอดคล้อง ความ
สม่ำาเสมอ และความต่อเนื่อง

0.126

6. เป็นการวางนโยบายและแผน
อย่างบูรณาการระหว่างการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

0.115

4.2.2	กลุ่มปัจจัยด้านกฎหมายและมาตรการ	(R)

 ปัจจัยด้านนี้มีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ (W) 

เท่ากับ 0.2272 โดยจำาแนกกลุ่มปัจจัยย่อยดัง

ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กลุ่มปัจจัยย่อย R

ปัจจัยย่อยที่ใช้พิจารณา (R) ค่าน้ำาหนักฯ (W)

1. ข้อกำาหนดทางผังเมือง เพื่อ
ชี้นำาให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้
ใช้ประโยชน์ที่หนาแน่น กระชับ 
หลากหลาย

0.500

2. มาตรการส่งเสริมการร่วมทุน 0.250

3. มาตรการทางผังเมือง เช่น 
มาตรการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ดินพื้นที่รอบสถานีที่
เหมาะสม

0.250

4.2.3	กลุ่มปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารและ

	 	 การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	(O)

 ปัจจัยหลักด้านนี้มีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ 

(W) เท่ากับ 0.2272 ดัชนีความสอดคล้อง (CI) 

เท่ากับ 0.004 และอัตราความสอดคล้อง (CR) 

เท่ากับ 0.004  โดยจำาแนกกลุ่มปัจจัยย่อย ดัง

ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 กลุ่มปัจจัยย่อย O

ปัจจัยย่อยที่ใช้พิจารณา (O) ค่าน้ำาหนักฯ (W)

1. มีเสถียรภาพและการตัดสินใจ
ทางการเมือง

0.256

2. มีการวางโครงสร้างการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน

0.227

ปัจจัยย่อยที่ใช้พิจารณา (O) ค่าน้ำาหนักฯ (W)

3. มีบทบาทการดำาเนินงานพัฒนา
ของหน่วยงานชัดเจน

0.196

4. มีการประสานงานระหว่างหน่วย
งานด้านการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนกับหน่วยงานด้านผังเมือง
หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน

0.194

5. มีความร่วมมืออันดีระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0.128

4.2.4	กลุ่มปัจจัยด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงกายภาพ

 ปัจจัยหลักด้านน้ีมีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ (W) 

เท่ากับ 0.1225 ดัชนีความสอดคล้อง (CI) เท่ากับ 

0.004 และอัตราความสอดคล้อง (CR) เท่ากับ 

0.004  โดยจำาแนกกลุ่มปัจจัยย่อยที่ใช้พิจารณา

แผนทางเลือก ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 กลุ่มปัจจัยย่อย S

ปัจจัยย่อยที่ใช้พิจารณา (S) ค่าน้ำาหนักฯ (W)

1. มีการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับ
ระบบขนส่งอื่น ๆ

0.352

2. มีโครงข่ายทางเดินเท้าและทาง
จักรยานเชื่อมสู่สถานี

0.182

3. มีการจัดสรรที่อยู่อาศัยที่หนา
แน่นและหลากหลาย

0.161

4. พัฒนาโครงข่ายรางเชื่อมระหว่าง
เมืองและภูมิภาค

0.107

5. มีพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ชุมชน

0.064

4.3	แผนทางเลือกเชิงนโยบาย

 จากการคัดเลือกแผนทางเลือกเชิงนโยบาย

ที่มีระดับความพร้อมในการพัฒนาค่อนข้าง

มากขึ้นไป สามารถคัดเลือกแผนทางเลือกเข้าสู่

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำาดับชั้นได้ทั้งหมด 20 

แผน  จากนั้นวิเคราะห์ค่าน้ำาหนักความสำาคัญ (W)

 ของแผนพัฒนาในแต่ละมิติการพัฒนา ผ่านการ

หาผลรวมของค่าน้ำาหนักแผนทางเลือก เปรียบ

เทียบกับเกณฑ์พิจารณาหลักและรองในแต่ละ

มิติการพัฒนา  จากนั้นนำาค่าน้ำาหนักความสำาคัญ

มาพิจารณาคู่กับค่าระดับความจำาเป็นและความ

พร้อมในการดำาเนินการ เพื่อเรียงลำาดับแผน

พัฒนาตามระดับความเป็นไปได้ในการดำาเนินการ 

โดยมีแผนด้านนโยบายเป็นแผนระยะเร่งด่วน

เพื่อเป็นรากฐานและกลไกผลักดันการพัฒนา

ตามมาด้วยแผนด้านการประสานงานและการ

พัฒนาเชิงกายภาพ และแผนด้านการออกฎหมาย

และมาตรการสนับสนุนเป็นแผนทางเลือกระยะ

ยาวเพื่อกำากับดูแลการพัฒนา ดังแสดงในตาราง

ที่ 5 
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ตารางที่ 5 ลำาดับแผนทางเลือกเชิงนโยบาย

ค่า
น้ำาหนัก

แผนทางเลือก
เชิงนโยบาย

ค่าน้ำาหนัก 
(W)

ระยะที่ 1 (5 ปี)

PP01 กรอบนโยบายที่มีทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน

0.237

PP02 การกำาหนดแนวทางการพัฒนาที่
มีลำาดับการพัฒนาเป็นระยะ

0.218

ระยะที่ 2 (10 ปี)

PP05 กรอบนโยบายที่บูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม

0.203

PP04 การส่งเสริมให้สาธารณชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกำาหนดและ
วางแผนพัฒนา

0.179

PP03 การส่งเสริมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำาหนด
และวางแผนพัฒนา

0.160

PR10 การให้สิทธิ์เอกชนในการพัฒนา
พื้นที่รอบสถานีควบคู่กับระบบ

0.095

PO11 การสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 

0.203

PO05 การจัดตั้งองค์กรพัฒนารางและ
พื้นที่รอบสถานี เพื่อความคล่อง
ตัวในการดำาเนินงานและประสาน
งาน

0.197

PO08 การมีพันธกิจและบทบาทในการ
พัฒนาของหน่วยงานที่ชัดเจน

0.169

PS03 การพัฒนาสถานีระบบรางให้
เชื่อมต่อกับโครงข่ายหรือสถานี
ขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ๆ

0.273

PS04 การมีทางเดินทางและทาง
จักรยานเชื่อมเข้าสู่สถานี

0.213

PS01 การพัฒนาพื้นที่ให้มีความหนา
แน่นและหลากหลาย

0.170

ระยะที่ 3 (15 ปี)

PO02 การกำาหนดกลยุทธ์พัฒนาระยะ
สั้น กลาง ยาว ที่สอดคล้องกับ
แนวทางของกรอบนโยบาย

0.101

PO01 การตั้งเป้าหมายการพัฒนา
กิจการขององค์กร

0.073

PS05 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่
เหมาะสมกับพื้นที่

0.136

PS07 การพัฒนาโครงข่ายระบบให้เชื่อม
โยงในภูมิภาค

0.111

PS02 การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

0.094

ตารางที่ 5 ลำาดับแผนทางเลือกเชิงนโยบาย (ต่อ)
ระยะที่ 4 (20 ปี)

PR09 การกำาหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินพื้นที่รอบสถานีใน
กฎหมายผังเมืองรวม

0.185

PR07 การกำาหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยของ
พื้นที่รอบสถานีมากขึ้น 

0.180

PR05 การให้ FAR Bonus ในพื้นที่รอบ
สถานีขนส่งมวลชน

0.176

PR06 การอนุญาตให้ผู้พัฒนาสามารถ
พัฒนาพื้นที่สถานีในแนวตั้งได้

0.149

PR08 การออกมาตรการจำากัดการ
พัฒนาถนนและที่จอดรถในพื้นที่

0.113

PR01 การออกมาตรการควบคุมค่า
โดยสารรถไฟฟ้าให้ประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเอื้อมถึงได้

0.099

PO06 การจัดตั้งหน่วยงานด้านนโยบาย
การพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะ เพื่อ
ประสานงานและกำากับดูแล

0.254

หมายเหต ุ กำาหนดให้ค่ารหัสแผนทางเลือก PP แทนด้าน
การกำาหนดกรอบลักษณะนโยบาย, PR แทนด้านการออก
กฎหมายและมาตรการสนับสนุน, PO แทนด้านโครงสร้างการ
บริหารและการประสานงาน, PS แทนด้านการพัฒนาพื้นที่
เชิงกายภาพ

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 การวางกรอบนโยบายระดับชาติถือเป็นการ

วางทิศทางและกรอบแนวคิดภาพรวมให้แก่

กระทรวงและหน่วยงานยึดเป็นแนวทางการ

ดำาเนินงานมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้ร่วมกันส่งผลให้นโยบายอันเป็นผลลัพธ์ของ

การตัดสินใจของภาครัฐ จึงก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสังคมหลายมิติการพัฒนา  การผลักดันเชิง

นโยบายเปรียบเสมือนกลไกขับเคล่ือนการพัฒนา

ภาพรวมอันมีแผนทางเลือกของงานวิจัยเป็น

กรอบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี อันนำามาซึ่ง

ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งที่เพิ่มขึ้น จนส่ง

ผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางของ

ประชาชนสู่การใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก 

และลดปัญหาการจราจรติดขัดในระยะยาวอย่าง

ยั่งยืน
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บทคัดย่อ

 การสร้างความน่าอยู่และการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในเมืองใหญ่ท่ีมีความแออัด พ้ืนท่ีขาดศักยภาพ

และไม่เป็นระเบียบทางผังเมือง เป็นประเด็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศในปัจจุบัน  โดยถ้ามอง

ออกไปนอกเมืองหรือชุมชนแออัดนี้ ก็จะพบว่าประเทศไทยกำาลังมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้น

ทุกส่วนของประเทศ จังหวัดในเขตหัวเมืองใหญ่กำาลังมีสภาพเหมือนกรุงเทพมากขึ้น  การพัฒนาด้าน

การคมนาคมขนส่ง กำาลังรุกคืบทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทาง  ถ้าไม่มีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อีกไม่นานประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เหล่านั้นก็คงต้องประสบปัญหาเช่นเดียว

กับชาวเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแนวความคิดเรื่อง การทำาให้เมืองหรือชุมชน

น่าอยู่ เกิดขึ้นมานานนับสิบปี โดยมีพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เป็น

แนวคิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่ดินในเมืองที่ไม่ได้รับการพัฒนา เป็นที่ดินตาบอดไม่มีทาง

เข้าออก รูปแปลงบิดเบี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า เป็นการดำาเนินการวางแผนจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุง 

จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานจนภายหลังการจัดรูปที่ดินเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า 

แปลงที่ดินได้รับการจัดแปลงใหม่มีมูลค่าสูงขึ้น ชุมชนมีสภาพแวดล้อมและระบบผังเมืองที่ดี มีการ

กระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือ

เอกชนกับภาครัฐ  โดยที่ทางภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิธีดำาเนินการ ประสานกับการพัฒนาชุมชน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ได้แก่  ได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการดำาเนิน

โครงการ  รับรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ  และสามารถนำาไปสร้างเป็น

องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ไปสู่การดำาเนินการโครงการในพื้นที่อื่น ๆ ให้ประสบความสำาเร็จ ซึ่งความ

หมายของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คือ การพัฒนาเมือง หรือชุมชนตามผังเมืองรวมที่ได้วางไว้

แล้วทั่วประเทศเป็นการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทางการปฏิบัติ
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มากยิ่งขึ้น เป็นการกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง โดยประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งชุมชนยุคใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสัดส่วนของพื้นที่โล่ง

ที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศที่ดีให้ชุมชน

Abstract

 At present making the livable and solving problems of the communities in the crowded 

cities which have no potential area and unregulated city plan are preliminary issues of Thailand. 

If viewing countryside we will see that property development happens every part of this country. 

Nowadays the conditions in large provinces are like in Bangkok.  Transportation development is 

advancing both Thailand and its neighbors. Even if there is on land readjustment sooner or later 

people live in the countryside have to encounter the same problems of people live in Bangkok 

or surrounding provinces.  A concept of making city livable was occurred about ten years ago 

by legislating Land Readjustment  Act, B.E. 2547 (2004) in order to solve land problems in 

the undeveloped cities i.e. landlocked land, distorted land conversion format and worthless 

land.  These land  will be planned for readjustment and build infrastructures. When the land 

readjustment  is completed. Land use will be worthwhile and the readjustment land will be more 

valued also. Besides the communities have good conditions and city planning system. Moreover 

there is a distribution fair compensation with cooperation of landlords, private sectors and 

government sectors. All these the government sectors support the operations and coordinate  

with community development unit. 

 A result of this study is to know about problems or obstacles affecting on the operation 

of this project and factors affecting on the project success. Furthermore knowledge from the 

study can be disseminated for successful land readjustment in other area. The meaning of land 

readjustment is developing urban area or community in a principle city plan and expand the 

development of infrastructures all over the country which people can be participate in every 

steps of development for modern community surroundings in good conditions and proper open 

space.
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 เมืองเป็นถิ่นฐานการอยู่อาศัยใช้ชีวิต

ประจำาวันของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ การทำาให้

มีหรือทำาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวก

สบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การ

ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ

ประชาชนและสวัสดิการของสังคม เพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำารงรักษา

หรอืบรูณะสถานทีแ่ละวตัถทุีม่ปีระโยชน ์มคีณุคา่

ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรมฯ หรือเพื่อบำารุง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศให้งดงาม

มีคุณค่า เป็นวัตถุประสงค์สำาคัญของการผังเมือง

 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นการ

พัฒนาพื้นที่ไม่ว่าชนบทหรือชุมชนเมือง ให้มี

ความสำาคัญในอนาคต กฎหมายผังเมือง หรือ

กฎหมายจัดรูปที่ดิน ก็คือเครื่องมือ ในการนำา

นโยบายไปทำาให้เกิดความสำาเร็จ การจัดรูปท่ีดินฯ

โดยความหมายอย่างกว้างเป็นส่วนหน่ึงของ

การพัฒนาพื้นที่เพื่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ 

ไม่ว่าด้านที่อยู่อาศัย  การทำามาหากิน การรักษา

ระบบนิเวศน์ การก่อสร้างโครงสร้าง-พื้นฐาน การ

ป้องภัยทางธรรมชาติฯ และเป็นภาพของความ

ร่วมมือ การประสานประโยชน์สาธารณะของหลายๆ

ส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน

เจ้าของท่ีดิน   ท่ีต้องทำางานด้วยกัน ต้ังแต่กระบวนการ

ดำาเนินการ การเจรจา การตัดสินใจ เพื่อให้การ

ดำาเนินโครงการประสบความสำาเร็จบนพื้นฐาน

ของการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงชีวิตความเป็น

อยู่ในสังคมให้ดีขึ้นเกิดการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบทั้งที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน       

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 การจัดรูปที่ดินฯ สามารถลดการเกิดปัญหา

ในข้อขัดแย้ง เนื่องจากเป็นฉันทามติร่วมกัน การ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นการพัฒนาเมือง

หรือชุมชนตามผังเมืองรวม  ที่ได้วางไว้แล้วทั่ว

ประเทศ เป็นการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม และมี

ประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ จัดแปลงที่ดินใหม่

ให้เป็นระเบียบสวยงาม แก้ไขปัญหาที่ว่างเปล่า

ในเมืองที่ไม่ได้รับการพัฒนา ที่ดินตาบอด แหล่ง

เส่ือมโทรมและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม

(สำานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี, 2558) ลักษณะ

สำาคัญของวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คือ 

 1. เป็นวิธีการการพัฒนาที่คงไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ส่วนบุคคล กล่าวคือ ทรัพย์สินยังคงอยู่ในโครงการ

เพียงแต่อาจมีการเปล่ียนแปลงขนาดรูปร่าง 

หรือเคล่ือนท่ีไปตามผังแต่มูลค่าจะไม่น้อยกว่าเดิม

 2.  เจ้าของที่ดินทุกรายมีส่วนร่วมในโครง

การฯทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการแล้ว

เสร็จ

 3.  เจ้าของท่ีดินทุกรายมีส่วนรับผลประโยชน์ 

และร่วมรับภาระอย่างยุติธรรม เช่น มีโครงสร้าง

พื้นฐานสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมดี แต่ในขณะ

เดียวกันต้องร่วมรับภาระของการปันส่วนที่ดิน

สำาหรับการก่อสร้างถนน หรือโครงสร้างพื้นฐาน

อื่น ๆ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ (สำานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2556)

ภาครัฐ  ภาคเอกชน

ประหยัดค่าใช้จ่าย (เวนคืน) เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

ลดปัญหาทำางานซ้ำาซ้อน ไม่ต้องโดนเวนคืน

ถนนได้มาตรฐาน แก้ปัญหากว้านซื้อที่ดิน

มีระบบจราจรที่ด ี ไม่ต้องรอรัฐมาพัฒนาให้

เกิดการพัฒนาที่ว่างในเมือง ที่ดินมีทางเข้าออกได้

ลดการขยายตัวตามแนวถนน เกิดความเป็นธรรม
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บ้านเมืองสวยงามมีระเบียบ สภาพแวดล้อมชุมชนดี 

 ต้นกำาเนิดของการจัดรูปที่ดินเกิดขึ้นเมื่อ 

200 ปีก่อน โดยแนวความคิดของ “การจัดรูป

ที่ดิน” (Land Readjustment) ได้เริ่มต้นที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปี   ค.ศ.1791 เมื่อประธานาธิบดี 

จอร์จ วอชิงตัน (George Washington) ได้ทำาข้อ

ตกลงกับเจ้าของที่ดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

เมืองวอชิงตัน ดีซี (Washington D.C.) เมืองหลวง

ของประเทศ ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดินฉบับแรก

ถูกเสนอ โดย ฟร้านซ เล็กซ์ อาดิกเกส (Franz 

“Lex” Adickes) ในปี ค.ศ. 1902 เมื่อเขาดำารง

ตำาแหน่งนายกเทศมนตรีของนครแฟรงเฟริต 

อัม ไมน์ (Frankfurt am Main) ประเทศสหพันธรัฐ

เยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกแปลงที่ดินเพื่อ

ให้มีที่ดินบางส่วนมาใช้สำาหรับกิจการสาธารณะ

โดยไม่ต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดินโดยรัฐ, ต่อมาใน

ประเทศต่าง ๆ    ก็ได้มีการนำาแนวความคิด “การ

จัดรูปที่ดิน” ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ 

เช่น ประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 30 ของ

ที่ดินในเขตเมืองได้รับการพัฒนาด้วยแนวทาง

การจัดรูปที่ดิน และในเมืองนาโงยา (Nagoya) 

ร้อยละ 77 ของที่ดินเพื่อการพักอาศัยได้รับการ

พัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน สาธารณรัฐเกาหลี

มีโครงการจัดรูปที่ดินถึง 342 โครงการ มีพื้นที่ 

347.1 ตารางกิโลเมตร

 ในประเทศไทยโดยความร่วมมือจากองค์กร

ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 

International Cooperation Agency: JICA) กับ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทำาการศึกษาแนว

ทางการพัฒนาเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ตั้งแต่พ.ศ.2530 เป็นต้นมา โดยนำาเทคโนโลยี

ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินจาก

ประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการ

พัฒนาเมืองในประเทศไทย จนกระทั่งได้ออก

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 

2547 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ดำาเนิน

โครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไปในหลาย

จังหวัดและได้รับอนุมัติตามกฎหมาย เช่น โครงการ

จั ด รู ปที่ ดิ น เพื่ อพัฒนาพื้ นที่ จั ง ห วั ดน่ า น  

โครงการจัดรูปที่ดินในเขตเทศบาลนครยะลา 

จังหวัดยะลา โครงการจัดรูปท่ีดินถนนเขลางค์นคร

จังหวัดลำาปาง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อ

พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ-สะพานปลา จังหวัดนราธิวาส 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ราชาเทวะ 

จังหวัดสมุทรปราการ โครงการจัดรูปที่ดินใน

เทศบาลตำาบลท่าระหัด จังหวัดสุพรรณบุรี และ

โครงการจัดรูปที่ ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด

จันทบุรี เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ความรู้

ด้านการ จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี แก่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยรับฟังความ

คิดเห็นอย่างต่อเนื่อง    เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการ

นี้มีความเหมาะสม และสามารถใช้ได้กับประเทศ

ไทยผลจากการดำาเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินฯ

ท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา

พื้นที่สามารถนำามาใช้ในความเดียวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้

เข้าร่วมโครงการ 

 ขั้นตอนการดำาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่มีขั้นตอนสำาคัญ สรุปได้ดังนี้

 1. สำารวจสอบถามความคิดเห็นเจ้าของท่ีดิน

ในโครงการ กำาหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วม

โครงการ

 2. กำาหนดขอบเขตโครงการ และประเมิน

มูลค่า ที่ดินทุกแปลงที่เข้าร่วมโครงการ

 3.  สำารวจและวางผังโครงการเบื้องต้นเพื่อ

การเตรียมแผนทางการเงิน เพื่อการพิจารณา

ระหว่างเจ้าของที่ดิน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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ทางหลวงแผ่นดิน ระบบสาธารณูปโภค

 4. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของที่ดิน และผู้ทรง

คุณวุฒิ

 5. วางผังจัดแปลงที่ดินใหม่ขั้นต้น เพื่อ

พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข

 6. กำาหนดที่ตั้งแปลงที่ดินใหม่(ชั่วคราว)

 7. ดำาเนินการก่อสร้างบริการพื้นฐาน ได้แก่ 

ถนน ประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้ำา ฯลฯ

 8. จัดเลขที่แปลงที่ดินและเลขที่บ้าน

 9. รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน 

 10. กำาหนดการจัดแปลงท่ีดินใหม่ (ข้ันสุดท้าย)

 11. จดทะเบียน ทำานิติกรรม ออกโฉนด

ที่ดิน คืนพื้นที่แก่เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ

 12. ชำาระเงินส่วนต่างมูลค่าลด หรือมูลค่า

เพิ่ม และส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่

 แนวทางการใช้ระบบการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ (Modification of LR systems) เพื่อ

ให้โครงการประสบความสำาเร็จ

 1. การประสานงานโดยสอดคล้องกับระบบ

ผังเมือง (Coordination with City Planning 

systems) ระบบการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ต้องดำาเนินการโดยสอดคล้องกับระบบผังเมือง

เปน็อยา่งยิง่ สามารถกำาหนดประเภท   การใชท้ีด่นิ

ให้สอดคล้องกับผังแม่บทที่วางไว้ และประเด็น

ที่สำาคัญอย่างมากในการพัฒนาเมืองให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปฏิบัติให้เป็นไป

ตามผัง อย่างเข้มงวด ทั้งด้านการตอบแทนรางวัล

สำาหรับผู้ที่ทำาตามกฎหมายและการลงโทษ

สำาหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

 2. การใช้มาตรการเด็ดขาด (Trump card 

for implementing) นอกเหนือจากมาตรการการ

ให้รางวัลและการลงโทษดังกล่าวแล้ว อีกหนึ่ง

มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อดำาเนินการให้สำาเร็จ คือ 

การเวนคืน ซ่ึงโครงการจัดรูปท่ีดินในประเทศไทย 

หลายแห่งประสบปัญหาเจ้าของที่ดินบางแปลง

ไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ และได้แก้ปัญหาโดย

การกันที่ดินแปลงดังกล่าวออกไปจากโครงการ 

อย่างไรก็ตามผู้ดำาเนินโครงการสามารถเวนคืน

ที่ดินได้ตาม พ.ร.บ. การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พ้ืนท่ี พ.ศ. 2547 มาตรา 57 ซ่ึงการนำาเคร่ืองมือ

ดังกล่าวมาใช้ควรได้มีการพิจารณาในประเด็น

ที่สำาคัญๆ ได้แก่ มีความจำาเป็นเร่งด่วน ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อสาธารณะรวมถึงมี

ประสิทธิผลที่ได้รับ

 3. ระบบการตรวจสอบท่ีสำาคัญในการดำาเนิน

โครงการ (Checking system of LR project) 

ประเด็นสำาคัญซ่ึงควรได้มีการตรวจสอบในการ

ดำาเนินการโครงการจัดรูปที่ดินฯ ประกอบด้วย 

(1) การตรวจสอบประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ภายในโครงการ เช่น เป็นโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ

รับรองการทำาประโยชน์ ฯลฯ เนื่องจากเอกสาร

สิทธ์ิแต่ละประเภทมีข้อจำากัดในการใช้ประโยชน์

และการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์แตกต่างกัน (2) การ

ควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารขึ้นมาใหม่

ภายในโครงการจนกว่าการออกแบบผังการจัด

รูปแปลงที่ดินใหม่ และการก่อสร้างระบบถนน

จะแล้วเสร็จ (3) การพิจารณาตรวจสอบโดยคณะ

กรรมการจัดรูปที่ดินและคณะกรรมการฯ ส่วน

จังหวัดในขั้นตอนต่างๆ และการจัดแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่แต่

ละส่วนไม่ว่าจะเป็นงานผังเมืองรวม การจัดแผน

านการก่อสร้าง การควบคุมการปลูกสร้างอาคาร 

ขั้นตอนเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

แผนการเงินโครงการ และการตรวจสอบการ

ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

 4 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ต่างๆ (Collaboration with other organization) 

เนื่องจากโครงการจัดรูปที่ดินฯ บางโครงการตั้ง

อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหลายหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ 

ดังนั้นในการดำาเนินโครงการ    จึงจำาเป็นต้องมี

การประสานงานร่วมกันในการกำาหนดแนวคิด

การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการเมือง การจัด

สรรที่ดิน ฯลฯ  ซึ่งภายหลังโครงการแล้วเสร็จก็

จะเกิดภาคส่วนใหม่ที่เข้าร่วม คือ ภาคเอกชนที่

เข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดิน

 5. การดำาเนินโครงการจนบรรลุผลสำาเร็จ

สูงสุด (Nece ผู้ดำาเนินโครงการจะต้องพยายาม

ดำาเนินการให้โครงการ จัดรูปที่ดินฯ บรรลุผล

สำาเร็จสูงสุด ทั้งขั้นตอนการวางผัง การจัดรูป

แปลงที่ดินใหม่ และขั้นตอนการก่อสร้าง ทั้งนี้ 

เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลสำาเร็จที่ เป็น

รูปธรรมของโครงการ ประสิทธิผลของโครงการ

ซึ่งเจ้าของที่ดินได้รับ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากภาคเอกชนและเพื่อรวบรวมความรู้ในการ

ดำาเนินโครงการจัดรูปที่ดินให้สำาเร็จ อันจะนำามา

ซึ่งการยอมรับจากสาธารณะถึงประโยชน์ของ

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง

 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ

เทศบาลตำาบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

ดำาเนินการโดยใช้กฎหมายใหม่ พ.ร.บ. จัดรูปที่

ดินฯ พ.ศ. 2547 “สำาเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศ” 

พ้ืนที่ตั้งโครงการอยู่ระหว่างถนนขุนแผนกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 และด้านทิศใต้

ถนนเณรแก้ว มีขนาดพื้นที่ 199 ไร่ มีเจ้าของ

ที่ดิน 36 ราย รวม 32 แปลง 

 ที่มา: สำานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

รูปที่ 1 ภาพแสดงพื้นที่ตั้งโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี 

 ที่มาของโครงการเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหา

ท่ีดินว่างเปล่าในเมืองท่ีไม่ได้รับการพัฒนาตลอดจน

ปัญหาที่ดิน   ตาบอดไม่มีทางเข้าออก รูปแปลง

ที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ไม่ได้คุ้มค่า ดังนั้นหาก

ได้มีการนำาวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าว จะทำาให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับการแก้ไข

จัดรูปที่ดินใหม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง

คุ้มค่าและมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย 

 จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ร่วมกับกรมโยธาธิการ

และผังเมือง และกรมที่ดิน ดำาเนินการโครงการ

จนได้รับผลสำาเร็จโดยได้รับการยินยอมจาก

เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการทุกราย มีการเสีย

สละที่ดินร้อยละ 30  เพื่อใช้เป็นถนน  เป็นพื้นที่

สาธารณะและพื้นที่จัดหาประโยชน์โดยไม่มี

การเวนคืนที่ดิน เป็นโครงการนำาร่องที่สามารถ
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แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน

ได้รับการพัฒนาพื้นที่ตามหลักผังเมือง มีระบบ

ป้องกันน้ำาท่วม มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีมีมาตรฐานสูง สอดคล้องกับการวาง

ผังเมือง 

 ปัจจัยท่ีทำาให้การดำาเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบผล

สำาเร็จ

 1. จังหวัดสุพรรณบุรี (นายสมศักย์ ภูรีศรี

ศักดิ์ผู้ว่าราชจังหวัดในขณะนั้น) โดยร่วมกับกรม

โยธาธิการและผังเมือง ได้คัดเลือกโครงการจัด

รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เป็นโครงการนำาร่องเพ่ือ

พัฒนาพื้นที่โล่งชานเมืองทางด้านทิศใต้ติดต่อ

กับเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 2. พื้นที่ โครงการจัดรูปที่ ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่บริเวณเทศบาลตำาบลท่าระหัด อ.เมือง 

จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมือง

สุพรรณบุรี อยู่ในเขตการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่

อาศัยหนาแน่นน้อยและที่ ดินอุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่นาและที่ดินว่าง

เปล่า ปราศจากสิ่งก่อสร้าง ซึ่งง่ายต่อการวางผัง

การจัดรูปแปลงที่ดินเพื่อพัฒนา

 3. การดำาเนินการดังกล่าว ดำาเนินการโดย

ใช้กฎหมายใหม่ “พรบ.จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

พ.ศ. 2547” เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดโดย

ไม่ต้องเวนคืนที่ดินให้ได้รับการพัฒนาตามหลัก

ผังเมืองและได้รับโฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่มีรูป

ร่างสี่เหลี่ยมมาตรฐาน สวยงามเป็นระเบียบ ใช้

ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามีมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น

 4. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดสรร      

งบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนในโครงการทุกสาย 

จากการที่เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการได้สละ

ที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนและพื้นที่จัดหาประโยชน์

 5. เทศบาลตำาบลท่าระหัด และกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ได้ใช้งบประมาณร่วมกันพัฒนา

ก่อสร้างถนนลาดยาง และ คสล. กระจายอย่าง

ทั่วถึงพร้อมระบบไฟฟ้า ประปา และมีระบบ

ป้องกันน้ำาท่วมเพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็น

ศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่ เป็นแหล่งที่พักอาศัย 

และธุรกิจการค้าท่ีถูกสุขลักษณะ มีสภาพแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตท่ีดีมีมาตรฐานสูง สอดคล้องกับ

การผังเมือง

 6. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

บริเวณเทศบาลตำาบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

ถือเป็นโครงนำาร่องที่ใช้ พรบ.จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ.

2547 ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดย

ทางภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิธีดำาเนินการ 

เป็นการประสานการพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐ

และเอกชน (ราษฎร์ – รัฐ ร่วมพัฒนา) สำาเร็จ

เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้จัดพิธีมอบ

โฉนดที่ดินแปลงใหม่ในโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 

กันยายน พ.ศ. 2553 

                    ที่มา: สำานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

รูปที่ 2 ภาพแสดงพื้นที่ตั้งโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี 
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 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด

จันทบุรี บริเวณถนนทุ่งดอนแดง และถนน

จันทคามวิถี อ.เมือง จ.จันทบุรี มีขนาดพื้นที่ 

125-2-57 ไร่ มีเจ้าของที่ดิน 37 ราย รวม 36 

แปลงสภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่โล่งว่างริมฝ่ัง

แม่น้ำาจันทบุรี ปราศจากสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่มีการ

นำาที่ดินมาใช้ประโยชน์  ไม่มีระบบสาธารณูปโภค 

บางแปลงเป็นพื้นที่ถูกปิดล้อมไม่มีทางเข้าออก 

แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณโครงการเป็น

พื้นที่ชุมชนเมือง มีแนวโน้มการขยายตัว และอยู่

ในเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ที่อยู่

อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนา

แน่นน้อย เห็นสมควรดำาเนินโครงการจัดรูปท่ีดินฯ

โดยสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างถนนทั้ง

สายหลกั สายรอง พรอ้มระบบระบายน้ำา และสวน

สาธารณะ จนสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับ

การเจริญเติบโตของเมืองได้เป็นอย่างดี เป็นย่าน

เศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง   

7 เท่า เป็นผลให้โครงการสามารถขายที่ดินจัดหา

ประโยชน์ได้ถึง 3 แปลง มีรายได้จากการขาย

ประมาณ 33 ล้านบาท โดยได้นำารายได้ดังกล่าว

มาจัดบริการพื้นฐานที่จำาเป็นเพ่ิมเติมให้กับพ้ืนที่

โครงการ เช่น ระบบไฟฟ้า-ประปา สัญญาณ

จราจร ไฟฟ้าส่องสว่างป้ายโครงการต่าง ๆ ฯลฯ 

 โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดจันทบุรีเป็น

โครงการแรกที่มีการชำาระบัญชี และ “ประกาศ

ปิดโครงการลงในราชกิจจานุเบกษาได้ตามที่

กฎหมายกำาหนด” ถือเป็นโครงการท่ีประสบความ

สำาเร็จสูงสุด

 ปัจจัยที่ทำาให้การดำาเนินโครงการจัดรูป

ที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประสบผล

สำาเร็จ 

 1. พื้นที่ โครงการจัดรูปที่ ดินเพื่อพัฒนา

พ้ืนท่ีบริเวณถนนทุ่งดอนแดง และถนนจันทคามวิถี 

อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นบริเวณที่อยู่ในแผนแม่บท 

อยู่ในเขตการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนา

แน่นปานกลางและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองและมีแนวโน้มการขยาย

ตัวได้ดีและสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการยัง

เป็นพื้นที่รกร้างโล่งว่างปราศจากสิ่งปลูกสร้าง 

ทำาให้ง่ายต่อการวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินเพื่อ

พัฒนา

 2. จากการสำารวจ การจัดทำาแผนที่ การ

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

นำาเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน 

ซึ่งทั้งหมดให้ความเห็นชอบเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 3. การเสนอคำาขอโครงการฯ ต่อที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ดำาเนินโครงการด้วยการร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 4. ในการดำาเนินการก่อสร้างถนนโครงการ

ทั้งสายหลัก สายรอง และสวนสาธารณะ เพื่อ

การพัฒนาพื้นที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งเสริม

ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันระหว่าง

กลุ่มเจ้าของที่ดิน และหน่วยงานภาครัฐ

 5. เจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการเกิดความ

มั่นใจในโครงการ และมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต อาทิ มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจาก

การมีระบบสาธารณูปโภคที่เข้าถึงแปลงที่ดิน 

และการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เต็มศักยภาพ

 6. การมี ส่วนร่วมของเจ้าของที่ ดินต่อ

โครงการในการดำาเนินโครงการ ได้มีการประชุม

หารือร่วมกันโดยเจ้าของที่ดินทุกคนมีส่วนร่วม

ในการลงความเห็นหรือมีความคิดเห็นที่สอด

คล้องกันเป็นส่วนใหญ่ในการตัดสินใจในการ

กำาหนดแนวทางการพัฒนาของตนด้วยความ

สมัครใจ อันเป็นการบริหารจัดการเพื่อร่วมกัน

พัฒนาพื้นที่ของตนเอง
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการดำารงอยู่ของวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำาผ่านการ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยทั้ง 4 ด้าน โดยการศึกษานี้เป็นการผสมผสาน

วิธีการวิจัยเชิงเอกสารร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะการ

ใช้พื้นที่และสาเหตุของการดำารงอยู่ของวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำาท่ามกลางการเปล่ียนแปลง

ลักษณะพื้นที่สู่ความสัมพันธ์แบบบกภายในตำาบลบ้านโพธิ์ และตำาบลหัวเวียง อำาเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาพบว่าวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำายังคงดำารงอยู่ แม้ในปัจจุบัน

ลักษณะการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยของชุมชนภายในสองตำาบลจะมีความสัมพันธ์กับพื้นที่บก

มากกว่าในอดีต โดยวิถีชีวิตรูปแบบดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดในช่วงฤดูน้ำาหลากซึ่งพื้นที่ชุมชน

จะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่รับน้ำา ทั้งนี้ การดำารงอยู่ของวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำาสันนิษฐานว่าเกิด

จากเงื่อนไขสองประการคือ (1) เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ที่พื้นที่ต้องประสบกับภาวะน้ำาหลากเป็นประจำา

เกือบทุกปี และ (2) เงื่อนไขทางด้านผังเมืองที่ต้องการป้องกันพื้นที่เมืองให้สามารถใช้งานได้ในช่วง

ฤดูน้ำาหลาก อนึ่ง จากการวิจัยพบว่าการฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำาสามารถทำาได้โดยการ

สนับสนุนให้เกิดการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยด้านต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ริมน้ำาและโครงข่ายทางน้ำา 

อาทิ กิจกรรมการรื้อฟื้นการแห่พระพุทธเกษรทางน้ำา 

คำาสำาคัญ: การตั้งถิ่นฐาน  พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย  ชุมชนริมน้ำา  สะเทินบกสะเทินน้ำา
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Abstract

 The article aims to rationalize the existence of amphibious behavior in waterfront community 

by studying the changing living spaces in 4 contexts. In order to analyze the case study, the 

data are collected by documentation research, and field survey in Ban pho sub-district and Hua 

Wiang sub-district, Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya Province. From the study, amphibious 

behavior has always been existed in the rural waterfront community, despite the fact that land 

transportation has become more and more significant in changing their dwelling behaviors. The 

locals, instead, apply their amphibious behavior during flooding season by transfering the area 

into the water collecting area. To conclude, the reasons of amphibious behavior in waterfront 

community is due to 2 conditions. First of all, the changing behavior depends on the geographical 

condition such as the floodplain which affects the community area annually during the flood. 

Secondly, the change is due to the city plan which was created purposefully to protect the 

urban area during flooding season. Moreover, from the study, the amphibious behavior’s could 

be regenerated by utilizing the waterfront area in creating water-related activities such as the 

revitalization of the aquatic Phra Buddha Kesorn Procession Ceremony.

Keywords: Settlement, Dwelling Contexts, Waterfront Community, Amphibious Behavior 

1. บทนำา

 วิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำา หมายถึง

รูปแบบการดำาเนินชีวิตและการใช้พ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับ

จุลภาคไปจนถึงระดับมหภาคของชุมชนริมน้ำา

ที่มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมน้ำาและสังคม

บกในมิติต่างๆ โดยวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำา

จะปรากฏผ่านกิจกรรมการดำารงชีวิตและการใช้

พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยภายในชุมชนริมน้ำา 

 นับตั้งแต่อดีต ชุมชนริมน้ำาในบริเวณลุ่มน้ำา

เจ้าพระยาตอนกลางต่างมีรูปแบบการดำาเนินชีวิต

แบบสะเทินบกสะเทินน้ำาเนื่องด้วยเงื่อนไขทาง

ภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำา ซึ่งมักประสบ

กับเหตุการณ์น้ำาหลากเป็นประจำาทุกปี ซึ่งทำาให้

ชุมชนริมน้ำามีภูมิปัญญาและรูปแบบการดำาเนิน

ชีวิตที่ผูกพันและเกี่ยวข้องกับโครงข่ายทางน้ำา

อย่างแนบแน่น ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับ

พื้นที่บกในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามการพัฒนา

พื้นที่สู่ความทันสมัยอย่างไม่เป็นระบบ และขาด

การคำานึงถึงบริบทของสภาพภูมิศาสตร์ ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้พื้นที่ของ

ชุมชนริมน้ำา และส่งผลให้วิถีชีวิตแบบสะเทินบก

สะเทินน้ำาและการใช้พื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกันเริ่ม

เปลี่ยนแปลงและสูญหายไปอย่างช้า ๆ  

 ปรากฏการณ์การสูญหายของวิถีชีวิตแบบ

สะเทินบกสะเทินน้ำา ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาการ

อยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำาให้สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อม ประกอบกับความรุนแรงของภัยพิบัติ 

ได้นำามาซึ่งปัญหาด้านการจัดการที่อยู่อาศัย

ภายในชุมชนริมน้ำาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่อง

จากลักษณะการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยวิถีชีวิต 
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ตลอดจนองค์ประกอบทางกายภาพที่ไม่สอดรับ

กับสภาพพื้นที่ซึ่งมีบริบทพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำา

ท่วมถึง อย่างไรก็ตามจากวิจัยภายใต้โครงการ

วิจัย “การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย

บริเวณที่ราบลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนกลางในช่วง

บริเวณน้ำาหลาก: กรณีศึกษา หมู่บ้านริมน้ำาบริเวณ

อำาเภอเสนา จังหวัดอยุธยา” พบว่า การสูญเสีย

วิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำาเกิดขึ้นอย่าง

เด่นชัดในพื้นที่เมืองเท่านั้น แต่ในส่วนของพื้นที่

ชนบทและพื้นที่การเกษตรรอบนอกกลับพบว่า

วิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำายังคงดำารงอยู่

โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่เพื่อ

การอยู่อาศัยไปตามช่วงเวลาและบริบทของ

พื้นที่ 

2. วัตถุประสงค์

 เพื่ออธิบายการดำารงอยู่ของวิถีชีวิตแบบ

สะเทินบกสะเทินน้ำาของพื้นที่ชนบทผ่านการ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่

อาศัยทั้ง 4 ด้าน

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาเป็นการผสมผสานวิธีการวิจัย

เชิงเอกสาร ร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่ง

ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

และการรังวัดทางสถาปัตยกรรมเพื่อนำาข้อมูล

ที่ได้มาจัดทำารูปตัดทางสถาปัตยกรรม แผนผัง 

ตลอดจนแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

การใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำา

ภายในอำาเภอเสนา และวิเคราะห์หาสาเหตุการ

ดำารงอยู่ของวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำา 

4. นิยามศัพท์ 

 พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย หมายถึง พื้นที่ที่

ใช้รองรับกิจกรรมหรือบริบทการอยู่อาศัยของ

มนุษย์ (dwelling context) โดยเมื่อพิจารณา

จากบริบทการอยู่อาศัยของเทิดศักดิ์ เตชะกิจ

ขจร (2546) พบว่า สามารถแบ่งพื้นที่เพื่อการอยู่

อาศัยได้ 4 ด้าน กล่าวคือ พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย

ในกิจกรรมทางชีวภาพ พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย

ในกิจกรรมการผลิต พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยใน

กิจกรรมการสัญจรและพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม

นันทนาการ ทั้งนี้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยมีความ

สัมพันธ์อย่างเด่นชัดกับกิจกรรมการดำารงชีวิต

ของมนุษย์ซ่ึงปรับเปล่ียนตามสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. พื้นที่กรณีศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่ชุมชนริมน้ำาตำาบล  

หัวเวียงและตำาบลบ้านโพธิ์ อำาเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่กรณีศึกษา 

6.	การเปล่ียนแปลงการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการอยู่อาศัย

 การศึกษาครั้งนี้คณะนักวิจัยจะอธิบาย

ลักษณะการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่

อาศัยผ่านกิจกรรม 4 ประเภท คือ กิจกรรมทาง

ชีวภาพ กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการเดินทาง

และสัญจรและกิจกรรมนันทนาการ 

6.1	การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่

	 อาศัยในกิจกรรมทางชีวภาพ

 พื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยในกิจกรรมทาง

ชีวภาพส่วนใหญ่มีความเกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัย 

โดยจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์

พบว่า แม้ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่จะมีการเปลี่ยน

แปลงรูปแบบไปตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
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และค่านิยมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย (ภัทรพล 

ตั้งกลชาญ, 2554) หากแต่ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่

ยั งคง มีลั กษณะเป็นบ้ านยกพื้ นสู ง เพื่ อ ให้

สามารถใช้งานได้ในช่วงฤดูน้ำาหลาก (รูปที่ 1) 

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่

อาศัยในกิจกรรมทางชีวภาพไม่ค่อยเปล่ียนแปลง

มากนัก โดยส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงตาม

การพัฒนาสังคมและการเจริญของระบบสุขาภิบาล

อาทิ การเพิ่มห้องน้ำาภายในที่อยู่อาศัย 

รูปที่ 1 รูปตัดทางสถาปัตยกรรมของชุมชนริมน้ำาภายใน
ตำาบลหัวเวียงที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสูงของท่ีอยู่
อาศัยที่สร้างให้สูงกว่าระดับน้ำาท่วมหลากแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

6.2	การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่

	 อาศัยในกิจกรรมการผลิต

 พ้ืนท่ีเพ่ือการอยู่อาศัยในการรองรับกิจกรรม

การผลิตในอดีตสามารถจำาแนกได้เป็นพ้ืนที่รอง

รับกิจกรรมการเกษตร และกิจกรรมประมง จาก

การศึกษาพบว่าในอดีตกิจกรรมดังกล่าวจะเกิด

ขึ้นภายในโครงข่ายทางน้ำาและทุ่ง ทั้งนี้แม้ว่าใน

ปัจจุบัน ชาวบ้านภายในหมู่บ้านหัวเวียงและบ้าน

โพธิ์จะยังคงทำากิจกรรมทางการเกษตรและการ

ประมง หากแต่พื้นที่ที่ใช้ดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว

มีจำานวนน้อยลงกล่าวคือ สำาหรับพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ

กิจกรรมการเกษตรน้ันมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การใช้ท่ีดินไปเป็นท่ีอยู่อาศัยและโรงงานอุตสาห-

กรรมตามการขยายตัวของพื้นที่ เ มืองและ

นโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาห-

กรรมภายในพ้ืนท่ี ในส่วนของพ้ืนท่ีรองรับกิจกรรม

การประมง พบว่า มีการลดลงของจำานวนโครง

ข่ายทางน้ำาอันเนื่องจากการถมที่ดินและการ

สร้างถนนทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค 

โดยจากการลดลงของโครงข่ายทางน้ำาส่งผลให้

ความสามารถในการเชื่อมโยงของโครงข่ายทาง

น้ำาลดลงเช่นกัน (รูปที่ 2) 

 
รูปที่ 2 สัณฐานการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายทางน้ำาภายใน
พื้นที่บ้านโพธิ์ ที่ขาดความต่อเนื่องทำาให้โครงข่ายทางน้ำา
ไม่สามารถเชื่อมโยงกัน

6.3	การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อการอยู่

	 อาศัยในกิจกรรมการสัญจร

 กิจกรรมการสัญจรเป็นกิจกรรมที่พื้นที่

รองรับมีความเกี่ยวพันกับโครงข่ายการคมนาคม

อย่างเด่นชัด จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยน

แปลงการใช้พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าว

เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาโครงข่ายทางบกที่

ขยายตัวเข้ามาในชุมชน จากการขยายตัวของ

โครงข่ายการคมนาคมแบบบกในลักษณะค่อย
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เป็นค่อยไปจนมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

ภายในพื้นที่นั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

การใช้พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการสัญจรใน

เวลาต่อมากล่าวคือ ในอดีตชาวบ้านจะใช้โครง

ข่ายทางน้ำาเป็นเส้นทางสัญจรหลักในการเดิน

ทางเนื่องด้วยโครงข่ายทางน้ำาสามารถเชื่อมโยง

กันได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามในอดีตก็

ปรากฏการสัญจรทางบกโดยเป็นการเดินทาง

ของชาวบ้านในช่วงฤดูแล้งภายในละแวกชุมชน

 ทั้ ง น้ีการใช้ พ้ืนที่ เพื่อการอยู่อาศัยใน

กิจกรรมการสัญจรผ่านโครงข่ายทางน้ำาลดลง

อย่างเด่นชัดเมื่อมีการสร้างสะพานเสนาบดีเพ่ือ

เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมทางบกแล้วเสร็จ 

โดยการลดลงของการใช้พื้นที่โครงข่ายทางน้ำา

เพ่ือรองรับกิจกรรมการสัญจรมีสาเหตุสำาคัญ

มาจาก 1) โครงข่ายทางน้ำาไม่สามารถเชื่อมโยง

ได้เหมือนในอดีต 2) ความสะดวกและรวดเร็ว

ของรถยนต์ในการเข้าถึงพื้นที่เมืองซ่ึงเดินทาง

ด้วยโครงข่ายทางบกเป็นหลัก 3) ความสามารถ 

ภูมิปัญญาที่สูญหายไป และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาก

ขึ้นในการบำารุงรักษาเรือของชาวบ้าน 

 จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้การใช้พื้นที่

โครงข่ายทางน้ำาเพื่อรองรับกิจกรรมการสัญจร

กลายเป็นของคนเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่ และ

เฉพาะโอกาสเท่านั้น โดยจากการสังเกตการณ์ 

และการสัมภาษณ์พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่กรณี

ศึกษายังคงมีการใช้พื้นที่โครงข่ายทางน้ำาในการ

เดินทางอยู่โดยเฉพาะการใช้เดินทางไปยังวัดใน

ช่วงเทศกาลทางศาสนาและการใช้เดินทางใน

ช่วงฤดูน้ำาหลาก ซึ่งโครงข่ายการคมนาคมทาง

บกบางส่วนไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ 

6.4	การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เพื่อรองรับ

	 กิจกรรมนันทนาการ

      พื้นที่เพื่อการรองรับกิจกรรมนันทนาการ

ภายในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โล่งว่าง ทั้ง

ภายในที่อยู่อาศัย ทุ่งนา โครงข่ายทางน้ำา และวัด

ในอดีตการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรมนันทนาการ

ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับโครง

ข่ายทางน้ำาตลอดจนพื้นที่ริมน้ำาเป็นอย่างมาก 

โดยโครงข่ายทางน้ำาเป็นทั้งพื้นที่จัดกิจกรรมและ

พ้ืนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

ภายในชุมชน จากการศึกษาของเสฎฐวุฒิ บำารุงกุล

(2556) พบว่า พื้นที่รองรับงานประเพณีภายใน

วัดกระโดงทอง ซึ่งตั้งอยู่ในตำาบลบ้านโพธิ์มีการ

เปล่ียนแปลงตามการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม

ทางบก โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สนับสนุนที่

เกี่ยวข้องกับการสัญจร ทั้งนี้ประเพณีที่เห็นได้

ชัดว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม

นันทนาการ คือ ประเพณีแห่พระพุทธเกษรทาง

น้ำา ซึ่งปรับเปลี่ยนมาเป็นการแห่ทางบกและใช้

พื้นที่โล่งว่างริมถนนแทน เพื่อให้ง่ายแก่เข้าถึง

พื้นที่ตั้งถิ่นฐานและการจัดกิจกรรมต่างๆ (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 สัณฐานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ของตำาบลบ้านโพธิ์ที่มีการขยายตัวตามโครงข่ายทางบก
มากขึ้น
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7.		การดำารงอยู่ของวิถีชีวิตแบบสะเทินบก

	 สะเทินน้ำาในชุมชนริมน้ำา

 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่

เพื่อการอยู่อาศัยเพ่ือรองรับบริบทการอยู่อาศัย

พบว่า พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามกิจกรรมของบริบทการอยู่อาศัย ในภาพ

รวมพบว่าวิถีชีวิตและลักษณะการใช้พื้นที่เพื่อ

การอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับพื้นที่บกมากกว่า

ในอดีต โดยเฉพาะพื้นที่รองรับกิจกรรมเกี่ยวกับ

สัญจร และกิจกรรมนันทนาการ อย่างไรก็ตาม

แม้วิถีชีวิตและพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยจะมีการ

เปลี่ยนแปลงตามโครงข่ายคมนาคมทางบก

มากขึ้นจนดูเหมือนวิถีชีวิตและพื้นที่เพื่อการ

อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับโครงข่ายทางน้ำาจะเลือน

หายไปจากพื้นที่ แต่ในช่วงฤดูน้ำาหลากซึ่งจะมี

น้ำาท่วมเอ่อพื้นที่ทำากินและที่อยู่อาศัยนั้นกลับ

พบว่า กิจกรรมและพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย

จะปรากฏให้เห็นกิจกรรมที่สอดรับกับสังคมน้ำา

ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะกิจกรรมชีวภาพ 

กิจกรรมสัญจร และกิจกรรมนันทนาการ 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ 

วิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำายังคงดำารงอยู่

ภายในพื้นที่หมู่บ้านทั้งสองซ่ึงมีลักษณะเป็น

พื้นที่ชนบท คือ 

 - เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ที่พื้นที่ต้องประสบ

กับภาวะน้ำาหลากเป็นประจำาเกือบทุกปี ทำาให้

ชาวบ้านยังคงรักษาภูมิปัญญาตลอดจนวิถีชีวิต

ไว้ปรับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

 - เงื่อนไขทางผังเมืองที่ต้องการป้องกัน

พื้นที่เมืองบริเวณตำาบลบ้านแพนให้สามารถใช้

งานได้ในช่วงฤดูน้ำาหลาก ทำาให้พื้นที่ชนบทรอบ

นอกกลายเป็นพื้นที่รับน้ำา 

 จากเงื่อนไขดังกล่าวทำาให้ชุมชนริมน้ำาของ

พื้นที่กรณีศึกษาต้องประสบกับภาวะน้ำาท่วม

หลากเป็นประจำา และส่งผลให้ชาวบ้านยังคง

รักษาวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทินน้ำาไว้ เพื่อ

รองรับการอยู่อาศัยในช่วงฤดูน้ำาหลาก อย่างไร

ก็ตามจากการศึกษายังพบว่า แม้ภายในพื้นที่

หมู่บ้านริมน้ำาจะมีวิถีชีวิตแบบสะเทินบกสะเทิน

น้ำา หากแต่ในบางครั้งการพัฒนาและการเปลี่ยน

แปลงทางสังคมก็ทำาให้รูปแบบการดำารงชีวิตที่

สัมพันธ์กับน้ำาจางหายไปจากชุมชน ทั้งนี้หาก

ปล่อยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบวิถีชีวิต

ดังกล่าวต่อไปจนพัฒนาการการดำาเนินชีวิตแบบ

บกมีมากกว่าและแทนที่พัฒนาการการดำาเนิน

ชีวิตแบบน้ำาย่อมทำาให้รูปแบบการดำาเนินชีวิตขัด

แย้งต่อบริบทของพื้นที่ และส่งผลกระทบในทาง

ลบต่อรูปแบบและวิถีชีวิตการอยู่อาศัยภายใน

หมู่บ้านริมน้ำา 

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการดำารงของหมู่บ้านริมน้ำาในพื้นที่

ชนบทบนพื้นฐานของเงื่อนไขการเป็นพื้นที่รับ

น้ำาทั้งจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ที่เป็นราบลุ่มน้ำา

ท่วมและเงื่อนไขทางผังเมืองที่ต้องการป้องกัน

พื้นที่เมืองส่งผลให้แม้หมู่บ้านริมน้ำาจะมีการปรับ

เปลี่ยนวิถีชีวิตและพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยด้าน

ต่าง ๆ เพื่อให้ตอบรับกับโครงข่ายการคมนาคม

ทางบกมากยิ่งขึ้น หากแต่ก็ยังต้องรักษาวิถีชีวิต

และพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับโครงข่าย

ทางน้ำา เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างผาสุก

ในช่วงฤดูน้ำาหลาก

 อย่างไรก็ตามแม้วิถีชีวิตแบบสะเทินบก

สะเทินน้ำาจะยังคงดำารงอยู่ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยน

ไปตามเงื่อนไขของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้

เพื่อให้ เกิดการฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบสะเทินบก

สะเทินน้ำาโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งต้องเผชิญ

หน้ากับภาวะน้ำาท่วมหลากอยู่เสมอ จึงมีความ
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จำาเป็นที่ชุมชนจะต้องร่วมกันฟ้ืนฟูบริบทการอยู่

อาศัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายทางน้ำา

ตลอดจนพื้นที่ริมน้ำาเพื่อปรับสภาพการดำารง

ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ในปัจจุบัน 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในการฟื้นฟูบริบทการ

อยู่อาศัยให้มีความสัมพันธ์กับโครงข่ายทางน้ำา

คือ การรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุทธเกษรทาง

น้ำาขึ้น โดยจากการจัดกิจกรรมรื้อฟื้นประเพณี

แห่พระพุทธเกษรทางน้ำาทำาให้เกิดการใช้พื้นที่

ริมน้ำาและโครงข่ายทางน้ำาเพื่อรองรับกิจกรรม

นันทนาการ ตลอดจนยังส่งผลให้เกิดการรื้อฟื้น

บริบทเพ่ือการอยู่อาศัยท่ีสัมพันธ์กับน้ำา ในลักษณะ

ความสัมพันธ์แบบต่อเน่ือง (เทิดศักด์ิ เตชะกิจขจร 

และเสฎฐวุฒิ บำารุงกุล, 2559, น. 50-51)
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บทคัดย่อ

 ปัญหาการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

ทางรางขึ้น เพื่อรองรับการเดินทางของคนจากพื้นที่ชานเมืองสู่พื้นที่เศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง อย่างไร

ก็ตามการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลงยังไม่บรรลุผลอย่างที่ควรจะเป็น 

เมื่อพิจารณาจากสถิติการเลือกใช้ระบบขนส่ง พบว่า ผู้เดินทางยังเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุด 

โดยเฉพาะสถานีบางหว้า ซึ่งมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าสถานีหมอชิตถึง 20,000 คนต่อวัน  ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง

ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการขาดการบูรณาการร่วมกับระบบขนส่งอื่นๆ และการพัฒนาระบบขนส่งเพียง

ระบบเดียวไม่อาจก่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกใช้ระบบขนส่งแต่ละรูปแบบ พฤติกรรมการเดินทางของคนในพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ รวม

ถึงเสนอแนะการพัฒนาระบบขนส่งรองที่มีความเหมาะสมด้วยข้อมูลการเดินทางจากการเก็บ

แบบสอบถาม 250 ชุดภายในพื้นที่บริเวณรอบสถานี 5 กิโลเมตร พบว่า โซนที่เกิดการเดินทางและการก

ระจายการเดินทางมากที่สุดคือพื้นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ พบว่าหากมีการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ

เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าด้วยระบบรถโดยสารประจำาทางจะเป็นแนวทางอันสำาคัญในการช่วยสนับสนุนให้

เกิดความยั่งยืนสำาหรับการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่

คำาสำาคัญ: การเชื่อมต่อ  ระบบขนส่งรอง  การเข้าถึง

Abstract

 Traffic congestion problem in Bangkok has lead to the development of rail transit within 

the city center and expanded to suburban areas for facilitate the demand of the suburban 

commuter to the economic center. However, traffic problem with high number of car usage as 

main transport choice remained the problem with unsolved condition. In particular, Bang Wa 

has demanded number of ridership less than 20,000 people per day compared to Mor Chit 

station. These problems are due to lack of an integration with other transportation systems. The 
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insufficient multi transportation could not lead to successful of public transportation plan. This 

study aims to investigate factors influencing the choice of feeder on the analysis of traveling 

behavior, physical characteristics, including recommendations for the appropriate development. 

It was analyzed on the basis of the collection of 250 questionnaires in the area in the primary 

of 5 km. from station. It was found that the mass transit system could be improved its ridership 

by promote the connectivity to feeder system especially bus service which will be one of the 

alternative ways to support sustainability in addressing traffic problems in the area.

Keywords: Connectivity, Feeder, Access

1. บทนำา

 จากปัญหาการจราจรติดขัดซ่ึงทำาให้เกิด

การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขึ้น ประกอบกับการ

ขยายตัวของคนออกไปยังพื้นที่ชานเมืองส่ง

ผลให้มีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าออกไปเพื่อ

รองรับการเดินทางเข้าไปทำางานในตัวเมือง โดย

มีการนำาร่องเปิดให้บริการสถานีปลายทางบาง

หว้าที่ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่าย

ขนาดใหญ่ระหว่างการเดินทางจากเมืองกับพ้ืนที่

ชานเมือง เพื่อลดปัญหาการจราจรจากการใช้

รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง แต่ในปัจจุบัน

จากสถิติของการเลือกใช้รูปแบบการเดินทาง

พบว่า คนยังคงใช้ระบบขนส่งส่วนบุคคลมาก

ที่สุด ประกอบกับกรุงเทพฯยังถูกจัดอันดับเป็น

ให้เป็นเมืองที่มีปริมาณการจราจรแออัดอันดับ

ที่สองของโลก แสดงให้เห็นว่าการขยายเส้นทาง

รถไฟฟ้าออกไปยังชานเมืองยังไม่สามารถทำาให้

คนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางได้ เนื่องจากการ

ขาดการบูรณาการกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ 

ซึ่งมีความจำาเป็นในการออกแบบสถานีปลาย

ทางเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายและเชื่อมต่อรูป

แบบการเดินทาง ดังนั้น จึงจัดทำางานวิจัยนี้ขึ้น

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนในพื้นที่ศึกษา เพื่อ

เสนอแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการใช้ระบบ

ขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้

ระบบขนส่งในพื้นที่ศึกษา

 2.  เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมใน

การพัฒนาระบบขนส่งรองในพื้นที่

 3.  กำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง

รองเพื่อผลักดันให้เกิดการเช่ือมต่อระบบขนส่ง

มวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตการศึกษา

 ในด้านเน้ือหาจะประกอบไปด้วย การศึกษา

เชิงนโยบายและกรอบแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของการพัฒนาระบบ

ขนส่งรองเพื่อให้ทราบถึงแนวทางหรือเกณฑ์ใน

การพัฒนาและออกแบบ ดังนี้

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับที่ 1-11 และร่างฉบับที่ 12 ซึ่งจะเน้น

ศึกษาด้านการคมนาคมเป็นหลัก โดยแสดงให้

เห็นถึงแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งในแต่ละ

ช่วงซึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเป็นหลัก 

 2. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ซึ่ง

จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า โดยมีการเน้น

การเช่ือมต่อของระบบขนส่งรูปแบบต่างๆให้เกิด

ประสิทธิภาพประกอบกับมีนโยบายในการนำาไป

สู่การปฏิบัติให้เกิดผล
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 3. ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

และข้อกำาหนดทางด้านผังเมือง

 4. โครงการท่ีส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ ประกอบไปด้วยโครงการรถโดยสาร

ด่วนพิเศษ (BRT) และโครงการเรือโดยสารคลอง

ภาษีเจริญ เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสียและผลลัพธ์ของ

โครงการ เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบขนส่งรองที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา

 5. แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

(Transit Oriented Development:TOD) ได้ถูกนำา

มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี 500 เมตรซึ่ง

ประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ ทั้งด้านการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร พื้นที่โล่งและการ

เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ โดยเน้นการพัฒนา

ระบบขนส่งหลักและรองให้มีความเชื่อมต่อกัน

เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร

 6. ด้านแนวคิดที่ เกี่ ยวกับระบบขนส่ง

สาธารณะจะแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญและ

ความแตกต่างกันของระบบขนส่งแต่ละรูปแบบ 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ระบบขนส่งแบบมีการ

กำาหนดเส้นทาง และระบบขนส่งแบบกำาหนดเส้น

ทางตามความต้องการของผู้โดยสาร โดยแต่ละ

รูปแบบมีข้อดี ข้อเสียและมีแนวทางการพัฒนาที่

แตกต่างกันออกไป

4. การเก็บข้อมูล

 การศึกษาน้ีได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง 4 ขั้นตอน 

[1] ด้วยแบบสอบถาม 400 ชุดจากการสุ่ม

ประชากรตัวอย่างแบบไม่แน่นอนโดยต้ังค่า

ความคลาดเคลื่อนที่ ร้อยละ 5 [4] ในรัศมี 5 

กิโลเมตรจากสถานี [3] และจำาแนกโซนออกเป็น 

4 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร

และแบ่งเป็น 20 โซนย่อยจากการตัดผ่านของ

เส้นถนน ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและการแบ่งโซน

5. ผลการศึกษา

 งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความ

ต้องการเดินทาง 4 ขั้นตอน  ประกอบไปด้วย

 1. การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง

ด้วยวิธีการ Expansion Factor จากกลุ่มตัวอย่าง

จำานวน 250 คน ซึ่งมีการเดินทางรวม 490 

การเดินทาง และเมื่อนำามาเทียบตามสัดส่วน

ประชากรจริงในปีปัจจุบันจะเกิดการเดินทาง

ทั้งหมด 1,902,519 การเดินทาง และจากการ

คาดการณ์ประชากร 20 ปีด้วยวิธีการ Parabolic

Curve Model มาคำานวนเพื่อหา Expansion 

Factor ดังสมการที่ 1

Future pop/existing pop = Expansion Factor 

1,347,949 /970,673 = 1.38             สมการที่ 1

 นำามาคำานวนการเดินทางในปัจจุบันและ

อนาคตโดยเทียบกับจำานวนของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยโซนที่เกิดการเดินทางมากที่สุด คือ โซน C3 

เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ปะปนกับพื้นที่อุตสาหกรรมส่ง ซึ่งผลต่อการเกิด

การเดินทางในปริมาณมาก ดังแสดงในรูปที่ 2



การพัฒนาระบบขนส่งรองเพื่อเอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง กรณีศึกษา สถานีบางหว้า
ทรายงาม นิมิหุต และ รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 630

รูปที่ 2 การเกิดการเดินทางของแต่ละโซน

 2. การวิเคราะห์การกระจายการเดินทาง

ด้วยวิธีตารางเมทริกซ์ พบว่าในปัจจุบันเกิดการ

เดินทางทั้งหมด 528 การเดินทาง โดยมีการกระ

จายการเดินทางระหว่างโซน B2 และ O (นอก

พื้นที่) มากที่สุดจำานวน 18 ทริป เนื่องจากโซน B2

นั้นเป็นโซนพื้นที่ตั้งของสถานีปลายทางบางหว้า

ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทาง จึงทำา

ให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายกับโซน O มากที่สุด นอก

จากนี้ยังมีโซน C3 ซึ่งเกิดการเดินทางภายในโซน

ของตนเองมากที่สุดเนื่องจากเป็นพื้นที่อาศัย

ปะปนกับพื้นที่อุตสาหกรรมทำาให้เกิดการเดิน

ทางภายในโซนนั้น ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การกระจายการเดินทางของแต่ละโซน

 3. การวิเคราะห์การเลือกใช้รูปแบบการ

เดินทางนั้นมีวิธีการหาสัดส่วนการเลือกรูปแบบ

การเดินทางในปัจจุบันของทุกโซนภายในขอบเขต

พื้นที่ศึกษา พบว่า เมื่อมีการเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเอื้อต่อการใช้

รถไฟฟ้านั้นส่งผลให้คนเปล่ียนจากการใช้รูป

แบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งส่วนบุคคลมา

ใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้มากถึงร้อยละ 43 ดัง

แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 สัดส่วนการเลือกใช้ระบบขนส่งภายในขอบเขต
พื้นที่ศึกษา

 โดยจะเห็นได้ว่าโซนที่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคล

มาเป็นระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุดคือโซน C3 

โดยมีสัดส่วนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในปัจจุบัน

ถึงมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษา

ปัจจัยที่คนเลือกใช้ ระบบขนส่งส่วนบุคคล

เนื่องจากมีความสะดวกสบายและไม่ต้องเสีย

เวลาในการรอรถโดยสาร ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 สัดส่วนการเลือกใช้รูปแบบการเดินทางในปัจจุบัน
ภายในโซน C3
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 แต่เมื่อมีการเสนอแนวทางในการพัฒนา

ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า

พบว่าผู้คนเลือกใช้รถโดยสารประจำาทางมาก

ที่สุด ซึ่งส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยคนในพื้นที่จะหันมาใช้ระบบ

ขนส่งสาธารณะและรถไฟฟ้ามากขึ้น คิดเป็นร้อย

ละ 80 ของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดสัดส่วนการใช้

รถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ลงได้มากถึง

ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 สัดส่วนการเลือกใช้รูปแบบการเดินทางหลังจาก
มีการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะภายในโซน C3

6. สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของ

ผู้คนภายในพื้นที่ศึกษาพบว่ามีประเด็นปัญหาใน

ด้านต่างๆ ดังนี้

6.1	ด้านลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา

 ในภาพรวมของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่อยู่

อาศัย ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดการเดินทางเป็นจำานวน

มาก ประกอบกับการให้บริการที่ไม่ครอบคลุม

ของระบบขนส่งสาธารณะในบางพื้นที่หรือมีไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน

6.2	 ด้านคุณภาพในการให้บริการของระบบ

	 	 ขนส่งสาธารณะ

 จากการศึกษาปัจจัยด้านการให้บริการของ

ระบบขนส่งสาธารณะพบว่าในปัจจุบันนั้นยังไม่มี

ประสิทธิภาพ ประกอบกับยังไม่ดึงดูดให้คนหัน

มาใช้ได้มากเพียงพอ เช่น รถไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบ

ที่มีความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาและมีความสะดวก

สบาย แต่มีสถานีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัย

ประกอบกับการขาดการเชื่อมต่อระบบขนส่ง

รูปแบบอื่นๆ และมีค่าโดยสารแพง รถโดยสาร

ประจำาทางที่มีราคาถูกแต่กลับไม่มีความตรง

ต่อเวลาและมีสภาพยานพาหนะที่ค่อนข้างทรุด

โทรมทำาให้ไม่สะดวกสบายในการเดินทาง ทำาให้

คนในพื้นที่ ส่วนมากมักเลือกใช้รถยนต์ส่วน

บุคคลในการเดินทางเนื่องจากมีความสะดวก

สบายและไม่ต้องใช้เวลาในการรอรถโดยสาร

6.3	ด้านพฤติกรรมการเดินทาง

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของ

ผู้คนภายในพื้นที่ศึกษา พบว่า บริเวณที่เกิดการ

เดินทางและการกระจายการเดินทางมากที่สุด

คือบริเวณพื้นที่อาศัยปะปนกับแหล่งงานซึ่ง

เป็นบริเวณที่ขาดการเชื่อมต่อของระบบขนส่ง

สาธารณะส่งผลให้เกิดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เป็นจำานวนมาก ซึ่งจากการเสนอแนวทางในการ

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะพบว่าผู้คนเลือกให้

เกิดการพัฒนาระบบรถโดยสารประจำาทางมาก

ที่สุดโดยต้องมีการปรับปรุงให้มีจำานวนรถที่ให้

บริการเพียงพอและตรงต่อเวลามากขึ้น

 จากการสรุปประเด็นปัญหาพบว่าพื้นที่

ยังมีปัญหาในด้านการขาดการบูรณาการกับ

ระบบขนส่งที่ดี มีระบบการให้บริการที่ยังไม่มี

ประสิทธิภาพและไม่สอดรับกับพฤติกรรมการ

เดินทางของผู้คน ซ่ึงการเสนอแนวทางการพัฒนา

ระบบขนส่งรองเพื่อเอ้ือต่อการใช้รถไฟฟ้าสถานี

บางหว้านี้ จึงช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

และผลักดันให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

มากขึ้นถึงร้อยละ 43 โดยแต่ละเส้นทางจะมีการ

พัฒนาระบบขนส่งรองที่แตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของคน โดย
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รูปแบบหลักที่ผู้คนเลือกให้เกิดการพัฒนาคือ รถ

โดยสารประจำาทางคิดเป็นร้อยละ 54 เนื่องจาก

เป็นระบบขนส่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ทำาให้ง่ายต่อการ

พัฒนาระบบการเดินรถให้มีประสิทธิภาพและ

เพิ่มความทั่วถึงในบางพื้นที่ รองลงมาคือรถสอง

แถวในบริเวณที่เป็นถนนสายรอง เนื่องจากถนน

ที่แคบและมีความเป็นชุมชนหนาแน่น ส่งผล

ให้เกิดการเดินทางภายในชุมชนระยะทางสั้นๆ 

และต้องการความสะดวกคล่องตัวในการเดินรถ 
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

ในกรุงเทพฯ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นกรอบ

การศึกษาความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวของประชากรใน 3 ช่วงอายุ คือ Baby Boom (56 ปีขึ้นไป), 

Gen X ตอนต้น (35-45 ปี), Gen X ตอนปลาย (46-55 ปี) และ Gen Y (20-34 ปี) โดยผู้วิจัยได้ศึกษา

ความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวของประชากรผ่านแบบสอบถาม จำานวน 400 ชุด โดยกระจายการสำารวจใน

เขตคลองสามวา เขตบางขุนเทียน เขตสายไหม เขตหนองจอก และเขตประเวศ ซึ่งเป็นตัวแทนของโซน

ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่มียอดบ้านเดี่ยวจดทะเบียนสูงสุดของปี พ.ศ. 2555 ถึงปีพ.ศ. 2559 ตามข้อมูล

ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า  ทุกช่วงอายุมีความคิด

เห็นต่อปัจจัยการตลาดด้านราคาและช่องทางการจัดจำาหน่ายคล้ายกัน แต่สำาหรับด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่ม

ช่วงอายุ 20-34 ปี และ 35-45 ปี สนใจเหมือนกัน ซึ่งต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 46-55 ปี และ 56 ปี ขึ้นไป 

จะให้ความสนใจเหมือนกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสำาคัญมากที่สุดเหมือนกัน แต่ปัจจัยที่

ให้ความสำาคัญรองลงมากลุ่ม 20-34 ปี, 35-45 ปี และ 46-55 ปี สนใจเหมือนกัน ซึ่งต่างจากกลุ่มช่วง

อายุ 56 ปีขึ้นไป 

คำาสำาคัญ: ช่วงอายุ  การตลาด  ที่อยู่อาศัย  บ้านเดี่ยว 

Abstract

 This research aims to study attitudes and behavior of buying single detached houses 

in Bangkok. Marketing mix or 4Ps was used as a framework to explore different needs of 3 

generations; Baby Boom (56 Years), Gen X (35-55 Years) and Gen Y (20-34 Years), in home 

buying. Four hundred (400) questionnaires were distributed through Khlong Sam Wa, Bang Khun 

Tien, Sai Mai, Nong Jok, and Prawet District. Those are sampling zones having highest number 

of new house registration during the quarter of 4/2557 to 3/2559, according to data collection 
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of the REIC, Government Housing Bank. The study indicated that All age groups have similar 

opinions on market factors, prices, and place. But for the product Age groups 20-34 and 35-45 

years old are interested in the same. Unlike the 46-55 age group and 56 years old are the same 

attention. Marketing promotion The most important is the same. But the next priority factor is 

the 20-34 year, 35-45 and 46-55 years are interested in the same except 56-year-olds.

Keywords: Generation, Marketing, Housing, Single-detached House

1. ที่มาและความสำาคัญ

 กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการปกครอง

การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การ

สื่อสาร และความเจริญของประเทศ ซึ่งส่งผลให้

ประชากรมีการอพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานในกรุงเทพ

มหานครมากขึ้น จะเห็นได้จากจำานวนที่อยู่อาศัย

ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังแผนภูมิ 1.1

แผนภูมิที่ 1.1 จำานวนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
(กรมการปกครอง, 2560)

 

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าจำานวนที่อยู่อาศัย

ในกรุงเทพมหานครมีจำานวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

โดยในปี พ.ศ. 2547 มีจำานวนท่ีอยู่อาศัย 2,050,411

หลังคาเรือน และ ปี พ.ศ. 2558 มีจำานวนที่อยู่

อาศัย 2,753,972หลังคาเรือน ซึ่งจำานวนที่อยู่

อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 703,561 หลังคาเรือน 

หรือคิดเป็เพิ่มขึ้นต่อปี คือ 58,630 หลังคาเรือน

ซึ่งเมื่อดูจาข้อมูลที่อยู่อาศัยแนวราบสร้างเสร็จ

และจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร แสดง

จำานวนหน่วยแยกตามประเภท ต้ังแต่ พ.ศ. 2555-

2559 จะเห็นได้ว่า ที่อยู่อาศัยแนวราบประเภท

บ้านเดี่ยวมีการสร้างเสร็จและจดทะเบียนมาก

ที่สุดในทุกปีดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวมี
การสร้างเสร็จและจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร (ศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2560)

ที่อยู่อาศัยแนว

ราบ/ปี
2555 2556 2557 2558 2559

บ้านเดี่ยว 14,486 13,667 13,583 13,514 12,888

บ้านแฝด 668 968 1,518 1,553 1,082

ทาวน์เฮ้าส์ 6,733 8,704 9,359 11,255 7,267

อาคารพาณิชย์ 2,954 4,937 4,648 1,793 1,687

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ที่อยู่อาศัยแนวราบ

ปี พ.ศ. 2555 มีจำานวนทั้งหมด 24,841 ยูนิต ซึ่ง

สามารถแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

ได้เป็นจำานวน 14,486 ยูนิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

58.13 ของที่อยู่อาศัยแนวราบทั้งหมด ซึ่งจาก

ตารางที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวใน

ทุกปีมีจำานวนเกินร้อยละ 50 ของจำานวนที่อยู่

อาศัยแนวราบทั้งหมด   

 ในแง่ของจำานวนประชากรมีสถิติไม่คงที่ดัง

จะเห็นได้จาก แผนภูมิที่ 1.2
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แผนภูมิที่ 1.2 จำานวนประชากรกรุงเทพมหานคร (กรม

การปกครอง, 2560)

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าประชากรในกรุงเทพ

มหานครมีจำานวนเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2547-2550

จำานวน 84,927 คน แต่จำานวนประชากรมีจำานวน

ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2553-2555 ซึ่ง

ลดลงเป็นจำานวน 27,834 คน โดยหลังจาก พ.ศ. 

2556 เป็นต้นไปจำานวนประชากรที่มีจำานวนเพิ่ม

ขึ้นเป็นลำาดับ จนปี พ.ศ. 2558 มีจำานวน

ประชากร 5,696,409 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 

พ.ศ. 2547 มีจำานวนประชากร 5,631,321 คน

แล้วจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจำานวน 65,088 คน  

ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างประชากรในแต่ละช่วงอายุ

ดังจะเห็นได้จาก แผนภูมิ ที่ 1.3 

 
แผนภูมิที่ 1.3 พีระมิดประชากรในกรุงเทพมหานคร 

(กรมการปกครอง, 2560)

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าโครงสร้างประชากร

ในกรุงเทพมหานครปีพ.ศ. 2558 มีการกระจาย

ตัวสูงสุด อยู่ใน Gen Y, Gen X และ Gen B ซึ่ง

เป็นช่วงวัยที่มีความต้องการและมีกำาลังซ้ือที่

อยู่อาศัย โดยมีประชากรทั้ง 3 ช่วงอายุรวมกัน

จำานวน 4,517,419 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.3 

จากประชากรทั้งหมด 5,696,409 คน สามารถ

แบ่งประชากรตามช่วงอายุได้ดังนี้ ช่วงอายุ 35-

55 ปี ตรงกับรุ่นประชากร GEN X มีจำานวนมาก

ที่สุด จำานวน 1,905,974 คน และอายุ 13-34 ปี

ตรงกับรุ่นประชากร GEN Y จำานวน 1,676,961 

คน และอายุ 56 ปีขึ้นไป ตรงกับรุ่นประชากร 

GEN Baby Boomจำานวน 934,484 คน และจาก

สถิติจำานวนที่อยู่อาศัยและสถิติจำานวนประชากร

ในกรุงเทพมหานครที่ มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง แต่จำานวนประชากรต่อครัวเรือนกลับมี

จำานวนลดน้อยลง ดังในแผนภูมิที่ 1.4

แผนภูมที่ 1.4 สถิติประชากรต่อครัวเรือนในกรุงเทพ

มหานคร (กรมการปกครอง, 2560)

 จะเห็นได้จากตารางสถิติจำานวนประชากร

ต่อครัวเรือน ว่าประชากรต่อหนึ่งครัวเรือนมี

จำานวนลดลงจากปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2558 

ลดลงจาก 2.7 คนต่อครัวเรือน เหลือ 2 คนต่อ

ครัวเรือน เนื่องจากความต้องการซึ่งสอดคล้อง

กับจำานวนสถิติจำานวนที่อยู่อาศัยที่มีจำานวนเพิ่ม

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สถิติจำานวนประชากรที่

ลดลงในช่วงแรกแต่ค่อย ๆ เพิ่มในช่วง 5 ปีหลัง 

จากจำานวนประชากรต่อหลังที่ลดลงเรื่อยๆ 

สามารถอนุมานได้ว่าความต้องการที่อยู่อาศัย

ของประชากรในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น ประกอบกับโครงสร้างประชากรที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำาให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจจะศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของ
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ประชากรในแต่ละช่วงอายุ (Generation) ว่ามี

ความแตกต่างกันหรือไม่ และทัศนคติที่มีต่อการ

ตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวจะมีลักษณะ

อย่างไร

2.วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ

ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ ของ

ประชากรแต่ละช่วงอายุ

3.ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตด้านพื้นที่

 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.737 ตาราง

กิโลเมตร โดยมีเขตการปกครองทั้งหมด 50 เขต 

และจากข้อมูลการจดทะเบียนที่อยู่อาศัยแนว

ราบที่มีการสร้างเสร็จรวบรวมโดยศูนย์ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ไตรมาส

ที่ 2 ของปี พ.ศ. 2559 พบว่า

ตารางที่ 1.2 ที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวที่มี
การจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ข้อมูลอสังหา-
ริมทรัพย์, 2560)

เขต ที่อยู่อาศัยแนวราบ (ยูนิต)

เขตคลองสามวา 9,400

เขตบางขุนเทียน 8,400

เขตสายไหม 4,700

เขตประเวศ 3,200

เขตหนองจอก 3,049

 เขตที่มีการจดทะเบียนที่อยู่อาศัยแนวราบ

สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตคลองสามวา เขต

บางขุนเทียน เขตสายไหม เขตประเวศ และเขต

หนองจอก ผู้วิจัยจึงเลือกเขตดังกล่าวเป็นตัวแทน

ศึกษา

4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง                          

4.1	แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด

 4.1.1กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (product) ใน

ที่น้ีจะมีความหมายรวมถึงสินค้าและบริการที่

ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

ในตลาดที่ได้ถูกกำาหนดมาให้เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถึงแนวคิด บุคคลองค์กร และอื่น ๆ โดย

นักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค         

  4.1.2 กลยุทธ์ด้านราคา (price) ผลิตภัณฑ์

ที่นักการตลาดได้จัดหามา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น

จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่ผู้บริโภคจะเกิด

ความพึงพอใจและยินดีที่จะจับจ่าย เพื่อซื้อหา

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ด้วยเหตุนี้ การกำาหนดราคาขาย

ให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึงควรคำานึง

ถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภค

ต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ                 

  4.1.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจำาหน่าย (place) 

ต้องตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารช่อง

ทางการจัดจำาหน่าย อันหมายถึงการดำาเนินการ

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถไปสู่ผู้บริโภคได้

ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 

มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภคและที่

สำาคัญ คือ ช่องทางการจัดจำาหน่ายนั้นต้องมี

ความสอดคล้องกับการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ 

และราคาที่ได้กำาหนดขึ้นด้วย เนื่องจากสถานที่

จัดจำาหน่าย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือใน

ด้านคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ด้วย กล่าว

คือ กิจกรรมของบริษัทที่จะส่งผลิตภัณฑ์ส่งผู้

บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผู้บริโภคมีความสะดวก

สบายมากที่สุด                                                         

 4.1.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(promotion) หากขาดการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับ
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รู้ถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ระดับราคา และช่องทางการจำาหน่ายต่าง ๆ 

และการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้ว 

ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู้

บริโภคขึ้นได้ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น 

การโฆษณาและประขาสัมพันธ์ รวมถึงการส่ง

เสริมการขายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ            

4.2		แนวคิดเกี่ยวกับช่วงอายุ

 ปัจจุบันในสังคมไทยมีประชากรอย่างน้อย 

6 ช่วงวัย (ลือรัตน์; ธีรพันธ์, (2558). Super Key 

of Segmentation) แต่เนื่องจากกลุ่มช่วงอายุใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ แก่ กลุ่ม BABYBOOMER, 

GENERATION X, GENERATION Y จึงจะ

อธิบายเพียง 3 กลุ่มเท่าน้ัน                                            

 4.2.1 Generation B (baby boomer) หรือ 

เจน บี คือ ประชากรที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2486-

2503 (เทียบ ค.ศ.1943-1960) มีลักษณะอนุรักษ์

นิยมกึ่งสมัยใหม่ มีความอดทน อุตสาหะ มีมานะ 

พยายาม และความภักดีต่อองค์กร คนรุ่นนี้มี

ประสบการณ์คนรุ่นนี้มีความอดทน ใจเย็นรอ

คอยได้ ไม่รีบร้อน และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะนิสัยทีโดดเด่น คือ การทำางานหนัก ยอม

ตายในหน้าที่เพื่องาน รู้จักใช้จ่ายและเป็นผู้นำา

ทางความคิด                                               

 4.2.2 Generation X หรือ เจน เอ็กซ์   คือ 

ประชากรทีเกิดระหว่าง พ.ศ. 2504-2524 (เทียบ 

ค.ศ. 1961-1981)  พ่อแม่ยุคนี้มีลูกน้อย เนื่อง

จากทั้งพ่อและแม่ออกไปทำางานทั้งสองคน บาง

ครอบครัวมีการหย่าร้าง จึงทำาให้คนรุ่นมีมีวิญญาณ

ขบถ เป็นนักปฏิวัติ หรือ หัวรุนแรง รวมถึง การ

มีหัวก้าวหน้าชอบความท้าทาย ลักษณะทีโดดเด่น

ของคนรุ่นนี้ คือ มีความมั่นใจในตนเองสูงมาก

ชอบทำางานแบบ work smart, not harder จึง

ทำาให้พวกเขาชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่อยู่นิ่ง 

ชอบพัฒนางาน แต่มีชีวิตทีสมดุลระหว่างงานกับ

ชีวิต (work-life balance) และเชื่อว่า การทำางาน

หนักเพื่อการหาเงิน และนำาเงินทีได้ไปใช้ในการ

พักผ่อน                                           

 4.2.3 Generation Y (The Millennial) หรือ 

เจน วาย คือ ผู้ที่เกิดในยุคทีมีโทรศัพท์เคลื่อนที 

คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต มีการระบุปี

เกิดของคนรุ่นนี้หลากหลายมาก แต่นักวิชาการ

ส่วนใหญ่ ระบุว่าเกิด ระหว่าง พ.ศ. 2525-

2546 (เทียบ ค.ศ.1982-2003) เป็นคนที่ชอบ

เทคโนโลยี ชอบความเร็ว ทันทีทันใด ไม่ชอบรอ

นาน ชอบสีสันสดใส บรรยากาศสนุกสนาน ชอบ

ให้เอาอกเอาใจ มีลักษณะการใช้ภาษาทีไม่เป็น

ทางการ ไม่ชื่นชอบความเป็นทางการ มองโลก

ในแง่ดี มองทุกอย่างแบบสดใส และโลกสวย คน

รุ่นนี้มีเอกลักษณ์ทางการใช้ภาษาแบบสร้างสรรค์ 

ฉีกกฎเกณฑ์ จึงทำาให้เกิดภาษาปาก (slang) 

มากมาย จนทำาให้กลุ่มนิยมมองว่าเป็นการสร้าง

ภาษาวิบัติ แต่ถ้ามองด้วยมุมมองทียอมรับความ 

แตกต่างได้ จะเห็นว่าเป็นวิวัฒนาการของภาษา

ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นภาษาไทย

 สรุป ศึกษาประชากร 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม

ช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป (Baby Boom) 2.กลุ่มช่วง

อายุ 35-55 ปี (Generation X) 3. กลุ่มช่วงอายุ 

20-34 ปี (Generation Y ที่มีความสามารถในการ

ซื้อที่อยู่อาศัย)

5.ระเบียบวิธีวิจัย

5.1	กรอบแนวความคิด

    กำาหนดให้ช่วงอายุเป็นตัวแปรตั้งต้นและมี

ตัวแปรตาม 4 ตัว คือ ส่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำาหน่าย 

และการส่งเสริมด้านการตลาด
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5.2	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยใช้จำานวนประชากรใน 3 ช่วงอายุ คือ 

Baby Boomer, Generation X และ Generation 

Y ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2558 

จากกรมการปกครอง ซึ่งมีจำานวน 4,517,339 คน 

เป็นจำานวนตั้งต้น และใช้สูตรคำานวณของ Taro 

Yamane ในการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสูตร

คำานวณของ ยามาเน่ (Yamane)

โดย n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

   ประชากรที่ต้องการ

 N  แทน  ขนาดของประชากร

 e  แทน  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม

   ตัวอย่างท่ียอมรับได้ (sampling 

   error) ในที่นี้กำาหนดให้ไม่เกิน

   0.05 หรือ 95% 

 และจากสูตรแทนค่าจะได้จำานวนตัวอย่าง

ของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรจำานวน 400 

คน

5.3		การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยเลือกการสุมกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า

(Quota sampling) โดยกระจายแบบสอบถามไป

ยังโครงการบ้านเดี่ยวในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ 

ตามสัดส่วนร้อยละของสถิติการก่อสร้างบ้าน

ที่มีการจดทะเบียนแล้วสูงสุดใน 5 ลำาดับแรก 

ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2560 กล่าว

คือ เขตคลองสามวาจำานวน 136 ชุด เขต

บางขุนเทียนจำานวน 91 ชุด เขตสายไหมจำานวน 

86 ชุด เขตหนองจอกจำานวน 49 ชุด และเขต

ประเวศ จำานวน 38 ชุด ตามลำาดับ (รวมทั้งหมด 

400 ชุด)

5.4		เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย											                                                            

 5.4.1 แบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งเป็น 

4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูล

ทั่วไป เช่น เพศ อายุ รายได้ เป็นต้น ส่วนที่ 2 

เป็นการสอบถามข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค

ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย เช่น ความต้องการ

ในที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ราคาที่ต้องการ 

ทำาเลที่ตั้ง เป็นต้น ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ริโภค เช่น 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านสถานที่จัด

จำาหน่าย เป็นต้น ส่วนที่ 4 คือการสอบถาม

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ                               

 5.4.2 SPSS เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

ทางสถิติทั้งในการพรรณนา แสดงจำานวนความถี่ 

ร้อยละ และการวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรม

การซื้อบ้านเดี่ยว โดยกำาหนดให้ช่วงอายุเป็น

ตัวแปรตั้งต้นและมีตัวแปรตาม 4 ตัว คือ ส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 

ช่องทางการจัดจำาหน่าย และการส่งเสริมด้าน

การตลาด ซึ่งสุดท้ายแล้วจะได้ผลการศึกษาว่า

ในแต่ละช่วงอายุนั้นมีความต้องการต่อการทำา

การตลาดบ้านเดี่ยวในลักษณะใดบ้าง อย่างไรก็ดี 

เพ่ือให้การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในแต่ละ

ช่วงอายุ มีความชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้

กำาหนดกลุ่มช่วงอายุออกเป็น 4 ช่วง คือ Gen 

B (อายุ 56 ปีขึ้นไป), Gen X ตอนปลาย (อายุ 

46-55 ปี), Gen X ตอนต้น (อายุ35-45 ปี) และ 

Gen Y (อายุ 20-34 ปี)
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6.ผลการศึกษา

 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละ

ช่วงอายุที่มีต่อการซื้อบ้านเดี่ยว จำาแนกตามส่วน

ผสมทางการตลาด ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

6.1	ด้านผลิตภัณฑ	์				       

ผลิตภัณฑ์

Gen Y Gen X
Baby 

boom

13-34

ปี

35-45

ปี

46-55

ปี

56-73

ปี

1.การออกแบบ 4.24 4.31 4.09 4.28

2.ขนาดที่ดิน 4.23 4.34 3.91 4.33

3.ขนาดพื้นที่ใช้สอย 4.45 4.50 4.27 4.55

4.อยู่ในทำาเลที่ต้องการ 4.63 4.55 4.46 4.65

5.ชื่อเสียงและผลงาน 4.31 4.25 4.14 4.45

6.นวัตกรรมใหม่ๆ 4.22 4.17 4.14 4.31

7.การตกแต่งภูมิทัศน์ 4.36 4.28 4.32 4.41

8.บรรยากาศโดยรวม 4.59 4.55 4.55 4.65

9.พื้นที่สำาหรับเด็กเล็ก 3.80 5.66 3.86 3.86

10.ห้องชั้นล่างสำาหรับผู้

สูงอายุ

3.68 6.35 3.46 3.92

11.ห้องอยู่ด้านบน 3.15 3.14 2.32 3.35

12.ห้องอยู่ด้านล่าง 4.17 4.38 3.86 4.29

13.พื้นที่ว่างใช้ประโยชน์ได้ 4.48 4.46 4.23 4.53

14.พื้นที่จัดเป็นที่ทำางาน 3.65 5.89 3.05 3.69

15.เน้นการออกแบบ 4.33 4.38 4.23 4.29

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มช่วงอายุ 13-34 ปี 

และกลุ่มช่วงอายุ 35-45 ปี ให้ความสำาคัญเป็น

อันดับแรก คือ ที่อยู่อาศัยอยู่ในทำาเลที่ต้องการ 

รองลงมาบรรยากาศโดยรวมของโครงการ

เหมือนกัน แต่ช่วงอายุ 35-45 จะให้ความสำาคัญ

กับบรรยากาศโดยรวมของโครงการเป็นอันดับแรก

อีกด้วย และรองลงมาสนใจขนาดพื้นที่ใช้สอย

ช่วงอายุ 46-55 จะให้ความสำาคัญตรงกันข้ามกับ

กลุ่มช่วงอายุ 13-34 ปีและ 35-45 ปี คือให้ความ

สำาคัญกับบรรยากาศโดยรวมของโครงการ และ

ที่อยู่อาศัยอยู่ในทำาเลที่ต้องการรองลงมา และ

ช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป ให้ความสำาคัญใกล้เคียงกัน

กับกลุ่มช่วงอายุ 46-55 ปี คือให้ความสำาคัญกับ

ที่อยู่อาศัยอยู่ในทำาเลที่ต้องการพอเท่ากับกับ

บรรยากาศโดยรวมของโครงการ  และรองลงมา

คือ ขนาดพื้นที่ใช้สอย

6.2	ด้านราคา

ราคา

Gen Y Gen X
Baby 

boom

13-34

ปี

35-45

ปี

46-55

ปี

56-73

ปี

1.ราคาต่ำากว่าที่อื่นใน

ทำาเลเดียวกัน

4.53 4.44 4.36 4.49

2.ราคาเหมาะสมกับ

รายได้

4.77 4.73 4.41 4.69

3.วิธีการผ่อนชำาระ

หลากหลาย

4.17 5.60 4.05 3.98

4.ราคาค่าส่วนกลางที่

ต้องชำาระ

4.56 4.44 4.41 4.51

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ทุกกลุ่มช่วงอายุให้

ความสำาคัญกับเรื่องราคาที่มีความเหมาะสมกับ

รายได้ และรองลงมาให้ความสนใจกับราคาค่า

ส่วนกลางที่ต้องชำาระ เหมือนกันในทุกช่วงอายุ

6.3	ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

ช่องทางการจัดจำาหน่าย

Gen Y Gen X
Baby 

boom

13-34

ปี

35-45

ปี

46-55

ปี

56-73

ปี

1. ความสะดวกสบายในการ

ติดต่อที่สำานักงานขาย

4.09 4.03 4.14 4.20

2. ช่องทางการติดต่อหลาก

หลาย

4.23 4.23 4.23 4.31

3. ความสวยงามของบ้าน

ตัวอย่าง

3.95 4.01 4.09 4.04

 ทุกกลุ่มช่วงอายุให้ความสำาคัญกับช่องทาง

การติดต่อหลากหลาย และรองลงมาคือ ความ

สะดวกสบายในการติดต่อที่สำานักงานขาย
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6.4	ด้านการส่งเสริมการตลาด

การส่งเสริมการตลาด

Gen Y Gen X
Baby 

boom

13-34

ปี

35-45

ปี

46-55

ปี

56-73

ปี

1.โฆษณาและสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

3.74 5.71 3.55 3.82

2.โฆษณาและสื่อ

ประชาสัมพันธ์

ออนไลน์ 

3.82 5.77 3.55 3.78

3.พนักงานขาย 4.25 4.46 4.09 4.22

4.ส่วนลดราคาพิเศษ 4.74 5.41 4.46 4.45

5.ของแถม เช่น 

เฟอร์นิเจอร์

4.57 5.19 4.23 4.53

6.การยกเว้นค่า

ธรรมเนียมต่างๆ

4.75 5.27 4.64 4.65

7.กิจกรรมพิเศษ เช่น 

การแสดง

3.63 5.67 3.64 3.59

 ทุกกลุ่มช่วงอายุให้ความสำาคัญกับด้าน

การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รองลงมา คือ

ส่วนลดราคาพิเศษ ยกเว้นช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป

จะให้ความสำาคัญกับปัจจัยของแถม อาทิเช่น

เฟอร์นิเจอร์ 

7.สรุป

7.1	สำาหรับช่วงอายุ	20-34	ปี	

 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

ช่วงอายุ 20-34 ปี สนใจที่อยู่อาศัยอยู่ในทำาเล

ที่ต้องการ รองลงมาคือบรรยากาศโดยรวมของ

โครงการ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาให้ความ

สนใจปัจจัยราคาเหมาะสมกับรายได้ และปัจจัย

ราคาค่าส่วนกลางที่ต้องชำาระ ปัจจัยด้านช่องทาง

การจัดจำาหน่าย ให้ความสนใจปัจจัยช่องทางการ

ติดต่อหลากหลาย และปัจจัยความสะดวกสบาย

ในการติดต่อที่สำานักงานขายรองลงมา ปัจจัยการ

ตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสนใจ

กับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการมี

ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ บริการตกแต่งสวน

รองลงมา 

 

7.2	สำาหรับช่วงอายุ	35-45	ปี

 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

ช่วงอายุ 35-45 ปี สนใจคือ มีห้องนอนชั้นล่าง

สำาหรับผู้ สูงอายุและมีพื้นที่สำาหรับจัดเป็นที่

ทำางานได้ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ให้ความ

สนใจกับความหลากหลายของวิธีการผ่อนชำาระ 

และราคาท่ีเหมาะสมกับรายได้ ปัจจัยด้านช่องทาง

การจัดจำาหน่าย ให้ความสนใจกับช่องทางการ

ติดต่อที่หลากหลาย และความสะดวกสบายใน

การติดต่อที่สำานักงานขายรองลงมา ปัจจัยการ

ตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสนใจ

กับการโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

เช่น เว็บไซต์ เฟซบุค ข้อความ SMS และการ

โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายข้าง

ทางวิทยุ โทรทัศน์ โบรชัวร์ แผ่นพับรองลงมา

7.3	สำาหรับช่วงอายุ	46-55	ปี

 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

ช่วงอายุ 46-55 ปี สนใจบรรยากาศโดยรวมของ

โครงการและที่อยู่อาศัยอยู่ในทำาเลที่ต้องการ 

ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ให้ความสนใจ

กับราคาที่เหมาะสมกับรายได้ และราคาค่าส่วน

กลางที่ต้องชำาระ และรองลงมาคือมีราคาต่ำากว่า

ที่อยู่อาศัยอื่นซึ่งอยู่ในทำาเลเดียวกัน ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจำาหน่าย ให้ความสนใจกับช่อง

ทางการติดต่อหลากหลาย และความสะดวกสบาย

ในการติดต่อที่สำานักงานขาย ปัจจัยด้านการส่ง

เสริมการตลาดให้ความสนใจกับการยกเว้นค่า

ธรรมเนียมต่าง ๆ และส่วนลดราคาพิเศษ
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7.4	สำาหรับช่วงอายุ	56	ปีขึ้นไป

 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

ช่วงอายุ 56-73 ปี สนใจ คือบรรยากาศโดยรวม

ของโครงการ และขนาดพื้นที่ใช้สอย ปัจจัยด้าน

ราคา ให้ความสนใจราคาที่เหมาะสมกับรายได้ 

และค่าส่วนกลางที่ต้องชำาระ ปัจจัยด้านช่องทาง

การจัดจำาหน่าย ให้ความสนใจกับช่องทางการ

ติดต่อหลากหลาย และความสะดวกสบายในการ

ติดต่อที่สำานักงานขาย ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดให้ความสนใจกับการยกเว้นค่าธรรม-

เนียมต่าง ๆ และมีของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ 

บริการตกแต่งสวน

 กล่าวโดยสรุป คือ ทุกช่วงอายุมีความคิดเห็น

ต่อปัจจัยการตลาดด้านราคาและช่องทางการจัด

จำาหน่ายคล้ายกัน คือ ปัจจัยราคาเหมาะสมกับ

รายได้ และ ปัจจัยช่องทางการติดต่อหลากหลาย 

แต่สำาหรับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

และการส่งเสริมการตลาดจะมีความแตกต่างกัน

อยู่บ้าง กล่าวคือ ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มช่วงอายุ 

20-34 ปี และ 35-45 ปี สนใจเหมือนกัน คือ ที่

อยู่อาศัยอยู่ในทำาเลที่ต้องการ และกลุ่มช่วงอายุ 

46-55 ปี และ 56 ปี ขึ้นไป สนใจเหมือนกัน คือ 

บรรยากาศโดยรวมของโครงการ และด้านการส่ง

เสริมการตลาด ให้ความสำาคัญมากที่สุดเหมือน

กัน คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ กลุ่ม 20-

34 ปี, 35-45 ปี และ 46-55 ปี สนใจรองลงมา 

คือ ส่วนลดราคาพิเศษ แต่กลุ่มช่วงอายุ 56 ปี

ขึ้นไป สนใจมีของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ บริการ

ตกแต่งสวน 

 โดยผู้ประกอบการสามารถนำาผลที่ได้ไป

ปรับใช้ให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ

ของประชากรแต่ละกลุ่มได้  
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บทคัดย่อ

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อได้ประสบกับภาวะขาดทุนจากการดำาเนินการ

เนื่องจากจำานวนผู้โดยสารน้อยกว่าที่คาดการณ์ 53,000 คนต่อวันถึงแม้ว่ามีการลดราคาค่าโดยสาร

เพื่อกระตุ้นให้มีจำานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ทว่ายังไม่สามารถเป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ได้งานวิจัยนี้

จึงมุ่งศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจำาแนกรูปแบบและลักษณะของสถานี และจัดกลุ่มสถานีตามบริบท

ของพื้นที่ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่มีความคล้ายคลึงกัน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา

พื้นที่บริเวณรอบสถานีให้เกิดการดึงดูดการเดินทางของประชาชนเข้ามายังพื้นที่ด้วยการใช้บริการ

รถไฟฟ้า ซึ่งการศึกษานี้ได้กำาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการจำาแนกรูปแบบของการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบ

สถานีรถไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านระบบคมนาคม ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับ

ระบบคมนาคม และปัจจัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยอาศัยเครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรของ แต่ละปัจจัยโดยการจัดกลุ่มรูปแบบและลักษณะของสถานี

ซึ่งพิจารณาจากบริบททั้งกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่คล้ายคลึงกันได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งแนวการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับประเภทของสถานีแต่ละกลุ่ม

คำาสำาคัญ: รูปแบบและลักษณะของสถานี   การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี 

Abstract

 MRT Purple line (Bangyai-Bangsue) has faced with financial problem during operation 

due to the number of passengers is lower than expectation. Although there is the launching of 

policy on reduction of transit fare to attract more passengers, it could not secure the revenue 

on the project. Thus, this study attempted to identify the factors which affect or classifying in 

a series of typologies and clustering station in the context of  physical, economic and social 

aspects under the concept of Transit Oriented Development (TOD). Based on this approach, 

TOD concept was employed to examine influencing factors which affect to the classification 

process by using Geographic Information System (GIS) for clustering station typologies. The 
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result of this analysis demonstrated the categories of station typologies to be 7 groups which 

should be recommended for TOD on different characteristics of the station area.

Keyword: Station Typology, Transit Oriented Development [TOD]

1. บทนำา

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาด

ใหญ่ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็น

ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ดี

การเติบโตอย่างรวดเร็วยังขาดการวางแผนเพื่อ

รองรับการขยายตัวของเมือง ส่งผลให้เมืองเกิด

การขยายตวัอยา่งไรท้ศิทาง และเกดิปญัหาตา่ง ๆ

ตามมา เช่น ปัญหาด้านคมนาคม กล่าวคือ 

พื้นที่ถนนมีจำากัดในขณะที่มีการใช้รถยนต์ส่วน

บุคคลอย่างแพร่หลายส่งผลให้เกิดปัญหาจราจร

ติดขัด ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

จราจรด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถลดความ

รุนแรงของปัญหาได้ เพื่อหาทางออกของปัญหา

คมนาคมขนส่ง รัฐบาลจึงกำาหนดแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในรูปแบบใหม่ เพื่อ

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนด้วย “แผน

แม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง” ซึ่งแผนแม่บท

ระบบขนส่งมวลชนทางรางฉบับปัจจุบัน คือ แผน

แม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพ

มหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2553-2572

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-

บางซื่อ ประสบปัญหาจำานวนผู้โดยสารใช้บริการ

น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการมีมากกว่ารายได้ที่ได้รับ เป็นเหตุ

ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ต้องแบกภาระขาดทุนถึงวันละ 3 ล้านบาท อีก

ทั้งยังพบว่าการไม่พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทาง

รางควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ

นั้นส่งผลให้ศักยภาพและความพร้อมในการ

พัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ นั้น แตกต่างจากศักยภาพ

และความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพ

มหานคร เนื่องจากขนาดแรงดึงดูดจากเอกชนที่

มีศักยภาพและความพร้อมที่จะมาพัฒนาพื้นที่

เชิงพาณิชย์ในพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าค่อนข้างต่ำา ยังไม่

สามารถดึงดูดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าได้

ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการ

ศึกษาลักษณะกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

เชิงพื้นที่ในบริเวณรอบสถานีของรถไฟฟ้าสาย

สีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อในระยะ 500 เมตร 

จำานวน 16 สถานี ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร ซึ่ง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการกำาหนดประเภทสถานีและจัดกลุ่ม

สถานีตามลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคมที่คล้ายคลึงกัน จากแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ ปัจจัย

ด้านระบบคมนาคม ปัจจัยด้านความสัมพันธ์

ระหว่างพื้นที่กับระบบคมนาคม และปัจจัยด้าน

การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยอาศัยเครื่องมือระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 

System, GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่อง

มือการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อจำาแนกและจัดกลุ่ม

รูปแบบและลักษณะของสถานีรวมถึงศึกษา

แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าจาก

วรรณกรรมและกรณีศึกษาที่ได้ทบทวนจากที่

รวบรวมไว้ เพื่อนำามาประยุกต์แนวทางการ
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พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทสถานีของ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

อันสามารถดึงดูดประชาชนให้เดินทางมายังพ้ืนท่ี 

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการเติบโต ซึ่ง

เป็นการกระตุ้นให้มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า

มากขึ้น 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นท่ีในมิติด้าน

 กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

2.1	ปัจจัยด้านระบบคมนาคม	(Transportation)

 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถ

ในการเข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะ ระบบกึ่งสาธารณะ ทางเท้า 

ทางจักรยาน และยานยนต์ส่วนตัว โดยโครงข่าย

ถนนบริเวณรอบสถานีส่วนใหญ่เป็นถนนสาย

ประธานและสายหลัก จำานวนมากกว่า 8 ช่องทาง

จราจร ส่งผลให้มีปริมาณจราจรมาก อีกทั้งยัง

ขาดความต่อเนื่องของลำาดับศักดิ์ มีการเชื่อมต่อ

ถนนสายหลักกับถนนสายย่อยโดยตรง ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อประชาชน 

เนื่องจากเส้นทางเท้าเป็นเส้นทางเดียวกับเส้น

ทางถนน ในพื้นที่ไม่มีเส้นทางจักรยานจึงไม่ได้

ทำาการวิเคราะห์ ซึ่งในส่วนของที่จอดรถพบว่า

สถานีที่มีอาคารจอดหรือมีกิจกรรมเชิงพาณิชย์

ขนาดใหญ่ หรือสถานีซึ่งประกอบด้วยสถานที่

ราชการขนาดใหญ่ มีความจุของที่จอดรถมาก

กว่าสถานีอื่น ๆ เนื่องจากปริมาณการเดินทาง

มายังพื้นที่ของสถานีเหล่าน้ีมีมากกว่าสถานีอ่ืน 

และจากการวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะพบ

ว่าทุกสถานีมีการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

ที่หลากหลาย ทำาให้ประชาชนสามารถเดินทาง

มายังสถานีได้อย่างสะดวกสบายและหาก

พิจารณาเส้นทางการให้บริการของรถโดยสาร

ประจำาทาง พบว่า ส่วนใหญ่มีเส้นทางการให้

บริการเดียวกับเส้นทางรถไฟฟ้า อาจส่งผลต่อ

การเลือกรูปแบบการเดินทาง เน่ืองจากค่าโดยสาร

ของรถโดยสารประจำาทางถูกกว่าค่าโดยสาร

รถไฟฟ้า 

2.2	ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับ

	 ระบบคมนาคม	(Oriented)

 ข้อมูลแสดงลักษณะของพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ใน

มิติของการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

หลากหลายโดยตรง  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์

ความใกล้-ไกลของ   แหล่งงานและที่อยู่อาศัยจาก

สถานี เนื่องจากแนวคิด TOD สนับสนุนให้พื้นที่

ชั้นแรกเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิด

กิจกรรมที่สามารถดึงดูดประชาชน โดยระยะทาง

เฉลี่ยจากสถานีถึงแหล่งงานมีมากกว่า 300 เมตร

ทุกสถานี กล่าวคือ แหล่งงานไม่กระจุกตัวอยู่ใน

พื้นที่บริเวณรอบสถานี การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

จึงอาจไม่สะดวกเท่ากับรูปแบบการเดินทาง

ประเภทอื่นที่สะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งงาน

มากกว่า และระยะทางเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยจาก

สถานีมีมากกว่า 500 เมตร แสดงว่าประชาชน

ส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชั้นสอง ซึ่งเป็น

พื้นที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท

ที่อยู่อาศัยตามแนวคิด TOD 

2.3	ปัจจัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่	 (Develop-

	 ment)	

 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะความหลาก

หลายและความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์

จากที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคาร กิจกรรมเชิง

พาณิชย์ แหล่งงาน และประชากร โดยการใช้

ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคารใน

พื้นที่ส่วนใหญ่ คือ ประเภทที่อยู่อาศัย ทำาให้
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ความสูงของอาคารในพื้นที่มากกว่า   ร้อยละ 90 

ของอาคารทั้งหมดมีความสูงต่ำา คือ อาคารมี

ความสูง 1-3 ชั้น มีความหนาแน่นของกิจกรรม

เชิงพาณิชย์น้อย เนื่องมาจากกิจกรรมกระจาย

ไปทั่วพื้นที่ ความหนาแน่นของแหล่งงานบริเวณ

สถานีในชานเมืองน้อยกว่าในเมือง เนื่องจากใน

เมืองมีสถานที่ราชการ ธุรกิจบริการต่าง ๆ มาก

กว่าในชานเมืองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและ

พ้ืนท่ีรกร้าง ความหนาแน่นของประชากรส่วนใหญ่

มีความหนาแน่นน้อยและปานกลาง 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจำาแนกรูปแบบและ
ลักษณะสถานีรถไฟฟ้า

ปัจจัยหลัก ตัวแปร

1. ปัจจัยด้าน
ระบบคมนาคม

1.1 โครงข่ายถนน
1.2 โครงข่ายทางเท้า
1.3 โครงข่ายทางจักรยาน
1.4 ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่
1.5 ที่จอดรถ

2. ปัจจัยด้าน 2.1 ระยะทางเฉลี่ยจากสถานีความ
สัมพันธ์ถึงแหล่งงานระหว่างพ้ืนท่ี 

2.2 ระยะทางเฉลี่ยจากสถานีและ
คมนาคมถึงที่อยู่อาศัย

3. ปัจจัยด้าน 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินกาพัฒนา 
3.2 การใช้ประโยชน์อาคารเชิงพื้นที ่
3.3 กิจกรรมเชิงพาณิชย์       
3.4 แหล่งงาน
3.5 ประชากร

3. แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี

 รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

 การศึกษาน้ีได้นำาข้อมูลท่ีได้ทำาการวิเคราะห์

ทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบคมนาคม 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับระบบ

คมนาคมและปัจจัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เข้า

สู่กระบวนการจัดกลุ่มรูปแบบและลักษณะของ

สถานีเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

รอบสถานีรถไฟฟ้าโดยในขั้นตอนนี้ได้ทำาการ

วิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดกลุ่มตัวแปรที่มี

ความคล้ายคลึงให้อยู่ในปัจจัยเดียวกัน นำาไปสู่

การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม ด้วยเทคนิค Hierarchical

Cluster  เนือ่งจากมจีำานวนนอ้ยกวา่ 200 case โดย

จำานวนกลุ่มสถานีที่เหมาะสมในการจำาแนกรูป

แบบและลักษณะของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มีทั้งหมด 7 ประเภท (ดังรูป

ที่1) และมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบ

สถานีรถไฟฟ้า ดังนี้

รูปที่ 1 ประเภทสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-
บางซื่อ

3.1	ย่านชุมชนที่มีความหนาแน่นน้อย 

 ได้แก่ สถานีบางพลู สถานีบางรักน้อย

ท่าอิฐ สถานีบางรักใหญ่ สถานีไทรม้า และสถานี

สามแยกบางใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีการใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ และมี

ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยวและทาวเฮ้าส์ มี

พื้นที่รกร้างมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  ผู้โดยสารกลุ่มนี้มี

จำานวนน้อยที่สุด แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนา

โครงข่ายถนนและทางเท้าให้เกิดการเช่ือมต่อ 

เอื้อต่อการเข้าถึงสถานีและมีความปลอดภัย 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานและ

มีร้านค้าปลีกใกล้กับสถานี  รวมถึงพัฒนาพื้นที่

รกร้างเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชม
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3.2	ย่านชุมชนที่มีความหนาแน่นปานกลาง	

 ได้แก่ สถานีแยกติวานนท์ สถานีบางซ่อน

และสถานีวงศ์สว่าง เป็นกลุ่มที่มีการใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยมีจำานวน

กิจกรรมเชิงพาณิชย์ประเภทธุรกิจบริการมากกว่า

กลุ่มอื่น แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมให้เกิดที่

อยู่อาศัยที่มีความสูงต่ำาถึงปานกลาง (อาคารที่มี

ความสูง 1-8ชั้น) ตามเส้นถนนหลัก ส่งเสริมการ

เกิดพาณิชยกรรมขนาดเล็กบริเวณรอบสถานี 

พัฒนาทางเท้าให้เอื้อต่อการเข้าถึงสถานีและมี

ความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการสร้างพื้นที่จอด

แล้วจร

3.3	 พ้ืนท่ีสองข้างทางท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

	 แบบผสมผสาน	

 ได้แก่ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า สถานี

บางกระสอ และสถานีแยกนนทบุรี 1 เป็นกลุ่ม

ที่มีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

มากกว่ากลุ่มอื่นมีที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด-

มิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า แนวทางการ

พัฒนา คือ เพิ่มความหนาแน่นของพาณิชยกรรม 

และความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยให้สูงตามแนว

ถนนหลัก พัฒนาโครงข่ายทางเท้าให้เกิดการ

เชื่อมต่อและเอื้อต่อการเข้าถึงสถานีและมีความ

ปลอดภัย

3.4	ศูนย์กลางชานเมือง	

 ได้แก่ สถานีตลาดบางใหญ่ เป็นสถานีที่มี

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและ

ผสมมากที่สุด มีความหนาแน่นของพาณิชย-

กรรมมากที่สุด แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม

กิจกรรมเชิงพาณิชย์ให้มีความหนาแน่นมากข้ึน 

รวมถึงสนับสนุนให้ศูนย์การค้าเป็นแหล่งจุด

หมายปลายทางของผู้โดยสาร พัฒนาโครงข่าย

ทางเท้าให้เกิดการเช่ือมต่อกันระหว่างย่านชุมชน 

ศูนย์กลางพาณิชยกรรม และสถานีรถไฟฟ้า

3.5	พื้นที่พิเศษ/พื้นที่แหล่งงาน

 ได้แก่ สถานีกระทรวงสาธารณสุข และ

สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เป็นกลุ่มที่มีสถานที่

ราชการขนาดใหญ่ สำาหรับแนวทางการพัฒนา 

คือ การพัฒนาโครงข่ายทางเท้าให้เกิดการเชื่อม

ต่อจากสถานีและที่จอดรถไปยังแหล่ง ส่งเสริม

พาณิชยกรรมขนาดเล็กตามแนวทาวเส้นทาง

จากสถานีถึงแหล่งงาน 

3.6	สถานีเริ่มต้น/ปลายทาง	

 ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ เป็นสถานีเริ่มต้น/

ปลายทางของเส้นทางรถไฟฟ้า แนวทางการ

พัฒนา คือ พัฒนาทางเท้าจากพื้นที่จอดแล้วจร

ไปยังสถานีให้เกิดการเดินทางที่สะดวกสบาย 

รวมถึ งพัฒนาโครงข่ ายทาง เท้ าและ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะให้เกิด

การเชื่อมต่อที่เอื้ออำานวยต่อเปลี่ยนรูปแบบการ

เดินทางจากยานยนต์ส่วนตัวเป็นระบบขนส่ง

สาธารณะ

3.7	สถานีเชื่อมต่อ	

 ได้แก่ สถานีเตาปูน เป็นสถานีเชื่อมต่อ

ไปยังสถานีบางซ่ือของโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีน้ำาเงิน ช่วงบางซื่อ-หัวลำาโพง อีกทั้งยังเป็น

สถานีเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง

เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ แนวทางการพัฒนา คือ

ส่งเสริมให้ที่อยู่อาศัยมีความหนาแน่นสูง มีความ

หลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมี

พาณิชยกรรมขนาดเล็กบริเวณรอบสถานี พัฒนา

โครงข่ายทางเท้าให้เกิดความปลอดภัยในการ

เดินทาง
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4. สรุปผลการศึกษา

 การวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัย

ด้านระบบคมนาคม ปัจจัยด้านความสัมพันธ์

ระหว่างพื้นที่กับระบบคมนาคม และปัจจัยด้าน

การพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถจำาแนกรูปแบบและ

ลักษณะของสถานีได้เป็น 7 ประเภท อันมีแนว

ทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีที่แตกต่าง

กันตามความเหมาะสมกับประเภทสถานี อย่างไร

ก็ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีดัง

ที่กล่าวมาในข้างต้นมีแนวทางการพัฒนาที่

เหมือนเช่นกัน คือ การพัฒนาโครงข่ายทาง

เดินเท้าให้เกิดการเชื่อมต่อ ที่เอื้อต่อการเข้าถึง

สถานีรถไฟฟ้า และมีความปลอดภัย เนื่องจาก

โครงข่ายทางเท้าในพื้นที่มีเส้นทางเดียวกับ

โครงข่ายคมนาคม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ

เกิดอันตรายต่อประชาชน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่

สามารถดึงดูดประชาชนให้เดินทางมายังพื้นที่

เพื่อทำากิจกรรมต่าง ๆ หรือดึงดูดประชาชนให้

เกิดการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการส่งเสริม

เศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนา เจริญเติบโต และ

เป็นการกระตุ้นให้มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า

มากขึ้น
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