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บทที่  1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันจํานวนประชากรเมืองยะลามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เกิดความตองการในการ

ใชประโยชนที่ดินเพิ่มสูงขึ้น  กอใหเกิดการขยายตัวของเมืองออกไป  การขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นใน
ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานและอาคารบานเรือนตามเสนทางคมนาคมโดยเฉพาะเสนทางสายหลัก ๆ 
หรือไมเชนนั้น  ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะของการกอสรางอาคารบานเรือนขึ้นกอนแลวจึงเกิดโครงขาย
คมนาคมตามมา  ทําใหเกิดการเชื่อมตอของถนนอยางไมเปนระบบและไมไดมาตรฐาน อาคารบาน
เรือนเกิดขึ้นอยางไมเปนระเบียบ  หรือเกิดพื้นที่ปดลอมที่ไมไดรับการพัฒนา เปนการไมคุมคาในการ
ใชทรัพยากรที่ดินภายในเมืองซึ่งมีอยูอยางจํากัด  การขยายตัวจึงเปนไปตามยถากรรมไมมีความเปน
ระเบียบและระบบของผังเมืองที่ดี  จากปญหาดังกลาวเมื่อมาพิจารณาการใชที่ดินภายในเมือง  พื้น
ที่ชุมชนคูหามุข เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและควรไดรับการแกไขปญหาที่มีอยูในพื้นที่เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เนื่องจากวาชุมชนคูหามุขนี้ต้ังอยูในใจกลางเมืองซึ่งใน
ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้มีการใชประโยชนที่ดินอยางหนาแนนและสวนใหญเปนที่อยูอาศัยเปนจํานวน
มาก  และมีโครงขายถนนภายในเชื่อมตอกับถนนสายหลักภายนอกที่มีความสําคัญของเมือง คือ ถ. 
สิโรรส  ถนนสายนี้เปนเสนทางที่เชื่อมตอชุมชนเมืองยะลาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเมือง  และยังเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข  410  ที่เชื่อมตอกับทางหลวงแผน
ดินหมายเลข  409 หรือ ถ. เทศบาล 1  ซึ่งเปนเสนทางเขาออกของเมืองไปยังอําเภอหรือตําบลใกล
เคียง ทําให ถ. สิโรรส ในบริเวณนี้มีการจราจรคับค่ัง  การเชื่อมตอของถนนภายในชุมชนคูหามุขกับ
ถนนสายหลักจึงจําเปนตองมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเพื่อลดการกอปญหาการจราจรบน 
ถนนสิโรรส  และภายในพื้นที่ชุมชนนั้นถูกกําหนดไวในผังเมืองรวมใหเปนเขตพานิชยกรรมและที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก  ซึ่งเปนการวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาของเมืองในอนาคต 
ประกอบกับมีถนนโครงการ ข. ไดถูกกําหนดไวในผังเมืองรวม ตัดผานบริเวณดานหลังชุมชนเพื่อ
เชื่อมตอระหวาง ถนนภูมาชีพ กับ ถนนเทศบาล 1 (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 409) และทางเทศ
บาลนครยะลาไดเห็นความสําคัญของถนนเสนอแนะนี้ จึงไดมีการวางโครงการกอสรางถนนสายดัง
กลาวไวในงบประมาณป 2546 นี้ ซึ่งอาจมีผลทําใหเกิดการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินในชุมชน และจะกอใหเกิดการตั้งถิ่นฐานอาคารบานเรือนขึ้นในบริเวณนี้เปนจํานวน
มากในอนาคต  เมื่อพิจารณาปญหาตางๆของพื้นที่ ชุมชนคูหามุขก็เปนพื้นที่หนึ่งในเมืองที่ยังมีขอ
ดอย มีความทรุดโทรมของชุมชน ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของถนนหนทางและอาคารบาน
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เรือน ปญหาในดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมตางๆ ซึ่งลวนสะทอนถึงความเสื่อมถอยของชุมชน
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จําเปนที่จะตองแกไขปญหาตางๆใหบรรเทาเบาบางหรือหมดไปเพื่อรองรับ
การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง โดยปญหาตางๆเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่บริเวณชุมชนคูหามุขนี้
ตั้งแตไมไดรับการวางแผนผังในการพัฒนาพื้นที่ ปลอยใหชุมชนเติบโตตามยถากรรม ทําใหมี
ลักษณะการตั้งถิ่นบานเรือนที่เกิดขึ้นเปนไปในลักษณะที่อาคารบานเรือนเกิดขึ้นกอนที่จะมีโครงขาย
สาธารณูปโภคเขาสูภายในพื้นที่หรือสาธารณูปการที่จําเปนสําหรับชุมชน ซึ่งทําใหเกิดปญหาตาง ๆ 
มากมาย  เชน ถนนภายในพื้นที่ศึกษาคอนขางคดเคี้ยว, แคบและไมไดมาตรฐาน   รถยนตไม
สามารถสวนกันได, และไมมีทางระบายน้ําในถนนบางสายทําใหมีปญหาน้ําทวมขัง, พื้นที่มีความ
ลาดชัน, มีรูปรางของแปลงที่ดินบางสวนไมเปนระเบียบ ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว ไมมีศูนยชุมชนหรือ
หองสมุดสําหรับประชาชน เปนตน  ถาหากไมมีการแกไขหรือควบคุมการพัฒนาในบริเวณนี้ การ
ขยายตัวของพื้นที่ชุมชนก็จะเกิดขึ้นตามยถากรรมโดยเจาของที่ดินเอง  และจะกอใหเกิดปญหาการ
ใชประโยชนที่ดินอยางไมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เกิดการเชื่อมโยงของถนนอยางไมเปนระบบระเบียบ
และอาจจะกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมของเมืองไปในที่สุด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองหาแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินสูงสุดเพื่อเปนการ
ควบคุมการเติบโตของเมืองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และกําหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองได
อยางเหมาะสม

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะหปญหาของพื้นที่ชุมชนคูหามุข และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนและ

พื้นที่โดยรอบ
2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง

1.3 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ชุมชนคูหามุข ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  มีพื้น

ที่ประมาณ  0.315 ตารางกิโลเมตร หรือ 197 ไร  มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ  จดคลองตาย และตลาดเมืองใหม
ทิศใต    จดถนนสิโรรส
ทิศตะวันออก จดถนนภูมาชีพ
ทิศตะวันตก จดถนนถัดบํารุง และชุมชนคุปตาสา
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่

เนนการศึกษาในบริเวณพื้นที่ชุมชนคูหามุขและบริเวณใกลเคียง  ซึ่งอยูในเขตเทศบาล
นครยะลา  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา ประกอบไปดวยถนนและซอยในพื้นที่ดังนี้

1.1 ถ.คูหามุข  ซ.บุญลาภ  ซ.นางเนี่ยว  ซ.นวลแกว  ซ.กํานันดวง  ซ.นายสิน
ซ.จินากุล  ซ.จินากุล ( จันทรเกษมอุทิศ )  ซ.จินากุล ( เลี่ยมอุทิศ )  ซ.จินากุล
( นวลอุทิศ )

1.2 ถ.ยิ้มจินดา  ถ.ถัดบํารุง
1.3 ถ.ภูมิณรงค
1.4 ถ.ภิรมยรัตน  ซ.ภิรมยรัตน 1  ซ.ภิรมยรัตน 2  ซ.ภิรมยรัตน 3
1.5 ถ.สิโรรส  ถ.ภูมาชีพ ซอย 1  ถ.ภูมาชีพ ซอย2

2. ขอบเขตการศึกษาเชิงเนื้อหา
ศึกษาถึงสภาพทั่วไปของเมืองโดยรวมทั้งสภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชน ปญหาของพื้นที่

ชุมชนและขอจํากัด  ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนา  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหา
และพัฒนาพื้นที่ชุมชน  พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคูหามุข

1.5 ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาแนวความคิดและวิธีการพัฒนาพื้นที่ชุมชน โดยศึกษาจากเอกสารของทางราช

การที่มีการรวบรวมไวและสัมภาษณบุคคลผูมีความรูเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาพื้นที่ชมุชน
2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชน โดยสามารถแบงขอมูลออกไดเปน 2 ประเภท

2.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลที่เปนสภาพความเปนจริงที่เปนอยูของชุมชนใน
ปจจุบันที่ยังไมมีการศึกษาหรือเก็บขอมูลเปนลายลักษณอักษรไว หรือเปนขอมูลที่ตองการศึกษาให
ละเอียดยิ่งขึ้น เชน สภาพทางกายภาพทั่ว ๆ ไปของพื้นที่ที่ชุมชนและบริเวณใกลเคียง การใช
ประโยชนที่ดิน ปญหาตางๆในพื้นที่ รวมทั้งขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนซึ่งยังไมมี
ศึกษารวบรวมขอมูลในดานนี้มากนัก

2.2 ขอมูลทูติยภูมิ  ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชนที่มีผูศึกษาและเก็บรวบรวมไว
แลว เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับสถิติ กฎหมายตาง ๆ  และโครงการของรัฐที่เกี่ยวของ  ภาพถายทางอากาศ 
แผนที่ เปนตน  ทั้งที่เปนเอกสารของทางราชการและตําราหรืองานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ

3. วิธีการเก็บรวบรวม สามารถแบงตามประเภทของขอมูลดังนี้
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3.1 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ มีข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
-  การสังเกต ( Observation ) เปนการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาสภาพการณความเปน

จริงตามปกติธรรมชาติ เชน พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ปญหาที่เกิดขึ้นกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน ผลกระทบของปญหาตอพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชน

- การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม  (Interviewing )  เพื่อซักถามประชากรเปา
หมายซึ่งก็คือประชากรที่อาศัยอยูในขุมชนคูหามุข  ซึ่งจะทําใหทราบถึงปญหาที่มีอยู  
ความตองการของประชาชนในชุมชน  รวมทั้งขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับชุมชน แบงเปน

1. การเก็บแบบสอบถามครั้งที่ 1 จํานวน 10 ชุด เพื่อหาขอบกพรองของ
แบบสอบถาม

2. การเก็บแบบสอบถามครั้งที่ 2 จํานวน 200 ชุด โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 2 แบบ

- สําหรับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในชุมชน  จํานวน 150 ชดุ
- สําหรับประชาชนที่เปนเจาของที่ดินในพื้นที่ชุมชน จํานวน 50 ชุด

ในการสุมตัวอยางประชากรเปาหมายนั้น  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  ตัวอยางที่ไดเปนตัวอยางจากประชากรเปาหมายที่ยินดีจะให
ความรวมมือหรืออยูในบริเวณที่กําลังเก็บขอมูล
-  การสัมภาษณโดยไมใชแบบสอบถาม   โดยประชากรเปาหมายในพื้นที่ชุมชนนั้น  
อาจมีจํานวนหนึ่งที่อานเขียนไมได  จึงจําเปนตองใชการสัมภาษณโดยตรง  รวมทั้ง
สัมภาษณเพิ่มเติมจากประชากรเปาหมายที่ไดทําแบบสอบถาม  เพื่อใหไดขอมูลที่ลึก
และละเอียดยิ่งขึ้น
3.2 การเก็บขอมูลทูติยภูมิ ไดจากการสอบถามขอมูลเอกสาร จากหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของ เชน เทศบาลนครยะลา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมแผนที่ทหาร สํานักงานสถิติแหงชาติ หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศูนยวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน

4. นําขอมูลตาง ๆ  มาทําการวิเคราะหและสังเคราะห มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การวิเคราะหทางดานกายภาพโดยอาศัยการสํารวจ แผนท่ี ภาพถาย เพื่อให

สามารถเปรียบเทียบลักษณะของการใชประโยชนที่ดิน สภาพอาคาร ความหนาแนน ตลอดจน
สามารถวิเคราะหถึงสภาพทางกายภาพที่เหมาะสมในอนาคต
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4.2 การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาแนวโนมเศรษฐกิจชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบทบาทในอนาคต

4.3 การวิเคราะหทางดานสังคม เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกับโครงสรางทาง
สังคมของชุมชน ลักษณะทางดานประชากร รวมไปถึงความเปนอยู นอกจากการวิเคราะหเฉพาะ
ดานแลว ตองมีการวิเคราะหโดยรวมเพื่อใหทราบถึงถึงปญหา, ศักยภาพ ขอจํากัดและความเหมาะ
สมของการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเพื่อนําไปสูการสังเคราะหใหไดมาซึ่งแนวทางการพัฒนาและวิธีที่
เหมาะสมในการนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตามแนวทางที่ไดกําหนดไว

5.นําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาสังเคราะหเพื่อกําหนดและเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาเมืองตอไป

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1.1 ผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนแกหนวยงาน หรือองคที่เกี่ยวของโดยใชพื้นที่
ที่ศึกษาเปนตัวอยาง

1.2 สามารถทราบถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง  รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน  เพื่อที่จะสามารถนําไปปรับใชและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นใน
การดําเนินการจริงไดในอนาคต

1.3 สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและเสนอแนะแนวทาง
ในการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการได

2.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
2.1 วิธีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสมจะเปนเครื่องมือในการชี้ทิศทางการพัฒนา

ชุมชนและเมืองในอนาคตไดวาควรเปนไปในทิศทางไหน  สงผลดีตอการขยายตัวของเมืองที่จะเปน
ไปอยางเปนระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

2.2  เกิดการใชประโยชนที่ดินในเมืองอยางคุมคาและเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
การพัฒนาและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนและสอดคลองกับการวางแผนใน
ผังเมอืงรวม

2.3 เกิดสภาพแวดลอมที่ดีและโครงขายการคมนาคมที่ดีตอชุมชนในบริเวณพื้นที่ที่
ศึกษาเองและตอชุมชนโดยรอบเปนสวนรวม
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แผนภูมิที่ 1.1 กรอบการวิจัย (Analytical  Framework)

ศึกษาแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารของทางราชการ
และหนวยงานตาง ๆ

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยการสํารวจการสังเกต
การสัมภาษณ  และการสอบถาม

• วิเคราะหปญหาตาง ๆ ของชุมชนและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

• วิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่
• วิเคราะหความตองการในการพัฒนาชุมชน

และความตองการในการแกปญหาของ
ประชาชนใน พื้นที่

กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาชุมชน
คูหามุข

เสนอแนะวิธีการทางผังเมืองในการพัฒนา
และแกปญหาชุมชนที่เหมาะสม

• ดานกายภาพ
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคม
• ดานประชากร
• ความตองการของ

ประชากร
• การใชประโยชนที่ดินและ

ขอมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ













บทที่  2

ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาในบทนี้ เปนการรวบรวมทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองที่ศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการนํามาประยุกตใชและนํามาประกอบการวิเคราะหและ
สังเคราะหเนื้อหาในวิทยานิพนธฉบับนี้ตอไป

2.1 แนวทางการศึกษาองคประกอบ  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน
2.1.1 ความหมายของชุมชน
ชุมชน หมายถึงสถานที่ที่คนใชตั้งบานเรือนและทํากิจกรรมตาง ๆ ในทางสังคมวิทยา        

ชุมชนมีองคประกอบสําคัญ  3  ประการ  ไดแก  (ดารณี  ถวิลพิพัฒนกุล,2541:41)
(1) พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Area)
(2) การประทะสัมพันธทางสังคม (Social Interaction)
(3) ความผูกพันรวมกัน (Common Tied)
Warren (1972) ใหนิยามของชุมชนวามีความหมายทั้งในแงจิตวิทยา  และภูมิศาสตร โดย

ที่ชุมชนสามารถสังเกตไดจากการมีกิจกรรม  และระบบการกําหนดคุณคาทางสังคมของคนใน
ชุมชนนั้นตลอดจนมีพื้นที่เฉพาะที่มีผูคนเกาะกลุมกัน ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้

(1) อาคาร และบานพักอาศัย (Resicential)
(2) ขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geograpny Boundary)
(3) ความเชื่อมโยงระหวางกัน (Mutual Relationship)
(4) การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)
(5) ความมีจิตสํานึกสําหรับชุมชน (Community Conciousness)
Lozono (1990:30-32) ไดใหนิยามของชุมชนเมือง  (Urban Community)   วาคือสถานที่

ซึ่งใหทางเลือกในการปฏิสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลายแกคนในชุมชนและแสดงตัวออกมาใน
ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําที่ดีงาม  ซึ่งมีการยึดถือสืบตอกันมาจนกลายเปนระบบการ
ใหคุณคาทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ
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ความหมายของชุมชนในปจจุบัน  มุงเนนประเด็นไปที่การประทะสัมพันธทางสังคม  เนื่อง
จากระบบคมนาคมและการสื่อสารสมัยใหม  ทําใหการเชื่อมโยงระหวางบุคคลไมถูกจํากัดเฉพาะ
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดย  Homan (1993) ไดใหนิยามของชุมชนสมัยใหมวาประกอบไปดวยกลุมคนที่
มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน  และมีการเชื่อมโยงถึงกันดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ซึ่งอาจเกิดในที่พักอาศัยยาน
หรือเมือง หรืออาจจะเปนกิจกรรม  หรืองานที่เชื่อมโยงผูคนเขาดวยกันก็ได

Hawley (1950) ทําการศึกษาขอบเขตการปะทะสมัพันธทางสังคม  (The Boundary of
Social Interaction)  เพื่อกําหนดขนาดของชุมชนได 3 ลักษณะ คือ

1) Primary Community Area หมายถึง พื้นที่ขนาดเล็กที่ลอมรอบดวยชุมชนสวนกลาง
(Central Community) และมีการปฎิสัมพันธหรือทํากิจกรรมทุกอยางในชุมชนสวนกลางนี้

2) Secondary Community Area หมายถึง พื้นที่ที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางสังคมภาย
ในชุมชนสวนกลาง  และพื้นที่โดยรอบแตไมสม่ําเสมอ  เชน  การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา บริการ
เปนตน

3)  Territary Community Area หมายถึง พื้นที่ที่ทําหนาที่ใหบริการเฉพาะอยางสําหรบั
พื้นที่โดยรอบ  ซึ่งมีขนาดกวางขวางกวาชุมชนในขั้นที่ 2

2.1.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง  ความแตกตางในของสิ่งเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบตางเวลากัน

โดยอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได (สัญญา สัญญาวิวัฒน,2526:3) หรืออาจจะกลาวไดวาหมายถึง
การที่สิ่ง ๆ หนึ่งแปรเปลี่ยนสถานภาพที่เคยคงอยูมาเปนสถานภาพใหม  โดยอาศัยองคประกอบ
ดานเวลาเปนเครื่องกําหนด (ผจงจิตต  อธิคมนันทะ,2531:6)

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) ในพจนานุกรมศัพทสังคม-
วิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524  ใหนิยามวาหมายถึงการที่ระบบสังคม กระบวนการ
แบบอยาง หรือรูปแบบทางสังคม เชนขนมธรรมเนียม ประเพณี  ครอบครัว การปกครอง ไดเปลี่ยน
แปลงไปไมวาจะเปนดานใดก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเปนไปในทางกาวหนาหรือถดถอย และ
เปนไปอยางถาวรหรือช่ัวคราว  โดยวางแผนใหเปนไปหรือเปนไปเอง  และที่เปนประโยชนหรือโทษ
ไดทั้งสิ้น
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Rogers (1987 อางถึงใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2525:16) ใหความหมายวา การเปลี่ยน
แปลงทางสังคมเปนกระบวนการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสราง และหนาที่ของระบบ
สังคม อันเปนการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธทางสังคมของสมาชิกในสังคมนั้น 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของสังคม คือ กลุมคน สถาบันสังคม สถานภาพ และบทบาทของคนในสังคม (สนธยา 
พลศรี,2533:98) และในทํานองเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนจึงหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของชุมชนโดยอาศัยองคประกอบดานเวลาเปนเครื่องกําหนดความเปลี่ยน
แปลงนั้น ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของชุมชน ก็คือการศึกษาเปรียบเทียบ
องคประกอบทั้งสามในชวงเวลาที่แตกตางกัน  ไดแก

(1) พื้นที่ภูมิศาสตร
(2) การปฎิสัมพันธทางสังคม
(3) ความผูกพันรวมกัน
แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน  ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ

นั้น (Evolution Theory of Social Change)  กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะ ไดแก
1) ระบบปจเจกบุคคล (Individual)  กลายเปนหนวยยอยที่สุดในระบบสังคม  และกลาย

เปนองคประกอบพื้นฐานของชุมชน
2) สถานภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงจากระบบครอบครัวไปสูความเปนปจเจกบุคคล
3) ลักษณะของชุมชน  เปลี่ยนจากการยึดถือคติความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์และศาสนา ไปสู

การเนนความมีเหตุผล และปจเจกนิยมมากขึ้น
Tonnies (1877) ไดทําการวิเคราะหคุณสมบัติในอดีต  และปจจุบันของชุมชน  และสรุป

ไดใน 2 ลักษณะ ไดแก
1) Community หมายถึงชุมชนขนาดเล็กที่มีความเหมือนกัน  บนรากฐานของวัฒนธรรม

และความเชื่อ  จากการถายทอดโดยสถาบันศาสนาและครอบครัว ดังนั้น ความสัมพันธทางสังคม
จึงเปนลักษณะพึ่งพาอาศัยระหวางกัน  และมีความผูกพันทางจิตใจ  ตลอดจนการติดตอระหวาง
กันแบบไมเปนทางการ

2)  Society หมายถึงชุมชนขนาดใหญที่มีความซับซอน  และมีความเปนสวนตัวสูง  จึง
การแยกยอยและบงชี้เฉพาะลงไปในหนาที่ของบุคคลในสังคม  ตลอดจนมีการผสมผสานโครง
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สรางตาง ๆ  ในสังคม  โดยอาศัยคุณสมบัติของความชํานาญเฉพาะของแตละสวนในการเชื่อมโยง
ระหวางกัน  ทําใหการติดตอระหวางกันเปนแบบทางการมากขึ้น

การวัดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางสังคม  สามารถทําไดโดยการใชวิธีการศึกษา
ระบบเครือขายชุมชน (Social Network Analysis) ซึ่งเปนการหาความสัมพันธและการติดตอ
ระหวางบุคคลในชุมชนแหงนั้น วิธีการนี้มุงเนนการศึกษาการกระจายความสัมพันธอยางเปนระบบ
ในลักษณะเครือขายของความสัมพันธแบบญาติ, เพื่อน, ผูรวมงาน, สมาคมและศาสนา ประกอบ
กับการวิเคราะหประชากร ในแงของโครงสรางอายุ เพศ วัน การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและอาชีพ
เพื่อนํามาใชคาดการณการเติบโตและขนาดระบบเครือขายชุมชน ตลอดจนคุณภาพของเครือขาย
ที่จะเกิดขึ้น

อยางไรก็ตาม  การวิเคราะหระบบเครือขายชุมชนนี้ มักใชชุมชนที่มีความคลายคลึงกัน
หรือเหมือนกัน เชนในแงของชนชั้น (Social Class)  เชื้อชาติหรือภาษา  เนื่องจากคนในสังคมไมมี
อิสระในการเลือกอยางสมบูรณ ซึ่งเปนผลมาจากคานิยมทางสังคมทําใหกลายเปนขอจํากัดในการ
ขยายเครือขายของชุมชน  ดังนั้นระบบเครือขายทางสังคม  จึงเกี่ยวพันโดยตรงกับสถานภาพใน
สังคม ยิ่งสถานภาพสูงขึ้นเทาใด  ระบบเครือขายจะซับซอนมากขึ้น  ทําใหมีทางเลือกในการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลมากขึ้น  ในขณะที่สถานภาพที่แคบจะทําใหรูปแบบ  และทางเลือกใน
การปฏิสัมพันธเปนไปอยางจํากัด

J.A.Barnes (1954) อธิบายแนวคิดของการสรางระบบเครือขายไว 4 ประการ คือ
1)  ระบบเครือขายทางสังคมเปนการอธิบายความสัมพันธของการปฏิสัมพันธทางสังคมที่

มีระบบและเปนไปตามธรรมชาติ
2) ระบบเครือขาย ไมไดเกิดจากประชากรทั้งหมดในชุมชน ที่มีการติดตอระหวางกันโดย

ตรงแตสามารถเกิดจากการติดตอกันทางออม หรือเกิดการกระจายการติดตอ โดยที่ประชากรอาจ
ไมไดติดตอหรือรูจักเปนการสวนตัว เชน ระบบเครือขายที่เกิดจากความสัมพันธแบบเพื่อนของ
เพื่อน หรือความสัมพันธแบบผูรวมงาน เปนตน

3) การที่ไมสามารถกําหนดขอบเขตของระบบเครือขายไดชัดเจน เนื่องจากการปฏิสัมพันธ
แผขยายไปจากทุกหนวยของสมาชิก

4)  ระบบเครือขาย เกิดจากความเปนตัวของตัวเองของสมาชิก (Egocentric) ในดานการ
เลือกการปะทะสัมพันธกับคนอื่น ๆ ตลอดจนทัศนคติและคานิยมของสมาชิกแตละคน
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Frankenberg (1966) อาศัยความหนาแนนของระบบเครือขายในการกําหนดลักษณะ
ของประชากรเมืองและชนบท โดยกลาววา ระบบเครือขายที่มีการติดตอกันแนนหนา (high
connection) เกิดในชุมชนที่สมาชิกแตละคนรูจักและติดตอกันโดยตรง ประกอบกับการมีบทบาท
(role) ที่ชัดเจนในสังคมจัดเปนลักษณะแบบชนบท (rural) ในขณะที่สมาชิกในสังคมแบบเมือง
(urban) จะมีบทบาทที่ซับซอน และเกิดการขัดแยงกับสถานภาพ นอกจากนั้นการศึกษาชิ้นนี้ยัง
ระบุถึงวาระบบเครือขายทางสังคมไดมีผลตอบุคลิก และพฤติกรรมของสมาชิกอีกดวย

แบบหนาแนน แบบกระจัดกระจาย
(Highly Connected) (Dispersed)

ภาพที่ 2.1  ลักษณะเครือขายทางสังคม

Kapferer (1972) ศึกษาโครงสรางทางสังคมของชุมชนเมือง โดยทําการวิเคราะหระบบ
เครือขาย และแบงองคประกอบของเมือง (The City Conceptually) ออกเปน 2 สวน ไดแก

1) Social Arena หมายถึงภาพรวมของความแตกตางและความหลากหลาย ในแงของ
การจัดการทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการจัดการในสภาพแวดลอมแบบ
เมือง

2) Social Field หมายถึงองคประกอบยอย ๆ ในแขนงตาง ๆ ของภาพรวม (Social
Arena) โดยอาศัยความเชื่อมโยงองคประกอบ จากการติดตอระหวางกันทั้งแบบเปนทางการ และ
แบบไมเปนทางการ

Craven และ Wellman (1974)  ศึกษาความสัมพันธทางสังคมของชุมชน จากการศกึษา
ระบบเครือขายซอนทับ (A Network of Network) พบวาแตละบุคคลจะมีเครือขายทางสังคมสวน
ตัว สรุปไดใน 2 ลักษณะคือ
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1) The First Order Zones เกิดจากการรูจักกันและติดตอกันโดยตรง สามารถแบงออก
เปน 6 ระดับ คือ ระดับ 1 ถึง 6 (ภาพประกอบที่ 2) และแบงเปน 2 ลักษณะคือ

(1.1) The first three zones (l-lll) หมายถึง คนที่เกี่ยวของอยางใกลชิด จนเกิด
เปนความคุนเคยและความรัก เชน คนในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนสนิท เปนตน

(1.2) The next three zone (IV-VI) หมายถึง คนที่มีความสัมพันธแบบผิวเผิน
เชน คนรูจัก เพื่อนรวมงาน เปนตน

2) The Second Order Zones เกิดจากคนที่ไมไดรูจักกันโดยตรงแตมีการติดตอกันจาก
คนที่ร็จักในระดับแรก (The First Order Zones) หรือกลาวไดวาเปนการซอนทับของเครือขายสวน
บุคคล (A network of overlapping personal network)

ภาพที่ 2.2  ระบบเครือขายซอนทับ
(A network of network)

Clande Fischer (1982) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง (The Quality of
Urban Life)  ในชวงปลายศตวรรตที่ 20 โดยการใชการวิเคราะหระบบเครือขายทางสังคมในการ
วิจัยจากการสัมภาษณผูพักอาศัย 1,050 คน ในเขตรัฐ  California, USA. ผูพักอาศัยในตึกสูงใน
เมือง San Francisco  ชุมชนแออัดในเขต Oadland  บานเรือนในเขตชนบทและชุมชนปศุสัตว
จากการศึกษานี้ไดสรุปวาผลของการเชื่อมโยงระหวางบุคคล ญาติ เพื่อนผูรวมงานไดนําไปสูการ
สรางวัฒนธรรมยอยขึ้นในสังคมใหญ และนําไปสูการพิสูจนสมมุติฐานที่วาการเปลี่ยนแปลงโครง
สรางระบบเครือขายจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีการถดถอย
ของชุมชน (The Decline of Community Theory)

Intimate
Zone A

Intimate
Zone B

Uneffective
Zone

Nomina
Uneffective

Personal
Cell

Extended
Zone
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ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหเกิดการถดถอยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการลดลง
ของความผูกพันทางสังคมในระบบครอบครัว ญาติ เพื่อนและบริเวณละแวกบาน  ตลอดจนผลของ
การขาดการจัดระเบียบทางสังคม  จึงตองอาศัยกฎระเบียบ  ขอบังคับเพื่อใชในการควบคุมบุคคล
ในสังคม การถดถอยของสังคมสามารถสังเกตไดจาก อาชญากรรม  ความโดดเดี่ยวและแปลกแยก
ระหวางกันของบุคคลในสังคม  ตลอดจนชองวางในสังคม (Social Gap)

2.2 แนวทางการวางแผนชุมชน
สุวิทย  ยิ่งวรพันธุ (2512:56) ใหความหมายวาการพัฒนาชุมชนเปนขบวนการ

(Movement) ที่มุงเนนการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน โดยความรวมมืออยางจริงจัง
ของประชาชน และควรจะเปนความคิดริเร่ิมของประชาชนเองดวย

องคการสหประชาชาติ ใหความหมายวา การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการ ซึ่งดําเนินไป
ดวยการรวมกําลังระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ใหเจริญยิ่งขึ้นและผสมผสานชุมชนเหลานั้นเขาเปนชีวิตของ
ชาติ เพื่อใหประชาชนสามารถอุทิศตนเอง เพื่อความกาวหนาของประเทศไดอยางเต็มที่ (จีรพรรณ
กาญจนาจิตรา,2520:18-19)

นิรุต ไชยกูล  อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ใหความหมายวา คือการพัฒนาความรูความ
สามารถของประชาชนในชุมชน  เพื่อใหเกิดความเชื่อมันในการชวยตนเอง เพื่อนบาน และชุมชน
ใหมีมาตรฐานความเปนอยูดีขึ้น โดยการรวมมือกันระหวางประชาชนกับรัฐบาล สรุปก็คือการ
พัฒนาชุมชนเปนวิธีการนําเอาบริการของรัฐผนวกเขากับความตองการของประชาชน เพื่อยกระดับ
ของคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น

สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2526:10)  ไดใหความหมายไววา “การพัฒนาชุมชนหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงสวนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เปนอยู (สภาพที่ไมพึงปรารถนา ไมดีงาม) เพื่อนํา
ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดีงามหรือเจริญ) กลาวคือ เปนการจงใจกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของสวนประกอบตาง ๆ ในชุมชน จาก
สภาพที่ไมพึงปรารถนาไปสูสภาพที่พึงปรารถนาอันเปนเปาหมายที่ชุมชนตั้งไว”  และไดสรุปวาการ
พัฒนาชุมชนไดแกการเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมีการวางแผน (Planned Community Change) นั้น
เอง
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สนธยา  พลศรี (2533:121) สรุปวาการพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการหนึ่งที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนไวลวงหนา ดังนั้น การ
พัฒนาชุมชนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ตลอดจนวิถีชีวิตของประชา
ชนในชุมชน

มานพ  พงศทัต  ใหนิยามของการวางผังชุมชน (Community Planning) วาเปนการวางผัง
ที่มีเนื้อหาดานพื้นที่และกายภาพ ที่มากขึ้นกวาในดานเศรษฐกิจ และดานสังคม แตในความสําคัญ
ของเศรษฐกิจ และสังคม กย็ังเปนโครงรางใหญที่สําคัญที่จะทําใหการศึกษาลักษณะของพื้นที่และ
ดานกายภาพเดนชัดยิ่งขึ้น ในการจัดวางเปาหมายเรื่องการใชที่ดินและการกระจายประชากรตาม
จุดตาง ๆ ซึ่งมีขนาดไมเทากัน ตองคํานึงถึงคุณภาพ และความสามารถของชุมชนตาง ๆ วา
สามารถรองรับประชากรไดมากเทาใด  เพื่อการวางแผนดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนภูมิที่  2.1  แนวทางการผังชุมชน โดย มานพ  พงศทัต

ขวัญสรวง  อติโพธิ์  และดุษฎี  ทายตะคุ ไดเสนอแนวทางการวางแผนพัฒนาชุมชน โดย
อาศัยขบวนการทางผังเมือง (Planning Process) ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหชุมชน (Community Analysis)  ประกอบดวย
(1.1) การศึกษาองคประกอบหรือโครงสรางของชุมชน เพื่อการจําแนกหรือแยกแยะชุมชน

ออกเปนสวนยอย ๆ
(1.2) การประเมินคุณคาองคประกอบของชุมชน

 ปญหาและอุปสรรค
 ของการพัฒนา

 วัตถุประสงคของการพัฒนา
 เมืองดานกายภาพ

 นโยบายและวัตถุประสงคของ
 การพัฒนา

วัตถุประสงคของการใชที่ดิน
 วัตถุประสงคดานประชากรเมือง

1. การใชที่ดิน
2. ชุมชน
3. โครงสรางพื้นฐาน
4. สภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ
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(1.3) การวิเคราะหเพื่อระบุแนวโนม ศักยภาพ และขอจํากัดในการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะหแผนพัฒนา (Planning Synthesis) ประกอบไปดวย
(2.1) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนา
(2.2) การกําหนดแนวทางการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดและวิธีการทางผังเมือง
(2.3) การประเมินแผนพัฒนา เพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคในการ

วางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต
ดุษฎี  ทายตะคุ แบงองคประกอบชุมชนเปน 2 สวนคือ
1) มนุษย (Man)  ซึ่งเปนการศึกษาทางมนุษยวิทยาที่เกี่ยวกับความรูสึก จิตใจ การรับรู

และสติปญญาของมนุษย
2) ส่ิงแวดลอมชุมชน (Urban Enviroment) เปนการศึกษาส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติและ

มนุษยสรางขึ้น (Builtup Enviroment)
ในการศึกษาชุมชนเพื่อการวางแผนทางผังเมือง มุงเนนไปที่ประเด็นการศึกษาในสวนของ

ส่ิงแวดลอมชุมชน โดยไดอาศัยการวิเคราะหโครงสรางของชุมชน ในแงของสภาพทางกายภาพและ
ทางสังคมประกอบกับการประเมินคุณคาองคประกอบของชุมชนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
นําไปสูการสังเคราะหเปาหมาย และวัตถุประสงคในการวางแผนพัฒนา (ภาพประกอบที่ 4)

แผนภูมิที่ 2.2 แนวทางการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยดุษฎี ทายตะคุ

ขั้นวิเคราะห ขั้นสังเคราะห

ชุมชน
โครงสราง
องคประกอบ

   ปญหา
   ศักยภาพ
   แนวโนม

 ความตองการ
 เปาหมาย
 วัตถุประสงค

การวางแผน แผนพัฒนา

ขอจํากัด กลยุทธวิธีปฏิบัติ

การประเมินผล

แนวคิดทฤษฎีปจจัยสงเสริม
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2.3 แนวทางการพัฒนาและอนุรักษชุมชน
Michael Middleton of Britain Civic Trust (1973) ไดใหนิยามของการพัฒนาและ

อนุรักษชุมชน ไวดังนี้
“Conservation can be seen as a total, purposeful creative philosophy,

embraching the evident of time past and luxuary objects of beauty,but also the whole
enviromental problem with all its social, demographic, economic, political and
administrative connotation.”

วิธีการอนุรักษชุมชน ในความหมายของ Robert H.Mcnuly จากการศึกษาและทดลองกับ
ชุมชนตาง ๆ จํานวน 70 แหงในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการนําเสนอแนวทางอนุรักษชุมชนโดย
สังเคราะหจากสาเหตุและสภาพของปญหา ตลอดจนการใหความสําคัญของการอนุรักษชุมชน
เพื่อประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับเมือง และที่มาของการที่จะตองอนุรักษชุมชนนั้น เนื่องมากจาก
สาเหต ุดังนี้

1. ปรากฏการณที่ธุรกิจการคา การบริการและอุตสาหกรรม มีการยายออกไปจากพื้นที่
ทําใหเปนการสูญเสียทรัพยากรที่มีคายิ่งสําหรับเมือง (The resource lost)

2. ราคาที่พักอาศัยที่สูงมาก ในขณะที่ประชากรเมืองกลับมีรายไดลดลง จึงมีรายไดที่ไม
พอเพียงสําหรับการพักอาศัยในเมือง

3.   ความสูญเปลาของการลงทุนสาธารณูปโภคสําหรับเมือง
4.  นโยบายของรัฐและกฎหมายสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการจํากัดสิทธิที่เขมงวด และไมกอ

ใหเกิดประโยชนกับเมือง เชน ในแงของการลงทุนและสภาพความตองการของเมือง ตลอดจน
มาตรการทางดานภาษี

นอกจากนั้นการศึกษาชิ้นนี้ ยังไดสรุปอุปสรรคของการอนุรักษชุมชนไว 5 ประการ ไดแก
1. การบริหารงานเมืองโดยภาครัฐ (Political and Administrative)
2. กฎระเบียบและมาตรการทางดานภาษี เชน การกําหนดโซนซอนทับ (Overlay

Zoning)  ซึ่งประกอบไปดวย “Special District Zoning” และ “Incentive Zoning”
3. ปจจัยทางธุรกิจและการคา  (Business and Financial)  ไดแก  ผลตอบแทนทางดาน

การลงทุนเบื้องตนและมาตรการทางดานการเงินที่รองรับการอนุรักษชุมชน เชน ในเรื่องของภาษีที่
ดิน อัตราคาเชาที่ดินและอาคารเกา  เปนตน

4. ปจจัยทางดานสังคม (Social) เนื่องมาจากการกีดกันทางดานสีผิว วัฒนธรรมและ
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ชนชาติทําใหเกิดการยายเขาและยายออกจากชุมชนอยูเสมอ จึงเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมอยู
ตลอดเวลา สังคมจึงขาดเสถียรภาพและทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน

5.  ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) เนนในรูปของ
การพัฒนาทางกายภาพที่ตองใชเงินทุนทางธุรกิจ ทําใหที่ดินที่ไดรับการพัฒนามีราคาสูงเกินไป
กวาที่ผูมีรายไดปานกลางและรายไดต่ํา จะสามารถอยูอาศัยได จึงเกิดการไมเทาเทียมกันในการ
พักอาศัยและผูอยูอาศัยที่ถูกจํากัดทางเลือกในการพักอาศัยในเมือง จึงตองอยูอาศัยในชุมชนที่
แออัดหรือในบริเวณที่ไมเหมาะแกการพักอาศัย  การพัฒนาทางกายภาพดังที่กลาวนั้น จึงชวย
ทําลายการอนุรักษมากกวาการรักษาไว  เนื่องมาจากเหตุผลทางธุรกิจและการลดลงของคุณคา
ของสิ่งที่จะอนุรักษ  ซึ่งจะทําใหเกิดความไมสมดุลของการพัฒนาทางกายภาพของเมือง

แนวทางการออกแบบชุมชน โดย John O. Simond : Earthscape – Planned
Community Development : PCD. ไดนําเสนอการออกแบบชุมชนโดยใชแนวคิดละแวกบาน
(Neighborhood Concept) ซึ่งใชโรงเรียนเปนศูนยกลางชุมชน และปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับการพักอาศัย และกิจกรรมตาง ๆ  โดยแตละหนวยของกลุมบานพักอาศัย
(Unit or Cluster) จะใชศูนยกลางกิจกรรมรวมกัน และการสรางเสริมองคประกอบอื่น ๆ ที่สัมพันธ
กับกิจกรรมของชุมชนนั้น ๆ ในลักษณะของการออกแบบหลาย ๆ หนวยรวมกัน (Cluster
Planning)  ซึ่งเปนรูปแบบของการออกแบบที่พักอาศัยที่ปรากฎในสหรัฐอเมริกา ในชวงตน
ศตวรรษที่ 20

เบญวรรณ  อารีสมาน  ไดสรุปแนวทางการปรับปรุงและฟนฟูเมืองและชุมชน (Urban
Redevelopment)  วาหมายถึง การแกไขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินใน
ปจจุบันซึ่งไมเปนที่พึงปรารถนาในพื้นที่นั้นโดยการรื้อถอนและสรางใหมในรูปแบบใหมที่แตกตาง
ไปจากเดิม แตยังคงเปนไปตามผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) สําหรับสาเหตุหลักที่ทําให
การปรับปรุงฟนฟูเมืองของไทยลมเหลว  เนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพขององคกรในการที่จะ
ปรับปรุงชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเมือง

องคการสหประชาชาติ เนนการพัฒนาชุมชน โดยมุงเนนที่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวด
ลอม โดยวิธีเสริมแตงที่อยูเดิมสืบสานความคิดตอเนื่องในชุมชนปรับปรุงสาธารณูปโภค เชน นํ้า
สะอาดทางสัญจร ในทางสังคมก็เสริมแตง “องคกรในสลัม” จัดหาโรงเรียนชวยเหลือระหวางกันเอง
และสงนักพัฒนาสังคมสงเคราะหเขามายกระดับ  ทั้งดานกายภาพและสังคมใหกับชุมชน  ซึ่งแนว
คิดนี้เร่ิมยอมรับกันมาทั้งในอเมริกาและอังกฤษ  และเปนการยอมรับวาเปนการแกปญหาทางดาน
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สังคม (Social Problems)  ควบคูไปพรอมกันกับปญหาทางกายภาพ  ในสมัยหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2  หลายประเทศใชการแกปญหาชุมชนแออัด  ดวยวิธีการรื้อทําลาย (Slum Clearance)
ซึ่งเปนการกระทําที่รุนแรง  ทําใหผูคนที่จนอยูแลวขาดที่อยูอาศัยมากขึ้น  และก็ไปสรางสลัมแหง
ใหมเกิดขึ้นอีก ตัวอยางในประเทศไทย เชน สลัมมนังคศิลา  สลัมที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเกิด
จากเวนคืนที่ดินใหรัฐทําประโยชนอยางอื่น  แตก็ทําใหผูคนที่ขาดที่อยูอาศยัที่มีคุณภาพต่ําอยูแลว
ออกไปสรางสลัมใหมที่คุณภาพต่ํายิ่งขึ้นตอเนื่องไปเปนลูกโซไมมีที่สิ้นสุด

แนวความคิดสมัยใหมในการพัฒนาชุมชนคือการยกระดับชุมชนแออัด (Slum
Upgrading and Slum Improvement)  แทนการรื้อทําลาย (Slum Clearance)  หรือสรางชุมชนที่
อยูอาศัยใหม ๆ ข้ึนนั้น  สําหรับประเทศดวยพัฒนาที่มีเงินไมมากนักก็สรางที่พักอาศัย  ประกอบ
กับสาธารณูปโภคที่จําเปนเบื้องตน  บนที่ดินที่รับการปรับปรุงแลว  หลังจากนั้นจึงปลอยใหมีการ
พฒันาแบบชวยตัวเองในลักษณะคอยเปนคอยไป วิธีการนี้เรียนวา “Site and Service”  แนวคิดนี้
ไดมีการนํามาทดลองใชที่อินโดนีเซีย  และประเทศในแถบลาตินอเมริกา พรอมกับการยกระดับชุม
ชนแออัด เปนระยะเริ่มแรกของการพัฒนาสลัมใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น  ในราวสามทศวรรษที่ผาน
มา (มานพ พงศทัต,2539)

แนวทางการปรับปรุงทางกายภาพ โดยนักวางแผนออกแบบทางกายภาพ (Spatial
Planning)  ไดมองวาเปนการสราง “มูลคาเพิ่ม”  (Value Added)  ใหกับส่ิงแวดลอมดานกายภาพ
สรางบานและเมืองที่มีคุณภาพใหกับคนทุกคน  ซึ่งเปนการเพิ่ม “คุณภาพชีวิต”  (Quality of Lift)
โดยการสรางเสริมแตงดวยตัวอาคาร  สิ่งแวดลอมและสาธารณูปโภค เชน ถนน ประปา ไฟฟา
ระบายน้ํา กําจัดของเสีย หรือโทรคมนาคม และสรางสาธารณูปโภค เชน โรงเรียน โรงพยาบาล
ศูนยกลางชุมชน เปนการเพิ่มมูลคาเพิ่มดานกายภาพ และคุณภาพของที่อยูอาศัยก็จะดีข้ึน
(มานพ  พงศทัต,2539)

วิจิตรา  บริสารคุณและคณะ ไดทําการศึกษาปญหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและแนว
ทางการแกไขปญหา กรณีศึกษากัลกัตตา  ประเทศอินเดีย  โดยแบงรูปแบบที่รัฐดําเนินการ 2
ประเภท คือ

1) รูปแบบการรื้อลางสลัม (Model for The Clearance of Slums)  ดําเนินการใน 3
ลักษณะ ไดแก

(1.1) การรื้อลางโดยยายชาวบานไปอยูที่ใหมในอาคารเชาสําเร็จรูปหลายชั้น
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(Clearance and Rehabitation Model)
(1.2) การพัฒนาพื้นที่แหงใหมขึ้นเปนชุมชน

(New Site Redevelopment of the Site and Service Model)
(1.3) การพัฒนาพื้นที่สลัมเสียใหม และจัดที่อยูใหมใหแกชาวบานในอาคารเชา

แบบสําเร็จรูป(Site Redevelopment Rehousing in Conventional Tenements or The
Modernization Model)

2) รูปแบบการปรับปรุงสลัม (Model of Upgrading and Improvement of Slum)
รูปแบบนี้มีการดําเนินการใน 3 ลักษณะ คือ
(2.1)    การจัดที่อยูใหมบนแปลงที่ดินวาง พรอมระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ (Site Readjustment on Open Developed Plot)
(2.2)  การปรับปรุงตัวบานในที่ดินเดิม (Site Shelter Improvement)
(2.3) การปรับปรุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ เดิม (Site Environment 

Improvement)

2.4 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชน ดังนี้
Durharm (1958) กลาวถึงการพัฒนาชุมชนวาหมายถึง การรวมกําลังดําเนินงานปรับปรุง

ความเปนอยูของชุมชน ใหชุมชนมีความเปนปกแผนและดําเนินงานไปในแนวทางที่ตองการ  การ
ทํางานพัฒนาชุมชนในขั้นแรกจะตองอาศัยความรวมกําลังกันของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ในการ
ชวยตัวเองและ รวมมือกันดําเนินงาน แตมักจะไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการดวย จาก
หนวยงานวิชาการหรือองคกร  อาสาสมัครอื่น ๆ

The UN Bureau of Social Affairs (1955 : 6) กลาววา การพัฒนาชุมชนคือ กระบวนการ
ที่มุงสรางความเจริญดานเศรษฐกิจและสังคมใหแกชุมชนสวนรวม  โดยชุมชนนั้นจะตองมีสวนรวม
อยางแข็งขัน และใหชุมชนไดใชความคิดริเร่ิมของตนเองอยางเต็มที่

ยุวัฒน  วุฒิเมธี  ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนกระบวนการวา
เนื่องจากการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะตองตอเนื่องกัน โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการนําคนมาใช ที่
จะตองมีการพัฒนาทั้งจิตใจ วินัยของคนใหสอดคลองกับการพัฒนาวัตถุไปดวย  ในขณะเดียวกัน
ตองเปดโอกาสให ประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด ทั้งในดานความคิดริเร่ิม การตัดสินใจ
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การปฏิบัติและการรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความศรัทธา  เชื่อมั่นในตัวประชาชนเอง และ
เปนการขจัดความขัดแยงระหวางประชาชนรับรัฐ

นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาในยุคใหมจําเปนตองเรงปรับปรุงมาตรการและกลยุทธให
ทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การบริหารและการตัดสินใจในการพัฒนาจํา
เปนตองกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหผูเกี่ยวของในระดับลางมากยิ่งขึ้น (อรพินท สพโชคชัย,
2538 : 1-2)

2.4.1 ขอแตกตางระหวางการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาทั่วไป
1. การพัฒนาชุมชนนั้นการดําเนินงานจะตองคํานึงถึงชุมชนในทุก ๆ ดาน เชน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม พรอมทั้งนําเอางานดานตาง
ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อใหชุมชนมีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน ในขณะที่
โครงการอื่น ๆ ดําเนินงานในชุมชนเพียงดานหนึ่งดานใดเทานั้น

2. การพัฒนาชุมชนเนนการดําเนินงานแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเปนหลัก
3. การพัฒนาชุมชนเปนการยึดหลักการใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางจริง

จัง ในขณะที่การพัฒนาอ่ืน ๆ อาจไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เพราะเปนงานของเจา  หนาที่และนักวิชาการ (สานิตย  บุญชู, 2526 : 24 –
25)

2..5 แนวความคิดละแวกบาน (Neighbourhood Concept)
Neighbourhood Concept  เปนแนวความคิดการออกแบบวางแผนพัฒนาชุมชนที่อยู

อาศัยที่ไดรับความนิยมมาก ชุมชนที่อยูอาศัยในระดับ Neighbourhood  หมายถึง บริเวณที่อยู
อาศัยที่กระจายกันอยู  รายรอบดวยแนวตนไม หรือส่ิงกีดขวาง  ซึ่งสามารถปองกันการรุกล้ําจาก
ภายนอก  มีความสมบูรณภายในตัวเอง  คือ ตองมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ใหบริการ
แกชุมชนอยางเพียงพอ และที่สําคัญที่สุด คือ ตองมีระบบสังคมของตนเอง สามารถสรางกลุม
อํานาจชุมชนอยางเพียงพอ และที่สําคัญที่สุดคือ ตองมีระบบสังคมของตนเอง สามารถสรางกลุม
อํานาจตอรองทางกฎหมายใหได
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Clarence Arthur Perry เปนคนแรกที่กําหนดความหมาย Neighbourhood (Clarenc
Arthur Perry,cited in Melvill C. Branch, 1975 : 45-46)  โดยจําแนกพื้นฐานหลักการวางแผน
ทางกายภาพไว 4 ประการดวยกัน คือ

1. ขนาด การพัฒนาหนวยที่พักอาศัย (Residential Unit Development)  ตองจัดหา
อาคารที่พักอาศัยสําหรับประชากร  มีโรงเรียนประถมอยูดวยขนาดของพื้นที่และโรงเรียนขึ้นอยูกับ
ความหนาแนนของประชากร

2. ขอบเขต (Boundaries) หนวยที่พักอาศัยควรอยูภายในขอบเขตโดยรอบของ arterial
street  ที่มีความกวางเพียงพอ  และแยกตางหากจากถนนใหญ

3.  พื้นที่เปดโลง  (Open Space)  ควรมีสวนสาธารณะขนาดเล็กและที่วางเพื่อการพัก
ผอนหยอนใจ  ไวสนองความตองการของชุมชน

4.  สถานที่ตั้งสถาบัน  ที่ตั้งของโรงเรียนและสถาบันอื่น ๆ ควรอยูในรัศมีที่จะบริการหนวย
ที่พักอาศัยไดนั่นก็คือต้ังอยูตรงกลางพื้นที่

Perry  ไดกลาวเพิ่มเติมวา  หลักการ 4 ขอนี้ ใชกับชุมชนขนาดเล็ก  ยังไมไดรวมถึง
ลักษณะของ real estate development  และ Urban Neighbourhood  โดยทั่วไป  เพราะเปนที่
ทราบกันอยูแลววา  เมืองประกอบดวยพื้นที่ลักษณะตาง ๆ ซึ่งแตละแหงมีการใชสอยเฉพาะ  เชน
ยานอุตสาหกรรม  ยานสถาบัน ยานธุรกิจ  พื้นที่สําหรับเปนสวนสาธารณะ และอื่น ๆ
Neighbourhood ก็เปนพื้นที่สวนหนึ่งที่จะตองมีธุรกิจการคาปลีกระดับทองถิ่น  ถัดจากนั้นออกไป
เมืองก็จําเปนตองมี Down Town หรือ Main Business District และ Subdiary Business Centre
บริการในพื้นที่ใหญ  ถาสามารถวางแผนผสมผสานกันใน Development Plan ไดชุมชน
Neighbourhood  ซึ่งเปนพื้นฐานความตองการของชีวิตครอบครัว  ก็จะพบความสมบูรณยิ่งขึ้น

ในป 1929  คณะกรรมการวางผังเมืองของนิวยอรค  ไดตีพิมพรายงานการศึกษาจาก
ทฤษฎี Neighbourhood  ของ Perry  โดยวางหลักการสําคัญ ๆ 6 ประการคือ

1. ถนนสายหลักและถนนที่ใหการจราจรวิ่งผานตลอด (Throughtraffic)  ไมควรตัดผาน
เขาไปในบริเวณที่พักอาศัย  แตควรจัดใหถนนเหลานี้เปนขอบเขตรอบนอกของ Neighbourhood

2. รูปแบบของถนนภายใน Neighbourhood  ควรออกแบบและทําโครงสรางใหมีลักษณะ
เปนถนนตนแบบกนถุง  เพื่อใหรถผานเขาและออกไดโดยไมตองกลับรถ (Clu-de-sacs) และมีผิว
จราจรสําหรับยวดยานขนาดเบา ทั้งนี้  เพื่อใหมีความเงียบสงบปลอดภัย การจราจรอยางเบาบาง
เพื่อใหเปนการรักษาบรรยากาศของที่อยูอาศัยไว



26

3.ประชากรใน Neighbourhood  ควรจะมีจํานวนเพียงพอที่จะสนับสนุนใหโรงเรียน
ประถมอยูได (ขณะนั้น Perry ประมาณไว 5,000 คน)

4.จุดศูนยกลางของ Neighbourhood ควรจะเปนโรงเรียนประถมและที่ตั้งของ
Neighbourhood  ควรจะตั้งอยูในที่รมร่ืน  และควรมีสถาบันอยางอื่น ซึ่งใหบริการแกประชาชนใน
ยานนั้นอยูในอาณาบริเวณเดียวกันดวย

5. Neighbourhood ควรมีอาณาเขตประมาณ 160 เอเคอร  ความหนาแนนของประชากร
ประมาณ 10 ครัวเรือน 1 เอเคอร   และควรวางผังบริเวณเพื่อใหเด็กเดินไปโรงเรียนในระยะควรไม
เกิน 1/2 ไมล

6. แตละหนวยของ Neighbourhood ควรจะมีแหลงบริการดานการคา, โบสถ, หองสมุด,
และศูนยชุมชนอื่น ๆ ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ควรจะอยูใกลโรงเรียนประถมนั้นเอง

นอกจากนี้  Perry  ไดถือเอาระยะทางการเดินเทา (Walking Distance)  จากอาคารที่พัก
อาศัยไปยังอาคารประเภทอื่น ๆ เปนหลักพิจารณาในการวางผังชุมชนระบบหมูบานโดยกําหนดให

-     ระยะทางเดินจากอาคารที่พักอาศัยหางจากโรงเรียนประถม 1/4   ไมล
- โรงเรียนประถมตั้งอยูบริเวณศูนยกลางหมูบาน
- 6-8 หมูบานรวมกลุมกันเปน 1 เมืองเล็ก (Town Ship) ซึ่งมีประชากรระหวาง 56,000-

80,000 คน
- ความหนาแนนของประชากร 2-3 เทาของ 20-25 คน ตอ 1 เอเคอร
- 4 หมูบานจะตองจัดโรงเรียนมัธยมตอนตน 1 แหง
- 8 หมูบานจะตองจัดโรงเรียนมัธยมตอนปลาย 1 แหง
- ส่ิงอํานวยความสะดวกไมวาจะเปนโรงเรียน หรือแหลงบริการตาง ๆ จะตั้งอยูศูนย

กลางของเมือง และโดยรอบจะลอมรอบดวยริ้วสีเขียว (Green-belt)
- หมูบานจะมีโรงเรียนประถม, สถานที่เลี้ยงเด็กกอนวันเรียน, ที่ใหเด็กเลน (Play

ground), โบสถ, ศูนยการคา, หองสมุด และคลีนิค
- ศูนยกลางเมืองเล็ก (Town ship Center) จะมีทั้งโรงเรียนมัธยมตอนตนและตอน

ปลาย, ศาลาประชาคม, หองประชุม, หองแสดงดนตรี, โรงภาพยนตร, ศูนยการคา
หลัก,สถานพักผอนหยอนใจและศูนยราชการ

การจัดการทางกายภาพในเรื่องกลุมของชุมชนผสมผสานกันดวยระบบขนสงมวลชนของ
เมืองมีความตั้งใจเพื่อแกปญหาการเดินทางที่เปนอยูในเวลานี้
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การจัดองคประกอบชุมชน  ไดใหแนวความคิดโดย N.L. Englhardt.,Jr.A  แผนผังที่
สมบูรณยิ่งขึ้นของชุมชนระบบหมูบานรวมกลุมอยางสัมพันธกัน มีโรงเรียนหลายระดับ โดยกําหนด
ใหระยะการเดินทางที่ไกลที่สุดจากบานถึงโรงเรียนเทากัน 1/2 ไมล  แตถาหากเปนสนามเด็กเลน
และโรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กเล็ก กําหนดใหระยะเดินทางอยูในรัศมี 1/4 ไมล  สําหรับครอบครัวที่
อยูใน Neighbourhood

การจัด Neighbourhood Unit ที่ดี ควรประกอบดวย
1. มีโรงเรียนและสวนสาธารณะเพียงพออยูในรัศมีที่ดินไมไกลกวา 1/2 ไมล
2. ถนนสายหลักควรจะอยูรอบ ๆ มากกวาที่จะตัดผานเขาไปใน Neighbourhood
3. ที่อยูอาศัยควรจะแยกออกตางหากจากสวนที่ไมใชที่อยูอาศัย
4. ควรจะมีจํานวนประชากรเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนประถม   โดย

ปกติ 5,000-10,000 คน
5. มีรานคาและบริการสําหรับผูอาศัยใน Neighbourhood  นั้น
Clarence Stein คือ เอาโรงเรียนประถมเปนศูนยกลาง โดยมีระยะทางเดินเทาจากที่พัก

อาศัยไปโรงเรียนในรัศมีไมเกิน 1/2 ไมล  มีศูนยการคาขนาดเล็กตั้งอยูใกลโรงเรียน เพื่อจําหนาย
สินคาจําเปนในชีวิตประจําวัน  ถนนในบริเวณที่พักอาศัยเปนลักษณะกนถุง (Cul-desac) หรือ
ปลายตัน (dead-end)  ทั้งนี้ เพื่อขจัดยวดยานพาหนะตาง ๆ  ไมใหวิ่งทะลุผานบริเวณที่พักอาศัย
มีสวนสาธารณะ Neighbourhood  รวมกลุมกัน 3 หนวย มีโรงเรียนมัธยม 1 แหง มีศูนยการคา
ขนาดใหญ 1-2 ศูนย อยูในรัศมีเดินเทาไมเกิน 1 ไมล

C.S. Stein และ Merry Writht ไดเสนอแนะการวางผังยานพักอาศัยแบบใหม โดยเริ่มตน
แนวความคิดเกี่ยวกับ “Super-block”  เปนลักษณะสําคัญ มีการแบงแยกทางเดินเทาและทาง
รถยนตใน Radburn บานจะมีการรวมกลุมกันรอบ ๆ วงจรของ “cu-de-sac”  ซึ่งเชื่อมโยงกันดวย
ทางเดินที่มีสวน, โรงเรียน, รานคา และอื่น ๆ จะตองอยูภายใน Super-block เปนการแยกบริเวณ
พักอาศัยออกเปนถนนสายหลัก

J.R.Keiser, D.R. Godchalk และ F.Stuart Jr. Chapin (1995: 53) ไดใหขอสรุปวาแนว
ความคิดนี้แตกยอยไดเปนหลายแนวความคิด ไดแก

1) Neighbourhood Unit Concept
Clarencd Perry กลาวไววา Neighbourhood Unit  ประกอบดวยประชากร 1,000-5,000
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คน มีขอบเขตที่แนนอน มีทางเดินเทาที่เชื่อมตอกับโรงเรียนประถม สถานที่พักผอนหยอนใจ และ
พื้นที่โลงวา รัศมีการเดินเทาเทากัน 400 เมตร ยานธุรกิจจะอยูส่ีแยกมุมถนน ไดไดอยูตรงกลางพื้น
ที่ มีหลักการวางแผนกายภาพ ดังนี้

- ขนาดของชุมชน ขนาดของพื้นที่และโรงเรียนขึ้นอยูกับความหนาแนนของประชากร
- ขอบเขตที่พักอาศัยถูกจํากัดขอบเขตดวยถนนที่มีความกวางเพียงพอ และแยกตาง

หากจากถนนใหญ
- พื้นที่เปดโลงภายในชุมชนควรมีที่โลงวางสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ
- สถาบันของชุมชน องคประกอบของชุมชนที่เปนการบริการสาธารณะควรรวมกลุมกัน

อยูใจกลางชุมชนเพื่อสะดวกในการใชสอย และเปน Landmark ของชุมชน
- กิจกรรมทางธุรกิจประกอบดวยจํานวนรานคางตาง ๆ ที่มีตั้งอยูริมขอบชุมชนเนื่อง

จากเปนจุดเปลี่ยนเสนทางการเดินทางและปองกันความพลุกพลานของจราจรภายใน
ชุมชน

- ระบบถนนภายในเสนทางคมนาคมภายใน กําหนดดวยระบบการเดินทางประจําวัน
ของประชากรในชุมชนเปนเสนรอบวงกลม ควรมีถนนปลายตันแบบกนถุง เพื่อใหรถ
ผานเขาออกโดยไมตองกลับรถ (Clus-De-sac) และมีผิวจราจรสําหรับยวดยานขนาด
เบาเพื่อความสงบเงียบ ปลอดภัย และควรมีทางเทาแยกขาดจากทางยวดยาน

2) Transit-Oriented Development (TOD) หรือ Pedestrain Pocket
แนวความคิดนี้ประกอบดวยกลุมของบาน รานคาปลีก สถานที่ทํางานในรัศมี 400 เมตร จากสถานี
ขนสงสาธารณะ การใชที่ดินเปนแบบผสมผสาน มีทั้งถนนสายหลัก พื้นที่วาง สถานรับดูแลเด็ก
ศูนยการคา สถานที่ทํางาน และสถานีขนสงสาธารณะ แนวความคิดนี้เปนการรวมกลุมของชุมชน
ที่กระจายกันอยูในพื้นที่ชานเมืองเขาดวยกันโดยระบบขนสงสาธารณะ (TOD) มีพื้นที่ประมาณ 20
– 40 เฮกเตอร

3) The Hierarchical Concept of Neighbourthood – Village-town
แนวความคิดนี้เร่ิมจากกลุมเล็ก ๆ ไปสูกลุมใหญข้ึน คือ กลุมของบาน Housing Cluster รวมกัน
เปน Neighbourthood กลุมของ Neighbourthood รวมกันเปน Village กลุมของ Village รวมกัน
เปน Town ในบริเวณ Neighbourthood Center มีขนาดใหญขึ้นประกอบดวยโรงเรียนมัธยม
ศึกษา กลุมรานคา Community Service สถานที่พักผอน ทางจักรยาน  ถนน และที่หยุดรถประจํา
ทาง มีประชากรประมาณ 10,000 – 15,000 คน
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2.6 วิธีการพัฒนาพื้นที่เมือง
เพื่อเปนการเปรียบเทียบขั้นตอนการดําเนินการขอดีขอเสียของแตละวิธี เพื่อแสดงใหเห็น

ความเหมาะสมและวิธีการพัฒนาพื้นที่ในเมืองแตละวิธี  วิธีการพัฒนาพื้นที่เมื่อเพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาเมือง มีดังนี้

2.6.1 การเวนคืนที่ดิน
การเวนคืนที่ดินเปนวิธีการพัฒนาที่ดินโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะการดําเนินการ

โดยบังคับซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินตามราคาตลาด  ราคาประเมิน เพื่อนํามาพัฒนาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

แมวาภาครัฐจะมีอํานาจทางกฎหมาย ในการเนินการเวนคืนที่ดิน โดยอยูภายใต พ.ร.บ.
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 และประกาศ ร.ส.ช. ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2534) แตใน
ทางปฏิบัติจะเลือกวิธนีี้เฉพาะกรณีที่จําเปนเทานั้น  เชน การกอสรางทางพิเศษ ของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย

ขั้นตอนการดําเนินการ
ภายหลังการสํารวจและออกแบบทางวิศวกรรมแลวจะดําเนินการจัดกรรมสิทธิที่ดิน ตาม

ขั้นตอนตอไปนี้
1. ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจเพื่อที่จะเวนคืน
2. เจาหนาที่เขาดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย
3. กําหนดราคาเวนคืนโดยคณะกรรมการกําหนดราคา ซึ่งเปนผูแทนของหนวยงานที่

เกี่ยวของ
4. ประกาศราคาทดแทน
5. ออกหนังสือแจงเจาของที่ดินมาติดตอทําสัญญาซื้อขาย แตหากไมตกลงทําสัญญา

เจาหนาที่จะดําเนินการวางเงินคาทนแทน
6. จายเงินคาทดแทน
7. การอุทธรณขอเพิ่มราคาคาทดแทน ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
8. ฟองคดีของศาลภายใน 1 ป ในกรณีที่ผูถูกเวนคืนไมพอใจคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
9. จายเงินคาทดแทนและเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย
10. ขนยายรื้อถอนอสังหาริมทรัพยโดยรัฐหรือผูถูกเวนคืน
11. ตรา พ.ร.บ. เวนคืนฯ เพื่อใหกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยตกเปนของรัฐ
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 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
1. รัฐบาลเปนผูเสียคาใชจายเพียงผูเดียว ซึ่งตองใชงบประมาณมาก
2. การเวนคืนเพื่อสรางถนนเพียงเสนเดียว ไมสามารถแกปญหาจราจรทั้งระบบไดเนื่อง

จากไมสามารถเชื่อมโยงกับถนนโดยรอบใหเหมาะสม
3. การดําเนินการเวนคืนมักเกิดความลาชา จากการที่เจาของที่ดินไมพอใจคาตอบแทน
4. ความไมเปนธรรมที่ผูถูกเวนคืนตองโยกยายและไดรับคาตอบแทนที่ไมเปนธรรมใน

ขณะที่ผูไมถูกเวนคืนเปนผูไดรับประโยชน

2.6.2 การจัดสรรที่ดิน
การจัดสรรที่ดินเปนวิธีการพัฒนาที่ดินของภาคเอกชนซึ่งมีลักษณะการดําเนินการแบบ

ธุรกิจ โดยผูจัดสรรที่ดินจะเปนผูดําเนินการรวบรวมแปลงที่ดินใหเปนผืนใหญกอน แลวจึงคอยแบง
เปนแปลงยอยพรอมทั้งจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปน และจําหนายใหแกลูกคา

การจัดสรรที่ดินจะดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดย
โครงการที่จะเขาขายการจัดสรรที่ดินคือการพัฒนาที่ดินโดยการจัดสรรที่ดินแปลงยอย 10 แปลง
ข้ึนไป โครงการจัดสรรที่ดินที่นํามาจําหนายอยูในรูปของที่อยูอาศัย ที่ประกอบการพานิชยหรือที่
ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งจัดสรรเฉพาะที่ดินเปลาและที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
1. เนื่องจากตองการลดตนทุนดําเนินการจึงกอใหเกิดความไมเปนระเบียบของเมือง
2. ผูประกอบการจัดสรรที่ดินแตละรายตางคนตางทําแนวถนนแตละโครงการมีขนาดไม

เทากัน และขาดความเชื่อมโยงอยางเปนระบบกับถนนภายนอก ทําใหใชประโยชนได
ไมเต็มที่

3. การจัดสรรที่ดินจะจัดเตรียมเฉพาะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แตขาดการ
บํารุงรักษา ทําใหเกิดสภาพเสื่อมโทรมในโครงการ

2.6.3 การประสานประโยชนทางที่ดิน
การประสานประโยชนทางที่ดิน (LAND SHARING) เปนการแบงปนที่ดินกันระหวางเจา

ของที่ดิน และผูอยูอาศัยที่มีรายไดนอยของพื้นที่  โดยหนวยงานภาครัฐเปนตัวแทนเจรจาตอรอง
กับเจาของที่ดินใหแบงดินบางสวนของชุมชนขายหรือใหเชากับผูอยูอาศัยเดิม
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จากนั้นหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบจะนําที่ดินมาจัดผังแบงแปลงใหผูอยูอาศัยไดเปน
กรรมสิทธิหรือเชาในระยะยาว โดยมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีการสรางที่
อยูอาศัย พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม และใหผูอยูอาศัยผอนชําระคาที่ดินกับหนวยงาน
ของรัฐ หรือสถาบันการเงนิที่สนับสนุนโครงการเปนขั้นตอนตอไป

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สํารวจชุมชน จํานวนครัวเรือนและรายชื่อของผูอยูอาศัย
2. พิจารณาสิทธิของผูที่จะไดอยูในโครงการหลังการพัฒนาจากสภาพและระยะเวลาใน

การอยูอาศัยจริงตลอจนความจําเปนของแตละครอบครัว
3. ตกลงขนาด ราคา และรายละเอียดการซื้อขายที่ดินหรือการเชาระยะยาว วางผังการ

ใชที่ดินใหม พรอมกําหนดราคาขายหรือเชา
4. ชาวบานรวมตัวกันจัดตั้งเคหะสถาน เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนจัดการในเรื่องตาง ๆ

ทางดานนิติกรรม รวบรวมเงินจากสมาชิกทุกราย จายใหเจาของที่ดินทุกเดือนจนครบ
กําหนดเวลา รวมไปถึงการจัดหาแหลงเงินกู

5. กําหนดรูปแบบที่อยูอาศัยใหม พรอมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
6. ชาวชุมชนเขาใชพื้นที่และเปนผูบํารุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใน

โครงการ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ปญหาในการดําเนินการของการพัฒนาในลักษณะของการประสานประโยชนทางที่ดิน

ประกอบดวย
1. เพิ่มภาระคาใชจายของชาวบาน จากการพัฒนาและจัดระบบที่อยูอาศัยใหมในขณะ

ที่รายไดตอครัวเรือนไมไดเพิ่มมากขึ้น
2. ขาดแหลงเงินกูเพื่อลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยถึงแมวาชาวบานจะซื้อที่ดินราคาต่ํากวา

ตลาด แตการกอสรางที่อยูอาศัยจําเปนตองมีเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหชาวบานกูยืม
3. ท่ีอยูอาศัยและการแบงแปลงที่ดินอาจต่ํากวามาตรฐานสงผลใหการขออนุญาตกอ

สรางและการแบงแปลงที่ดินของโครงการลาชา
4. สหกรณเคหะสถานจะตองเสียภาษีตามกฎหมายทั้งที่เปนองคกรที่ไมไดหวังผลกําไร
5. ขอขัดแยงที่เกิดจากการพิจารณาผลประโยชนตาง ๆ อาทิ การแบงแปลงที่ดิน การ

พิจารณาสิทธิ เปนตน
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6. ขาดความรูความเขาใจ และการสนับสนุนที่เพียงพอจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

2.6.4 การเตรียมพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองในอนาคต
การเตรียมพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองในอนาคต (LAND BANKING) เปนการจัดเตรียมพื้น

ที่ เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาเมืองโดยการซื้อ การครอบครอง และการขายที่ดินโดยหนวยงานของ
รัฐ ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาและสามารถควบคุมการพัฒนาพื้นที่ไดโดยไมตัดถนนหรือกอสราง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่โครงการ สงผลใหราคาที่ดินสูงขึ้นจากการพัฒนาดังกลาว
แตในบางครั้งอาจจําเปนตองซื้อที่ดินที่ไดพัฒนาแลว ทั้งนี้เพราะความตองการทําเลที่เหมาะสมตอ
การพัฒนาพื้นที่

หลักการสําคัญของการพัฒนาเมืองในอนาคต  คือการซื้อที่ดินในบริเวณที่ยังไมมีการ
พัฒนาใด ๆ มาพัฒนา ทายที่สุดจะไดรับผลตอบแทนในรูปของผลกําไร

ข้ันตอนในการดําเนินงาน
เมื่อมีความตองการที่ดินเพื่อตอบสนองการพัฒนาในดานเคหะชุมชน จึงตองดําเนินการ

จัดซื้อที่ดิน โดยมีวิธีประกาศซื้อตามขึ้นตอน ดังนี้
1. ออกประกาศซื้อที่ดิน
2. ตรวจสอบสภาพที่ดิน กําหนดตําแหนงที่ดินลงในแผนที่โดยสังเขป และคัดเลือกแปลง

ที่ดินเบื้องตน
3. สอบราคาจากธนาคารในพื้นที่ และขอทราบขอมูลจากสํานักงานที่ดิน กรมทางหลวง

กรมปาไม สํานักผังเมือง กระทรวงกลาโหม
- วางผังโครงการ ประเภท และจํานวนอาคาร
- สํารวจความตองการดานการตลาดที่อยูศยั

4. ตอรองราคา และจัดลําดับที่ดินโดยผูเสนอขายที่ดินตองสามารถตัดสินใจที่จะยื่น
ราคาขายหรือลดราคาหรือยื่นเงื่อนไขอื่น ๆ ได

5. สรุปผลการพิจารณาการขออนุมัติหรือยกเลิก เสนอคณะบริหาร
6. ทําสัญญาซื้อ ขายที่ดิน เบิกเงิน โอนโฉนด สอบเขตหรือรวมโฉนดที่ดิน
7. ดําเนินการพัฒนาตามเปาหมายโครงการที่วางไว
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
1. การจัดซื้อที่ดินลวงหนานานเกินไปจะทําใหเสียเงินโดยไมจําเปน และยังเปนการนํา

เอาที่ดินออกมาจากระบบผลิต
2. การไดมาซึ่งที่ดินที่เปนผลจากงบประมาณที่ไมเพียงพอ ทําใหการพัฒนาหยุดชะงัก

ทั้งนี้เพราะราคาที่ดินที่ตองการนั้นอาจมีราคาสูง อีกทั้งมีขั้นตอนในการดําเนินการที่
ซับซอน

3. ปญหาดานกฎหมายจากขั้นตอนการดําเนินการในการอนุมัติจัดซื้อที่ดินตามระบบ
ราชการ ตองผานหลายกระบวนการ ทําใหเสียเวลาในการดําเนินการนาน สงผลใหคา
ใชจายในการดําเนินการสูง

4. โครงการสวนใหญจะลาชาไมทันตามระยะเวลาที่วางไวในกระบวนการวางแผน
5. ปญหามูลคาที่ดินเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยตอปต่ํากวามูลคาของเงินทุนที่จัดซื้อที่ดินเอา

ไวจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
6. ขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพในการเลือกพื้นที่ที่จําเปนและเหมาะสมกับโครงการ

พัฒนา
7. ขาดเทคนิค และกฎหมายโอนสิทธิในการพัฒนา
8. ขาดการผลักดันจากฝายการเมืองอยางตอเนื่องในการออกกฎหมายรองรับการจัดสรร

บุคลากรและเงินทุนสําหรับจัดซื้อที่ดิน

2.6.5 การรวมตัวกันของเจาของที่ดินในการพัฒนาพื้นที่โดยการตัดถนน
วิธีตัดถนนโดยความรวมมือระหวางประชาชน มี 2 ลักษณะ คือ วิธีซึ่งผูดําเนินการหวังผล

ตอบแทนโดยผูดําเนินการจะเรียกคาดําเนินการ และอีกวิธีคือผูดําเนินการไมหวังผลตอบแทน โดย
เจาของที่ดินรวมกันตัดถนนดวยการเฉลี่ยคาใชจาย

วิธีการดังกลาวประกอบดวยผูเขารวมโครงการ ดังนี้
1. ผูเร่ิมตัดถนน คือ เจาของที่ดินในพื้นที่
2. ผูดําเนินการ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน พระสงฆ หรือผูนําที่ใกลชิด และบุคคลที่

ตองการตัดถนนไวใจ
ขั้นตอนในการดําเนินการ
1. เจาของที่ดินรวมกันเลือกผูดําเนินการหรือผูประสานงาน
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2. รวมกันกําหนดจุดปากทางพรอมกําหนดคาตอบแทนเปนที่ดินหรือเงินกอนใหเจาของ
ที่ดิน

3. ออกแบบ วางผังแนวถนนโดยคํานึงถึงแนวถนนที่ตรงและความเทาเทียมกัน
4. ทําสัญญากับเจาของที่ดินปากทางและเจาของที่ดินถนนตัดผาน พรอมชําระคาที่ดิน

ปากทาง
5. ดําเนินการพูนดินตามแนวถนนและกอสรางสะพานโดยเจาของที่ดินแปลงที่ได

ประโยชนเปนผูจาย
6. ยกถนนใหเปนสาธารณะประโยชน เพื่อใหรัฐเขามาดําเนินการตอไป
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
1. การไมใหความรวมมือของเจาของที่ดินปากทางหรืออาจเรียกคาที่ดินปากทางแพง   

เกินไป
2. เจาของที่ดินที่แนวถนนตัดผานบางรายไมมีเงินจายคาตอบแทนใหเจาของที่ดิน
3. ตองใชระยะเวลาที่ยาวนานในการเจรจากับเจาของที่ดินปากทาง และเจาของที่ดิน

พื้นที่ตาบอด
4. ถนนที่ไดอาจไมตรงตามมาตรฐานเพราะขอจํากัดดานงบประมาณ

2.6.6 การจัดรูปที่ดิน
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาที่ดินเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานของเมืองและเพิ่มมูลคาและประโยชนการใชที่ดินในบริเวณนั้นโดยไมจําเปนตอง
ใชวิธีการเวนคืนที่ดินแตใชวิธีรวบรวมที่ดินหลาย ๆ แปลงมารวมกันเปนแปลงใหญแลววางผังจัด
รูปรางของแปลงที่ดินใหม

การดําเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองนั้นจะทําการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่
แหงใดแหงหนึ่งของชุมชนเมือง โดย

-   จัดสรางบริการพื้นฐานของเมืองตามแผนผังแมบทโดยวิธีการปนสวนที่ดินเพื่อจัดทํา
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
-   จัดหาเงินทุนในการดําเนินโครงการซึ่งไดมาจากพื้นที่จัดหาประโยชน
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ทั้งนี้แปลงที่ดินทั้งหมดจะถูกจัดรูปแปลงที่ดินใหมตามผังแมบทและแผนการใชประโยชน
ที่ดินและกรรมสิทธิที่ดินจะถูกโอนใหแกเจาของที่ดินที่ไดรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหมอยางถูก
กฎหมาย

2.7 แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงฟนฟูเมือง
การปรับปรุงฟนฟูนั้นเปนขบวนการหนึ่งของการปรับปรุงชุมชน ซึ่งเปนไปตามหลักธรรม

ชาติ คือ เมื่อชุมชนแหงใดเจริญจนกลายเปนเมือง และเมื่อเจริญจนถึงที่สุดก็ยอมจะมีสวนที่ทรุด
โทรมตามมาอันสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของชุมชนเสียใหมใหดีกวาสภาพเดิม โดย
ไมจําเปนตองรอใหชุมชนมีสภาพที่เลวราย หรือใชการไมไดเสียกอน จึงคอยทําการปรับปรุง ตาม
ปกติแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการ ปรับปรุงฟนฟูนั้นจะมีความคิดพื้นฐานมาจากการไดเห็น
ความเจริญเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในบริเวณศูนยกลางหรือใจกลางของเมืองที่กอใหเกิดความ
แออัดของประชากรและการจราจร อันเนื่องมาจากการเปนศูนยรวมของกจิกรรมทุกประเภท ทําให
มีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก แตขาดสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปนอยางเพียงพอ จึงจํา
เปนตองมีการปรับปรุงบริเวณดังกลาวเพื่อใหมีรูปแบบที่เหมาะสม มีการใชที่ดินคุมคาทาง
เศรษฐกิจ โดยมีการวางผังเมืองเปนแนวทางพัฒนา อันจะทําใหผูอยูอาศัยในชุมชนและผูมาใช
บริการไดรับความสะดวกสบาย กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี และประการสําคัญทําใหเกิดผลดีทาง
ดานเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย (C.A.Doxiadis.1966 : p.9)

การปรับปรุงฟนฟูในเขตเมืองเดิม (Urban Rodevelopment) เปนแนวทางการพัฒนา
เมือง ในอักลักษณะหนึ่ง นอกเหนือไปจากสรางเมืองใหมหรือชุมชนใหมในพื้นที่ชานเมืองหรือสราง
เมืองใหมซึ่งสมบูรณแบบในตัวเอง  โดยมีแหลงงานอยูใกลที่อยูอาศัยในเขตตัวเมืองวิลเฟรด
เบิรนส (Wilfred Burns) ไดใหความหมายของการปรับปรุงฟนฟูเมืองไวเชนเดียวกับ แมรี่ แมคคลีน
(Mary Mclean) ดังนี้คือ การปรับปรุงฟนฟูเมือง (Urban Rodevelopment) คือการแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในปจจุบัน ซึ่งไมเปนที่พึงปรารถนาในพื้นที่นั้นโดนการรื้อถอน และสราง
ข้ึนใหมในรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม โดยปฏิบัติตามการวางผังเมืองรวม (Comprehensive
Plan) (Wilfred Burns 1963 : 14 ; Mary Mclesn, 1959 : 151) โดยทั่วไปแลวสาเหตุที่กอใหเกิด
ความจําเปนในการปรับปรุงฟนฟูเมืองใหญ ๆ ทั่วโลก มีอยู 5 ประการ คือ

1. การขยายตัวเมือง
2. ปญหาการจราจร
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3. สิ่งกอสรางที่ทรุดโทรม
4. คานิยมใหม ๆ ในการอยูอาศัยและจับจายซื้อของ
5. ทัศนคติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจราจรติดขัด    เร่ืองสําคัญที่มองขามไปไมได และที่จริงแลว

เพียงปญหาการจราจรอยางเดียวก็สามารถเปนแรงผลักดันที่สําคัญที่จะตองทําการปรับปรุงฟนฟู 
เพราะปญหาการจราจรเปนเรื่องที่เห็นไดชดัในสายตาของคนทั่วไป  ในขณะที่ความเกาลาสมัย
บางอยางเกือบจะไมเปนที่สังเกตเลยก็ได  ชุมชนที่เปนอยูทุกวันนี้มักจะมีอาคาร ทั้งใหมและเกา 
ปนกันอยู การปรับปรุงฟนฟูจึงไมจําเปนที่จะตองร้ือทิ้งแบบกวาดลางอาคารทั้งหมด ปญหาที่จะ
ตองปรับปรุงฟนฟู คือ การรื้อถอนแหลงเสื่อมโทรม ปรับปรุงบานพักอาศัยที่ทรุดโทรมไมได     
มาตรฐาน และอาคารพาณิชยที่ใหผลไมเต็มที่ในสังคมปจจุบัน และปรับปรุง สิ่งกอสรางใหมให
สามารถรับความหนาแนนไดสูงขึ้น ตามความตองการเรื่องที่อยูอาศัยที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณนั้น ๆ 
(Wilfred Bums, 1963 : 194)

อารเธอร บี แกลเลียน และไซมอน ไอสเนอร (Arthur B. Gallion and Simon Eisner) ได
เสนอแนวทางการวางแผนปรับปรุงฟนฟูเมืองวา “ควรทําใหมีศูนยกลางพาณิชยกรรมที่แทจริงขึ้น
แทนที่จะใหมีรานเล็กรานนอยทั่วไปหมด และจัดใหมีระบบการขนสงมวลชนใหเขากับสภาพการใช
ที่ดิน  เพราะมิฉะนั้นเมืองใหญจะตองประสบกับการมีขายของถนนทางหลวง และที่สําหรับจอดรถ
อยางไมมีที่สินสุด การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะสําเร็จลงไดจะตองใชเวลานาน หรือนานมากจน
แทบจะสิ้นหวัง แตก็เปนการคุมคาที่จะตองทําเพื่อใหเมืองพนจากสภาพกระเสาะกระแสะอยางเชน
ที่เปนอยูในปจจุบัน และเปนมานานแลวดวยเชนกัน เปนความรับผิดชอบของรัฐที่จะตองวางผัง
เมืองเสียใหม ใหมีโครงการปรับปรุงฟนฟูในลักษณะผสมผสาน และจะตองเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่จะชวยใหการปรับปรุง แตละดานเปนไปตามวัตถุ
ประสงคหรือเจตนารมณ” (Arthur B. Gallion, 1975 : 365)

การปรับปรุงฟนฟูเปนเรื่องที่จําเปนตองกระทํา เพื่อแกปญหาขอบกพรองของเมืองที่กําลัง
ขยายตัวออกไปทุกที ไอวอร เอช ชีลี (Ivor H. Sooley)   กลาววา      “การปรับปรุงฟนฟูจะสามารถ
พิสูจนไดวา ในระยะยาวเปนการลงทุนที่ถูกตองแมในระยะแรก ๆ จะตองรับภาระหนักในเรื่องคาใช
จายกต็าม” (Ivor H. Sooley, 1968 : 143) ซึ่งสอดคลองกับที่เทอดเกียรติ  ศักดิ์คําดวง ใหความ
เห็นไววา งานทํา  Urban Redevelopment  เปนงานที่ตองใชทุนเปนจํานวนมาก แตเปนงานที่
สามารถจะคืนทุนไดแนนอนในระยะเวลาสั้น  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Housing Development แต
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เพียงอยางเดียว รายไดที่เห็นไดชัดก็คือ จากการปรับปรุงพื้นที่ดินขนาดใหญ ซึ่งราคาเฉลี่ยจะต่ํา
มากเมื่อเทียบกับราคาขายหลักจากการพัฒนาทั้งบริเวณแลวและราคาขายหรือใหเชาอาคาร ซึ่ง
สามารถจะทําใหมีอัตราความหนาแนนสูง มีพื้นที่ขายไดมาก  โดยที่ยังสามารถทําใหคุณภาพสิ่ง
แวดลอมดีข้ึนอีกมาก (เทอดเกียรติ  ศักดิ์คําดวง, 2517 : 74)

การวางแผนเพื่อปรับปรุงฟนฟูเมือง ควรเปดโอกาสใหมีการตัดถนนในลักษณะ “Avenue”
เพื่อการสรางโครงรางของเมืองขึ้นใหม เปนการปรับปรุงระบบการใชที่ดินไปยังระบบของ “Mass
Transportation” รวมทั้งโครงขายของถนนอื่น ๆ ที่จะตองมีการพัฒนา ในทางปฏิบัติอาจจะใช
เวลานานในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ทั้งนี้ จะตองเปนความรับผิดชอบของหนวยงานรัฐบาลที่จะ
วางแผนเมืองใหม ดวยการผสมผสานโครงการปรับปรุงฟนฟูเมืองเขากับ Redevelopment
Programme  และรวมความรับผิดชอบของรัฐและเอกชนเขาดวยกันเพื่อเปนการประกันวา การ
พัฒนาแตละสวนของเมืองใหม จะสามารถใหบริการไดตามความตั้งใจ นโยบายเพื่อความสมดุล
ในการใหบริการตาง ๆ ตามความตองการประชาชนที่อยูอาศัย กําหนดขอบเขตของการเจรญิ
เติบโต จัดการในเรื่องความตองการใชที่ดินซึ่งมีอยูไมจบส้ิน และพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
สามารถเลี้ยงตัวเองได โดยในดานกิจกรรมทางสังคมจะตองประกอบดวย การบริการทางการ
ศึกษา การบริการสุขภาพ กิจกรรมทางดานการพักผอนหยอนใจ องคกรของรัฐ และสถาบันทาง
ศาสนา สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น จะตองมีศูนยกลาง และอื่น ๆ ดานกายภาพตองจัดเตรียม
สาธารณูปโภคและที่พักอาศัย (Carlos C. Cambell, 1976 : 21)

นอกจากนั้นยังมีนักเศรษฐศาสตรหลายทานไดวางทฤษฎีเกี่ยวกับที่ดินในเมือง ซ่ึงมีสวน
สัมพันธกับแนวความคิดฟนฟูเขตเมืองชั้นใน เชน อาร เอ็ม เฮรด (R.M. Hurd) กลาววา เมื่อเมือง
เจริญเติบโตขึ้น สวนที่ไกลออกไปจะถูกนํามาใช ซึ่งความแตกตางของที่ตั้งของที่ดินนี้จะทําใหราคา
ที่ดินในเมืองสูงขึ้น นอกจากนี้ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สมบูรณในพื้นที่แตละแหงก็จะ
ทําใหราคาที่ดินในเมืองสูงขึ้นดวย (R.M. Hurd, 1903 : 12)

อัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) กลาววา ราคาและขนาดของที่ดินจะมีความสัมพันธ
กับความสูงของสิ่งกอสราง กลาวคือ ถาราคาที่ดินต่ํา ผูลงทุนจะซื้อที่ดินแปลงใหญ แตถาราคาที่
ดินสูง ผูลงทุนจะซื้อที่ดินแปลงเล็กลง และสรางสิ่งกอสรางสูง ๆ ขึ้นแทน (Alfred Marshall, 1961 :
135) และริชารด ยู แรดลิฟฟ (Richard U. Ratcliff)  ไดเนนใหเห็นวาการปรับปรุงฟนฟูจะเกิดขึ้น
โดยแรงผลักดันของตลาด เมื่อเจาของที่ดินมีโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนมากขึ้นกวาเดิม โดยการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของตนจากที่เปนอยูในปจจุบัน (Richard U. Ratcliff, 1949 : 403)
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2.8 แนวความคิดเกี่ยวกับการวางผังเฉพาะ
ในปจจุบันยังถือกันโดยทั่วไปวา สถาปนิกเปนผูวางแผนและจัดทําแผนผังแมบทโครงการ

พัฒนาเมือง ทั้งที่ปญหาหลัก ๆ ในการจัดทําแผนผังแมบทโครงการฯ ยอมไมสามารถแกไขไดโดย
อาศัยความรูความสามารถดานวิชาชีพเพียงดานหนึ่งดานใด  ไมวาจะเปนดานเทคนิค เศรษฐกิจ
การเงิน กฎหมาย สังคมวิทยา นโยบายการเมือง หรือศิลปการออกแบบก็ตามการวางแผนใน
ลักษณะนี้จึงเปนการระดมความรูความสามารถจากหลาย ๆ ดาน เขามาดําเนินงานรวมกัน ในการ
ดําเนินงานรวมกันเชนนี้ จําเปนตองมีการศึกษาทดลอง เพื่อกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการ
ดําเนินงานใหสามารถบรรลุผลที่เหมาะควร ขอเขียนนี้ตองการแสดงวิธีการโดยสังเขปในการจัดทํา
แผนผังแมบทโครงการพัฒนาเมืองอยางเปนระบบ  โดยมิไดแสดงเทคนิควิธีในรายละเอียดอยาง
สมบูรณ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแนวคิดสองประการ คือ ประการแรก วิธีการที่จะแสดงตอไปนี้ เปน
เพียงแบบอยางในการจัดทําแผนผังแมบทโครงการฯ ซึ่งแมไดผานการทดลองใชมาแลวก็ตาม แต
ยังจะตองปรับปรุงตอไปอีก แบบอยางที่เสนอ มีวัตถุประสงคที่จะแสดงการจําแนกขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่ตองพิจารณาในหลายแงหลายมุม เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหทึกทักกันวา การวางแผน
ผังแมบทโครงการฯ เปนเพียงงานดานหนึ่งดานใดหรือเพียงไมกี่ดาน และเพื่ออํานวยใหนักวางแผน
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีทัศนคติที่ถูกที่ควรตองานในดานของตนและตอดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จน
เกดิทัศนคติตอองครวมของระบบการวางแผนนั้น ๆ อยางถูกตอง ประการที่สอง จะตองยอมรับวา
การวางแผนผังแมบทโครงการฯ ก็เชนเดียวกันกับการวางแผนอื่น ๆ คือ เปนการดําเนินงานที่มี
ลักษณะ “การประสานงาน” กันระหวางหลายฝาย โดยมุงที่จะใหบรรลุผลตามเปาหมายตาง ๆ  ที่
ผูเกี่ยวของกําหนดขึ้นมาใหเปนจริง โดยไมคํานึงวาฝายใดจะเปนผูกําหนดเปาหมายตาง ๆ ขึ้นมา
ในตัวของมันเอง ใหพบ และใหครบถวน

แมวาวิธีการวางแผนที่จะมิไคคํานึงถึงดานแนวนโยบาย หรือดานการเมือง แตในเบื้องตน
ของการวางแผนก็จําเปนที่จะตองมีการกําหนดทิศทางดานแนวนโยบายกับฝายการเมืองที่เกี่ยว
ของ นั่นคือนักวางแผนจะตองปรึกษาหารือกับฝายการเมือง เพื่อหาความชัดเจนในดานแนว
นโยบายเสียกอน เพื่อนํามาใชในการเตรียมการวางแผนตอไป ประเด็นปญหาโดยรวมของการวาง
แผนจึงมิใชอยูที่วา จะวางแผนและออกแบบสวนตาง ๆ อยางไร แตประเด็นหลักอยูที่วา มีวิธีการ
ใดที่นักวางแผนจะรูวาเขาควรจะวางแผนอยางไร และรูวา ประเด็นปญหาและวิธีการแกปญหาตาง
ๆ อยูตรงไหนบาง
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การจัดทําแผนผังแมบทโครงการฯ ครอบคลุมข้ันตอนตาง ๆ มากมาย ตั้งแตขั้นตนที่ทอง
ถิ่นมีมติใหจัดทําแผนผังแมบทโครงการ (ผังเมืองเฉพาะ) จนกระทั่งถึงขั้นตอนการประกาศใชแผน
ผังแมบทใหมีผลบังคับตามกฎหมาย นั้นคือ มิใชอยางที่เขาใจกันวา การวางแผนผังแมบทคือ การ
จัดทําแผนงานโครงการและออกแบบแผนผังโครงการเทานั้น ในการดําเนินงานวางแผนทั้ง
กระบวนการ นักวางแผนที่เกี่ยวของตองเขาใจอยางแจมชัดวา แผนผังแมบทฯ จะสนองเปาหมาย
ใดบาง ซึ่งเปาหมายตาง ๆ ยอมแตกตางกันระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนฝายบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ฝายจัดระเบียบที่ดิน ฝายกฎหมาย ฝายผูลงทุนพัฒนาโครงการที่
หวังผลตอบแทน ฝายบริการสังคม ฝายบริหารทองถิ่น ฝายผูประกอบการที่จะเขามาลงทุน โดย
เฉพาะประชาชนทั่วไปที่ตางก็ปรารถนาความอยูดีมีสุข ฝายตาง ๆ เหลานี้อาจไมมีความรูความเขา
ใจรอบดานตอการวางแผน แตจําเปนตองเขามาประสานประโยชนรวมกันดวยวิธีการ
ประนีประนอมเพื่อหาขอยุติในดานผลประโยชนที่คาดหวังกันในแตละฝาย ดังนั้น นักวางแผนแม
บทโครงการจึงเปนตัวจักรสําคัญในการนําความคิดดานคุณประโยชนและเปาหมายตาง ๆ มา
วิเคราะหเลือกเฟนสวนดีที่สุดเทาที่เปนไปไดในทุกดานมาเชื่อมโยงเขาดวยกัน ผูวางแผนจึงจําเปน
ตองมีความรูความเขาใจวาจะนําเปาหมายตาง ๆ และเงื่อนไขขอจํากัดตาง ๆ เขามาปฏิสัมพนัธกัน
อยางไร ดวย

โกมล ปานชี ( 2544 ) ไดอธิบายเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทําแผนผังแมบทโครงการ
พัฒนาเมือง ( ผังเมืองเฉพาะ ) ไววา   ผังเมืองเฉพาะ เปนแผนผังแมบทโครงการพัฒนาเมืองที่จัด
ทําขึ้นตามผังเมืองรวม โดยกฎหมายใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําผังเมือง
เฉพาะ (ที่กําหนดรายละเอียดดานการใชประโยชนที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสราง ตามแบบแผน
ดานการผังเมือง) ขึ้นมาใชบังคับในอาณาบริเวณหนึ่งใด ที่มีความจําเปนและมีความพรอมที่จะ
ดําเนินการพัฒนาใหสําเร็จลุลวงไปไดตามแผนงานและในชวงเวลาที่กําหนด ในชุมชนขนาดเล็ก
ทองถิ่นอาจจัดทําผังเมืองเฉพาะใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน แลวใชผังเมืองเฉพาะนี้แทนผังเมือง
รวมไปในตัวก็ได แตในชุมชนเมืองทั่วไป ยอมมีลักษณะการพัฒนาและขอจํากัดมากมาย โดย
เฉพาะลักษณะการพัฒนาที่แตกตางกันระหวางพื้นที่สวนตาง ๆ ในชุมชน จึงมักแยกออกจากกัน
ระหวางผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
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2.8.1  ขอกําหนดในผังเมืองเฉพาะ
ตามกฎหมาย “ อาคารและสิ่งปลูกสราง “  ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี

( BUNDESBAUGESETZ  มาตรา  9 )  กําหนดใหผังเมืองเฉพาะแสดงรายละเอียดดานขอกําหนด
ตางๆ  ตามความจําเปนไดแก :

1. พื้นที่ปลูกสราง  พรอมรายละเอียดไดแก
ก )  ประเภทการใชประโยชน  และขนาดคาตางๆ  ในการใชประโยชนอาคาร  ส่ิงปลูก

 สราง
ข )  ลักษณะอาคาร  ( เดี่ยว  แถว  สูง  ขนาดใหญ  ฯลฯ )  ที่ดินปลูกสรางอาคารได

 และที่ดินที่ไมใหปลูกสรางอาคารตําแหนงการจัดวางตวัอาคาร
      ค  )  ขนาดแปลงที่ดินต่ําสุด
      ง  )   ความสูงของอาคาร  ( จํานวนชั้น )
      จ  )  พื้นที่และอาคารจอดรถ – ทางเขาออกของแปลงที่ดิน
      ฉ  )  พื้นที่สําหรับปลูกสรางอาคารสาธารณะประโยชน
      ช  )  พื้นที่อยูอาศัยลักษณะบานเดี่ยว
      ซ  )  พื้นที่สําหลับปลูกสรางอาคารเพื่อธุรกิจการคาเอกชน  ซึ่งอยูในตําแหนงที่ตั้งที่

เหมาะสมดานการผังเมืองและดานการสัญจร
2. พื้นที่ที่หามปลูกสรางอาคาร  แตกําหนดใหใชประโยชนประเภทอื่น ( ระบ ุ)
3. พื้นที่เพื่อการสัญจร ( ถนน  ที่จอดรถ  ทางเดิน )
4. ระดับความสูงของผิวพื้นที่เพื่อการสัญจร  ที่สามารถเชื่อมเขาสูแปลงที่ดินที่ประชิด

พรอมกับแสดงตําแหนงเชื่อมตอแปลงที่ดินเขากับพื้นที่เพื่อสัญจร
5. พื้นที่เพื่อส่ิงสาธารณูปโภคตางๆ
6. เสนทางสาธารณูปโภคเหนือพื้นดิน  และใตพื้นดิน
7. พื้นที่เพื่อการบําบัดน้ําเสีย  และพื้นที่เพื่อการขจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8. พื้นที่สีเขยีว  เชน  สวนสาธารณะ  สวนหยอม  สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  สุสาน  ฯลฯ
9. พื้นที่ขุดเจาะ  บอ  ที่ฝงกลบ  พื้นที่เพื่อกิจกรรมดานทรัพยากรธรณี
10. พื้นที่เกษตรกรรมและปาไม
11. พื้นที่ที่ใหสิทธิประชาชนใชสัญจร  พื้นที่ใหสิทธิแกกิจการเดินทอ / สาย  หรือพื้นที่ให

สิทธิใชประโยชนแกเฉพาะกลุมบุคคล
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12. พื้นที่จอดรถ  และอาคารจอดรถรวม
13. พื้นที่บริการสําหรับแหลงอยูอาศัย  หรือสถานประกอบการเฉพาะแหลง
14. พื้นที่ที่มีอันตรายจากมลภาวะ  หรือไมปลอดภัยที่จะใชปลูกสรางอาคาร  แตใช

ประโยชนประเภทอื่นๆ  ( ระบุ )
15. พื้นที่ปลูกตนไมและพืชพรรณ
16. การยึดฝงน้ํา  ตนไม  และพืชพรรณใหแนนหนาถาวร
นอกจากนี้ผังเมืองเฉพาะยังสามารถใชอํานาจตามกฎหมายของทองถิ่น  ในการกําหนด

รูปแบบภายนอกของอาคาร   ใหมีลักษณะเฉพาะดานศิลปะ  ประวัติศาสตร  รวมทั้งในการกาํหนด
ใหสงวน  บํารุงรักษา  อนุสรณสถานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร  และธรรมชาติอันงดงาม
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แผนภูมิที่2.3  ขั้นตอนดําเนินงานจัดทําผังเมืองเฉพาะ ( โดยสังเขป )

1.  สภาทองถิ่น  มีมติใหจัดทํา สภาทองถิ่นมีมติใหออกขอกําหนด
     ผังเมืองเฉพาะขึ้นในบริเวณหนึ่งใด “ หามเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสราง “ หรือ

“ หามโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย “
หากมีความจําเปน

2. สภาทองถิ่น  มอบหมายใหสวนราชการ
หรือนักวางแผนอิสระดําเนินการจัดทํา

      ผังเมืองเฉพาะ

3.  นักวางแผน  จัดเตรียมขอมูล  แผนที่
เพื่อทําการศึกษาวิเคราะห

4.  นักวางแผน  จัดทําแนวคิด  และเสนอ
รูปแบบเคาโครงบริเวณผังเมืองเฉพาะ
( แสดงดวยภาพ  แผนที่  และหุนจําลอง )

5. นักวางแผน  จัดทําผังเมืองเฉพาะ

6. สภาทองถิ่น  มีมติเห็นชอบผังเมืองเฉพาะ
และขอกําหนดที่เสนอ  และอนุมัติให
ประกาศตอสาธารณะชน

• ผังเมืองรวม
• ขอมูล  แผนที่  แสดงสภาพปจจุบัน

ของชุมชนเมืองที่เกี่ยวของ
• แผนที่แสดงอาคารสิ่งปลูกกอสราง
• ขอมูลอ่ืนๆ  ที่จําเปน

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ใหขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะ

แจงใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ทราบถึงการประกาศตอสาธารณะชน
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ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียใหขอคิด
เห็นและขอทวงติง( เปนลายลักษณอักษร )

ผูใหขอคิดเห็นและขอทวงติงไดรับแจงผล
การตรวจสอบตอขอคิดเห็นและขอทวงติง

“เจาพนักงานผูรักษาการตามกฎหมาย“
อาจนัดหมายประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งหมดมาชี้แจง  ไกลเกลี่ย  และหาขอสรุป
ตอขอคิดเห็นและขอทวงติงตางๆ

7. องคปกครองสวนทองถิ่น  ประกาศผัง
เ มื อ ง เ ฉพ า ะต อ ส า ธ า รณะชน เป น
เวลา  1  เดือน  เพื่อรับขอคิดเห็นและขอ
ท ว ง ติ ง จ า ก ห น ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ
และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย

8. สภาทองถิ่น  รวมกับนักวางแผนรวมกัน
ตรวจสอบขอคิดเห็นและขอทวงติง

9. นักวางแผน  ปรับปรุงผังเมืองเฉพาะตาม
ผลการตรวจสอบ

10. สภาทองถิ่น มีมติเห็นชอบผังเมืองเฉพาะ
ที่ปรับปรุงแลว

11. องคปกครองสวนทองถิ่น  เสนอผังเมือง
เฉพาะตอ “เจาพนักงานผู รักษาตาม
กฎหมาย“ พรอมทั้งขอคิดเห็นและขอทวง
ติงที่ไมสามารถนํามาปฏิบัติตามได

12. “เจาพนักงานผูรักษาการตามกฎหมาย“
ตรวจสอบผังเมืองเฉพาะและขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
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15.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดประกาศผังเมืองเฉพาะพรอมหลักฐานการอนุมัติเปน
เวลา  1  เดือน

16.  หากมีความจําเปน  สภาทองถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลง  หรือแกไข / เพิ่มเติมผังเมืองเฉพาะโดย
ไมตองประกาศและขออนุมัติใหมในกรณีที่

. ไมมีผลกระทบตอหลักการและเหตุผลของผังเมืองเฉพาะเดิม

. มีผลตอการใชประโยชนในแปลงที่ดินนอยมาก

. เจาของที่ดิน  เจาพนักงาน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานตางๆ  ของรัฐ
ที่เกี่ยวของเห็นชอบ

13. “เจาพนักงานผูรักษาการตาม
กฎหมาย “  เห็นชอบและอนุมัติผังเมือง
เฉพาะ - อาจโดยมีเงื่อนไข

14. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกาศ
ผลการอนุมัติตอสาธารณะชน  และแจง
ชวงเวลาที่จะประกาศผังเมืองเฉพาะ  ผัง
เมืองเฉพาะจึงมีผลบังคับตามกฎหมายทัน
ที  ภายหลังชวงการประกาศผลการอนุมัติ
พรอมกับยกเลิกขอกําหนด “หามเปลี่ยน
แปลงสิ่งปลูกสราง“ ( ที่กําหนดขึ้นใชใน
ชวงตนของการจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ในขอ
1. )

ทองถิ่น  อาจรองเรียนใหศาลปกครองวินิจใน
กรณีที่“เจาพนักงานผูรักษาการตามกฎหมาย“
ไมเห็นชอบ  หรือมีเงื่อนไขในการเห็นชอบตอผัง
เมืองเฉพาะ
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-  เหตุผลความจําเปน  และการดําเนินงานเบื้องตน  ในการวางแผนแมบทโครงการพัฒนา
เมือง  ( ผังเมืองเฉพาะ )
กฎหมายใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการวางแผน  และจัดทําแผนผังแม

บทโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองในแตละทองถิ่น  ตามความจําเปน  รวมทั้งใหอํานาจแกองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นในการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  เพิ่มเติม  หรือยกเลิกผังเมืองแมบทโครงการ
พัฒนาเมืองในทองถิ่น

  ความจําเปนในการวางแผนและจัดทําแผนแมบทโครงการ  อาจเกิดจากสาเหตุอยาง
นอย  2  กรณีคือ  กรณีแรก  เกิดจากทองถิ่นมีแนวคิดอยูแลว ที่จะใหพื้นที่หนึ่งใดพัฒนาไปในแนว
ทางที่ตองการ  หรือกรณีหลังคือ  ทองถิ่นมีความไมพอใจตอสภาพปจจุบันที่เปนอยูในพื้นที่หนึ่งใด
หรือเกิดจากสาเหตุทั้ง  2  กรณีประกอบกันก็ได

. ความจําเปนในการวางแผน  จากสาเหตุที่ทองถิ่นมีแนวคิดที่ตองการใหพื้นที่หนึ่งใด
พัฒนาไปในแนวทางที่ทองถิ่นตองการ ( สาเหตุเชิงบวก )
กลาวคือ  เมื่อทองถิ่นนําแนวความคิดที่ตองการนั้นมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงที่

เปนอยูในปจจุบัน  แลวนําความแตกตางระหวางสภาพจริงและความคาดหวังนั้น  มาใชเปนเหตุ
ผลสนับสนุนตอความจําเปนที่จะตองทําการวางแผนและจัดทําแผนแมบทฯ  ขึ้นมา  อาจเกิด
ประเด็นปญหา  2  ประการคือ

แนวคิดความตองการนั้น     มิไดสอดคลองกับสภาวะความเปนจริงในพื้นที่ชุมชนนั้น
ดังนั้นหากนําเอาแนวคิดความตองการเชนนี้มาเปนเหตุผลหลักของการวางแผนแลว  ก็ยอมไม
สามารถบรรลุผลตามที่ตองการได  เพราะนั้นจะเปนการนําแนวความคิดความตองการที่แปลก
แยกออกไปจากสภาพความเปนจริงในชุมชนทองถิ่นมาบังคับใชเสียมากกวา  อันตรายเชนนี้มัก
เกิดขึ้นเมื่อเจาของความคิดไปรูเห็นขอมูลขาวสาร  หรือโครงการมาจากที่อ่ืนอยางฉาบฉวย  แลว
เกิดแยกไมออกวาสิ่งไหนเปนความตองการจริงๆ  ในทองถิ่น  และส่ิงไหนเปนแนวคิดที่ถูกกระตุน
โดยการวางแผนและการพัฒนาในทองถิ่นอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  แนวคิดที่เกิดจากผูบริหารหรือ
นักการเมือง  ที่ไปศึกษาดูงานการวางแผนและการพัฒนาโครงการในที่อ่ืน  แลวเกิดความบันดาล
ใจจากที่นั้นขึ้นมา

สาเหตุเชิงบวกอาจถูกปรุงแตงขึ้นมาเพื่อปดบังเจตนาที่แทซึ่งซอนเรนอยูเบื้องหลัง
แนวคิดนั้นๆ  เชน  โดยการแสดงใหเห็นภาพอนาคตตามแนวคิดที่เลิศหรูมาเพื่อเปรียบเที่ยบกับ
สภาพในทองถิ่นที่เสื่อมโทรมอยูในปจจุบัน  จนทําใหเกิดความเขาใจวา  จําเปนตองทําอะไรบาง
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อยางเพื่อแกไขปญหาเชนนี้  นี่เปนวิธีที่นักการเมืองและผูบริหารระดับสูงในทองถิ่นนิยมใช
สนับสนุนโครงการของตน  หรือนักการเมืองที่ไมอยูในอํานาจใชแสดงใหเห็นวาสภาทองถิ่นที่ควบ
คุมการบริหารอยูนั้นไรประสิทธิภาพเพียงใด

. สาเหตุของการวางแผน  ที่เกิดจากความไมพอใจตอสภาพพื้นที่ที่เปนอยูในปจจุบัน
( สาเหตุเชิงลบ )
ที่เปนแบบฉบับใหเห็นกันอยูทั่วไปไดแก เกิดมีความไมพอตอสภาพปจจุบัน ทั้ง ๆ ที่ผู

เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบ หาไดมีแนวคิดเห็นใด  ๆ วาควรจะปรับปรุงแกไขสภาพอันไมพึงประสงค
นี้ไดอยางไร ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมมีความรูความเขาใจพอ หรือเพราะยังไมไดมีการศึกษาวิเคราะห
กันจริง ๆ จัง ๆ วา จะแกไขปรับปรุงอยางไรกัน สาเหตุเชิงลบนี้อาจมีประเด็นปญหา 2 ประการเชน
เดียวกัน คือ

-  ความไมพอใจตอสภาพพื้นที่ในทองถิ่นดังกลาว อาจเกิดจากการขาดความรูความ
เขาใจตอเงื่อนไขตาง ๆ มากมาย ในแตละสวน และแตละดานในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ

-  มีความยากลําบากที่นักการเมืองและผูบริหารที่เกี่ยวของ จะสามารถเขาใจตอ
ประเด็นปญหาตาง ๆ ในการวางแผนจนทะลุปรุโปรง จึงทําใหกลุมผลประโยชนบางกลุมนําเอา
กรณีชุมชนในทองถิ่นอื่น ๆ มาเปรียบเทียบ อยางไมตรงเรื่องตรงประเด็น จนทําใหนักการเมืองและ
ผูบริหารที่เกี่ยวของเกิดไขวเขว แลวเกิดไมพอใจตอสภาพชุมชนในทองถิ่นของตนเองขึ้นมา

นักการเมืองและผูบริหาร สามารถแกไขประเด็นปญหาทั้ง  2  ประการนี้ได   โดยการ
ทําความเขาใจตอพื้นที่ชุมชน อยางจริงจัง ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพ ซึ่งสามารถ
บรรลุผลไดก็ตอเมื่อมีสถิติขอมูล แผนที่ แผนผัง และมีการศึกษาวิเคราะหดานการผังเมืองอยาง
เพียงพอซึ่งเทากับเปนการประเมินสถานะพภาพทางการผังเมืองอยางรอบดาน  พรอมทั้งนําผล
การประเมินมาปรับปรุงดานการรับรูขาวสารของประชาชน โดยผานสื่อตาง ๆ ใหดีขึ้น

       สาเหตุของการวางแผน อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งสาเหตุเชิงบวก และจากสาเหตุเชิงลบ
ประกอบกัน จนกระทั่งมีเหตุผลมากพอที่สนับสนุนใหเกิดการวางแผนและจัดทําแผนผังแมบท
โครงการฯ  การเริ่มตนของการวางแผนเปนกระบวนการที่มีลักษณะคอยเปนคอยไป ที่เกิดไดทั้ง
จากการที่มีการคิดคํานึงถึงเปาหมายตาง ๆ ขึ้นมากอน หรือเร่ิมจากการวิเคราะหศึกษาอยางรอบ
ดานเสียกอน จากจุดเริ่มตนที่กลาวนี้ ก็จะเกิดการดําเนินงานตามกระบวนการที่จะไดกลาวตอไป
จนกระทั่งสามารถกําหนดเปาหมายความตองการในระดับตาง ๆ ไดอยางรอบดานและเปนระบบ
ในกระบวนการนี้ จําเปนตองทําใหเกิดความสมดุลกันระหวางความตองการตาง ๆ ที่เปนเปาหมาย
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ความตองการของสังคมทองถิ่น และเปาหมายความตองการในประเด็นตาง ๆ ตามหลักเหตุผลเชิง
วิชาการ แมบางครั้งอาจเกิดความเอนเอียงไปขางหนึ่งขางใดบางก็ตาม

แผนภูมิที่ 2.4 การดําเนินงานขั้นตน ในการวางแผนผังแมบทโครงการพัฒนาเมือง
(ผังเมืองเฉพาะ)

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตระหนักถึงความจําเปนในการจัด
ทําแผนผังแมบท โครงการพัฒนา

เมือง

สภาทองถิ่นยอมรับความจําเปนที่
ตองจัดทําแผนผังแมบท จึงไดมีมติ
ใหจัดทําแผนผังแมบท โครงการฯ

(ผังเมืองเฉพาะ)

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มอบหมายใหแกหนวยงานวางแผน

หรือ

หนวยงานวางแผนในองคกรปก
ครองสวนทองถิ่น

สภาทองถิ่นมีมติใหดําเนินการจัดทํา
แ ผ น ผั ง แ ม บ ท ฯ  พ ร อ ม ทั้ ง
(หากจําเปน) ออกขอกําหนดที่เกี่ยว
ของ (เชน การหามเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ปลูกสราง การหามโอนกรรมสิทธิ์ การ
จัดรูปที่ดิน บังคับซ้ือ หรือ     เวนคืนที่
ดินเปนตน)

ดําเนินการวางแผนและจัดทํา
แผนผังแมบทโครงการฯ

(ผังเมืองเฉพาะ)

สภาทองถิ่นมีมติใหประกาศแผนผัง
เฉพาะเพื่อประชาพิจารณ (มติที่ให
ไดดําเนินการจัดทําแผนผังแมบท
อาจมีขึ้นหลังการออกแบบแผนผังก็
ได แตตองไมชากวามติที่ไห
ประกาศ

มอบหมายงานใหแกหนวยงานหนึ่ง
ใดตามระเบียบราชการหรือใหแก
บุคคลอื่นที่เหมาะสม เพื่อดําเนิน
การจัดทําแผนผังแมบทโครงการฯ

(ผังเมืองเฉพาะ)
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มักเกิดขอถกเถียงกันวา ในขั้นตนของการวางแผน จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน
แนวคิด และเปาหมายความตองการในระดับตาง ๆ ข้ึนมากอน หรือตองมีการวิเคราะหสภาพดาน
สังคมเศรษฐกิจ พรอมทั้งศึกษาภาพทางกายภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมชนเสียกอน ซึ่งเปนคํา
ถามที่ไมอาจตอบชี้ชัดลงไปได เพราะอาจเริ่มจากวิธีหนึ่งวิธีใดขึ้นมากอนก็ได หรืออาจประสานกัน
ทั้ง 2 วิธี ที่เกิดขึ้นบอยครั้งคือ เร่ิมจากมีแนวคิดหรือเปาหมายความตองการ (แมไมชัดเจนนัก) ที่
เห็นวาเหมาะควรขึ้นมากอน แลวจึงทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจตอภาพรวม ซึ่งเปน
การดําเนินงานในรายละเอียด เพื่อสนับสนุนใหแนวคิดหรือเปาหมายความตองการที่กําหนดขึ้นมา
นั้นมีความชัดเจนสมบูรณขึ้น แตเปนไปไดวา เมื่อไดมีการศึกษาวิเคราะหอยางสมบูรณครบถวน
แลว ก็พิสูจนออกมาวา แนวความคิดความตองการที่มีมากอนหนานั้นผิดพลาด จนใชไมไดเลย

การดําเนินงานวางแผน จึงสามารถเริ่มจากการกําหนดแนวคิดความตองการ แลวนําไปสู
การศึกษาวิเคราะห  หรือเร่ิมจากการศึกษาวิเคราะห เพื่อนํามากําหนดแนวคิดความตองการ ก็ได
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความรูความสามารถและประสบการณของผูวางแผน (ทั้งความสามารถที่มีจริง
หรือที่เชื่อวามี)  ผูวางแผนที่เชื่อวามีความสามารถที่จะคาดเห็นอนาคตไดถูกตอง มักเริ่มจากการ
กําหนดแนวคิดความตองการขึ้นมากอน แลวจึงทําการศึกษาวิเคราะห สวนผูวางแผนที่อาศัยการ
ศึกษาวิเคราะหสภาพการและแนวทางการพัฒนาอยางรอบดานเสียกอน เพื่อนําผลการศึกษามา
กําหนดแนวคิดความตองการในระดับตาง ๆ เปนพวกที่ตระหนักดีตอความลําบากใจ หากตองลม
เลิกแนวคิดความตองการตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นมาลวงหนากอนการศึกษาวิเคราะห เพราะมีหลาย
กรณีที่เมื่อไดศึกษาวิเคราะหไปแลว ก็มีเหตุผลดานหลักวิชา ที่ทําใหตองลมเลิกแนวคิดความ
ตองการบางประการ พวกหลังนี้ตระหนักดีวา ความตองการและแนวคิดที่ดีที่สุด จะเกิดขึ้นไดก็โดย
อาศัยการศึกษาวิเคราะหอยางตรงไปตรงมา เทานั้น

กระบวนการวางแผน จึงเริ่มตนเมื่อมีเหตุผลความจําเปนอยางชัดเจน ที่ตองวางแผนและ
จัดทําแผนผังแมบทโครงการพัฒนาเมืองในชุมชนทองถิ่นนั้น การระบุและกําหนดความจําเปน
ดังกลาว เปนภาระหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนการดําเนินงานตอไป อาจมอบหมาย
ใหผูที่มีประสบการณความสามารถ หรือใหหนวยงานที่เหมาะสมตามระเบียบราชการ ดําเนินการ
วางแผนและจัดทําแผนผังก็ได การมอบหมายใหดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนผังนี้ ตองเปน
มติของสภาทองถิ่นให “จดัทําแผนผังแมบทโครงการ”  มติดังกลาวอาจรวมกันกับมติให “ดําเนิน
การจัดทําแผนผังแมบทโครงการ”  ในกรณีที่ทองถิ่นพิจารณาเห็นวาผูดําเนินการสามารถจัดทํา
มาตรการและขอกําหนดตาง ๆ สําหรับแผนผังแมบทฯ  อยางเหมาะสมพรอมที่จะนํามาบังคับใช
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ตามกฎหมายได มติให “ดําเนินการจัดทําแผนผังแมบทโครงการ” (รวมทั้งมติใหเปลี่ยนแปลง ปรับ
ปรุง เพิ่มเติม หรือยกเลิกแผนผังแมบทเดิม)  อาจเปนมติที่ออกมาภายหลังก็ได แตอยางชาจะตอง
ออกมาพรอมกับมติให “ประกาศแผนผังแมบท”  ตอสาธารณชน เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ทวงติง
(ประชาพิจารณ)

ที่กลาวนี้เปนขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติทางราชการที่ใชสําหรับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น ในระหวางขั้นแรกและขั้นหลังนี้ เปนชวงการดําเนินงานวางแผนที่แทจริง ซึ่งมิ
ไดกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติทางราชการ ขอเขียนนี้จะไดแสดงขึ้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินงาน
วางแผน และจัดทําแผนผังแมบทโดยสังเขปตอไป.

2.8.2 ขั้นตอนในการวางแผน และจัดทําผังเมืองเฉพาะ
กระบวนการวางแผน และจัดทําแผนผังแมบทโครงการพัฒนาเมือง (ผังเมืองเฉพาะ) แบง

ออกเปน 2 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ ขั้นตอนการจัดทําแผนงานรายละเอียดของโครงการ และขั้นตอน
การจัดทําแผนผังแมบทโครงการ โดยจําแนกเปนขั้นตอนยอยไดดังตอไปนี้

การจัดทําแผนงานรายละเอียดของโครงการ  แบงออกเปน 6 ขั้นตอน คือ :
1. เตรียมการวิเคราะหสมมุติฐานและคาดการณ
2. วิเคราะหสมมุติฐานและคาดการณ
3. จัดเตรียมวิสัยทัศน แนวคิด วัตถุประสงค เปาหมายความตองการของโครงการ โดยการ

เปรียบเทียบกับผลการคาดการณ
4. กําหนดแนวคิด วัตถุประสงค เปาหมายความตองการของโครงการ โดยการเปรียบเทียบ

กับผลการคาดการณ
5. ทดสอบเปาหมาย
6. จัดทําแผนงานรายละเอียดของโครงการ

การจัดทําแผนผังแมบทโครงการ แบงเปน 11 ข้ันตอน ที่ดําเนินการตอจาก 6 ขั้นตอนขาง
ตนดังตอไปนี้

7. จัดทําขอมูลแผนที่ แสดงภาพปจจุบัน ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนผังแมบทฯ
8. จัดทําขอมูล แผนผัง และวิเคราะหพื้นที่ ที่เปนปญหาอุปสรรคตอการใชประโยชนที่ดินใน

โครงการ (Negative Map)
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9. จัดทําขอมูล แผนผัง และวิเคราะหหวามเหมาะสมตอการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
โครงการ (Positive Map)

10. รางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
11. รางแผนผังโครงขายสาธารณูปโภค (ทางสัญจร-ระบบโครงขายสาธารณูปโภคอื่น ๆ)
12. รางแผนผัง แสดงเคาโครงการจัดวางอาคารสิ่งปลูกสราง
13. การเปรียบเทียบเพื่อประสาน 10.-11.-12. ใหสอดคลองกันไดในแผนผังเดียวกัน
14. การจัดแบงแปลงที่ดิน
15. การจัดรางขอกําหนดตาง ๆ และจัดทําแผนผังแสดงคากาํหนดตาง ๆ ในแปลงที่ดินตามขอ

กําหนดทางผังเมือง
16. จัดทํารายละเอียดดานการใชที่ดินและคาลงทุนตาง ๆ
17. จัดทําเอกสารประกอบ แสดงเหตุผลรายละเอียดในการจัดทําแผนผังแมบทโครงการ

ตอไปนี้จะขยายความโดยสังเขปตอแตละขั้นตอน ทั้ง 17 ขั้นตอนที่กลาวแลว ทั้งการจัดทํา
แผนงานรายละเอียดของโครงการ และการจัดทําแผนผังแมบทโครงการ ซึ่งสอดคลองกับระเบียบ
ปฏิบัติทางราชการ (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี)  ที่กําหนดเปน 12 ขั้น ดังที่แสดงในกรอบ
ขางลาง ขั้นตอนใหญ ๆ ทั้งสองที่จําแนกออกเปน 17 ข้ันตอนที่กลาวแลวนั้น เปนเพียงขั้นตอน
เดียวของระเบียบปฏิบัติ คือข้ันตอนที่ 3 ไดแกการ “ออกแบบแผนผังแมบทฯ”  แบบแผนการดําเนิน
งานทั้ง 17 ขั้นตอนที่กลาวนี้ นําเสนอในภาพ 3. ซึ่งแสดงกระบวนการวางแผนตั้งแตขั้นตนที่ทองถิ่น
มีมติใหจัดทําแผนผังแมบทฯ จนกระทั่งถึงขั้นตอนการอนุมัติใหแผนผังแมบทโครงการพัฒนาเมือง
(ผังเมืองเฉพาะ) เปนบัญญัติของทองถิ่น ที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดทําแผนผังแมบทโครงการฯ (ผังเมืองเฉพาะ)
(ตามระเบียบปฏิบัติทางราชการในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี)

1. สภาทองถิ่นมีมติใหจัดทําแผนผังแมบทฯ
2. สภาแจงมติของทองถิ่นตาม 1. ตอหนวยเหนือที่เกี่ยวของ ตามระเบียบราชการ
3. ออกแบบแผนผังแมบทฯ พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดตาง ๆ และ

เอกสารประกอบ แสดงเหตุผลในการจัดทําแผนผังแมบทฯ
4. ทองถิ่นมีมติใหประกาศแผนผังแมบทตอสาธารณชน
5. เสนอแผนผังแมบทพรอมเอกสารประกอบ ใหฝายตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เกี่ยว

ของแสดงขอคิดเห็น ทวงติง
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6. ตรวจสอบขอคิดเห็นและของทวงติงของหนวยงานของรัฐและฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
7. ประกาศและแจงสถานที่ ชวงเวลาติดประกาศ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบ
8. ประกาศแผนผังแมบท ตอสาธารณชน เปนเวลา 1 เดือน
9. ตรวจสอบขอคิดเห็นและขอทวงติง ที่สงเขามาในชวงเวลาที่กําหนด แลวแจงผลการพิจารณา

ใหแกผูสง
10. ทองถิ่นมีมติใหแผนผังแมบทฯ เปนขอบัญญัติที่มีผลบังคับตามกฎหมาย
11. ทองถิ่นไดรับอนุมัติตาม 10. จาก “เจาพนักงานผูรักษาการตามกฎหมาย”
12. ทองถิ่นประกาศแผนผังเเมบทฯ พรอมเอกสารประกอบ ตอสาธารณชน (โดยแจงเวลาและ

สถานที่ประกาศใหทราบเปนลวงหนา

แผนภูมิที่ 2.5  ความเกี่ยวเนื่องของทองถิ่นกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการวางผังเมืองเฉพาะ

เลือกตั้ง

ควบคุม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ดําเนินการจัดทํา
แผนผังแมบท

หนวยงานตาง ๆ
ของรัฐที่เกี่ยวของ

ขอทวงติงและขอคิด
เห็น

ควบคุม ดําเนินการ

ควบคุม

ประชาชน

ผูแทน
ทางการเมือง
(สภาทองถิ่น)

การตัดสินใจ
(ทางการเมือง)

แผนผังแมบท
(ที่บัญญัติใช)

ขอทวงติงและ
ขอคิดเห็น

แผนผังเมบท
(ที่จัดทํา)
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2.8.3    วัตถุประสงคในการวางผังเมืองเฉพาะ
เปนผังที่มีลักษณะคลายกับโครงการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ ๆ แหงใดแหงหนึ่งใน

บริเวณเมืองหรือชนบท โดยมีเปาหมายการพัฒนาพื้นที่นั้นอยางชัดเฉพาะเจาะจงตามวัตถุ
ประสงคขององคการผังเมือง เชน โครงการปรับปรุงถนนหนทางในบริเวณเพลิงไหม โครงการปรับ
ปรุงบริเวณแหลงชุมชนแออัด เปนตน ซึ่งในแผนผังเมืองเฉพาะจะมีการบงแสดงรายการพัฒนาตาง
ๆ อยาละเอียดถี่ถวน ถูกตองตามมาตราสวนทั้งขนาดที่ตั้ง และแนวทางสามารถวัดและกําหนด
พื้นที่ที่จะตองเวนคืนหรือกันเขตกําหนดแนวเขตกอสรางไดอยางแนชัด อาจสามารถนําไปดําเนิน
การกอสรางไดโดยตรง

จากลักษณะพิเศษของผังเมืองเฉพาะที่สามารถดําเนินการไดจนถึงรายละเอียด
ของการพัฒนานี้ ทําใหสามารถใชผังเมืองเฉพาะเปนจุดเสริมประสานผังเมืองรวมได โดยจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะในบริเวณที่ผังเมืองรวมกําหนดไว (โดยประมาณ) เปนจุดที่ตั้งของสถานที่สําคัญ
ตาง ๆ เชน บริเวณสนามกีฬาแหงใหม บริเวณทางแยกหรือจุดตัดของเสนทางคมนาคมสาย
ประธานที่มาบรรจบกัน บริเวณสถานที่ราชการ หรือสถาบันที่จะขยายออกไป หรือบริเวณที่ผังเมือง
รวมกําหนดเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญแหงใหมก็ได ซึ่งการจัดทําผังเมืองเฉพาะยอมสามารถ
เจาะลึกลงในรายละเอียดเฉพาะจุด เฉพาะบริเวณ ตามเปาหมายที่ผังเมืองรวมกําหนดไวได

-  เงื่อนไขของผังเมืองเฉพาะ
เมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลวถาเจาพนักงาน    

ทองถิ่นของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวาง และจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น หรือจะขอใหสํานัก
ผังเมืองเปนผูวางและผูจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ผังเมืองเฉพาะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม      
ถาทองที่ใดไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะส่ังใหสํานักผังเมืองหรือเจา
พนักงานทองถิ่นวาง และจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได

-  ผังเมืองเฉพาะ จะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่ภายใตกรรมสิทธิ์ของ 
ประชาชนเปนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่รัฐจะตองดําเนินการเพื่อประสานการพัฒนาและ   
ผลประโยชนรวมกัน

-  ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององคการบริหารสวนทองถิ่นหลายเขต
รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถิ่นขององคการบริหารสวนทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง
เปนผูมีอํานาจอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารแตเพียงผูเดียว
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-  ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ(ทองถิ่นเปนผูดําเนินการ)
1.  ศึกษาวัตถุประสงคการใชประโยชนที่ดิน และขอกําหนดผังเมืองรวม
2.  ศึกษาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และประชุมเจาหนาที่สาขา

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
3.  รวบรวมขอมูลเบื้องตนบริเวณที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
4.  ศึกษาสภาพของพื้นที่ที่จะวาง และจัดทําผังเมืองเฉพาะ
5.  กําหนดเขตสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่
6.  ศึกษาสภาพปจจุบัน และจัดหาขอมูลที่สมบูรณที่จะวางผัง
7.  กําหนดเขตวางผัง และเสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะเพื่อ  

ขออนุมัติคณะกรรมการผังเมือง (ม. 29)
8.  ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและ      

จัดทําผังเมืองเฉพาะ (ม. 14)
9.  จัดทําแผนที่การใชอาคาร มาตราสวน 1:1000 หรือมาตราสวนที่ตองการ
10.  จัดทําผังราง และเขียนหลักเกณฑผังเมืองเฉพาะ (ม. 28)
11.  ปดประกาศเขตที่ประกาศวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (ม. 30 , ม. 32

และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3)
12. การแสดงขอคิดเห็นของประชาชน ตองเสนอขอคิดเห็นภายในเวลา             

อันสมควร (กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2518)
13. ผูมีสิทธิกอสรางอาคารประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อ

ประโยชนแกการศึกษา การสาธารณสุข หรือสาธารณูปการ มีหนังสือแสดงความประสงคพรอมกับ
สงโครงการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายในเวลาอันสมควร     
(ม. 34)

14.  เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาโครงการภายในกําหนด 30 วัน นับจากไดรับ
หนังสือ (ม. 35)

15.  โฆษณาโดยทางหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน ซึ่งจําหนายในทองถิ่นนั้นเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา 7 วัน

16.  จัดใหมีการปดประกาศ เปนเวลาอยางนอย 15 วัน
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17.  จัดใหมีกาประชุมรับฟงขอคิดเห็นประชาชน คร้ังที่ 1 ภายในเวลาไมนอยกวา
30 วัน แตไมเกิน 45 วัน นับแตวันปดประกาศ (ม. 33 และกฎกระทรวงฉบับที่ 3)

18.  วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
19.  จัดใหมีการปดประกาศเปนเวลาอยางนอย 15 วัน (กฎกระทรวงฉบับที่ 3)
20.  ใหเวลาประชาชนตรวจสอบกอนวันประชุมเปนเวลาอยางนอย 15 วันกอน

การประชุม (กฎกระทรวง)
21.  จัดใหมีการประชุมรับฟงขอคิดเห็นประชาชน คร้ังที่ 2 ภายในเวลาอันสมควร

(ม. 33)
22.  สงผังเมืองเฉพาะใหสํานักผังเมืองพิจารณา หากไมเห็นพองกับสํานักผังเมือง

ใหคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด (ม. 38)
23.  เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ (ม. 40)
24.  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลว ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะ

ตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป (ม. 40)
ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

1.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ หรือทองถิ่นรองขอ (ม. 29)
2.  ตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตสํารวจ (จะตราหรือไมก็ได) โดยระบุวัตถุ

ประสงคเจาพนักงานการผังเมือง เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจกําหนดเวลาการใชบังคับ (ม. 14)
3.  เสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมือง      

พิจารณาเห็นชอบ (ม. 29)
4.  สงแผนที่แสดงเขตที่ประมาณวางจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไปให         

เจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศ เปนเวลาพอสมควร (ม. 31)
4.1  ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมี

สิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอ่ืน แสดงความคิดเห็นตลอดจนความประสงคในการปรับปรุง
ที่ดินในเขตที่ไดปดประกาศไวโดยทําหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองภายใน 
45 วัน นับแตวันปดประกาศ

4.2  ถาเจาของ หรือผูครอบครองที่ดิน หรือผูมีสิทธิ์กอสรางอาคาร และที่
ดินของผูอ่ืน ประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคาร เพื่อประโยชนแกการศึกษาการสาธารณสุข
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หรือสาธารณูปการในเขตที่ไดปดประกาศไวใหมีหนังสือแสดงความประสงคพรอมกับสงโครงการ
ดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่น หรือสํานักผังเมือง (ม. 34)

4.3  เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงค (ตาม ม. 32 , ม. 34) เจา
พนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธ หรือส่ังการ
เปนลายลักษณอักษร ใหผูแสดงความประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารแกไขโครงการให
เปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับหนังสือ
แสดงความประสงค (ม. 35)

5.  โฆษณาถึงการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหประชาชนทราบโดยทาง
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งสามารถรับฟงไดในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ และทางหนังสือ
พิมพภาษาไทยรายวัน ซึ่งมีจําหนายในทองที่นั้น เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 7 วัน (ม. 33 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)

6.  ปดประกาศแผนที่แสดงเขตทองที่ที่จะวาง และจัดทําผังเมือง เฉพาะเปนเวลา
ไมนอยกวา 15 วัน (ม. 33 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519))

7.  จัดใหมีการประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ภายในเวลาไมนอย
กวา 30 วัน แตไมเกิน 45 วัน นับแตวันปดประกาศ (ม. 33 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2519))

8.  ทําสัญญาจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคาร (ตาม ม. 36 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย) (การจัดสรรที่ดินและประเภทของอาคารที่จะกอสรางตองเปนไปตามหลักการที่
คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลว)

9.  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับสัญญาตาม ม. 36 และ
ใหคํานึงถึงการอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวาง หรือจัดทําผังเมืองเฉพาะ (ม. 37)

10.  ปดประกาศผังเมืองเฉพาะกอนวันประชุมไมนอยกวา 15 วัน (กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)

11.  ประชุมประชาชนครั้งที่ 2 (ม. 33)
12.  สํานักผังเมืองสงผังเมืองเฉพาะไปใหเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อพิจารณาให

ความเห็น ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยกับผังเมือง เฉพาะใหสํานักผังเมืองเสนอคณะ
กรรมการผังเมืองพิจารณาชี้ขาด (ม. 39)
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13.  เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ
14.  สํานักผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ (ม. 40)

-  การกําหนดพื้นที่ซึ่งมีความจําเปนใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
อาจพิจารณาจาก
1.  เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิในที่ดินบางสวน เพื่อสวนรวม

เปนถนน หรือสวนสาธารณะ
2.  พื้นที่ซึ่งมีแนวโนมการพัฒนาสูง หรือมีนโยบายที่จะพัฒนาหรือมีโครงการ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการแนชัด ใหมีการพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การเติบโตของเมือง

3.  พื้นที่ซึ่งไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือภัยสงคราม จําเปน
ตองพัฒนาเพื่อฟนฟูสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

4.  พื้นที่ซึ่งมีความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การบํารุงรักษา
สภาพธรรมชาติที่งดงาม หรือเพื่อดํารงรักษาวัตถุสถานที่มีประโยชนหรือมีคุณคา

5.  พื้นที่ซึ่งขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีการพัฒนาใหได       
มาตรฐานเพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน

6.  พื้นที่ซึ่งมีปญหาความเสื่อมโทรมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
สภาพแวดลอม จําเปนตองพัฒนาขึ้นใหม

7.  พื้นที่ซึ่งมีความจําเปนตองพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดิน ลักษณะของการจัดทําผังเฉพาะ จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ

(1)  ผังเฉพาะเพื่อการสรางสวนของเมืองขึ้นใหม (Urban Development) ในพื้นที่วาง พื้น
ที่ชนบท หรือพื้นที่เกษตรกรรม หรือเพื่อการสรางสวนของเมืองขึ้นแทนในพื้นที่ไดรับความเสียหาย
จากอัคคีภัย หรือภัยทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ดวยการวางแนวทางของการพัฒนา และการจัดสราง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสม

(2)  ผังเมืองเฉพาะเพื่อการพัฒนาสวนของเมือง (Urban Renewal) มี 3 ประการ
-  การอนุรักษ (Conservation) เปนทั้งการดํารงรักษา หรือบูรณะสถานที่และ วัตถุที่มี

ประโยชนหรือมีคุณคา หรือเพื่อการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศซึ่งงดงามมีคุณคา
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ทางธรรมชาติ และการปองกันสวนของเมืองที่มีคุณคาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ
แวดลอม มิใหเกิดสภาพแวดลอม มิใหเกิดสภาพเสื่อมโทรม

-  การแกไขปรับปรุง (Rehabilitation) เปนการดําเนินการในสวนของเมืองที่มีสภาพความ
เสื่อมโทรมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม ที่จําเปนตอการแกไขปรับปรุงดวย
การยายหรือดัดแปลง และการแกไขปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเหมาะสม
เพื่อใหไดมาตรฐานและการดําเนินงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทการใช ประโยชนที่ดินใหสอด
คลองกับผังเมืองรวม

-  การพัฒนาขึ้นใหม (Redevelopment) เพื่อการรื้อถอนอาคารและสรางขึ้นใหม โดย
เฉพาะในพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมอยางมาก
เกินกวาการแกไขปรับปรุง

วิธีการปฏิบัติตามผัง เมื่อผังเมืองเฉพาะจะใชในทองที่ใด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
บังคับไดไมเกิน 5 ป ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นควรขยายระยะเวลา  การใช
บังคับพระราชบัญญัติใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาดาํเนินการตรา
เปนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นให
เปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองนี้ ในจังหวัดอื่น ๆ ไดแก ผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน โยธาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนกังานที่ดิน
จังหวัด ผูทรงคุณวุฒิทางผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับผังเมืองไมเกิน 3 คน และ
ผูแทนสถาบันองคการอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกิน 3 คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ

2.8.4 ขอดีขอเสียของการจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ขอดี
1.พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะสามารถพัฒนาพื้นที่เฉพาะไดโดยไมตองใช พระ

ราชบัญญัติเวนคืน กลาวคือ พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะสามารถใหอํานาจเวนคืนไดเลย
2.มีการรื้อ ยายอาคาร เฉพาะบริเวณที่ตามพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะกําหนด

ไวเทานั้น
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3. เจาของที่ดินบริเวณที่นอกบริเวณเวนคืนจะรับประโยชนเชน ราคาที่ดินสูงขึ้น มี
ถนนผานที่ดิน

ขอเสีย
1.มีเจาของที่ดินบางสวนมีที่ดินอยูในบริเวณที่ตามพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ

กําหนดไวเพื่อเปนการเวนคืนนั้นตองยายที่อยู
2. รัฐบาลตองเสียคาใชจายในการพัฒนาเมืองแตเพียงผูเดียว

2.8.5 ความแตกตางระหวางผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งจัดทําขึ้นใชสําหรับอาณาบริเวณที่กําหนดขอบเขตขึ้นเฉพาะอยาง      

ชัดเจน มีขอแตตางจากผังเมืองรวมโดยสังเขป ดังตอไปนี้
1. ผังเมืองรวม เปนกรอบแนวของการพัฒนาเมืองเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐที่

เกี่ยวของใชยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน สวนผังเมืองเฉพาะ เปนขอกําหนด
ตามกฎหมายที่บุคคลที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตาม

2. ผงัเมืองรวม ครอบคลุมอาณาบริเวณชุมชนทองถิ่นทั้งหมด สวนผังเมืองเฉพาะ จัดทํา
ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเฉพาะที่จะมีการพัฒนาตามแผนงาน ซึ่งกําหนดอาณา
บริเวณอยางชัดเจนตามความจําเปนที่จะตองพัฒนาพื้นที่ซึ่งมีความพรอมที่จะดําเนิน
การพัฒนาใหสําเร็จลุลวงไปไดในชวงเวลาที่กําหนด

3. ผังเมืองเฉพาะ จัดทําขึ้นตามผังเมืองรวม ซึ่งมีอยูกอนแลว นั้นคือผังเมืองเฉพาะเปน
สวนรายละเอียดของผังเมืองรวม ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเพียงพอ ที่ทําให
จําเปนตองจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้นมากอนผังเมืองรวม หรือในกรณีชุมชนขนาดเล็ก ที่
ไมมีความแตกตางกันมากนักในดานมูลคาและการใชประโยชนที่ดิน อาจใชผังเมือง
เฉพาะเปนผังเมืองรวมไปดวยในตัวก็ได

4. ผังเมืองรวม  คํานึงถึงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรวม ซึ่งประสงคจะใหเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคตระยะยาว สวนผังเมืองเฉพาะ มุงที่จะกําหนดระเบียบแบบแผนของการ
พัฒนาพื้นที่ที่จะดําเนินการพัฒนาใหเสร็จส้ินภายในชวงเวลาที่กําหนด และกําหนด
ข้ึนใชบังคับเฉพาะในอาณาบริเวณ

5. ผังเมืองรวมของชุมชนหนึ่ง ตองสอดคลองหรือไมขัดแยงกับผังเมืองรวมของชุมชน ๆ
อ่ืนที่อยูใกลเคียงกัน สวนผังเมืองเฉพาะ ไมจําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับผัง
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เมืองรวมของชุมชนอ่ืนที่อยูใกลเคียงกันมากนัก ทั้งนี้เพราะถือวาผังเมืองรวม (ที่ผัง
เมืองเฉพาะนั้นตั้งอยู) ยอมสอดคลองหรือไมมีความขัดแยงกับผังเมืองรวมของชุมชน
ใกลเคียงนั้นอยูแลว

6. ผังเมืองรวม มีความยืดหยุนไดมาก คือสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพการณและ
ตามชวงเวลา สวนผังเมืองเฉพาะ มีขอกําหนดที่จัดทําขั้นมาบังคับใชอยางรัดกุม และ
มีผลบังคับตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปยาก

7. เอกสารแสดงขอกําหนดและรายละเอียดของผังเมืองรวม มิไดนํามาเปนขอบังคับตอ
สาธารณชนตามกฎหมาย  จึงไมตองผานการตรวจสอบและรับการเห็นชอบจาก “เจา
พนักงานผูรักษาการตามกฎหมาย”  สวนผังเมืองเฉพาะ  ประกอบดวยขอกําหนด
ตางๆ  อันเปนสวนสําคัญของขอบัญญัติที่มีผลบังคับ ( เอกสารประกอบการวางแผน
ผังเมืองเฉพาะซึ่งมิไดมีผลบังคับตามกฎหมาย และไมตองผานการตรวจสอบและเห็น
ชอบจาก “ เจาพนักงานผูรักษาการตามกฎหมาย “ เชนกัน )  นอกจากนี้ ผังเมือ
เฉพาะยังตองเสนอมาตรการตางๆ  ในดานการจัดการที่ดิน ( เชน โดยวิธีการจัดรูปที่
ดิน )  ที่จําเปนในการดําเนินงานพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะ

2.9 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเมืองและการขยายตัวของเมือง
2.9.1 รูปแบบ โครงสรางและการขยายตัวของเมือง
“เมือง” หรือ “ชุมชนเมือง เปนวิวัฒนาการดานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย เกิดเปนปรากฏ

การณตั้งหลักแหลงอันถาวร โดยคอย ๆ กอรูปจากชุมชนชนบท ขยายตัวและเติมโตขึ้นตามลําดับ
จนกลายเปนชุมชนเมือง

การขยายตัวของเมือง จะสังเกตเห็นไดจากการเพิ่มข้ึนประชากร ความซับซอนของการใช
ที่ดินซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง รวมทั้งการขยายตัวและความหลาก
หลายของ กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตความเปนอยูของประชากร การขยายตัวดังกลาวไดแสดงออกมา
ในรูปของโครงสราง ทางกายภาพที่มองเห็นไดของชุมชน เชน ถนน อาคาร บาน เรือน ทําเลที่ตอง
ของกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนบริการนานาชนิด

เมืองยอมมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม และปจจัยดานตาง ๆ
ทั้งดาน กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และวิทยากร ตามชวงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
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การปรับตัวของจํานวนประชากรภายในสภาพแวดลอมดังกลาว เปนเหตุใหเมืองมีรูปรางและโครง
สรางแตกตางกันออกไป

การศึกษาถึงสภาพรูปแบบ โครงสราง และการขยายตัวของเมือง ไดมีการพัฒนามาเปน
เวลานาน โดยในระยะแรกสวนมากจะอธิบายรูปแบบการใชที่ดินทุกประเภทรวมกัน โดยมีทฤษฎี
การจําแนกรูปแบบของเมือง (Urban Pattern) ออกเปน 3  ทฤษฎี ที่เปนที่เชื่อถือกันอยูไดแก (ฉัตร
ชัย  พงศประยูร, 2527 : 45-25)

- ทฤษฎีวงแหวนรวม (Concentric Theory)
- ทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือล่ิม (Sector Theory)
- ทฤษฎีหลายศูนยกลาง (Multi Nuclei Theory)

2.9.2  ทฤษฎีวงแหวนรวม
นักสังคมวิทยา (Emest Emest W. Burgess, 1925 ; 84)     ไดกลาวเปนหลักการทั่วไปวา

เมืองขยายตัวออกไปจากศูนยกลางเมือง ในลักษณะเปนวงกลม หรือสวนของวงกลม โดยมีเขต
ยานการใช ที่ดินอีก 4 เขต/ยาน ที่ลอมรอบเขตธุรกิจศูนยกลาง (Central Business District) ซึ่ง
เปนแกนกลางของเมืองเปนชั้น ๆ ถัดออกมาคือเขตปรับเปลี่ยน (Zone in  Transition) ซึ่งเปนสวน
ผสมของยานธุรกิจกลางกับโกดัง เก็บของคลังสินคา บางแหงเปนที่อยูอาศัยคุณภาพต่ํา ซึ่งมัก
เรียกวาเขตเสื่อมโทรม ถัดออกมาเปนเขตที่ 3 เปนยานอยูอาศัยของชนชั้นกลาง ผสมกับกรรมกร
โรงงาน เขตนี้จะมีสิ่งแวดลอมที่ดีกวาเขตที่ 2 ถัดออกมาเปนเขตที่ 4 เปนยานอยูอาศัยชั้นดี (Zone
of better residensed)  และเขตรอบนอกสุดจะเปนเขตสัญจรเชาเย็น (Commuter’s Zone) ซึ่ง
โดยทั่วไปอยูนอกเขตเมืองออกไปตามเสนทางสําคัญโดยรวมกันเปนกลุม สวนใหญเปน ที่พัก
อาศัยของผูมีฐานะดี โดยมีการเดินทางไปทํางานในเขตกลางเมือง เขา/ออก เชาเย็นเปนประจํา

อยางไรก็ตาม Burgess เห็นวาโซนตาง ๆ ที่เสนอนี้มิไดคงอยูเชนนี้ตลอดไป แตจะแปร
เปลี่ยนไปตามความเจริญของเมือง  โดยเฉพาะเวลาเมืองขยายตัวออก โซนช้ันในจะรุกล้ําโซนชั้น
นอกและชั้นถัดไป จึงเกิดอาการกระเพื่อมคลายกับระลอกน้ําเมื่อเราโยนกอนหินลงไปเหนือผิวน้ํา

ปจจัยที่ทําใหทฤษฎีนี้มีความเบี่ยงเบนไปจากสถานภาพการณความเปนจริงของเมืองใน
สมัยใหมหรือเมืองที่มีวิวัฒนาการจากเมืองเกานั้น ที่สําคัญเห็นจะไดแกเทคนิควิทยาการที่เปลี่ยน
ไปและสงผลแกระบบการคมนาคมขนสง ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ทําใหโครงสรางและรูปแบบของ
เมืองเปลี่ยนไป
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2.9.3 ทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือล่ิม
ในป ค.ศ. 1939 Homer Hoyt ไดเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายรูปแบบการใชที่ดินของเมืองใน

ความคิดของเขามีบางสวนคลายคลึงกับทฤษฎีของ Burgess ในประเด็นที่วา เมืองเติมโตโดย
ขยายออกไปรอบนอกจากศูนยกลางของเมืองซึ่งมีอยูแหงเดียว แตลักษณะการขยายไมจําเปนจะ
ตองเปนรูปวงกลมซอนกันเสมอไป เขาเห็นวาเสนทางขนสงและลัาษณะดานกายภาพของเมืองมี
อิทธิพลตอการกําหนดประเภทการใชที่ดินและการขยายตัวของกิจกรรม ดังนั้น โครงสราง รูปแบบ
การขยายตัวของเมืองจึงมีลักษณะคลาย ใบพัดหรือรูปล่ิม

นอกจากนี้เขาเหน็วา คาเชา เปนตัวแทนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่อยูอาศัยทั้งหมด
และเขตเชนนี้มิไดคงที่ตายตัวแนนอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยายที่ออกไปสูเขตรอบนอก ดัง
นั้น ที่อยูอาศัยของผูมีฐานะดีจึงมีการขยายตัวออกไปสูเขตรอบนอกบริเวณชานเมืองและโดยทั่วไป
จะขยายตัว ออกไปตามเสนทางคมนาคมที่สะดวกที่สุด นอกจากนี้การเคลื่อนที่ของยานที่มีราคา
แพง จะมีอิทธิพลดึงดูดเมืองใหเจริญไป ในทิศทางนั้นดวย

2.9.4 ทฤษฎีหลายศูนยกลาง
ทฤษฎีนี้ไดรับการเสนอโดย Chauncy D. Harris and Edward L. Ullman ในป ค.ศ.

1945  โดยไมรวมเอาแนวความคิดของสองทฤษฎีแรกเขาดวยกัน แลวผสมผสานออกมาเปนแนว
คิดใหม แบบมีศูนยกลางหลายแหงขึ้นมา เขาเสนอวาศูนยกลางของเมืองใหญ ๆ นั้น มิไดมีเพียง
แหงเดียว และการขยายตัวมิไดเกิดขึ้นโดยรอบยานศูนยกลางเมืองหรือยานธุรกิจลงเพียงแหงเดียว
เทานั้น หากแตขยายตัวโดยรอบบริเวณศูนยกลางหลาย ๆ แหงซึ่งอยูในเมืองนั้น เมืองยิ่งมีขนาด
ใหญ ก็ยิ่งมศีูนยกลางจํานวนมากขึ้นเพียงนั้น นอกจากนี้เขายังมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา     ศูนยกลาง
ยอยดังกลาว สวนมากมักเกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียงกับบริเวณพักอาศัยของคนชั้นกลางและสูง

การที่เมืองเกิดมีหลายศูนยกลางในบริเวณตาง ๆ กันนั้น เนื่องจากอิทธิพลรวมของปจจัย
ตาง ๆ ไดแก

1. กิจกรรมบางประเภทตองการ  ความสะดวกโดยเฉพาะ เชน  ยานการคา  ตองการทําเล
ที่ตั้งที่เขาถึงสะดวกที่สุด  ยานอุตสาหกรรมตองการทําเลที่เหมาะสมในเรื่องขนาดของที่ดิน  และ
อยูใกลน้ําและเสนทางคมนาคม  เปนตน

2.กิจกรรมบางประเภทมักตั้งอยูใกลกัน  เนื่องจากไดรับประโยชนจากการรวมกลุมกัน เชน
รานคายอย  อยูรวมกันเพราะไดเปรียบจากลูกคารวมกัน  ยานการเงินและการธนาคาร  ไดรับ
ความสะดวกในการติดตอระหวางกัน  เปนตน
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3.กิจกรรมบางประเภทที่มีความแตกตางกัน  ไมเหมาะสมที่จะนํามาอยูรวมกันเนื่องจาก
จะทําใหเกิดผลเสีย  เชน  ยานที่พักอาศัยของผูมีรายไดสูงกับโรงงานอุตสาหกรรม

4.กิจกรรมบางประเภทไมสามารถตั้งในทําเลที่ดินที่ตองการได   เนื่องจากคาเชาที่สูง  เชน
ยานที่อยูอาศัยแบบหนาแนน    จําเปนตองตั้งในที่ดินราคาถูกและที่สภาพแวดลอมที่ไมคอยดีนัก
เปนตน



บทที่  3

การศึกษาสภาพทั่วไปชุมชนคูหามุข

3.1 สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลนครยะลา

3.1.1  ที่ต้ังและขนาด
  พื้นที่ศึกษาบริเวณชุมชนคูหามุขนั้น  ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง 

จ.ยะลาอยูบริเวณตอนเหนือของจังหวัด ซึ่งมีเนื้อที่  19  ตารางกิโลเมตร  ชุมชนเมืองยะลาตั้งอยู
บนพื้นที่ราบลุมริมแมน้ําปตตานี ฝงตะวันออกเปนพื้นที่ราบลุมและเนินเขาเปนบางสวน ทางตะวัน
ตกเลียบริมแมน้ําปตตานีเกือบทั้งหมด  ทางดานใตนั้นพื้นที่เปนเนินเขาและคอย ๆ ลาดลงสูแมน้ํา
ปตตานี  ทางเหนือติดตอกับจังหวัดปตตานี  โดยมีแมน้ําปตตานีและเนินเขาเปนแบงเขตระหวาง
จังหวัด  อยูหางจากรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต  1,039  กม.  และตามถนนเพชรเกษม
สายเกา  1,395 กม. หรือสายใหม  1,084 กม.

3.1.2 อาณาเขตติดตอ
ชุมชนเมืองยะลาซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลนั้น  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  คือ     
ทิศเหนือ ติดตอกับ  ต.ยุโป  อ.เมือง  จ.ยะลา  โดยมีแมน้ําปตตานีกั้นอยู

และติดตอกับ อ.ยะรัง จ.ปตตานี
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ต.ทาสาป  อ.เมือง จ.ยะลา
 ทิศใต ติดตอกับ  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา

3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลนครยะลา     เปนที่ราบลุมมีลักษณะคลายรูปส่ีเหลี่ยม

ผืนผา  ยาวขนานไปกับแมน้ําปตตานี  พื้นที่ดานเหนือและดานตะวันตกติดกับแมน้ําปตตานีซึ่ง
ไหลมาจาก อ.เบตง  เลียบฝงตะวันตกไปดานเหนือและลงทะเลที่ จ.ปตตานี  ความกวางเฉลี่ยของ
พื้นที่จากตะวันออกไปดานตะวันตก  ประมาณ  3  กม.  และความยาวเฉลี่ยจากดานเหนือไปทาง
ดานใต ประมาณ  7.5  กม.
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3.1.4    ลักษณะภูมิอากาศ
ชุมชนเมืองตั้งอยูในเขตลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต  ทําใหมี

สภาพอากาศแบบรอนชื้น มี  2 ฤดู  คือฤดูรอน  เร่ิมต้ังแตเดือนก.พ. – พ.ค.และฤดูฝน  เร่ิมต้ังแต
เดือนมิ.ย. – ม.ค.

3.1.5     การใชประโยชนที่ดิน
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองยะลา     สวนใหญจะกระจุก

ตัวอยูรวมกันบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดยะลา  โดยฟากเหนือเปนที่พักอาศัย  ซึ่งสวนใหญเปนชาว
ไทยมุสลิม  สวนฟากทางใตนั้นเปนบริเวณการคาและการบริการของชุมชน  และขยายตัวไปทาง
บริเวณทิศใตและตะวันตกเฉียงใตโดยผสมผสานกันระหวางอาคารพักอาศัย  อาคารพาณิชย
สถาบันการศึกษาและสถานที่ราชการ ซึ่งสามารถแยกเปนรายละเอียดการใชที่ดินประเภทหลัก ๆ
ไดดังนี้

1.  การใชประโยชนที่ดินยานพักอาศัย แบงเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีพื้นที่ 
2.84 ตารางกม.หรือ รอยละ 14.95 และที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีพื้นที่ 2.06 ตารางกม. 
หรือ รอยละ 10.84 ไดแกบริเวณดานเหนือของสถานีรถไฟจังหวัดยะลา  และเขตตอเนื่องบริเวณ
สองฟากของถนนสิโรรส  ถนนพิพิธภักดี  ถนนผังเมือง 3 – 4  และบริเวณโดยรอบสถาบันราชการ

2. การใชประโยชนที่ดินยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ทางดานใต
ของสถานีรถไฟจังหวัดยะลาเปนที่ตั้งขอบศูนยกลางการคาและบริการที่ สําคัญของชุมชน  
ประกอบไปดวยอาคารรานคา ตลาดสด  โรงแรม  โรงภาพยนตร มีเนื้อที่ 0.96 ตารางกม.หรือรอย
ละ 5.05

3. การใชประโยชนที่ดินยานสถานที่ราชการ  จังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่นับไดวามี
การจัดวางผังเมืองไดอยางสวยงามมาแตอดีต  บริเวณสถานที่ราชการถูกจัดไวอยางมีระเบียบ  
บริเวณวงเวียนหลักเมือง  และตามแนวถนนสุขยางคตลอดไปจนสุดเขตเทศบาล  ที่กระจายอยู
บริเวณอื่นก็มีบางเปนบางสวน  เชน  โรงพยาบาลศูนยยะลา  ที่ทําการไปรษณีย  ซึ่งตั้งอยูบนถนน
สิโรรส เปนตน  สวนยานสถาบันการศึกษา  โรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ  กระจายอยูบน
ถนนพิพิธภักด ี  ถนนผังเมือง  3 ตอเนื่องกับบริเวณสถานที่ราชการ มีพื้นที่ 2.67 ตารางกม.หรือ 
รอยละ 14.05

4. การใชประโยชนที่ดินยานอุตสาหกรรมและคลังสินคา  บริเวณดานตะวันตกเฉียง
เหนือของชุมชน  บนถนนสิโรรส  ทั้งสองฟากของสถานีรถไฟจังหวัดยะลา  ประกอบไปดวยอาคาร
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อุตสาหกรรมและโกดังเก็บสินคาหลายแหง  สวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพารา ซึ่งเปน
เศรษฐกิจหลักของจังหวัด มีพื้นที่ 0.20 ตารางกม. หรือรอยละ 1.05

เมื่อเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินในอดีตปพ.ศ. 2538 ลักษณะของการใชประโยชนที่
ดินสวนใหญ ถาไมรวมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู10.53 ตารางกม.หรือรอยละ 55.40 
พื้นที่สวนใหญของพื้นที่เขตเทศบาลใชเปนที่อยูอาศัย 5.21 ตารางกม.โดยแบงเปนยานพาณิชย
กรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก พื้นที่ 0.61 ตารางกม.หรือรอยละ 3.21 ยานที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลางพื้นที่1.83 ตารางกม. หรือรอยละ 9.63 และยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีพื้นที่ 2.77 
ตารางกม. หรือรอยละ 14.60  โดยยานที่อยูอาศัยจะหนาแนนบริเวณยานการคาใกลกับเสนทาง
รถไฟแลวเริ่มกระจายไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก และทิศใตของชุมชน โดยทิศทาง
การกระจายตัวของที่อยูอาศัยขยายตัวไปทางทิศตะวันออกของชุมชน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
ที่เหมาะสมแกการพัฒนาเมือง สวนทางทิศเหนือ การกระจายตัวของชุมชนมีขอจํากัด คือเปนเขต
รอยตอของจังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานีทางทิศตะวันตกติดกับแมน้ําปตตานี การใชประโยชนที่
ดินจึงไมมีการขยายตัวมากนัก

การใชประโยชนที่ดินที่มากรองจากที่อยูอาศัยคือ การใชประโยชนที่ดินเพื่อสถาบันราช
การ ลักษณะของการใชประโยชนที่ดินจะรวมตัวอยูบริเวณหอนาฬิกา รอบวงเวียนศาลหลักเมือง 
และเรื่อยลงมาทางทิศใตของตัวเมืองมีพื้นที่ 2.67 ตารางกม. หรือ รอยละ 14.05 ในสวนของการใช
ที่ดินเพื่อการพักผอนหยอนใจหรือที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ภายในเขต
เทศบาลพบวา มีเพียง 0.40 ตารางกม.หรือ รอยละ 2.11 ของพื้นที่เมือง การใชประโยชนที่ดินอีก
ประการหนึ่งที่จะกลาวถึงเสียไมได คือการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม มีพื้นที่ 0.19 ตา
รางกม.หรือ รอยละ 1.00 ซึ่งอุตสาหกรรมของเมอืงยะลามีขนาดไมใหญโตมากนัก มักจะเปนการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน ผลิตผลจากยางพารา เปนตน ลักษณะของที่ตั้งที่ดินประเภทอุต
สาหกรรมจะกระจายตัวกันอยูทั่วไปภายในเขตเทศบาลเมือง โดยเฉพาะริมทางรถไฟ และถนนอุต
สาหกรรม ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของทั้ง 2 ชวงป มีการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมมาก คือ มีการใชประโยชนที่ดินลดลงจากป 2538 รอยละ 0.895 ตอป 
ซึ่งกลายเปนพื้นที่พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนนนอยโดยเพิ่มข้ึนในป
พ.ศ.2545 รอยละ 8.196 รอยละ 1.795 และรอยละ 0.361 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลใหเมืองมีการ
ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของจํานวนประชากรเมือง
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ตารางที่ 3.1  แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลยะลา
ปพ.ศ.2538 และปพ.ศ.2545

พื้นที่ปพ.ศ.2538 พื้นที่ปพ.ศ.2545 อัตราการเปลี่ยนลําดับ          ประเภท
ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ แปลง /ป ( ร อ ย

ละ)
1. พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยแนน

มาก
0.61 3.21 0.96 5.05 8.196

2. ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 1.83 9.63 2.06 10.84 1.795

3. ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 2.77 14.60 2.84 14.95 0.361

4. สถาบันราชการ 2.67 14.05 2.67 14.05 -

5. อุตสาหกรรมและคลังสินคา 0.19 1.00 0.20 1.05 0.751

6. ที่โลงเพื่อนันทนาการนันทนาการ
และรักษาสิ่งแวดลอม

0.40 2.11 0.40 2.11 -

7. พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 10.53 55.40 9.87 51.95 - 0.895

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

3.1.6 โครงขายการคมนาคมขนสง
โครงขายการคมนาคมภายในชุมชนเมืองยะลา  มีลักษณะเปนถนนรัศมีกระจายจากบริ 

เวณศาลหลักเมือง  โดยมีถนนวงแหวน  3  ชั้น  จากนั้นจะเปนถนนวงแหวนแบบตาราง  โดยมี
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  409  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  410  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  4089  เปนถนนสายหลักที่ใชในชุมชนและติดตอกับชุมชนภายนอก  มีถนนสิโรรส  
ถนนพุทธภูมิวิถี ถนนผังเมือง 1  เปนถนนสายหลัก  มีถนนผังเมือง  4  ถนนเวฬุวัน  และถนนเทศ
บาล 4  เปนถนนสายรอง  โดยรวมแลวนับไดวาชุมชนเมืองยะลาเปนชุมชนทีมรีะบบถนนคอน
ขางดี  ถนนสายสําคัญจะมีเขตทางกวางปลูกตนไมรมร่ืน   สภาพการจราจรที่ยังถือวาอยูใน
สภาพคลองตัวเนื่องจากมีระบบถนนที่ดี
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    ภาพที่ 3.1    ถนนเทศบาล 1    ภาพที่ 3.2   ถนนสิโรรส

ระบบการคมนาคมขนสงในอนาคตนั้น  ไดถูกเสนอแนะไวในผังเมืองรวมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมือง  รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มข้ึน  สามารถใหบริการดานสาธารณูปโภคและ
เปนการเปดพื้นที่ใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินในอนาคต  ในผังเมืองรวมไดมีการกําหนด
ระบบถนนโครงการออกเปน

ถนนโครงการบังคับ  ไดแก
ถนนแบบ  ก. ขนาดเขตทาง  16.00  เมตร

ถนนโครงการเสนอแนะ  ไดแก
ถนนแบบ  ข. ขนาดเขตทาง  18.00  เมตร
ถนนแบบ  ค. ขนาดเขตทาง  18.00  เมตร
ถนนแบบ  ง. ขนาดเขตทาง   18.00  เมตร
ถนนแบบ  จ. ขนาดเขตทาง  18.00  เมตร

นอกจากนี้ยังมีเสนทางรถไฟสายใตผานเขตเทศบาลนครยะลา  เปนเสนทางที่ไดรับความ
นิยมจากประชาชนมาก  เพราะมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
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3.1.7  ลักษณะทางดานประชากร
ภายในเขตเทศบาลนครยะลานั้นมีพื้นที่  19  ตารางกิโลเมตร         มียอดรวมของจํานวน

ประชากรในป  พ.ศ. 2545  ทั้งสิ้น  76,867  คน จํานวนบานเรือน 20,004 หลัง จํานวนครัวเรือน 
15,426 ครัวเรือน กระจายตัวอยูบนพื้นที่ดวยความหนาแนนเฉลี่ย 4,045  คน/ตารางกิโลเมตร  
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนประชากรในเขตเทศบาล  ในชวงระยะเวลา  10 ป  ตั้งแต  พ.ศ. 2535 – 
2545  ไดดังนี้

ตารางที่ 3.2  แสดงจํานวนประชากรและจํานวนบานในเขตเทศบาลนครยะลา
ตั้งแต พ.ศ. 2535 – 2545

ป พ.ศ. รวม ชาย หญิง จํานวนบาน

2535 73,363 37,361 36,002 15,609

2536 73,306 37,177 36,129 16,358

2537 73,614 37,273 36,341 16,879

2538 74,651 38,424 37,282 17,743

2539 75,706 34,589 34,496 18,237

2540 75,294 37,627 37,667 18,532

2541 75,668 37,311 38,357 18,912

2542 76,239 37,559 38,680 19,197

2543 76,188 36,500 37,820 19,411

2544 75,026 36,748 38,278 19,838

2545 76,867 37,673 39,194 20,004
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จากขอมูลประชากรในปจจุบัน   สามารถนํามาคาดการณประชากรในอนาคตดวยแบบ
จําลองเชิงทวีกําลัง ( Exponential Model )ในป พ.ศ.2555    ดังแผนภูมิที่  3  จะเห็นวาในอนาคต
เทศบาลนครยะลามีแนวโนมของจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน  โดยในป  พ.ศ.  2555  เทศบาลนคร
ยะลาจะมีประชากรทั้งสิ้น  79,489  คน  ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป  พ.ศ. 2545  จํานวน 2,622   คน  การที่
จํานวนประชากรในอนาคตของเทศบาลนครยะลามีแนวโนมเพิ่มข้ึน  จะสงผลตอความตองการใน
ดานตาง ๆ  ที่เพิ่มข้ึนของประชากร  เชน  ที่อยูอาศัย  การบริการทางสังคมตาง ๆ  เปนตน  จะตอง
มีการวางแผนเพื่อจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ในการที่จะรองรับความตองการของประชาชนเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในชวง 10 ปที่ผานมานั้น จากป 2535 ถึง ป 2545 มีการ
เปลี่ยนแปลงประชากรโดยมีจํานวนเพิ่มข้ึน 3,504 คน คิดเปนรอยละ 4.78 หรือเฉลี่ยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรตอป รอยละ 0.48

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครยะลา
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 – 2544
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แผนภูมิที่ 3.2  แสดงการคาดการณจํานวนประชากรในอนาคตของเทศบาลนครยะลา

- โครงสรางทางอายุและเพศ
จากการสํารวจประชากรในเขตเทศบาลนครยะลาปพ.ศ.2544  พบวาอัตราการเกิดอยูใน

เกณฑปกติ  คือ จํานวนประชากรในวัยเด็ก ประมาณ  25.56%  จํานวนประชากรที่มากที่สุด  คือ
วัยทํางานอาย ุ 15-59 ป  ประมาณ  66.71%    สวนประชากรที่มีจํานวนนอยที่สุด  คือ  วัยชรา  มี
ประมาณ  7.73% เมื่อพิจารณาวัยพึ่งพิง ( วัยเด็กและวัยชรา ) มีจํานวนรอยละ 33.29 ของประชา
กรทั้งหมดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปพ.ศ.2534 จะเห็นวาในปพ.ศ.2544 มีสัดสวนรอยละของวัยเด็ก
และวัยแรงงานลดลงแตมีวัยชราสูงขึ้น และสัดสวนของจํานวนวัยพึ่งพิงก็สูงขึ้นเชนกัน ( ป
พ.ศ.2534 มีวัยพึ่งพิงรอยละ 32.59 ) และในป พ.ศ. 2544 เทศบาลนครยะลามีประชากรในวัยแรง
งานอยูมาก ซึ่งบงบอกถึงแนวโนมในอนาคตวาจะมีแนวโนมของวัยชราเพิ่มข้ึน วัยแรงงานจะลดลง
ซึ่งมีผลตอแรงงาน การจางงานและเศรษฐกิจในเมือง เกิดการขาดแคลนแรงงานในการผลิตทาง
เศรษฐกิจ ทําใหตองมีการจางแรงงานตางถิ่นเขามาทํางานในเมืองยะลามากขึ้น เพื่อเปนการรักษา
ระดับทางเศรษฐกิจของเมือง
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ตารางที่ 3.3  แสดงจํานวนประชากรแยกตามกลุมอายุ ในเขตเทศบาลเมืองยะลา พ.ศ. 2534

เพศชาย  (คน) เพศหญิง  (คน)
อายุ  (ป)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รวม

วัยเด็ก 18,848
26.96%

0 - 4 3,442 4.94 3,065 4.40 6,507
5 - 9 2,998 4.30 2,536 3.64 5,534

10 - 14 3,582 5.14 3,165 4.54 6,747
วัยแรงงาน 46,969

67.41%
15 - 19 3,789 5.44 3,593 5.15 7,382
20 - 24 3,346 4.80 3,815 5.48 7,161
25 - 29 3,442 4.94 4,332 6.22 7,774
30 -34 2,874 4.13 3,349 4.80 6,223
35 - 39 2,603 3.74 3,037 4.38 5,640
40 - 44 1942 2.79 2,170 3.11 4,112
45 - 49 1,737 2.40 1,564 2.25 3,301
50 - 54 1,529 2.19 1,631 2.35 3,160
55 -  59 1,091 1.57 1,125 1.61 2,216
วัยชรา 3,922

5.63%
60 - 64 906 1.30 828 1.19 1734

เพศชาย  (คน) เพศหญิง  (คน)
อายุ  (ป)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รวม

65 - 69 483 0.69 440 0.63 923
70 - 74 363 0.52 340 0.49 703

75 ขึ้นไป 321 0.46 241 0.36 562
รวมทั้งส้ิน 34,448 49.44 35,231 50.56 69,679
ขอมูล  ณ  วันที่  31 มกราคม 2534  ที่มา :  ศูนยประมวลผลขอมูลภาค  9
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ตารางที่ 3.4  แสดงจํานวนประชากรแยกตามกลุมอายุ ในเขตเทศบาลนครยะลา พ.ศ. 2544

เพศชาย  (คน) เพศหญิง  (คน)
อายุ  (ป)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รวม

วัยเด็ก 19,175
25.56%

0 - 4 2,940 3.92 2,679 3.57 5,619
5 - 9 3,533 4.71 3,232 4.31 6,765

10 - 14 3,571 4.76 3,220 4.29 6,791
วัยแรงงาน 50,051

66.71%
15 - 19 3,310 4.41 3,457 4.61 6,767
20 - 24 3,277 4.37 3,308 4.41 6,585
25 - 29 2,980 3.97 3,299 4.40 6,279
30 -34 3,092 4.12 3,447 4.59 6,539
35 - 39 3,118 4.15 3,542 4.72 6,660
40 - 44 2,937 3.91 3,248 4.33 6,185
45 - 49 2,414 3.22 2,580 3.44 4,994
50 - 54 1,725 2.30 1,886 2.51 3,611
55 -  59 1,173 1.56 1,258 1.68 2,431
วัยชรา 5,800

7.73%
60 - 64 973 1.30 1,077 1.44 2,050
65 - 69 734 0.98 816 1.09 1,550
70 - 74 476 0.63 567 0.76 1,043

75 ขึ้นไป 495 0.66 662 0.88 1,157
รวมทั้งส้ิน 36,748 48.97 38,278 51.03 75,026

ขอมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2544  ที่มา :  ศูนยประมวลผลขอมูลภาค  9
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 ตารางที่ 3.5  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรภายในเขตเทศบาลนครยะลา ปพ.ศ.2544

ที่ รายการ จํานวน/คน
1 จํานวนทารกเกิด 941
2 จํานวนทารกอายุต่ํากวา 1 ป   ตาย 19
3 จํานวนทารกคลอดในสถานพยาบาลของรัฐ 897
4 จํานวนทารกคลอดในคลีนิคเอกชน 1
5 จํานวนทารกคลอดกับผดุงครรภโบราณ 40
6 อัตราการเกิดของประชากร 258
7 อัตราการตายในอายุต่ํากวา  1  ป 12.61/พันคน
8 อัตราการตาย 3.46/พันคน
9 อัตราการเพิ่มของประชากร 9.15/พันคน

10 อัตราการเกิดในสถานพยาบาลของรัฐ 12.02/พันคน
        ที่มา :   สํานักการสาธารณสุขฯ  เทศบาลนครยะลา

- ศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาปพศ.2545 นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณรอยละ  55

นับถือศาสนาอิสลาม  ประมาณรอยละ  43  และศาสนาอื่น  ๆ  เชน  ศาสนาคริสต  และศาสนา
ฮินดูประมาณรอยละ  2 ศาสนสถานภายในเขตเทศบาลนครยะลา ประกอบดวย  มัสยิด  สุเหรา
จํานวน 10 แหง  วัด  จํานวน  7  วัด  อ่ืน ๆ  จํานวน  2  แหง  (ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนคร
ยะลา)

ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลนครยะลา  เปนไทยพุทธ ไทยอิสลาม  และจีน      ทําให
มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแตกตางกันแตสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข   สําหรับ
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญมีดังนี้     งานมหกรรมแขงขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน   เทศกาลอาหาร
จานเด็ด   เทศกาลไกเบตง   งานสมโภชเจาพอหลักเมืองและงานกาชาด  ประเพณี
วันสงกรานต   วันลอยกระทง   การเขาสุนัต   เปนตน
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3.1.8 สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา จะขึ้นอยูกับภาคการเกษตรเปนหลักเพราะพื้น

ที่สวนใหญเปนชนบท รองลงมาไดแก การพาณิชยและการบริการ ตามลําดับ สวนเศรษฐกิจภาย
ในเขตเทศบาลจะขึ้นกับการพาณิชย  การบริการ การคมนาคมขนสงและการอุตสาหกรรมเปนสวน
ใหญ อยางไรก็ดีเศรษฐกิจภาคตางๆทั้งในเมืองและในชนบทตางก็มีการเกื้อหนุนสัมพันธกัน เชน
ผลผลิตทางการเกษตรจากชนบทจะนําเขามาขายในเมือง และระบายสินคาดานอุปโภคบริโภค
ตางๆสูชนบท อนึ่งเมืองยะลาไดชื่อวาเปนศูนยราชการ และสถาบันการศึกษา จะเห็นไดวาในเทศ
บาลนครยะลามีสวนราชการตางๆทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคตางๆมากมาย มีสถาบันการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงบัณฑิตศึกษา จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหมีกระแสเงินหมุนเวียนในเมือง
คอนขางสูงเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม

ประชากรในจังหวัดยะลาป พ.ศ.2544 มีรายไดตอคนตอป ประมาณ 39,523 บาท โดยมี
ผลิตภัณฑมวลรวม 16,204 ลานบาท คิดจากประชากร 410,000 คน ( ขอมูลจากสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2542 ) ซึ่งประชากรในเขตเทศบาลนครยะลามี
รายไดตอคนตอปประมาณ 49,475 บาท หรือประมาณ 4,123 บาทตอป ผลิตภัณฑมวลรวมในเขต
เทศบาลนครยะลา ประมาณ 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งจังหวัด

- สถานภาพดานแรงงาน
จากการสํารวจโครงสรางประชากรเพื่อจําแนกสถานภาพของแรงงานของจังหวัด

ยะลา ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 ประชากรในระดับจังหวัดเปนผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป ซึ่งอยูในกําลัง
แรงงานรอยละ 48.6 ของประชากรรวม และเปนผูไมอยูในกําลังแรงงาน รอยละ 19.9 สวนผูที่มี
อายุต่ํากวา 15 ปมีรอยละ 31.5

สําหรับผูที่อยูในกําลังแรงงานทั้งหมดแยกไดเปน
1. ผูมีงานทํา รอยละ 98.5 ของผูที่อยูในกําลังแรงงาน
2. ผูวางงาน ซึ่งหมายถึงผูที่ไมมีงานทําและพรอมที่จะทํางาน รอยละ 1.2
3. ผูที่รอฤดูกาล ซึ่งหมายถึงผูที่ไมไดทํางานและไมพรอมที่จะทํางานเนื่องจากรอ

การทํางานในฤดูเพาะปลูกตอไป รอยละ 0.3
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- การเกษตรกรรม
จากขอมูลเอกสารแนะนําและสรุปผลการดําเนินงานเทศบาลนครยะลา ป พ.ศ. 

2544 พื้นที่ของจังหวัดยะลาทั้งหมด 2,825,673.75 ไร มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ 
1,550,923 ไร หรือ 54.88 % ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยสวนใหญทําสวนยางพาราและสวนผลไม

สําหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลามีเนื้อที่ 19 ตารางกม. หรือประมาณ 468 ไร
หรือประมาณ 3 % โดยสวนใหญเปนสวนผักและยางพารา ซึ่งในอนาคตพื้นที่ทางการเกษตรมีแนว
โนมลดลง เพราะพื้นที่สวนใหญจะมีการวางแผนการพัฒนาในดานการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
และการบริการอื่นๆ

- การอุตสาหกรรม
  การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็เปนสวนประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่งในระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนเมืองยะลา  การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครยะลา  สวนใหญเปนอุตสาห
กรรมขนาดเล็ก  และสวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เชน การทําขนม
ผลไมกระปอง การคั่วและบดกาแฟ  อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา  อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมแปรรูปหินออน  โรงงานเฟอรนิเจอร  จากการที่จังหวัดยะลาทมีพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ คือ  ยางพารา  ซึ่งจะใหผลผลิตทั้งในรูปของน้ํายางและสามารถที่จะนํามาแปร
รูปเปนอุตสาหกรรมผลิตยางสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ  ไมยางพาราก็สามารถนํามาแปรรูปเพื่อใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  เครื่องเรือน  และทําของเลนเด็ก ดังนั้น ไมยางพาราจึง
เปนวัตถุดิบหลักที่กอใหเกิดกิจกรรมในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ซึ่งจะมีผลตอการจาง
งานในทองถิ่น

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครยะลาในปพ.ศ. 2544 มีจํานวนทั้ง
สิ้น 87 โรง เงินทุน 424,899,832 บาท มจีํานวนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม 1,697 คน แยกเปน 
ชาย 1,129 คน หญิง 568 คน คิดเปนรอยละ 3.40 ของวัยแรงงานทั้งหมดในเขตเทศบาล

- การพาณิชยกรรมและการบริการ
จังหวัดยะลาเปนศูนยกลางการกระจายสินคาไปยังจังหวัดตางๆในสวนจังหวัดชายแดน

ภาคใต เชนจังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส ศูนยกลางธุรกิจการคาที่สําคัญอยูในเขตเทศบาลนคร
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ยะลา การประกอบกิจการคาสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน โรงแรม ภัตตาคาร 
รานคาสง รานคาปลีก สินคาผลิตผลทางการเกษตร

ในปจจุบันการขยายตัวของกิจการคาและบริการภายในเขตเทศบาล  มีการขยาย
ตัวเพิ่มข้ึน  เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการผลิตทางภาคเกษตรและอุตสาห
กรรมของจังหวัด  ดวยในระยะ10 ปที่ผานมา มีการขยายตัวในอัตราที่เพิ่มข้ึน  แมในบางชวงของป
จะมีอัตราที่ลดลง  แตโดยเฉลี่ยแลวถือวามีการขยายตัวที่สูงขึ้น ( ที่มา : รายงานการวิจัยเพื่อการ
วางและจัดทําผังเมืองรวม เมืองยะลา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) จากสภาพดังกลาวทําใหภาวะการ
ลงทุนทางดานธุรกิจการคาและบริการมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตามไปดวย เชน ธุรกิจประเภท
รับเหมากอสราง รานขายอาหารเครื่องดื่ม  รานขายของใชเบ็ดเตล็ด  เปนตน  การขยายตัวของ
ธุรกิจอยูในเขตเทศบาล  ซึ่งเปนศูนยกลางในการกระจายสินคาสูจังหวัดใกลเคียง  เชน จังหวัด
ปตตานี  จังหวัดนราธิวาส  อําเภอเบตง  ซึ่งเปนอําเภอชายแดนของจังหวัดยะลา  เนื่องจากในเขต
เทศบาลมีส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตาง ๆ  มากมายเหมาะแกการลงทุน  ประกอบกับทาง
เทศบาลนครยะลาไดมีการกอสรางตลาดสดเทศบาลแหงใหมข้ึนแทนที่เกาซึ่งเปนที่ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย  เรียกวาตลาดเมืองใหม  ตั้งอยู ถ. เมืองใหม และในบริเวณนี้เองมีสถานีขนสง
ของจังหวัดอยูดวย  ประกอบกับในอนาคตตามที่กําหนดไวในผังเมืองรวม  ไดกําหนดใหมีถนน
โครงการ  ข.  ตัดเชื่อมบริเวณตลาดใหมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  9  หรือ  ถนนเทศบาล  1  
ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกทางดานคมนาคมขนสงดังนั้น จึงคาดวา  จะมีแนวโนมการขยายตัว
ของธุรกิจการคาและบริการเพิ่มข้ึนในชุมชนเมืองยะลา

    3.1.9 การบริการทางสังคม
 เนื่องจากชุมชนเมืองยะลาเปนศูนยกลางการบริหารการปกครอง  ศูนยกลางพาณิชย

กรรมและบริการ  จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดยะลาเปน
อันมากการบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหกับประชาชนในชุมชน   เปนการชวย
พัฒนาทองถิ่นใหเจริญพรอมกับสงเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน

- สถาบันราชการ
ในเขตเทศบาลนครยะลามีการใหบริการทางสังคมหลายประเภทดวยกัน   เชน    

สถาบันราชการนั้นสวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณวงเวียนศาลหลักเมืองและถนนสุขยางค  มีทั้ง
หนวยราชการทั้งสวนกลาง  สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
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        -  การสาธารณสุข
จังหวัดยะลา นับวาเปนศูนยกลางของสถานบริการสาธารณสุข มีหนวยงาน/

สถานศึกษาทางสาธารณสุข  เชน โรงพยาบาลศูนยยะลา มีลักษณะเปนโรงพยาบาลศูนยที่ให
บริการกับประชาชนในระดับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหมีผูมาใชบริการจากตางถิ่นดวยเชน
กัน  ศูนยสงเสริมสุขภาพและศูนยวัณโรค  และสถานบริการสาธารณสุขอื่น  ๆ   ดังตารางที่แสดง
เฉพาะในเขตเทศบาล   ดังนี้

ตารางที่ 3.6   สถานบริการสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลนครยะลา ป พ.ศ.2544

สังกัด
ที่ สถานบริการ

สาธารณสุข เทศบาล เอกชน
รวม

1 โรงพยาบาลศูนยยะลา  (497 เตียง) 1 - - 1
2 โรงพยาบาลเอกชน  (โรงพยาบาลสิโรรส) - - 1 1
3 ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล - - 2

-  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครยะลา 1
-  ศูนยบริการสาธารณสุขมูลฐานบานจารู 1

4 คลีนิกเอกชน
-  คลีนิกแพทย - - 44 44
-  คลีนิกทันตกรรม - - 15 15

5 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสปช.) 4 - - 4
6 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 1 - - 1
7 สํานักสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา 1 - - 1
8 ศูนยสงเสริมสุขภาพ  เขต  12  ยะลา 1 - - 1
9 ศูนยวัณโรค  12  ยะลา 1 - - 1

10 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา 1 - - 1
11 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนียะลา 1 - - 1
12 หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 41 1 - - 1

ยะลา
13 ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข 1 - - 1

ภาคใตตอนลางจังหวัดยะลา
รวม 13 2 60 7

ที่มา :  สํานักการสาธารณสุขฯ   เทศบาลนครยะลา
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     -   สถานที่พักผอนหยอนใจ
           สถานที่พักผอนหยอนใจในเขตเทศบาลนครยะลานั้นมีอยูหลายแหง  ไดแก
1. สวนขวัญเมือง  มีพื้นที่  207 ไร  เปนสวนสาธารณะที่ใหญที่สุด  นอกจากจะใชเปนที่

พักผอนแลว  สวนแหงนี้ยังใชเปนสถานที่จัดงานตาง ๆ ของจังหวัดอีกดวย
2. สวนสาธารณะสนามชางเผือก  ตั้งอยูบนถนนสุขยางค มีเนื้อที่  84  ไร
3. สวนสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง  ตั้งอยูที่ถนนวงเวียนหลักเมือง มีเนื้อที่ 5 ไร
4. ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา  ตั้งอยูบนถนนสิโรรส  มีเนื้อที่ประมาณ  31 ไร

จากสถานที่พักผอนดังกลาว   รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   327   ไร    เฉลี่ยพื้นที่พัก
ผอนหยอนใจในเขตเทศบาลตอประชากรในเขตซึ่งป  พ.ศ.  2544   มีประชากรในเขตเทศบาล 
จํานวน 77,095  คน  จะไดสัดสวนประชากรตอพื้นที่สวนสาธารณะเทากัน  236  คน/ไร  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของกรมผังเมือ  1,000 คน / 2  ไร  กลาวไดวาชุมชนเมืองยะลานี้มี      
สัดสวนของสถานที่พักผอนหยอนใจอยูในเกณฑดีและพอเพียง

       - ตลาด
ตลาดสดในเขตเทศบาลนครยะลามีอยูหลายแหงกระจายตามแหลงชุมชน  แตที่

สําคัญมีอยู  2  แหง  คือ  ตลาดสดเทศบาลบริเวณใกลทางรถไฟ  ซึ่งเปนที่ดินของการรถไฟ  แตใน
ปจจุบันทางเทศบาลนครยะลาไดสรางตลาดสดเทศบาลแหงใหมข้ึนอีกแหง  ตั้งอยูบนถนนเมือง
ใหม  เรียกวา  ตลาดเมืองใหม  ซึ่งมีเนื้อที่กวางขวางและมีการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบายกวา  
เพราะตั้งอยูใกลทางหลวงแผนดินหมายเลข  409  หรือถนนเทศบาล 1  ซึ่งเปนเสนทางเขาออก
ของเมืองและในอนาคตจะมีการตัดถนนเชื่อมจากตลาดเมืองใหมกับถนนเทศบาล 1  อีกเสนทาง
หนึ่งดวย  ตลาดแหงนี้จึงเปนศูนยกลางของตลาดสินคาทุกประเภท  ดวยเปนแหลงระบายสินคา
และรับซื้อผลผลิตจากอําเภอตาง ๆ

- การศึกษา
ในดานการศึกษา  จังหวัดยะลาเปนศูนยรวมสถาบันการศึกษาของภาคใต สถาน

ศึกษาจึงมีตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  ซึ่งสวนใหญอยูในเขตเทศบาลนคร
ยะลาและสวนใหญเปนของรัฐ  เพราะมีสถาบันทางการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงอุดม
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ศึกษา  ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล    และสนองตอความตองการของ
ทองถิ่น  โดยมีการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

ระดับอุดมศึกษาที่เปดสอน  ไดแก  สถาบันราชภัฏยะลา  วิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต
จังหวัดยะลา  วิทยาลัยพละศึกษา  การที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปดสอนภายใน
จังหวัด  ทําใหประชากรในวันศึกษาสวนหนึ่งยังคงอยูในจังหวัดและเปนแรงงานทองถิ่นในอนาคต
ไดอีกดวย

- การไฟฟา
 การใหบริการไฟฟาในเขตเทศบาลนครยะลา  อยูในความรับผิดชอบของการไฟ

ฟาสวนภูมิภาคมีสาขายอยอยูที่  ถนนเทศบาล  2   คือ   การไฟฟาจังหวัดยะลาใหบริการและ
จําหนายกระแสไฟฟาที่ใชในอาคารบานเรือนและไฟฟาสองสวางตามถนนสายตาง  ๆ  ในป 
พศ.2545 ในเขตเทศบาลนครยะลา  มีประชาชนใชไฟฟา  จํานวน 17,431 ราย   มีไฟฟาสาธารณะ
ติดตั้งตามถนนสายตาง ๆ  อยางทั่วถึง

           - การประปา
 เทศบาลนครยะลามีระบบประปาเปนของตนเอง   โดยใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ํา

ปตตานี   ซึ่งมีปริมาณน้ําเพียงพอกับการผลิตน้ําประปาไดตลอดทั้งป    โดยมีโรงผลิตน้ําประปา
และโรงสูบจายน้ําประปา  จํานวน  2  โรง  คือ

1. โรงผลติน้าํประปา  บริเวณบานพกัพนกังานเทศบาล  มกีาํลงัการผลติ 1,500
ลบ.ม./ชม.  มีถังเก็บน้ําใสไวสํารองกรณีฉุกเฉิน  จํานวน  8,600  ลบ.ม.

2. โรงผลิตน้ําประปา  บริเวณริมแมน้ําปตตานี  มีกําลังการผลิต  1,000  ลบ.ม./
ชม.  มีถังเก็บน้ําใสไวสํารองกรณีฉุกเฉิน  จํานวน  3,600  ลบ.ม.
ในปจจุบันเทศบาลนครยะลา  สามารถใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมทั้งเขต

เทศบาลโดยมีทอเมนหลักและทอเมนรองภายในเขตเทศบาลทั้งหมดประมาณ  300  สาย  คิดเปน
75%  ของพื้นที่บริการทั้งหมด  มีจํานวนผูใชน้ําประปา  ณ  เดือนกันยายน  2544  รวม  12,110
ราย
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       -  การโทรศัพท
โทรศัพทเปนระบบสื่อสารที่จําเปนและสําคัญที่สุด    ในปพ.ศ.2545ไดมีการพัฒนา

ระบบสื่อสารประเภทนี้เปนอยางมาก  จังหวัดยะลามีชุมสาย  17  ชุมสาย  21,484  เลขหมาย 
แยกเปนประเภทธุรกิจ  2,462  เลขหมาย    บาน  16,542  เลขหมาย    สาธารณะ  1,103  เลข
หมาย ราชการ  1,377  เลขหมาย

- ชุมชน
เทศบาลไดประกาศจัดตั้งชุมชนตาง ๆ   เพื่อฝกใหประชาชนในทองถิ่นรวมกลุม

บริหารจัดการกันเอง   โดยเทศบาลเปนหนวยงานใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดาน
ตาง ๆ  เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถชวยเหลือตนเองไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาปพ.ศ.2545 มีจํานวนทั้งสิ้น  19  
ชุมชน   คือ

      1.  ชุมชนหลังวัดเมืองยะลา 2.  ชุมชนเวฬุวัน
      3.  ชุมชนหาแยกกําปงบาโงย 4.  ชุมชนบานหัวสะพานสะเตง
      5.  ชุมชนหลังวดัยะลาธรรมาราม              6.  ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล  5
      7.  ชุมชนจารูพัฒนา 8.  ชุมชนบานตลาดเกา  (ซอย  8)
      9.  ชุมชนประชานุกูล 10.ชุมชนคุปตาสา
      11.ชุมชนเมืองทอง  (ฝงธน) 12.ชุมชนมุสลิมสัมพันธ

                   13.ชุมชนรวมใจพัฒนา 14.ชุมชนบานจารูนอก
      15.ชุมชนสันติสุข 16.ชุมชนคูหามุข
      17.ชุมชนสามัคคี 18.ชุมชนหลังโรงเรียนจีน
      19.ชุมชนบานรม
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3.1.10 สภาพแวดลอม
-   การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
พื้นที่กําจัดมูลฝอยตั้งอยูที่บานธารน้ําผึ้ง   หมูที่  13   ตําบลสะเตงนอก   

อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  หางจากเทศบาลประมาณ  7  กิโลเมตร  มีพื้นที่ดําเนินการ  197  ไร     
มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ตองกําจัด  คือ

-  ขยะทั่วไปจากบานพักอาศัย  ยานธุรกิจการคา  สวนราชการ  และสถานศึกษา
อ่ืน ๆ   ประมาณ  80 – 100  ตัน/วัน  จัดเก็บวันละ  2  คร้ัง  กําจัดโดยขุดหลุมฝงกลบ

-  ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล   คลีนิกเอกชน  ประมาณ  30 – 40   กิโลกรัม/
วัน  กําจัดโดยทําการเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อ ( ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 5 ป เทศบาลนคร
ยะลา )

-  แหลงน้ํา
    ในเขตเทศบาลนครยะลา   มีแหลงน้ําที่สําคัญ   ไดแก   แมน้ําปตตานี  เปน

แหลงน้ําที่สําคัญสําหรับใชในการเกษตรและอุตสาหกรรม  และเทศบาลนครยะลา  ไดอาศัยแหลง
น้ําดบิจากแมน้าํปตตานมีาผลติน้าํประปา  เพือ่ใชในการบรโิภค  อุปโภค  สาํหรบัประชาชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง   นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําอื่น  ๆ   เชน  พรุบาโกย   คลองแบเมาะ  ที่
เปนแหลงกกัเกบ็น้าํและรองรบัน้าํเสยีจากอาคารบานเรอืน    ตลอดจนเปนแหลงบาํบดัน้าํเสยีจากธรรม
ชาติ

       -  การระบายน้ํา
                     ระบบการระบายน้ําและปองกันน้ําทวมภายในเขตเทศบาลนครยะลา  จัดไดวา
มีประสิทธิภาพ  ปญหาในเรื่องอุทกภัยภายในเขตเทศบาล  ไมมีผลกระทบตอประชาชนมากนัก  
เพราะเทศบาลไดมีการพัฒนาระบบระบายน้ําอยางตอเนื่อง  โดยการกอสรางรางระบายน้ําที่ได
มาตรฐานและมีสถานีสูบน้ําเพื่อระบายน้ําลงสูแมน้ําปตตานี   ปจจุบันมีสถานีสูบน้ําและประตู
ระบายน้ําจํานวน  10  แหง  คือ

1.  สถานีสูบน้ําจุด  A  บริเวณสะพานทาสาป
2.  สถานีสูบน้ําจุด  B  บริเวณสันเขื่อนตลาดสดเมืองใหม
3. สถานีสูบน้ําจุด  C  บริเวณสันเขื่อนหมูบานจารูพัฒนา
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4. ประตูระบายน้ําจุด  G1   บริเวณหมูบานจารูพัฒนา
5. ประตูระบายน้ําจุด  G2   บริเวณสะพานขามทางรถไฟ
6. สถานีสูบน้ํา  P1  บริเวณปลายถนนอุตสาหกรรม
7. สถานีสูบน้ํา  P2  บริเวณโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง  2
8. สถานีสูบน้ํา  P3  บริเวณถนนมูซอ
9. สถานีสูบน้ํา  P4/1,  P4/2  บริเวณทาน้ําสะเตง
10. สถานีสูบน้ํา  P5  บริเวณปลายเขื่อนชลประทานใกลวิทยาลัยอาชีวศึกษา

3.1.11 การขยายตัวของชุมชนในอนาคต
   จากการศึกษาโครงสรางดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคมและประชากรของสํานักงานผัง

เมืองจงัหวัดยะลา ในเขตผังเมืองรวม พบวา ทิศทางการขยายตัวของชุมชนเมืองยะลามีดังนี้ ( ราย
งานวิจัยเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองยะลา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1สํานักผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย , 2540)

1. บริเวณดานเหนือของต.ทาสาป ในเขตเทศบาล เนื้อที่ประมาณ 700 ไร เทศบาลนคร
ยะลาไดพัฒนาพื้นที่นี้เปนศูนยกลางพานิชยกรรมซึ่งใชชื่อวาตลาดเมืองใหม และมี
สถานีขนสง ซึ่งมีความสะดวกทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งเปดใช
บริการตั้งแตป พ.ศ.2535  ซึ่งในปจจุบันมีการกอสรางอาคารรานคาทั้งในบริเวณ
ตลาดและบริเวณใกลเคียงเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก

2. ฟากตะวันออกของถนนผังเมือง 4 ตามแนวเขตเทศบาลทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ปจจุบันเริ่มมีชุมชนเกาะกลุมหนาแนน ในลักษณะรานคาและบริการและยานที่พัก
อาศัยทั่วไป

3. ฟากตะวันออกเฉียงเหนือของถนนผังเมือง 4 ที่บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข
4082 ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการจัดตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทางหลวงสายนี้
จะเปนสายสําคัญที่จะขนสงสินคาจากนิคมไปสูจังหวัดใกลเคียง ขณะนี้ยังอยุใน
ระหวางการศึกษาความเปนไปไดของพื้นที่ที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมวาเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมบริเวณนี้หรือไม ถาโครงการนี้เปนไปได อนาคตการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตนาจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้ดวยเชนกัน
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3.2 สภาพทั่วไปของชุมชนคูหามุข

3.2.1 ความเปนมาของชุมชนคูหามุข
ชุมชนคูหามุข จัดตั้งเปนชุมชนเมื่อพ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งชุมชน

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกปญหาชุมชน ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตองการใหราชการสวนทองถิ่นไดทํางานประสานกับประชาชนโดยให
ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทําในการพัฒนาชุมชนของตน โดยมีนางพรรณี สูยะนันทรเปนผูนําชุม
ชน

ในอดีตกอนที่จะมีการตั้งขึ้นเปนชุมชน พื้นที่ชุมชนมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานกระจายอยู
ตามเสนทางคมนาคมทั้งที่เปนถนนและเปนเสนทางเดินเทา โดยถนนสายสําคัญเพียงไมกี่สาย ได
แกถนนสิโรรส ซอยนวลแกว ถนนคูหามุข ซอยนางเนี่ยว และซอยกํานันดวง ซึ่งเชื่อมตอกับถนนภู
มาชีพ และมีเสนทางเทาซึ่งในปจจุบันเปนถนนถัดบํารุง และบริเวณปลายถนนภูมาชีพ แตใน
ปจจุบันชุมชนคูหามุขมีลักษณะเปนชุมชนเมือง มีถนนตรอกซอกซอยตัดกันมากมายหลายสาย
และมีความคับแคบคดเคี้ยว ทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวกเทาที่ควร มีอาคารบานเรือนตั้งอยูริม
ถนนอยางหนาแนนอีกทั้งมีการจอดรถหนาบานบริเวณริมถนน ยิ่งทําใหเปนอุปสรรคในการสัญจร
ภายในชุมชน สวนพื้นที่ดานในที่ไมติดถนนก็มักจะไมมีระบบสาธารูปโภคที่ดีและไมไดมาตรฐาน
เชน ถนน ทางเทา หรือ ทางระบายน้ํา ประชาชนในชุมชนไมคอยรูจักกันอยางทั่วถึง จะรูจักเฉพาะ
ที่อาศัยในละเเวกบานของตน และประกอบกับมีประชากรบางสวนเขามาอาศัยอยูชั่วคราวเพื่อ
ประกอบอาชีพในเมืองและมาอาศัยเชาบานอยูในชุมชน ทําใหมีประชากรที่หลากหลาย เปนผลให
ไมรูจักกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อใหชุมชนไดรูจักกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน รูจักการบริหารตนเอง
จึงไดจัดตั้งชุมชนนี้ข้ึน โดยการสนับสนุนจากเทศบาลนครยะลา

3.2.2 อาณาเขตและสภาพพื้นที่
     ชุมชนคูหามุขประกอบไปดวยพื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้

ทิศเหนือ  จดคลองตาย และตลาดเมืองใหม
ทิศใต    จดถนนสิโรรส
ทิศตะวันออก จดถนนภิรมยรัตน ถนนภูมาชีพ
ทิศตะวันตก จดถนนถัดบํารุงและชุมชนคุปตาสา
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พื้นที่ศึกษาบริเวณชุมชนคูหามุขนั้นเปนที่ดินของเอกชนทั้งสิ้น โดยมีเจาของที่ดิน
ประมาณ  528  ราย  พื้นที่ประมาณ  0.315 ตารางกม.  ตั้งอยูบริเวณระหวางถนนถัดบํารุง กับ
ถนนภูมาชีพ  สวนดานหนาและดานหลังพื้นที่ศึกษา  ติดกับถนนสิโรรสและทางน้ําสาธารณะ
(คลองตาย)  ซึ่งในอนาคตเทศบาลนครยะลามีการสรางถนนโครงการ ข. ซึ่งกําหนดไวในผังเมือง
รวมตัดผาน  ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งพื้นที่ศึกษานั้นมีลักษณะเปนที่ราบลุม  บริเวณดานหลัง
ของพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณทีใกลคลองมีระดับตํ่าและมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน  สวนบริเวณดาน
หนาติดกับถนนสิโรรสจะมีระดับเดียวกับถนน  ซึ่งสูงกวาดานหลังพื้นที่ชุมชน

3.2.3 ลักษณะทางดานประชากร เศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากชุมชนคูหามุขนี้เพิ่งไดรับการจัดตั้งเปนชุมชน ดังนั้นจึงมีขอมูลดานประชากร

เพียงป พ.ศ.2545 จากรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของชมุชนคูหามุข งานพัฒนาชุมชน กองสวัส
ดิการสังคม สํารวจพบวามีประชากรในชุมชนในป พ.ศ.2545  มีจํานวนทั้งสิ้น 1,725 คน แยกเปน
ชาย 779 คน หญิง 946 คน จํานวนครัวเรือน ประมาณ 450 ครัวเรือน ความหนาแนน 8.8 คน /ไร 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธถึงรอยละ 99 ประกอบอาชีพคาขาย รับจางและรับราชการ
เปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม พบวาประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพรับจาง รอยละ 25และประกอบอาชีพคาขายและรับราชการ รอยละ18.33 แตกิจกรรมในชุม
ชน จากการสํารวจพบวากิจกรรมหลักๆประกอบไปดวย กิจกรรมการอยูอาศัยเปนสวนใหญและมี
การคาการบริการบางเปนบางพื้นที่ เปนกิจกรรมรองจากการอยูอาศัย อาจแยกกลุมประเภทของ
กิจกรรมการคาและการบริการไดดังนี้ (ที่มา : จากการสํารวจ )

กิจกรรมการคา
1) ขายสินคาเบ็ดเตล็ดของชํา 7 แหง
2) ขายอาหารและเครื่องดื่ม  5 แหง
3) ขายหนังสือ สิ่งพิมพ 1 แหง

กิจกรรมการบริการ
1) บริการเสริมสวย  3 แหง
2) บริการตัดเย็บเสื้อผา 1 แหง
3) บริการซอมรถจักรยานยนตร รถยนต ซอมเครื่องปรับอากาศ 3 แหง
4) รับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน 1 แหง
5) บริการซอมรองเทา 1 แหง
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นอกจากกิจกรรมการคาและการบริการที่เปนกิจกรรมขนาดเล็กแลว มีกิจกรรมอื่นอีก เชน 
คลินิก โรงพยาบาลเอกชน โรงไม โกดัง โรงผลิตและประกอบเกาอี้สนามและเครื่องเลนเด็ก อยาง
ละ 1 แหง ซึ่งมีลักษณะเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก จากการตอบแบบสอบถามพบวาประชา
ชนในชุมชนสวนใหญไมไดประกอบอาชีพภายในชุมชนทําใหลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนไมได
ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพานิชยภายในชุมชน ประชาชนสวนใหญในชุมชนมีสถานะเปนผู
เชาอยูในชุมชนนี้เพื่อการพักอาศัยเทานั้น การเชาอาคารบานเรือนเปนรายเดือนก็เพื่อโอกาสในการ
ประกอบอาชีพในเมือง และสวนใหญมีรายไดนอย สวนผูที่เปนเจาของที่ดินมักมีรายไดปานกลาง
จนถึงรายไดสูง

ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนคูหามุข มีลักษณะเปนสังคมเมือง ประชาชนใน
ชุมชนไมคอยรูจักกันอยางทั่วถึง จะรูจักเฉพาะที่อาศัยในละเเวกบานของตน และประกอบกับมี
ประชากรบางสวนเขามาอาศัยอยูชั่วคราวเพื่อประกอบอาชีพในเมืองและมาอาศัยเชาบานอยูใน
ชุมชน ทําใหมีประชากรที่หลากหลาย แตจากการสัมภาษณและตอบแบบอบถามประชากรสวน
ใหญอาศัยอยูในชุมชนนี้มากวา10 ป เปนสวนใหญ

3.2.4 ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชน
ปจจุบันการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ชุมชนคูหามุขสวนใหญใชเพื่อการอยูอาศัย      

สวนการใชประโยชนที่ดินการพาณิชยสวนใหญจะอยูริมถนนสิโรรส เชน  รานขายของทั่วไป  อูซอม
รถ  บริษัท  หางรานตาง ๆ หรือแมกระทั่ง  โรงพยาบาลสิโรรส  ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชน  สวนพื้น
ที่วางเปลาก็มีอยูจํานวนหนึ่งซึ่งเจาของที่ดินปลอยทิ้งไวโดยไมไดทําการใด ๆ เลย  สามารถจําแนก
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาไดเปนกลุมใหญ  ดังนี้

1.เพื่อการอยูอาศัย  เปนพื้นที่โดยสวนใหญของพื้นที่  ซึ่งมีรูปแบบของที่อยูอาศัย
หลายลักษณะดวยกัน  เชน  บานเดี่ยว  ตึกแถว  ทาวนเฮาส  บานไมกึ่งถาวร ซึ่งสวนใหญจเปน
บานใหเชา บานครึ่งไมคร่ึงปูน เปนตน  ที่อยูอาศัยเหลานี้จะอยูลึกเขาไปภายในพื้นที่ศึกษา เกาะ
ตัวอยูตามแนวถนนสายรองและซอยภายในชุมชน



94

     ภาพที่ 3.3   อาคารลักษณะตาง ๆ ในชุมชน         ภาพที่ 3.4  อาคารไมและครึ่งไมคร่ึงปูน

ภาพที่ 3.5   อาคารทาวนเฮาส         ภาพที่  3.6  อาคารลักษณะบานเดี่ยว

2. เพื่อการพาณิชย  สวนใหญอยูริมถนนสิโรรส  เพราะเปนถนนสายใหญและเปน
ถนนสายหลักของเมือง  ซึ่งลักษณะอาคารสวนใหญจะเปนตึกแถว  2 – 4  ชั้น  โดยชั้นลางจะใช
ประกอบกิจการทางการคา  ชั้นบนจะใชเปนที่อยูอาศัย  ประกอบไปดวยรานขายของ  คลินิก  ราน
อาหาร  อูซอมรถ  หรือแมแตโรงพยาบาลสิโรรสซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชน

ภาพที่ 3.7 อาคารพาณิชยและโรงพยาบาลสิโรรสริมถนนสิโรรส    ภาพที่ 3.8   รานคาและอูซอมรถ
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      ภาพที่ 3.9   อาคารพาณิชยริมถนนสิโรรส         ภาพที่  3.10  อาคารพาณิชยริมถนนสิโรรส

3. พื้นที่วางเปลา  พื้นที่เหลานี้ถูกปลอยใหรกราง  มีตนไมตาง ๆ ปกคลุมอยาง
หนาแนน  สวนใหญเปนแปลงที่ดินขนาดใหญที่เจาของที่ดินปลอยทิ้งไวโดยไมบํารุงรักษาหรือใช
ประโยชนใด ๆ  เลย  หรือไมก็เปนพื้นที่ตาบอดที่ไมมีทางเขาออกสูถนน

ภาพที่ 3.11 ที่ดินรกรางวางเปลาริมถนนยิ้มจินดา  ภาพที่ 3.12  พื้นที่ที่ไมไดรับการพัฒนาภายในชุมชน

ภาพที่ 3.13  พื้นที่วางขนาดใหญริมถนนสิโรรส      ภาพที่ 3.14  พื้นที่รกรางวางเปลาดานหลังบานเรือน
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4.  พื้นที่สาธารณประโยชน  ไดแก พื้นที่ที่ใชเปนถนน หรือ  เสนทางคมนาคม
ถนนภายในพื้นที่ที่ศึกษาสวนใหญเปนถนนคอนกรีต   แตมีความกวางถนนและไหลทางที่ไมเทา
กัน  แมจะเปนถนนสายเดียวกัน  ทําใหเกิดความไมเปนระเบียบของเสนทางการสัญจร  และการ
ปลูกสรางอาคาร  สวนทางน้ําสาธารณะบริเวณดานหลังนั้น  ไมมีการใชเปนเสนทางการสัญจรแต
อยางใด ทําใหการใชที่ดินของสองฟากของคลองไมมีความตอเนื่องกัน

     ภาพที่ 3.15  สะพานปลายถนนยิ้มจินดา                  ภาพที่ 3.16 คลองตายบริเวณดานหลังพื้นที่ชุมชน

ภาพที่ 3.17 คลองตายและพื้นที่วางบริเวณดานหลังชุมชน       ภาพที่ 3.18 ถนนสิโรรส ตัดกับถนนภูมาชีพ

         ภาพที่ 3.19 ถนนภูมาชีพ ซอย 2
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3.2.5  ความสูง ลักษณะ และสภาพอาคาร

1. ความสูงของอาคาร
 ความสูงของขนาดของอาคารในพื้นที่ชุมชนคูหามุข สํารวจพบวาอาคารโดยรวม

ของพื้นที่มีความสูงไมมากนัก อันเปนลักษณะหนึ่งของอาคารในเมืองที่ไมใชเมืองธุรกิจการคา 
สวนใหญมีความสูง1 - 2 ชั้น  ตึกแถว3ชั้นและ4ชั้นมีจํานวนไมมากนัก และมีอาคารที่สูง 7 ชั้นอยู 1 
หลัง คือ โรงพยาบาลสิโรรส อาคารชั้นเดียวมีอยูมากพอสมควร แตมักเปนอาคารบานแถว ซึ่งมีทั้ง
บานไมและคสล.ซึ่งสวนใหญเปนบานใหเชา  อาคาร 2 ชั้นก็มีอยูเปนจํานวนมาก สัดสวนใกลเคียง
กับอาคารชั้นเดียว สวนใหญมีลักษณะเปนตึกแถว คสล.

2. ลักษณะของอาคาร
         สวนลักษณะ  จํานวนและประเภทของอาคารนั้น  จากการสํารวจ  ทําใหทราบวา

อาคารสวนใหญเปนอาคารประเภทที่อยูอาศัย  นอกนั้นจะเปนอูซอมรถ  รานขายของ  รานเสริม
สวย  คลีนิก  บริษัท  หางรานตาง ๆ  ซึ่งสวนใหญตั้งอยูริมถนนสิโรรส โดยหากแบงตามลักษณะ
อาคารที่สํารวจไดนั้น  สามารถแบงได ดังนี้ ( ที่มา : จากการสํารวจ )

-  อาคารไม  1 ชั้น 73  หลัง
-  อาคารไม  2 ชั้น  7   หลัง
-  อาคารครึ่งปูนครึ่งไม            81   หลัง
-  อาคาร คสล. 1 ชั้น          210   หลัง
-  อาคาร คสล.  2 ชั้น          120   หลัง
-  อาคาร คสล. 3 ชั้น           18    หลัง
-  อาคาร คสล. 4 ชั้น            43    หลัง
-  อาคาร คสล.มากกวา 4 ชั้น        1    หลัง (โรงพยาบาลสิโรรส สูง 7 ชั้น)
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3.  สภาพของอาคาร
    ในการสํารวจและจัดระดับของสภาพอาคาร สามารถจัดลักษณะสภาพอาคาร

ออกเปน 3 ระดับดวยกัน
- สภาพดี พิจารณาจากการคาดคะเนอายุอาคาร  หรือ อาคารที่อยูในสภาพดี 

เปนอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง และพิจารณาถึงการดูและรักษาเปน
สําคัญควบคูกันไปดวย ซึ่งถึงแมวาอาคารจะมีอายุมากแตดูแลรักษาเปน
อยางดีมีการปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพดี ก็จัดใหอยูในสภาพดีได

- สภาพปานกลาง หรือพอใช มีลักษณะกลางเกากลางใหม พิจารณาจากการ
คาดคะเนอายุอาคาร  ลักษณะอาคาร ความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงการดูแล
รักษาซึ่งมีสภาพพอใช ไมใหมและไมทรุดโทรมจนเกินไปนัก

- สภาพไมดี พิจารณาจากการคาดคะเนอายุอาคาร ความมั่นคงแข็งแรง ซึ่ง
เปนผลมาจากการใชวัสดุประเภทถาวรหรือไมถาวรมาใชในการปลูกสราง 
รวมถึงการดูแลรักษา

ลักษณะอาคารที่มีสภาพไมดีนั้นมีจํานวนอยูพอสมควร  ซึ่งสวนใหญจะเปนอาคารไม
และอาคารครึ่งปูนครึ่งไม  ซึ่งคาดคะเนวาอาจสรางมามากกวา  20  ป และสวนใหญจะเปนบานให
เชาสําหรับผูมีรายไดนอยเปนสวนใหญ ดังนั้นสภาพอาคารเหลานี้จึงมีสภาพที่คอนขางเกาและ
ทรุดโทรม เนื่องจากขาดการเอาใจใสดูแลรักษาจากผูอยูอาศัยซึ่งมีสถานะเปนผูเชาไมใชเจาของ
กรรมสิทธิ์ จากการสัมภาษณผูที่อาศัยเชาอยู พบวา คาเชามีราคาที่คอนขางต่ํา คือ ประมาณเดือน
ละ 1,000-1,800 บาท ซึ่งผูเชามักจะเปนผูที่ประกอบอาชีพรับจางในตัวเมือง

อาคารที่จัดอยูในสภาพดี สวนใหญจะเปนบานเดี่ยวคสล. ตึกแถวคสล. 2-4 ชั้น อาคาร
โรงพยาบาลสิโรรส ซึ่งมักตั้งอยูบริเวณริมถนนสายหลักและสายรองในชุมชน

อาคารสวนที่เหลือซึ่งเปนอาคารสวนใหญในพื้นที่ชุมชนจัดอยูในสภาพปานกลางหรือพอ
ใช ซึ่งมีความหลากหลายของลักษณะอาคารมีทั้งตึกแถวคสล. บานเดี่ยวคสล. บานครึ่งปูนครึ่งไม
ซึ่งกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ชุมชน
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ภาพที่ 3.20  สภาพอาคารบานเรือนที่จัดอยูในสภาพไมดี

ภาพที่ 3.21  สภาพอาคารบานเรือนที่จัดอยูในสภาพไมดี
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3.2.6 โครงขายการคมนาคมขนสง
ภายใตพื้นที่ชุมชนคูหามุขนี้   มีถนนสายรองที่ตัดเชื่อมกับถนนสายหลักของเมือง 

คือถนนสิโรรส  ไดแก  ถนนถัดบํารุง  ถนนยิ้มจินดา  ซอยนวลแกว  ถนนคูหามุข ถนนภูมิณรงค 
ถนนภิรมยรัตน และถนนภูมาชีพ ตามลําดับ โดยทางเขาหลักของชุมชนนั้นสวนใหญจะอยูทาง
ดานถนนสิโรรส ไดแก ถนนถัดบํารุง ถนนยิ้มจินดา ถนนคูหามุข เนื่องจากเปนถนนที่มีความกวางที่
ยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาและสวนกันไดอยางสะดวกและมีอาคารบานเรือนตั้งอยูตลอด
สองฟากฝงถนน สวนทางดานถนนภูมาชีพ ก็มีเสนทางที่สําคัญในการสัญจรของชุมชนโดยเฉพาะ
การเดินทางไปยังตลาดเมืองใหมและสถานีขนสง ไดแก ถนนภูมาชีพซอย 2  

ภายในพื้นที่ยังมีถนนสายยอยและซอยอีกมากมายที่เชื่อมตอกับถนนสายรองเหลา
นี้ ไดแก ซอยถัดบํารุง 1 ถนนภูมาชีพซอย 1 ซอยจินากุล ซอยนายสิน ซอยนางเนี่ยว ซอยกํานนั
ดวง ซึ่งสวนใหญมีความคดเคี้ยวและมีขนาดที่ไมไดมาตรฐาน บางสายรถยนตรและรถขนาดใหญ
ไมสามารถสัญจรไดโดยสะดวก

ภาพที่ 3.22  ความลาดชันของถนนยิ้มจินดา          ภาพที่ 3.23  ซอยนางเนี่ยว รถยนตไมสามารถเขาออกได

   ภาพที่ 3.24  ซอยตันภายในชุมชน                     ภาพที่ 3.25 ซอยตันดานหลังพื้นที่ชุมชน
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 ภาพที่  3.26 ซอยบนถนนภิรมยรัตน                ภาพที่  3.27 ถนนภูมาชีพ

ภาพที่ 3.28 ถนนภิรมยรัตน       ภาพที่  3.29 ถนนสิโรรส

     ภาพที่  3.30  ถนนคูหามุข
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3.2.7  กรรมสิทธิ์ เนื้อที่แปลงที่ดินและราคาที่ดิน
     กรรมสิทธิ์ที่ดินในชุมชนคูหามุข พบวา ที่ดินทั้งหมดตามโฉนดรวมประมาณ 196 ไร
3 งาน 50 ตารางวา หรือประมาณ  0.315 ตารางกิโลเมตร เปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนรายยอย
ประกอบดวยเจาของที่ดิน  528  ราย จํานวนแปลงที่ดิน 578  แปลง  ซึ่งมีเนื้อที่ของที่ดินแปลงเล็ก
ตั้งแต 7.1 ตารางวา ไปจนถึงแปลงที่ดินขนาดใหญ ตั้งแต 1,000 ตารางวาขึ้นไป

สําหรับราคาที่ดิน จากการตรวจสอบบัญชีกําหนดราคาประเมิณทุนทรัพยที่ดนิเพื่อ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2539-2542 ของเทศบาลนคร
ยะลา พบวา ที่ดินที่มีราคาสูงเปนที่ดินที่อยูติดถนนสิโรรส มีราคาประเมินอยูที่ ตารางวาละ 
60,000 - 80,000 บาท หรือ ไรละ 24,000,000- 32,000,000 บาท โดยเฉพาะดานที่ตัดกับถนนภู
มาชีพจะมีราคาที่ดินที่สูงกวาบริเวณอื่น ราคารองลงมาเปนที่ดินที่อยูติดริมถนนภูมาชีพ ในระยะ 
20 เมตร ตารางวาละ 26,000 บาท หรือ ไรละ 10,400,000 บาท ซึ่งเปนราคาประเมินเดียวกับ
ราคาที่ดินบริเวณตลาดเมืองใหม ซึ่งมีแนวโนมของราคาที่ดินที่จะขยับตัวขึ้นไดอีกในอนาคต

สวนพื้นที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูติดถนนซอยเล็กๆ บริเวณริมคลอง และพื้นที่ที่ถัดเขา
ไปตอนใน มีราคาที่ดินที่คอนขางต่ํา ตารางวาละ 6,000 – 12,000 บาท หรือ ไรละ 2,400,000 – 
4,800,000 บาท
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3.2.8 สภาพทั่วไปของบริเวณโดยรอบชุมชนคูหามุข
บริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษานั้นมีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย     บริเวณ

ริมถนนสิโรรสฝงตรงกันขามกับพื้นที่ศึกษานั้นเปนที่ดินของสวนราชการ  ประกอบไปดวยศูนยเยาว
ชน  เทศบาลนครยะลา  สํานักงานการประปายะลา  การประปาสวนภูมิภาค  โรงพยาบาลศูนย
ยะลา  สวนบริเวณดานขางทั้งสองของพื้นที่ศึกษานั้น บริเวณดานถนนถัดบํารุงติดกับชุมชนคุปตา
สา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน มีลักษณะเปนชุมชนที่พักอาศัยเชนเดยีวกับชุมชนคูหา
มุข บริเวณริมถนนสิโรรสของชุมชนคุปตาสาสวนใหญเปนอาคารพานิชยซึ่งเปดกิจการเปนรานคา
ตาง ๆ  เชน  รานอาหาร  รานขายของชํา  รานเสริมสวย  เปนตน ซึ่งสวนใหญจะเปดเปนรานคาชั้น
ลางและชั้นบนใชอยูอาศัยทั้งนี้เนื่องจากชุมชนคุปตาสาตั้งอยูตรงกันขามกับโรงพยาบาลศูนยยะลา 
ซึ่งมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก ทําใหมีอาคารที่ใชสอยเพื่อการคาเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  สวน
ดานในพื้นที่จะเปนที่พักอาศัย  มีประชากรและอาคารบานเรือนอาศัยคอนขางหนาแนน

บริเวณดานหลังพื้นที่ชุมชนคูหามุข  เปนที่รกรางวางเปลาและมีทางน้ําสาธารณะไหลผาน
ซึ่งในอนาคตบริเวณนี้เทศบาลนครยะลาจะมีโครงการสรางถนนโครงการ ข. กวางประมาณ 8.00
เมตร ซึ่งเปนถนนเสนอแนะในผังเมืองรวม  ตัดผานดานหลังบริเวณคลองตาย ซึ่งในปจจุบันมีการ
สรางสะพานขามคลองตายไปยังฝงตรงขามบริเวณปลายถนนยิ้มจินดาและถนนถัดบํารุง  ทําให
เกิดความเชื่อมตอในการคมนาคม  กับตลาดเมืองใหม    และสถานีขนสงซึ่งตั้งอยูในบริเวณนี้เชน
เดียวกัน  ซึ่งจะสงผลตอการสัญจร  การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบใน
อนาคต

ภาพที่ 3.31   ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา ภาพที่ 3.32   สํานักงานการประปา
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3.2.9 บทบาทและแนวโนมในการขยายตัวของชุมชนคูหามุข
ในปจจุบันพื้นที่ศึกษามีบทบาทในดานการเปนแหลงที่อยูอาศัยแหงหนึ่งของเมือง     

ซึ่งมีขอไดเปรียบในแงของทําเลที่ตั้งที่ใกลกับตลาดเมืองใหมและสถานีขนสง ซึ่งเปนยานพานิชย
กรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง และมีสถานีขนสงอยูในบริเวณนั้น ใกลกับศูนยเยาวชนเทศบาล
นครยะลาซึ่งตั้งอยูฝงตรงขามกับชุมชน  เปนสถานที่ออกกําลังกายที่ประชากรในเมืองนิยมมาใช
บริการจํานวนมาก  ใกลโรงพยาบาลของรัฐและมีโรงพยาบาลเอกชนตั้งอยูในชุมชน

  หากจะพิจารณาแนวโนมในการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนคูหามุขนั้น  ดังที่กลาวมาแลววา
หากมีการกอสรางถนนโครงการ ข.  ในอนาคตจะทําใหพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่
ดินโดยมีแนวโนมของการขยายตัวของชุมชนบริเวณดานหลังพื้นที่ศึกษาโดยขยายไปตามเสนทาง
คมนาคมที่เกิดขึ้นใหม  และทําใหเกิดการเชื่อมโยงของเสนทางการสัญจรภายในเมืองโดยเฉพาะ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  409  หรือถนนเทศบาล 1  กับตลาดเมืองใหมและสถานีขนสง และ
เชื่อมโยงเสนทางการสัญจรกับชุมชนบริเวณปลายถนนถัดบํารุงและถนนยิ้มจินดา เกิดเสนทางการ
สัญจรเพิ่มมากขึ้น การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมเหลา นี้ทําใหมีแนวโนมสูงของพัฒนาใหเกิดการ
ใชประโยชนที่ดินในบริเวณดานหลังพื้นที่ชุมชน ซึ่งในปจจุบันยังมีแปลงที่ดินวางเปลาที่ยังไมไดรับ
การพัฒนาอยูเปนจํานวนมาก หากมีการตัดถนนในบริเวณนี้จะสามารถกระตุนใหเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินพัฒนาที่ดินของตนเพิ่มมากขึ้น และทําใหมีปริมาณการสัญจรผานเขามาในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น และยังเปนเสนทางใหมของประชาชนในชุมชนในการสัญจรไปยังตลาดเมืองใหมและ
สถานีขนสง แทนที่จะใชเสนทางเดิมคือถนนภูมาชีพเพียงสายเดียว

ภาพที่ 3.33 ตลาดสดเมืองใหม    ภาพที่ 3.34ตลาดสดเมืองใหม
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รูปที่ 3.35 พื้นที่ดานหลังชุมชนแนวถนนโครงการ ข.

ภาพที่ 3.36 ถ.ภูมาชีพ ทางเขาตลาดเมืองใหม          ภาพที่ 3.37  ถนนเทศบาล 1 ( ทางหลวงหมายเลข 409 )



บทที่ 4

การวิเคราะหพื้นที่ชุมชนคูหามุข

การศึกษาในบทนี้จะเปนการวิเคราะหพื้นที่ชุมชนคูหามุข โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานของชุม
ชนจากบทที่ 3 และขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในชุมชน เพื่อชี้ใหเห็นถึง
ประเด็นปญหา ศักยภาพ ขอจํากัดของพื้นที่ชุมชน และประเด็นการพัฒนา ซึ่งจะทําใหเกิดลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   โดยพิจาณารวมกับ
ผังเมืองรวมเมืองยะลาที่กําหนดใหพื้นที่นี้เปนยานพานิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก โดย
หาความเปนไปไดและความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินในชุมชนวาจะสามารถเปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดไวในผังเมืองรวมไดมากนอยเพียงใด ตลอดจนจะสามารถหาแนวทางในการ
พัฒนาและวิธีการทางผังเมืองที่เหมาะสมกับชุมชนตอไปได

4.1 การประเมินผลแบบสอบถาม
จากการสํารวจขอมูลดานตางๆอันไดแก ขอมูลสวนตัว,ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน และแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชน ทั้งจากการสํารวจโดยการสังเกต การสัมภาษณและการแจกแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปและเจาของที่ดินในชุมชนคูหามุข ทั้งหมดจํานวน 200 ชุด ไดผล
สรุปดานตางๆดังนี้

4.1.1 ลักษณะทางดานประชากร
จากกลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปในชุมชน สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ

หญิง รอยละ 59 ซึ่งชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนวัยทํางาน อายุระหวาง 25-35 ป 
นับถือศาสนาพุทธถึงรอยละ 90.30 นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 9.7 ในเรื่องของระดับการศึกษา
นั้นสวนใหญของกลุมตัวอยางเรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษาปที่4-6 รอยละ 25 รองลงมาคือจบ
ระดับปริญญาตรี รอยละ 20 และจบสายอาชีพรอยละ 16.67 ตามลําดับ

ประชาชนที่เปนเจาของที่ดินที่เปนผูตอบแบบสอบถามนั้น สวนใหญจะเปนเพศชาย 
รอยละ 72.4 ชวงอายุของประชาชนสวนใหญเปนวัยทํางาน อายุระหวาง 25-35 ป นับถือศาสนา
พุทธถึงรอยละ97.00 สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ40.7 รองลงมาคือสาย
อาชีพ รอยละ 30.6
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แผนภูมิที่ 4.1  แสดงระดับการศึกษาของประชาชนทั่วไป

                แผนภูมิที่ 4.2  แสดงระดับการศึกษาของประชาชนที่เปนเจาของที่ดิน
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การประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไป สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป เชน 
รับจางซักผา รีดผา เปนลูกจางตามรานคา ( จากการสัมภาษณประชาชนในชุมชน ) คิดเปนรอยละ 
25 อาชีพคาขายและรับราชการเปนอาชีพอันดับรองลงมาของประชาชนในชุมชน คิดเปนรอยละ 
18.33 สวนเจาของที่ดินนั้น สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการรอยละ 30.1 ประกอบอาชีพในรัฐ
วิสาหกิจรอยละ 21.7 และ คาขาย รอยละ 19.00

                              ตารางที่  4.1  แสดงรอยละของอาชีพของประชาชนในชุมชน

อาชีพหลัก ประชาชนทั่วไป เจาของที่ดิน
รอยละ รอยละ

คาขาย 18.33 19.00
ธุรกิจ 15.00 14.20

รัฐวิสาหกิจ 3.33 21.70
รับจาง 25.00 4.20
บริษัท 3.33 8.10

รับราชการ 18.33 30.10
แมบาน 11.67 1.70
อื่นๆ 5.00 1.00
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แผนภูมิที่  4.3  แสดงการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไปในชุมชน

แผนภูมิที่ 4.4  แสดงสัดสวนการประกอบอาชีพของประชาชนที่เปนเจาของที่ดิน
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หากดูในเรื่องโครงสรางครอบครัว จากการสํารวจโดยวิธีการสัมภาษณ พบวาลักษณะ
ครอบครัวของผูที่อาศัยอยูในชุมชน มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย พอ แม และลูก 
หรืออาศัยอยูกันในลักษณะเครือญาติ ซึ่งสถิติจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 3 – 5 คน ซึ่งเปนไปตามลักษณะทั่วไปของครอบครัวที่อาศัยอยูใน
เมือง

เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนนี้ พบวาสวนใหญประชาชนรอยละ 
32.8 อาศัยอยูในชุมชนนี้ 20 ปขึ้นไป  ซึ่งทําใหความสัมพันธระหวางเพื่อนบานดวยกันมีลักษณะที่
รูจักกันเปนอยางดี คิดเปนรอยละ67.74 โดยความสัมพันธดังกลาวเกิดขึ้นในกรณีที่บานพักอาศัย
อยูใกลกันหรืออยูในละแวกซอยเดียวกันหรือเปนญาติกัน จึงสามารถกลาวไดวาผูที่อาศัยอยูในชุม
ชนนี้ทั้งที่เปนประชาชนโดยทั่วไปและเปนเจาของที่ดินเองเปนคนเกาคนแกอาศัยอยูในพื้นที่นี้มา
นาน และนาจะมีความผูกพันกับพื้นที่และชุมชนพอสมควรโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่เปนเจา
ของที่ดิน และมีระดับการศึกษาที่นาจะทําใหเปนศักยภาพสําคัญในการเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน

4.1.2 ลักษณะของที่พักอาศัยและการครอบครอง
ที่พักอาศัยของผูตอบแบบสอบถามรอยละ30.65 เปนตึกแถว 1-2 ชั้น  เปนบาน

เดี่ยวคศล. 1-2 ชั้น รอยละ 29.03 และเปนบานครึ่งปูนครึ่งไม รอยละ 19.35 ซึ่งสวนใหญจะใชเปน
ที่พักอาศัยถึงรอยละ79.03 สภาพที่พักตามความเห็นของผูพักอาศัยตอที่พักของตนเองสวนใหญมี
ความเห็นวา ที่พักของตนมีขนาดปานกลางไมอึดอัด มีสภาพพอใชได รองลงมามีความเห็นวา 
สภาพที่พักของตนคอนขางเกา และบางสวนเห็นวาที่พักของตนมีขนาดคอนขางใหญ โดยการ
ครอบครองที่อยูอาศัยนั้นสวนใหญจะเปนการเชาพักรายเดือน โดยจายรายเดือน เดือนละ1,000 –
3,000 บาท ถาเปนตึกแถว 1ชั้นหรือบานไมหรือครึ่งปูนครึ่งไม 1-2 ชั้น ราคาเดือนละ1,000-1,800 
บาท สวนตึกแถว 2 ชั้น หรือบานเดี่ยวคสล.1-2 ชั้น ราคาเชาเดือนละ2,000-3,000 บาท ซึ่งถือวา
คาเชาที่พักในชุมชนนี้คอนขางถูก ( ขอมูลจากการสัมภาษณ ) ในการครอบครองที่ดินนั้นผูที่ไมได
เปนเจาของที่ดินมักจะเปนผูเชาซึ่งเชาที่พักอาศัยบนที่ดินของผูอ่ืน ผูที่เชาที่ดินโดยตรงนั้น จายคา
เชาปละ 18,000-30,000 บาทโดยผูเชาทั้ง2ประเภทคิดเปนรอยละ 41.9 สวนผูที่เปนเจาของที่ดิน
นั้นมีรอยละ 37.1



118

จากตารางที่4.2-4.5 จะเห็นวาสวนใหญในชุมชนมีการใชประโยชนอาคาร 
(Building use )  เพื่อการพักอาศัย โดยมีลักษณะอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสวนใหญเปนตึกแถว 
1-3 ชั้น รอยละ25.8 รองลงมาเปนบานเดี่ยว คสล.รอยละ22.6 เมื่อพิจารณาการครอบครองที่ดิน 
เจาของที่ดินเองอาศัยอยูในชุมชนนี้เพื่อพักอาศัยรอยละ29.0 เชนเดียวกับผูเชาซึ่งสวนใหญเขามา
อยูในชุมชนนี้เพื่อการพักอาศัยเปนหลักเชนกนั คิดเปนรอยละ33.9 ทําใหสันนิษฐานไดวา ผูที่เชา
นั้นไมไดทํางานในพื้นที่ชุมชน แตอาจทํางานในพื้นที่อ่ืนๆเพียงแตมาอาศัยอยูในชุมชนนี้ ซึ่งผูเชาให
ความคิดเห็นวารอยละ 14.5 คิดวาบานเชาที่ตนเชาอยูนั้นมีขนาดปานกลางอยูไดไมอึดอัด สวน
รอยละ9.7คิดวาบานเชามีสภาพคอนขางเกา โดยสภาพอาคารและที่พักอาศัยในชุมชนนั้น ที่มี
สภาพทรุดโทรม เกามากสวนมากเปนบานไม 1-2 ชั้น  ตึกแถวบางบริเวณคอนขางเกา เชนเดียวกับ
บานครึ่งปูนครึ่งไม ซึ่งเมื่อดูความสัมพันธจะเห็นวาอาคารหรือบานที่ใหเชานั้นมักจะมีสภาพที่คอน
ขางเกา ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเจาของบานเชาบางทานมีความตองการจะรื้อถอนบานเชา
ที่มีสภาพทรุดโทรมและรอพัฒนาพื้นที่ใหมในอนาคต ซึ่งสวนใหญอาคารเหลานี้สรางมาแลวกวา 
2 0  ป

แผนภูมิท่ี 4.5 แสดงสัดสวนการใชประโยชนอาคารในชุมชน
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ตารางที่ 4.2 แสดงสัดสวนความสัมพันธระหวางลักษณะของอาคารและการใชประโยชนอาคาร
  (หนวย : เปอรเซ็นต)

การใชประโยชนอาคาร
ลักษณะอาคาร ประเภท พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม

และที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย อุตสาหกรรม

และที่พักอาศัย
รวม

ลักษณะอาคาร 10.50 84.20 5.30 100.00
การใชประโยชนที่ดิน 66.70 32.70 100.00 30.60

ตึกแถว

รวม 3.20 25.80 1.60 30.60
ลักษณะอาคาร 20.00 80.00 100.00

การใชประโยชนที่ดิน 11.10 8.20 8.10
ทาวนเฮาส

รวม 1.60 6.50 8.10
ลักษณะอาคาร 12.50 87.50 100.00

การใชประโยชนที่ดิน 11.10 14.30 12.90
บานไม

รวม 1.60 11.30 12.90
ลักษณะอาคาร 5.60 16.70 77.80 100.00

การใชประโยชนที่ดิน 33.30 33.30 28.60 29.00บานคสล.

รวม 1.60 4.80 22.60 29.00
ลักษณะอาคาร 33.30 66.70 100.00

การใชประโยชนที่ดิน 44.40 16.30 19.40บานครึ่งปูนครึ่งไม

รวม 6.50 12.90 19.40
ลักษณะอาคาร 4.80 14.50 79.00 1.60 100.00

การใชประโยชนที่ดิน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00รวม

รวม 4.80 14.50 79.00 1.60 100.00
ที่มา : จากการคํานวณ



120

ตารางที่ 4.3  สัดสวนความสัมพันธระหวางการครอบครองอาคารและการใชประโยชนอาคาร
(หนวย : เปอรเซ็นต)

การครอบครองอาคารการใชประโยชนอาคาร ประเภท
เจาของ อาศัยไมเชา ผูเชา

รวม

การใชประโยชนอาคาร 66.70 33.30 100.00
การครอบครองอาคาร 8.30 4.00 4.80พาณิชยกรรม

รวม 3.20 1.60 4.80
การใชประโยชนอาคาร 33.30 33.30 33.30 100.00
การครอบครองอาคาร 12.50 23.10 12.00 14.50พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย

รวม 4.80 4.80 4.80 14.50
การใชประโยชนอาคาร 36.70 20.40 42.90 100.00
การครอบครองอาคาร 75.00 76.90 84.00 79.00ที่พักอาศัย

รวม 29.00 16.10 33.90 79.00
การใชประโยชนอาคาร 100.00 100.00
การครอบครองอาคาร 4.20 1.60อุตสาหกรรมและที่พักอาศัย

รวม 1.60 1.60
การใชประโยชนอาคาร 38.70 21.00 40.30 100.00
การครอบครองอาคาร 100.00 100.00 100.00 100.00รวม

รวม 38.70 21.00 40.30 100.00
ที่มา : จากการคํานวณ
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ตารางที่4.4 สัดสวนความสัมพันธระหวางลักษณะที่พักอาศัยและสภาพที่พักอาศัย  (หนวย : เปอรเซ็นต)
ลักษณะที่พักอาศัยสภาพที่พักอาศัย ประเภท

ตึกแถว ทาวนเฮาส บานไม บานคศล. บานครึ่งปูนครึ่งไม
รวม

สภาพที่พัก 66.70 33.30 100.00
ลักษณะที่พัก 10.50 12.50 4.80แคบ

รวม 3.20 1.60 4.80
สภาพที่พัก 42.30 7.70 3.80 26.90 19.20 100.00
ลักษณะที่พัก 57.90 40.00 12.50 38.90 41.70 41.90กลาง

รวม 17.70 3.20 1.60 11.30 8.10 41.90
สภาพที่พัก 14.30 14.30 71.40 100.00
ลักษณะที่พัก 5.30 20.00 27.80 11.30ใหญ

รวม 1.60 1.60 8.10 11.30
สภาพที่พัก 100.00 100.00
ลักษณะที่พัก 5.30 1.60ดีเพิ่งสรางใหม

รวม 1.60 1.60
สภาพที่พัก 25.00 25.00 50.00 100.00
ลักษณะที่พัก 12.50 5.60 16.70 6.50ดีเพิ่งปรับปรุง

รวม 1.60 1.60 3.20 6.50
สภาพที่พัก 23.10 15.40 7.70 38.50 15.40 100.00
ลักษณะที่พัก 15.80 40.00 12.50 27.80 16.70 21.00พอใช

รวม 4.80 3.20 1.60 8.10 3.20 21.00
สภาพที่พัก 14.30 42.90 42.90 100.00
ลักษณะที่พัก 5.30 37.50 25.00 11.30เกา

รวม 1.60 4.80 4.80 11.30
สภาพที่พัก 100.00 100.00
ลักษณะที่พัก 12.50 1.60เกามาก

รวม 1.60 1.60
สภาพที่พัก 30.60 8.10 12.90 29.00 19.40 100.00
ลักษณะที่พัก 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00รวม

รวม 30.60 8.10 12.90 29.00 19.40 100.00
ที่มา : จากการคํานวณ
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ตารางที่ 4.5 สัดสวนความสัมพันธระหวางสภาพที่พักอาศัยและการครอบครองอาคาร (หนวย : เปอรเซ็นต)

สภาพที่พักอาศัย
การครอบ
ครองอาคาร

ประเภท แคบ กลาง ใหญ ดีเพิ่ง
สรางใหม

ดีเพิ่งปรับ
ปรุง

พอใช เกา เกามาก รวม

การครอบครองที่พัก 41.70 20.80 12.50 16.70 4.20 4.20 100.00

สภาพที่พัก 38.50 71.40 75.00 30.80 14.30 100.00 38.70
เจาของ

รวม 16.10 8.10 4.80 6.50 1.60 1.60 38.70

การครอบครองที่พัก 53.80 15.40 7.70 23.10 100.00

สภาพที่พัก 26.90 28.60 100.00 23.10 21.00
อาศัยไมเชา

รวม 11.30 3.20 1.60 4.80 21.00

การครอบครองที่พัก 100.00 36.00 4.00 24.00 24.00 100.00

สภาพที่พัก 100.00 34.60 25.00 46.20 85.70 40.30
ผูเชา

รวม 4.80 14.50 1.60 9.70 9.70 40.30

การครอบครองที่พัก 4.80 41.90 11.30 1.60 6.50 21.00 11.30 1.60 100.00

สภาพที่พัก 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
รวม

รวม 4.80 41.90 11.30 1.60 6.50 21.00 11.30 1.60 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ
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สวนเจาของที่ดินที่ไมไดพักอาศัยอยูในชุมชนนั้น รอยละ 50.52 มีการพัฒนาที่ดิน
ของตนเองดวยการพัฒนาเปนบานใหเชาเปนสวนใหญ สําหรับเจาของที่ดินที่มีที่ดินเปลายังไมได
พัฒนานั้นซึ่งมีอยูรอยละ 49.48 สาเหตุสวนใหญเนื่องมาจากตนเองมีที่พักอาศัยอยูที่อ่ืนแลวจึงยัง
ไมมีความจําเปนจะตองพัฒนาที่ดินบริเวณนี้  และมีความเห็นวา ชุมชนยังไมนาอยูเทาที่ควร รอย
ละ31.90 และจะเก็บไวขายตอหรือใหลูกหลาน รอยละ17.0 และสาเหตุที่ทั้งผูเชาและเจาของที่ดิน
เลือกพักที่อาศัยอยูในบริเวณชุมชนนี้ 3 อันดับแรก คือความสะดวกในการเดินทางไปมายังสถานที่
ตางๆในตัวเมือง , ใกลตลาดเมืองใหมซึ่งเปนแหลงขายของสดและผลไมแหลงใหญของเทศบาล 
และ ราคาที่พักที่มีใหเชาในชุมชนมีราคาไมแพง

ดังนั้นจะเห็นวาหากชุมชนไดรับการพัฒนาใหมีความนาอยู มีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่สมบูรณและเพียงพอตอความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน รวมทั้ง
แกไขปญหาตางๆที่มีอยู ไมวาจะเปนทางดานกายภาพ เศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม ก็นาจะเปนแรง
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ดินโดยเอกชนซึ่งเปนเจาของที่ดิน ทั้งที่อาศัยอยูและไมไดพักอาศัยอยู
ในชุมชน ซึ่งอาจจะกอใหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชุมชนจากเดิมซึ่งมีการใช
ประโยชนที่ดินเปนที่พักอาศัยโดยเฉพาะอาคารหรือบานใหเชาอยูจํานวนมาก ทําใหประชาชนที่
อาศัยในชุมชนนี้สวนหนึ่งไมใชคนในพื้นที่แตเขามาอยูในชุมชนนี้เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพ
มากกวาโอกาสทางการศึกษาเสียเปนสวนใหญ สังเกตไดจากสํารวจในพื้นที่ไมมีอาคารประเภทหอ
พักหรืออพารทเมนตใหเชา  สวนใหญอาคารที่มีการครอบครองในลักษณะการเชารายเดือน  เปน
ตึกแถว 1-3 ชั้น รอยละ 16.1 บานครึ่งปูนครึ่งไม รอยละ 9.7 และบานไม 1-2 ชั้น รอยละ8.1 ซึ่ง
เปนลักษณะของการเชาอยูเปนครอบครัว และเนื่องจากทําเลที่ตั้งของชุมชนนี้อยูใจกลางเมือง ติด
ถนนใหญสายหลัก ทําใหการเดินทางไปมายังพื้นที่ภายนอกชุมชนคอนขางสะดวก สอดคลองกับ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการเลือกพักอาศัยในพื้นที่นี้ อีกทั้งในอนาคตเทศบาลมีแผนงานใน
การกอสรางถนนบริเวณคลองตายดายหลังชุมชนซึ่งเปนการเพิ่มเสนทางการสัญจรใหกับชุมชนอีก
ทางหนึ่ง ซึ่งคาดวามีผลทําใหในอนาคตพื้นที่ชุมชนนี้มีแนวโนมการขยายตัวทั้งในดานประชากร
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินมากยิ่งขึ้น โดยในการหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อรองรับ
การเติบโตของชุมชนนั้น ตองพิจารณานโยบายการพัฒนาในระดับสูงไมวาจะเปนนโยบายการ
พัฒนาระดับจังหวัด  และแผนพัฒนาเทศบาลประกอบกันไปดวย  เพื่อใหการขยายตัวของชุมชน
ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม  
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ตารางที่ 4.6 สัดสวนความสัมพันธระหวางการครอบครองอาคารและลักษณะที่พักอาศัย (หนวย : เปอรเซ็นต)

ที่พักอาศัยการครอบ
ครองอาคาร

ประเภท
ตึกแถว ทาวนเฮาส บานไม บานคสล. บานปูนครึ่งไม

รวม

การครอบครองอาคาร 25.00 4.20 12.50 50.00 8.30 100.00

ที่พักอาศัย 31.60 20.00 37.50 66.70 16.70 38.70
เจาของ

รวม 9.70 1.60 4.80 19.40 3.20 38.70

การครอบครองอาคาร 23.10 23.10 23.10 30.80 100.00

ที่พักอาศัย 15.80 60.00 16.70 33.30 21.00
อาศัยไมเชา

รวม 4.80 4.80 4.80 6.50 21.00

การครอบครองอาคาร 40.00 4.00 20.00 12.00 24.00 100.00

ที่พักอาศัย 52.60 20.00 62.50 16.70 50.00 40.30
ผูเชา

รวม 16.10 1.60 8.10 4.80 9.70 40.30

การครอบครองอาคาร 30.60 8.10 12.90 29.00 19.40 100.00

ที่พักอาศัย 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
รวม

รวม 30.60 8.10 12.90 29.00 19.40 100.00

ที่มา : จากการคํานวณ
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4.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
รายไดของกลุมตัวอยาง ประชาชนทั่วไปมีรายไดคอนขางต่ํา ซึ่งอยูระหวาง 4,000-

6,000 บาท รอยละ 35.09และรอยละ21.05 มีรายไดต่ํากวา 4,000 บาท สวนใหญไมมีอาชีพเสริม 
และตองการที่จะใหมีแหลงงานในชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนไดมีงานทําและเปนการเพิ่มรายไดอีก
ทางหนึ่งดวย เมื่อพิจารณาจากการครอบครองที่ดิน จะเห็นวาประชาชนที่มีรายไดต่ํามักมสีถานะ
เปนผูเชา และประกอบอาชีพรับจางและคาขาย ( ดูตารางที่ 2 ) ดังนั้นประชากรในกลุมนี้จึง
ตองการใหเกิดการพัฒนาในดานที่จะทําใหเศรษฐกิจและความเปนอยูของตนดีขึ้น แตประชากรใน
กลุมนี้ไมมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาพื้นที่โดยตรงเนื่องจากไมใชเจาของที่ดินและสามารถยาย
ออกจากชุมชนไดทุกเมื่อ

สวนประชาชนที่เปนเจาของที่ดิน รอยละ 36.80 มีรายไดสูงกวา 25,000 บาทเปน
อันดับหนึ่ง และรอยละ 30.18 มีรายได 20,001-25,000 บาท เปนอันดับสอง เจาของที่ดินบางราย
มีอาคารหรือบานใหเชาในชุมชน เปนสัดสวนใกลเคียงเจาของที่ดินที่ไมมีอาคารหรือบานใหเชา 
โดยเจาของที่ดินใหเหตุผลในการทําอาคารหรือบานใหเชาในชุมชนวา สวนใหญรอยละ 46.1 มี
ความคิดเห็นวา อยูใกลที่พักของตนเอง สันนิษฐานวาเจาของที่ดินบางทานมีที่ดินในชุมชนนี้หลาย
แปลงและแปลงที่ไมไดปลูกสรางที่พักอาศัยของตนก็ทําการสรางบานเชาแทนเพื่อไมใหที่ดินถูก
ปลอยใหรกรางโดยบานเชาเหลานี้มักจะมีลักษณะเปนตึกแถวชั้นเดียวหลายคูหาติดกัน และ รอย
ละ 27.0 เห็นวาทําเลที่ตั้งดี เพราะใกลโรงพยาบาลและสวนสาธารณะ นาจะมีอาคารหรือบานให
เชาบนที่ดินของตนเอง ดีกวาปลอยที่ดินใหเปลาประโยชน และถาไมนับกิจการบานเชา เจาของที่
ดินรอยละ 64.8 ไมมีอาชีพเสริม ผูที่มีอาชีพเสริมนั้นสวนใหญจะมีสวนผลไมหรือสวนยางอยูนอก
เมือง หรือไมก็คาขาย และรอยละ 52.1 ไมตองการใหมีแหลงงานในพื้นที่ชุมชนเพราะคิดวาอาจ
เกิดความพลุกพลานและตองการความสงบเปนเหตุผลหลัก สวนรอยละ 48.9 ตองการใหมีแหลง
งานเนื่องจากตองการใหคนในชุมชนมีงานทํา ซึ่งอาจจะชวยลดปญหาในดานสังคมอื่นๆไดดวย

จะเห็นวาประชากรในกลุมที่เปนเจาของที่ดินสวนใหญคอนขางมีความมั่นคงทาง
ดานเศรษฐกิจ และเปนกลุมที่มีความสําคัญเพราะเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับการพัฒนา
ชุมชน เปนกําลังสําคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เพราะมีที่ดินของตนเปนทุน โดยเฉพาะผูที่ปลอยที่
ดินใหรกรางโดยไมทําใหเกิดประโยชนใด หากมีการพัฒนาพื้นที่ของตนก็อาจจะกอใหเกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิหรือดานอื่นๆตอไป ซึ่งอาจสงผลทําใหความเปนอยูของประชาชนในชุมชนดีขึ้น



126

-

4.1.4 ลักษณะทางดานกายภาพ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหา ผลกระทบ และขอเสนอแนะในการ

แกปญหาในดานกายภาพของชุมชน 2 อันดับแรกมีดังนี้

ตารางที่ 4.7 แสดงปญหา ผลกระทบและขอเสนอแนะทางดานกายภาพ

ปญหาดานกายภาพ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ

1.ขาดความรมร่ืนเรียบรอย        
สวยงาม รอยละ 33.33
2 .บ า น เ รื อ น ไ ม มี ค ว า ม เ ป น
ระเบียบและอยูอยางแออัด รอย
ละ 21.67

1.ถนนในชุมชนมีความคดเคี้ยว
และคับแคบอันเนื่องจากแนว
อาคารไมเปนระเบียบและอาคาร
เกิดขึ้นกอนที่จะมีถนน รอยละ 
44.44
2.เกิดแหลงเสื่อมโทรมหรือม่ัวสุม
ในบริเวณพื้นที่รกราง รอยละ 
33.33

1.สรางความรวมมือกันของคนใน
ชุมชนโดยอาศัยผูนําชุมชนในการ
พัฒนาที่พักอาศัยของตน เชน จัด
หนาบานใหนามอง ปลูกตนไมใหรม
ร่ืน ปรับปรุงอาคารบานเรือนของตน
ที่ทรุดโทรม รอยละ 49.17
2.พัฒนาพื้นที่รกรางวางเปลาให
เกิดประโยชนโดยอาศัยอํานาจรัฐ
และมาตราการทางกฎหมายเขา
ควบคุม รอยละ 31.67

จากปญหาและผลกระทบทางดานกายภาพดังกลาวสามารถวิเคราะหไดโดยเมื่อ
พิจารณาสภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีต พบวามีการกอสรางอาคารบานเรือนใน
ชุมชนกอนที่จะมีการวางผังโครงขายเสนทางคมนาคม มีแตเพียงถนนเสนหลักเพียงไมกี่สาย สวน
เสนทางการสัญจรลึกเขาไปภายในพื้นที่มีลักษณะเปนทางเกวียนหรือทางเทา ทําใหการขยายตัว
ของการตั้งถิ่นฐาน และอาคารบานเรือนเปนไปอยางไมมีทิศทางและไมเปนระเบียบ จึงสงผลมาถึง
ปจจุบันทําใหการสรางถนนมีขอจํากัด เกิดเสนทางที่มีความคดเคี้ยวตามแนวการปลูกสรางอาคาร
บานเรือน และสงผลทําใหความกวางของถนนและทางเทาถูกจํากัดดวยเชนกัน   ทําใหไมสามารถ
กอสรางหรือประดับประดา street furnitures ใดๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพื่อความสวยงาม
ได ซึ่งบางจุดก็ไมมีทางเทาเลย บางจุดยังมีแตทางเดินเทา ทําใหบริเวณนั้นเปนจุดอับของชุมชน 
เกิดเปนแหลงมั่วสุมได
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สวนขอเสนอแนะในการแกปญหา สวนใหญเสนอความคิดเห็นในลักษณะที่ตอง
อาศัยความรวมมือกันของคนในชุมชนซึ่งจําเปนจะตองมีการอาศัยผูนําชุมชนเปนผูชี้นํา ประกอบ
กับใชมาตรการทางกฎหมายเขาควบคุมและแกไขปญหา โดยเฉพาะปญหาที่ไมสามารถแกไขเพียง
ลําพังโดยคนในชุมชน เชน การพัฒนาที่รกรางวางเปลาของเจาของที่ดินที่ไมยอมทําประโยชนใดๆ
ใหเกิดแกที่ดินตนเอง การแกไขปญหาแหลงมั่วสุมตางๆ เปนตน

                       แผนภูมิที่ 4.6  แสดงปญหาดานกายภาพ
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4.1.5 การคมนาคมขนสง
ลักษณะการเดินทางเขาและออกจากชุมชน จากที่พักอาศัยไปยังสถานที่สําคัญ

ตางๆ เชน ยานพานิชยกรรม ยานราชการ ที่ทํางาน ตลาด สวนใหญใชระยะทางในการเดินทาง
ประมาณ 1-3 กม.ใชเวลา 10-30 นาที สวนตลาดสดนั้นใชระยะทางในการเดินทางนอยกวา 1 กม. 
ซึ่งใชเวลานอยกวา 10 นาที ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณใกลเคียง มีตลาดเมืองใหมซึ่งเปนตลาดสดที่
ใหญที่สุดในเขตเทศบาลตั้งอยูใกล และประชาชนในเมืองสวนใหญนิยมไปใชบริการ ดังนั้นจึงมี
ความสะดวกในการเดินทางไปใชบริการ สวนวิธีการเดินทางของประชาชนในชุมชนนิยมใชจักร
ยานยนตรเปนยานพาหนะในการเดินทาง สันนิษฐานวาแทบทุกครัวเรือนจะมีรถจักรยานยนตรใช
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อยางนอยครัวเรือนละ 1 คัน และเนื่องจากลักษณะทางดานกายภาพของชุมชน ถนนมีความคด
เคี้ยวและแคบ ทําใหรถรับจางหรือรถประจําทางไมคอยสัญจรผานเขามาในพื้นที่ชุมชนมากนัก 
สวนใหญจึงนินมใช ยานพาหนะสวนตัวเสียมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งรถจักรยานยนตรซึ่งมี
ความคลองตัวและสะดวกในการเดินทางสูงกวารถยนตร ซึ่งนิยมเปนอันดับสอง

ตารางที่ 4.8 ความหางไกลและวิธีการเดินทางของประชาชนในชุมชน

ความหางไกลและวิธีการเดินทาง           จากที่พักอาศัยไปยัง  ( รอยละ )
ยานพานิชย สถานที่ราช

การ
ที่ทํางาน ตลาด

ระยะทางในการเดิน
ทาง

<1 กม. 19.61 9.60 25.60 55.80

1-3 กม. 54.90 80.80 30.80 28.80
3-5 กม. 19.61 9.60 20.50 13.50
> 5 กม. 5.88 0.00 23.10 1.90

ระยะเวลาในการเดิน
ทาง

< 10 นาที 30.00 15.70 33.30 60.80

10-30 นาที 56.00 76.50 44.40 29.40
>30 นาที 14.00 7.80 22.20 9.80

พาหนะในการเดินทาง รถประจําทาง 7.14 8.60 9.10 6.90
จักรยานยนตรสวนตัว 67.86 65.50 56.80 74.10
จักรยานยนตรรับจาง 3.57 1.70 4.50 0.00

สามลอ 3.57 1.70 0.00 0.00
รถยนตร 10.71 13.80 13.60 6.90
จักรยาน 7.14 6.90 9.10 3.40
เดิน 0.00 1.70 6.80 8.60
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ในเรื่องของปญหา ผลกระทบและขอเสนอแนะในการแกปญหาที่เกี่ยวกับการ
คมนาคมขนสงในชุมชน กลุมตัวอยางสวนใหญทั้งประชาชนทั่วไปและเจาของที่ดินมีความคิดเห็น
3อันดับแรกดังนี้

ตารางที่ 4.9 แสดงปญหา ผลกระทบและขอเสนอแนะทางดานการคมนาคมขนสง

ปญหาการคมนาคม ผลกระทบ ขอเสนอแนะ

1.ถนนหรือทางเทาแคบไมได
มาตรฐาน รอยละ 41.51

2.รถรับจางหรือรถประจําทางมี
นอย รอยละ 18.87

3.ถนนมีความคดเคี้ยวมาก
รอยละ 13.21

1.การสัญจรออกนอกชุมชนไม
สะดวก รอยละ 52.17

2. เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง รอยละ 
28.26

3.ตองเดินเทาไกลกวาจะถึงจุดรอ
รถ รอยละ 19.57

1. ปรับปรุงถนนและทางเทาใหได
มาตรฐาน รอยละ 42.86

2. ตัดถนนเพิ่มและขยายผิวถนนใน
บริ เวณที่ เหมาะสม  รอยละ  
24.49

3. จัดใหมีสถานีรับสงผูโดยสาร รอย
ละ 18.37

แผนภูมิที่  4.7 แสดงปญหาดานการคมนาคม
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 เมื่อพิจารณาปญหาและผลกระทบดานการคมนาคมแลวจะเห็นวามีความเกี่ยวเนื่องกัน
กับดานกายภาพ โดยเฉพาะปญหาถนนหรือทางเทาคับแคบ และปญหาความคดเคี้ยวของถนน ซึ่ง
สันนิษฐานวาเกิดจากการที่มีการปลูกสรางบานเรือนขึ้นกอนที่จะมีเสนทางคมนาคม ซึ่งสงผลให
เกิดปญหาการไมคอยมีรถประจําทางหรือรถรับจางผานเขามาในชุมชน ทําใหตองเดินเทาออกไปที่
ถนนใหญเพื่อเรียกรถ และในบางเสนทางรถยนตหรือรถขนาดใหญไมสามารถสวนกันไดอยาง
สะดวก การสัญจรไปมาจึงคอนขางลําบากในบางจุด และทําใหเกิดอุบัติเหตุได เชน บริเวณซอย
นางเนี่ยว ซอยกํานันดวง จากการสัมภาษณประชาชนที่มีบานเรือนอยูในถนนหรือซอยที่คับแคบ
นั้น บางทานใหความเห็นวามีความเคยชินเสียแลวกับการที่ตองขับข่ียานพาหนะของตนไปบนถนน
คับแคบและคดเคี้ยวเพราะคิดวาคงไมสามารถปรับปรุงหรือขยายผิวจราจรไดอีกแลวเพราะมี
อาคารบานเรือนปลูกสรางกันอยางหนาแนน  แตจากขอเสนอแนะ ประชาชนสวนใหญในชุมชนยัง
ตองการที่จะใหมีการปรับปรุงเสนทางการสัญจรใหไดมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความสะดวกมายิ่งขึ้น 
รวมทั้งการจัดใหมีสถานีรับสงผูโดยสารภายในชุมชน หากปญหาดานการคมนาคมไดรับการแกไข 
อาจจะกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่นๆมากยิ่งขึ้น เพราะเสนทางการคมนาคมเปนปจจัยสําคัญใน
การดึงดูดใหเอกชนเขามาพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะเจาของที่ดินที่ยังไมพัฒนาที่ดินของตน อีกทั้งยัง
เปนการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได อีกดวย                            

4.1.6 การสาธารณูปโภค
เนื่องจากพื้นที่ชุมชนต้ังอยูในเขตเทศบาล สาธารณูปการที่จําเปนสวนใหญจะมีการ

กระจายที่ทั่วถึงแตอาจะมีปญหาในแงของคุณภาพของการใหบริการและการบํารุงรักษาจากภาค
รัฐ ซึ่งอาจเกิดจากขาดการดูแลและตรวจสอบอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดปญหา หรือความไม
สะดวกในการใชงาน ดังตอไปนี้

- ประปา ประชากรสวนใหญใชน้ําประปาเทศบาลในการอุปโภคบรโิภครอยละ 
91.50 และใชน้ําบาดาล รอยละ 8.50 ซึ่งสาเหตุที่ไมใชน้ําประปานั้นเนื่องมาจากน้ําประปาไหลไม
แรงและไมสะอาด สวนผูที่ใชน้ําประปาอยูแลวนั้นสวนใหญเห็นวาน้ําประปาไมสะอาดพอที่จะใช
ในการบริโภค ซึ่งขอเท็จจริงที่ไดจากกองการประปา เทศบาลนครยะลา น้ําประปานั้นมีความ
สะอาดพอที่จะใชในการอุปโภค บริโภค แตเนื่องจากทอสงนํ้ามีอายุการใชงานนานหลายปจึงมี
สภาพเกา ทําใหน้ําประปาที่ไหลเขาสูครัวเรือนไมสะอาดเทาที่ควร
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- ไฟฟา ประชาชนสวนใหญมีไฟฟาใชในครัวเรือนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค รอย
ละ 96.67 แตปญหาที่พบจากการใชบริการนั้นเปนปญหาเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะเสียสวนใหญ
คือแสงสวางตามทางเทาและถนนไมเพียงพอ รอยละ 50.00 ไฟฟาตามถนนและทางเทาขัดของ
บอย รอยละ 43.33

- โทรศัพท กลุมตัวอยางรอยละ 61.67 ใชโทรศัพทบาน และรอยละ 31.67 ใช
บริการโทรศัพทสาธารณะ ซึ่งมีปญหาในการใชบริการคือโทรศัพทขัดของบอย และในบางพื้นที่ของ
ชุมชนโทรศัพทสาธารณะมีจํานวนนอยหรือไมมีเลยซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ

- ระบบการระบายน้ํา สวนใหญมีการระบายน้ําลงทอสาธารณะทั้งน้ําฝนและน้ํา
ทิ้งจากครัวเรือน แตในบางพื้นที่ไมมีทอระบายน้ํา ทําใหเกิดน้ําทวมขัง  โดยเฉพาะในฤดูฝน หรือ
ชวงที่ฝนตกหนัก

4.1.7 การสาธารณูปการ
สาธารณูปการซึ่งไดแก สถานพยาบาล สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน จะอยูไมไกล

จากชุมชนซ่ึงใชระยะเวลาในการเดินทางนอยกวา 10 นาที ระยะทางนอยกวา 1 กม. สถาน
พยาบาลที่ใกลชุมชน ไดแกโรงพยาบาลศูนยยะลาเปนโรงพยาบาลของรัฐซึ่งประชาชนสวนใหญใน
ชุมชนใชบริการ และโรงพยาบาลสิโรรส ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนตั้งอยูในชุมชนแตประชากรกลุม
ตัวอยางในชุมชนจะไมนิยมใชบริการ เนื่องจากมีคาใชจายสูงและสวนใหญเปนผูมีรายไดต่ํา สวน
สาธารณะที่เปนที่นิยมของคนในชุมชนคือศูนยเยาวชนซึ่งตั้งอยูไมไกลจากชุมชน

ตลาดสด สถานศึกษา สถานีตํารวจ จะใชเวลาในการเดินทางที่ไกลกวา โดยใชเวลา 
10-30 นาที ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเสนทางในการเดินทางไปยังตลาดสดและสถานศึกษาตางๆในเขต
เทศบาลนั้น จะตองผานบริเวณที่มีการจราจรคับค่ัง ทั้งๆที่ระยะทางนั้นนอยกวา 1 กม. สวนสถานี
ตํารวจมีระยะทางในการเดินทางที่ไกลกวาคือ1-3 กม. และคนสวนใหญนิยมใชจักรยานยนตรสวน
ตัวเปนพาหนะในการเดินทาง
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ตารางที่ 4.10 แสดงความหางไกลและวิธีการเดินทางจากชุมชนไปยังแหลงสาธารณูปการตางๆ

สาธารณูปการ สถาน
พยาบาล

สวน
สาธารณะ

สนามเด็ก
เลน

ตลาดสด สถาน
ศึกษา

สถานี
ตํารวจ

ยานพาหนะที่ใช รถยนตสวนตัว 26.90 15.00 16.10 23.90 30.80 23.50
ในการเดินทาง รถจักรยาน

ยนตร
61.50 57.50 71.00 63.00 61.50 64.70

รถรับจาง 7.70 0.00 0.00 6.50 3.80 8.80
เดิน 3.80 27.50 12.90 6.50 3.80 2.90
อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ความหางไกล นอยกวา 1
กม.

50.00 72.20 61.30 54.50 50.00 18.20

จากที่พักอาศัย 1-3 กม. 41.70 16.70 25.80 36.40 35.70 72.70
3-5 กม. 6.30 8.30 9.70 9.10 14.30 9.10

มากกวา 5 กม. 2.10 2.80 3.20 0.00 0.00 0.00
ระยะเวลา นอยกวา 10

นาที
48.90 60.00 60.70 38.60 25.90 18.20

ในการเดินทาง 10-30 นาที 48.90 40.00 39.30 59.10 70.40 81.80
มากกวา30

นาที
2.10 0.00 0.00 2.30 3.70 0.00

จากการสัมภาษณผูที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลสิโรรสนั้น สวนใหญไมใชคนในชุม
ชน มีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่อ่ืนของเมือง ผูที่มาใชบริการในโรงพยาบาลเปนบุคคลทั่วไป ที่อาจจะ
ไมใชคนในชุมชนเชนกัน โดยสวนใหญผูที่เขามาใชบริการเปนผูมีรายไดดี ตองการหลีกหนีความ
แออัดในการเขารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐและตองการความสะดวกรวดเร็วในการเขารับ
การรักษา สามารถกลาวไดวา โรงพยาบาลในชุมชนแหงนี้ไมใชแหลงงานของคนในชุมชน และไม
ไดรองรับความตองการทางดานสาธารณูการของคนในชุมชนโดยตรงเพราะรอยละ 35.09 มีรายได
4,000 – 6,000 บาท และรอยละ 21.05 มีรายไดต่ํากวา 4,000 บาท จะเห็นวาประชาชนกวาครึ่งมี
รายไดคอนขางต่ํา จากการสัมภาษณ คนสวนใหญไปใชบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ ถามีรายไดสูง
ขึ้นมาและเจ็บปวยเล็กนอยก็จะเลือกไปใชบริการที่คลีนิคแทน
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ปญหาและผลกระทบทางดานสาธารณูปการตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
สามารถสรุปไดดังนี้

ตารางที่ 4.11 แสดงปญหา และผลกระทบตางๆในดานสาธารณูปการในชุมชน
ประเภทสาธารณูปการ ปญหา ผลกระทบ

สถานพยาบาล 1. การบริการไมดี รอยละ 40.63
2.เจาหนาที่ไมเพียงพอกับผูใชบริการ รอย
ละ 31.25

1.ตองไปใชบริการที่อื่นซ่ึงมีคารักษาแพงกวาใน
บางครั้ง เชนคลีนิค 41.38%
2.ตองไปใชบริการที่อื่นซ่ึงอยูไกล 31.03%

สวนสาธารณะ 1.จํานวนผูใชบริการมีจํานวนมาก 45.16 
%
2.ขาดการดูแลรักษา 25.81%

1.เกิดความแออัดในการใชบริการ 24.14%
2.ที่จอดรถไมเพียงพอ 20.69%
3.เกิดความเสื่อมโทรม 20.69 %

สนามเด็กเลน 1.เครื่องเลนมีจํานวนนอย 44.83%
2.ขาดการดูแลรักษา27.59%

1.เด็กตองเลนหนาบานหรือบนถนน รอยละ 42.86
2.เด็กๆอาจไดรับอันตรายจากเครื่องเลนที่ขาดการ
ดูแลและซอมแซม 42.86 %

ตลาดสด 1.ไมมีที่จอดรถหรือมีแตไมเพียงพอ43.24 
%
2.ขาดการดูแลรักษา 40.54%

1.การจราจรติดขัด 51.43 %
2.ทรุดโทรมและสกปรก 31.43 %

สถานศึกษา 1.อยูไกล 35.00%
2.จํานวนสถานศึกษาไมเพียงพอ รอยละ
30.00 %

1.ตองไปศึกษาที่อื่นเชน ตางจังหวัด หรือ กทม. 
หรือ ทํางาน 53.33 %
2. การเดินทางไมสะดวก 26.67 %

สถานีตํารวจ 1.ไมมีสถานีตํารวจยอยในชุมชน 54.76 
%
2.ไมมีสายตรวจลาดตระเวนในเวลากลาง
คืน 30.95%

1.มีแหลงมั่วสุมยาเสพติด 55.26 %
2.ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 44.74
%

4.1.8 ลักษณะทางดานสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนที่เกิดจากสถานประกอบการ เชน โรงงานอุตสาหกรรม

อูซอมรถ ไมมีสถานประกอบการใดๆที่กอใหเกิดปญหาที่รุนแรง มีเพียงแตสถานบันเทิงที่มีลักษณะ
เปนรานอาหารเปดเพลงเสียงดังในเวลากลางคืน

 ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชนสวนใหญเปนปญหาน้ําทวมขัง รอยละ
70.69 โดยเฉพาะในฤดูฝน หรือชวงที่ฝนตกหนัก ซึ่งเกิดจากสภาพทางภูมิสาสตรของพื้นที่ที่มี
ความลาดชันไมเทากัน ประกอบกับระบบการระบายน้ําที่ไมดีอันเนื่องมาจากในบางพื้นที่ของชุม
ชนโดยเฉพาะบริเวณดานในพื้นที่ชุมชนที่ไมติดกับถนนสาธารณะจะไมมีทอระบายน้ํา ทําให
ระบายน้ําไมทัน เกิดน้ําทวมขัง สวนปญหารองลงมาคือปญหาขยะเนาเหม็น สาเหตเุนื่องมาจาก



134

-

บริเวณจุดทิ้งขยะหรือถังขยะไมถูกสุขลักษณะ มีสภาพทรุดโทรม และประชาชนบางสวนไมทิ้งขยะ
ในจุดที่กําหนด จากการสอบถามประชาชนนั้น การจัดเก็บขยะของเทศบาลมีการจัดเก็บทุกวัน 
บางชวง 1-3 วันเก็บ 1 คร้ัง ซึ่งประชาชนจะนําขยะมาทิ้งที่จุดทิ้งขยะหรือเทศบาลมาจัดเก็บหนา
บาน ในกรณีที่วางขยะไวบริเวณหนาบาน ซึ่งนาจะกอใหเกิดปญหาขยะเนาเหม็นถาหากเทศบาล
จัดเก็บลาชา

4.1.9 ลักษณะทางดานสังคม
จากการสอบถามโดยใชแบบสอบถาม ประชาชนบางสวนในชุมชนไมทราบวาในชุม

ชนของตนมีผูนําชุมชนถึง  รอยละ 43.40      ซึ่งจากการสํารวจพบวา ในชุมชนนี้มีผูนําชุมชน    คือ 
นางพรรณี  สูยะนันท ซึ่งใชบานผูนําชุมชนบริเวณปลายถนนคูหามุขเปนศูนยรวมในการประชุม
หรือทํากิจกรรมตางๆของชุมชน และรอยละ 42.55 คิดวาไมมีการทํากิจกรรมภายในชุมชน จาก
การสอบถามผูนําชุมชนนั้นปรากฏวามีการทํากิจกรรมภายในชุมชน เชน การทําบุญประจําป  และ
ไมเคยเขารวมกิจกรรม รอยละ46.77 เขารวมกิจกรรมรอยละ 35.48 นอกจากนี้มักจะไมทราบขาว
การทํากิจกรรมของชุมชน สวนปญหาดานสังคมนั้นสวนใหญเห็นวาในชุมชนนี้มีแหลงมั่วสุมยา
เสพติดและการพนัน เปนปญหา 2 อันดับแรก ซึ่งทําใหประชาชนในชุมชนรูสึกขาดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  แตเมื่อถามถึงความตองการยายไปอยูที่อ่ืนหรือไมหากมีโอกาส ผูตอบแบบ
สอบถามสวนใหญรอยละ 78.3 ไมตองการยายเนื่องจากยังเห็นวาพื้นที่นี้ยังมีความสะดวกใน
หลายๆดาน โดยเฉพาะดานสาธารณูปการ เชนใกลโรงพยาบาล ตลาด สวนสาธารณะ ซึ่งอยูมา
ไกลมากนักจากชุมชน โดยรอยละ 21.70 มีความตองการที่จะยายหากมีโอกาส เนื่องจากพื้นที่นี้มี
ความแออัด วุนวาย และมีแหลงมั่วสุม
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                                           แผนภูมิที่  4.8    แสดงสัดสวนของปญหาทางสังคม
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4.1.10 จุดเดนและจุดดอยของชุมชน
 ประชาชนกลุมตัวอยางทั้งที่เปนประชาชนทั่วไปและประชาชนที่เปนเจาของที่ดินมี

ความคิดเห็นวาพื้นที่ชุมชนนี้มีจุดเดนในแงของทําเลที่ตั้งซึ่งใกลกับตลาดเมืองใหมซึ่งเปนแหลงขาย
ของสดและผลไมแหลงใหญของอีกทั้งฝงตรงขามกับชุมชนเปนศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่ง
เปนสถานที่ออกกําลังกายยอดนิยมของชาวยะลา สวนจุดดอยนั้นเห็นวา การจราจรภายในชุมชน
ไมสะดวก เนื่องจากมีถนนและตรอกซอกซอยอยูเปนจาํนวนมากซึ่งลวนแตมีความคับแคบและคด
เคี้ยว ทําใหระบบขนสงมวลชนหรือรถรับจางทั่วไปไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง

4.1.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
จากสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของชุมชน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ชุมชนนี้สม

ควรไดรับการพัฒนา เพื่อใหเกิดความนาอยูยิ่งขึ้นเปนเหตุผลแรก เพราะประชาชนสวนใหญยัง
ตองการที่จอาศัยอยูในชุมชนนี้ตอไปอีกในอนาคต และรอยละ 28.21 ของเจาของที่ดินเห็นวาควร
พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงใหมีความสมบูรณ เชื่อมโยงกันอยางมีระบบ เพื่อแกปญหา
โครงขายถนนที่มีความคดเคี้ยวและไมไดมาตรฐานดังที่เปนอยูในปจจุบัน สวนอันดับรองลงมารอย
ละ 25.64 เห็นวา ควรพัฒนาเปนยานพานิชยกรรมใหมของเมือง เนื่องจากในอนาคตจะมีการตัด
ถนนผานหลังชุมชนซ่ึงสามารถเชื่อมตอกับตลาดเมืองใหมได ซึ่งจะมีผลใหชุมชนมีการขยายตัว
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ออกไปทางดานหลังมากยิ่งขึ้น  สวนผูที่ไมเห็นดวยมีรอยละ 11.80 ซึ่งสวนใหญใหเหตุผลวา มี
ความเคยชินแลวกับส่ิงที่เปนอยู

สําหรับวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา กลุมตัวอยางที่เปนเจาของที่ดินตองการให
มีการพัฒนาในลักษณะการฟนฟูเมืองโดยปรับปรุงเมืองใหสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในปจจุบันที่ไมเหมาะสมหรือบริเวณที่เปนแหลงเสื่อมโทรม ยุทธวิธีที่นํามา
ใชมีทั้งการกอสรางขึ้นใหมในรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม การปรับปรุงฟนฟู และการอนุรักษ โดย
ปฏิบัติตามผังเมืองรวม เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอม และความเปนอยูในชุมชนใหดีขึ้น สวนวิธีการ
รองลงมาซึ่งกลุมตัวอยางที่เปนเจาของที่ดินรอยละ 34.29 ตองการพัฒนาคือวิธีการจัดรูปที่ดิน ซึ่ง
เปนกระบวนการจัดการชุมชนใหนาอยูข้ึนโดยไมตองมีการเวนคืน มีการปนสวนที่ดินควบคูไปกับ
การจัดรูปแปลงที่ดินใหที่ดินทุกแปลงติดถนน มีโครงขายสาธารณูปโภคครบครัน และมูลคาของที่
ดินก็สูงขึ้นดวยเชนกัน และกลุมตัวอยางที่เปนเจาของที่ดินสวนใหญยินดีที่จะสละที่ดินบางสวน
หากจะตองมีพัฒนาชุมชนโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน สวนผูที่ไมยินดีสละที่ดินนั้นสวนใหญไมใชเจาของ
ที่ดินจึงไมสามารถตัดสินใจหรือสละที่ดินใหได อยางไรก็ตามผูที่ไมออกความเห็นตอความเหมาะ
สมในดานการพัฒนาและวิธีการพัฒนา ยังมีความตองการใหเห็นการพัฒนาในลักษณะใดก็ไดให
ชุมชนและสวนรวมมีความเปนอยูที่ดีข้ึน

เมื่อสอบถามถึงโครงการตัดถนนบริเวณดานหลังชุมชนตรงคลองตายนั้น สวนใหญ
เกือบ 96.45 ไมทราบวาจะมีการพัฒนาเสนทางการสัญจรอีกเสนในอนาคต สวนใหญรอยละ
30.24 มีคิดเห็นตอการตัดถนนดังกลาววาจทําใหการเดินทางไปยังตลาดเมืองใหมสะดวกขึ้น รอย
ละ26.10 คิดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะดานหลังชุมชน อาจ
มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปนยานพานิชยกรรมหรือตลาด เพื่อเชื่อมโยงการใชประโยชนที่ดินใหสอด
คลองกับตลาดเมืองใหม และประชาชนที่เปนเจาของที่ดินสวนใหญรอยละ 61.23 เห็นดวยหากมี
การจัดทําผังเมืองเฉพาะสําหรับชุมชนของตน ดวยเหตุผลที่คิดวาจะสามารถแกไขปญหาที่มีอยู
ควบคูไปกับการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคต สวนผูที่ไมเห็นดวยนั้นก็เนื่องมา
จากมีความคิดเห็นวาจะเปนการจํากัดสิทธิของเจาของที่ดินในการใชประโยชนที่ดินและอาคาร
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4.2 การวิเคราะหพื้นที่ชุมชน
จากการสรุปผลการตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางถือวาเปนตัวแทนของประชาชนใน

ชุมชน เปนความคิดเห็นและความตองการในดานตางๆของประชาชนในชุมชน สามารถนํามา
วิเคราะหรวมกับขอมูลพื้นฐานของชุมชน โดยสามารถแยกประเด็นการวิเคราะหไดดังนี้

4.2.1 ประเด็นทางดานกายภาพ
- การใชประโยชนที่ดิน  การใชประโยชนที่ดินของชุมชนในปจจุบัน ถูกใชในกิจกรรม

หลายประเภท โดยสวนใหญจะเปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เชนเดียวกับบริเวณชุม
ชนใกลเคียง ( ชุมชนคุปตาสา ) คิดเปนรอยละ 92.1 ของการใชประโยชนอาคารทั้งหมดในชุมชน
สวนกิจกรรมประเภทอื่นสวนใหญจะเปนกิจกรรมเพื่อการพานิชย ซึ่งมีลักษณะการใชที่ดินเพื่อการ
คาและบริการ คิดเปนรอยละ 6.8  กิจกรรมทางดานการคาจะอยูบริเวณริมถนนสิโรรสเปนสวน
ใหญเนื่องจากเปนถนนที่มีความสําคัญและมีการสัญจรของยวดยานจํานวนมาก ซึ่งเหมาะที่จะ
เปนที่ตั้งของกิจกรรมทางดานการคา ประกอบกบั ราคาที่ดินที่สูง จึงควรใชประโยชนที่ดินใหไดผล
ตอบแทนคุมคา สวนบริเวณดานหลังพื้นที่ชุมชนและดานถนนภูมาชีพ ยังไมมีการใชประโยชนที่ดิน
มากนัก เวนแตมีอาคารตึกแถวชั้นเดียวที่มีลักษณะกึ่งถาวร เปดเปนรานคาริมถนนโดยเจาของราน
เชาที่จากเจาของที่ดินในการกอสรางอาคาร  สวนที่ดินที่เหลือสวนใหญเปนแปลงที่ดินขนาดใหญที่
ถูกปลอยใหรกรางวางเปลา ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาพื้นทีบริเวณนี้ใหเกิดการใชประโยชนที่ดิน
ใหครอบคลุมทั่วทั้งชุมชน เพื่อเปนการลดความแออัดและการกระจุกตัวของประชากรบริเวณดาน
ในของชุมชน

-  กรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อพิจารณากรรมสิทธิ์ที่ดินและแปลงที่ดิน กรรมสิทธิ์เปนของเอก
ชนรายยอยหลายรายจํานวน 528 ราย แปลงที่ดินสวนใหญมีขนาดเล็ก ซึ่งเปนลักษณะของขนาด
แปลงที่ดินในเมืองซึ่งมีขนาดจํากัด ในการพัฒนาใหเกิดเปนโครงการใหญๆเพื่อผลประโยชนทาง
การคานั้น อาจมีความจําเปนจะตองมีการรวมแปลงที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของหลายรายซึ่ง
มีความเปนไปไดคอนขางต่ํา เพราะในการพัฒนาใดๆยอมเกิดผลกระทบตอเจาของที่ดินจํานวน
มากนี้ และแตละคนยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไป

- โครงขายการคมนาคม ระบบการคมนาคมและเสนทางการสัญจร โดยเฉพาะถนน
ภายในชุมชนที่มีความคดเคี้ยวและมีขนาดที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหเกิดปญหาในการสัญจรของ
ยวดยานพาหนะตางๆ ในการที่จะพัฒนาเปนยานการคานั้น จําเปนที่จะตองมีทําเลที่ตั้งอยูใน
บริเวณเสนทางคมนาคมที่สะดวก เปนจุดแวะหรือผานของผูคน พื้นที่ริมถนนสิโรรสเเละถนนภูมา
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ชีพ เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะใชประโยชนเพื่อการคา พื้นที่ภายในชุมชนไมเหมาะที่จะมีการ
ประกอบกิจกรรมดานการคา โดยเฉพาะการคาที่บริการในระดับเมือง เวนแตจะเปนการคาเพื่อรอง
รับความตองการของชุมชนเทานั้น

- ความสูงและสภาพอาคาร ความสูงของอาคารสวนใหญ 1-2 ชั้น ซึ่งมีอยูประมาณ 
491 หลัง คิดเปนรอยละ 88.7 ของอาคารทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากถนนที่แคบ จึงไมสามารถสราง
อาคารสูงไดมากนัก  เพราะมีการกําหนดระยะถอยรนและความสูงของอาคารผกผันตามความ
กวางของถนนตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งถาหากจะพัฒนาเปนยานการคาที่จะตองกอ
สรางอาคารที่มีความสูงมากๆ อาจจะไมคุมคาในการลงทุนปลูกสรางอาคารที่มีความสูงไดไมมาก
เชนนี้ ประกอบกับลักษณะความสูงของอาคารเดิมในชุมชนและบริเวณใกลเคียง สวนใหญมีความ
สูงไมเกิน 4 ชั้น ยกเวนโรงพยาบาลสิโรรสซึ่งมีถึง 7 ชั้น ดังนั้นหากจะมีการพัฒนาหรือปลูกสราง
อาคารใหมในชุมชนที่มีความสูงมากๆอาจไมเหมาะสมกับสภาพเดิมของพื้นที่และบริเวณโดยรอบ 
สวนสภาพอาคารที่ถูกจัดอยูในประเภทสภาพไมดี เห็นควรเสนอแนะใหร้ือถอนออกโดยเฉพาะที่ใช
เปนบานเชา ซึ่งมักจะขาดการดูแลรักษาทั้งจากเจาของอาคารเองและทั้งผูเชา  ควรพัฒนาใหมให
เกิดประโยชนที่คุมคาและเหมาะสมกับพื้นที่ในบริเวณนั้นๆ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินในเมือง
ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

4.2.2 ประเด็นทางดานเศรษฐกิจ
 - อาชีพและรายไดของประชากร จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนทั่วไปที่

อาศัยอยูในชุมชน รอยละ 25 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพคาขายและรับ
ราชการในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 18.33 จากการสํารวจพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการและราน
คาตางๆในชุมชนไมใชแหลงงานของคนในชุมชน รานคาในชุมชนสวนใหญเจาของอาคารจะเปนผู
ประกอบกิจการเอง จากการสัมภาษณประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจาง ซึ่งสวนใหญจะมีสถานะ
เปนผูเชา พบวาสวนใหญจะประกอบอาชีพรับจางโดยทํางานอยูในพื้นที่สวนตางๆของเมือง  สวนผู
ที่ทํางานในโรงพยาบาลสิโรรสซึ่งตั้งอยูภายในพื้นที่ชุมชนนั้น จากการสอบถามเจาหนาที่ประชา
สัมพันธของโรงพยาบาลทําใหทราบวา ผูที่ทํางานในโรงพยาบาลนั้นสวนใหญไมไดพักอาศัยอยูใน
ชุมชน ประชากรในสวนนี้จึงถือวาเปน Daytime Population สวนรายไดของประชาชนในชุมชนที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดคอนขางต่ํา คือรอยละ 35.09 มีรายได 4,000 บาท –6,000
บาท ตอเดือน และรอยละ 21.05 มีรายไดต่ํากวา 4,000 บาท
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   - กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ภายในชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเปน
กิจกรรมดานการคาและบริการที่รองรับในระดับชุมชน เชน รานขายของชํา รานขายอาหาร ราน
เสริมสวย เปนตน ซึ่งเมื่อพิจารณาสัดสวนของการใชประโยชนอาคารเพื่อการพาณิชยแลว จะเห็น
วามีสัดสวนไมมากนักคือเพียงรอยละ 6.8 สวนใหญจะเปนการใชประโยชนเพื่อการพาณิชยและ
เพื่อการอยูอาศัยควบคูกันไป และมีสถานประกอบการขนาดเล็กอยูประมาณรอยละ 1.1 สวน
บริเวณขอบของพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะริมถนนสิโรรส และถนนภูมาชีพ มักจะเปนที่ตั้งของกิจกรรม
ดานการคาและบริการที่รองรับในระดับชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง เชน อูซอมรถ รานซอมเครื่องปรับ
อากาศ รานขายสี คลินิก  เปนตน เมื่อพิจารณาสภาพโดยรอบของพื้นที่ชุมชน บริเวณดานหลังพื้น
ที่ชุมชนและดานถนนภูมาชีพ มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในอนาคตโดย
เฉพาะดานถนนภูมาชีพซึ่งเปนเสนทางผานไปยังตลาดเมืองใหมและสถานีขนสง มีความเปนไปได
ที่จะเกิดกิจกรรมทางดานการพาณิชยมากขึ้นในอนาคต สังเกตไดจากในปจจุบัน พื้นที่ดานตรง
ขามของถนนภูมาชีพมีการกอสรางอาคารพานิชยข้ึนเปนจํานวนมาก สวนดานที่เปนชุมชนมีการ
กอสรางอาคารกึ่งถาวรชั้นเดียวอยูบางแลว โดยเปดเปนรานอาหาร รานขายของทั่วไป รายขาย
ขาวสาร ขายเสื้อผา จากการสอบถามพบวา เจาของอาคารมิไดเปนเจาของที่ดิน เพียงแตเชาที่ดิน
เพื่อเปดรานขายของตางๆ พื้นที่โดยสวนใหญในบริเวณนี้ยังเปนที่ดินวางเปลาอยู ซึ่งลักษณะของ
แปลงที่ดินบริเวณนี้สวนใหญเปนที่ดินแปลงใหญที่มีเจาของนอยราย ทําใหการพัฒนาในบริเวณนี้
คอนขางชา ผิดกับดานตรงกันขามของถนนซึ่งมีกิจกรรมทางการพาณิชยคอนขางคึกคักเปดเปน
รานขายของ ขายเฟอรนิเจอร รานคอมพิวเตอร คลินิก เปนตน

4.2.3 ประเด็นทางดานสังคม
จากการสํารวจลักษณะทางสังคมของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน สวนใหญจะ

อาศัยอยูในชุมชนนี้มานาน มีความสัมพันธกันในระดับหนึ่ง  ถาบานเรือนอยูไกลกันออกไปเทาใด
ความสนิทสนมจะยิ่งนอยลงไปจนถึงไมรูจกักันเลย ทั้งๆที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน ลักษณะสังคม
จะเปนแบบสังคมเมือง จะรูจักกันบสงก็เฉพาะละแวกบานเทานั้น ประชาชนสวนใหญจะทํางาน
นอกชุมชนและกลับเขามาในตอนเย็น ประชากรมีลักษณะเปน Nighttime Population ดังนั้น
ความสัมพันธและรูปแบบทางสังคมในภาพรวมมีลักษณะของการที่ตางคนตางอยู เมื่อพิจารณา
ลักษณะประชากรในชุมชนนี้ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
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 - ประชากรประเภทที่ 1 คือ ประชากรที่เปนเจาของที่ดินและเจาของอาคารซึ่งอาศัยอยูใน
ชุมชนนี้ กลุมนี้มักจะอาศัยอยูในบานเดี่ยว หรือตึกแถวที่มีลักษณะถาวรและอยูในสภาพดีจนถึง
พอใช  เปนกลุมประชากรที่มีบทบาทในชุมชน จะมีสวนไดและสวนเสียโดยตรงกับการพัฒนาชุม
ชนที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

- ประชากรประเภทที่ 2 คือ ประชากรที่เปนเจาของที่ดินแตไมไดพักอาศัยอยูในชุมชน
ประชากรในกลุมนี้มักจะพักอาศัยอยูนอกชุมชน แตมีที่ดินในชุมชน ซึ่งมักจะปลอยที่ดินใหรกราง
วางเปลา หรือไมเชนนั้น ก็มีอาคารบานเรือนใหเชาในที่ดินของตน เปนกลุมประชากรที่มีบทบาทใน
ชุมชนเชนกัน จะมีสวนไดและสวนเสียโดยตรงกับการพัฒนาชุมชนที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยน
แปลงในพื้นที่ แตประชากรในกลุมนี้จะไมมีความผูกพันและเขาใจปญหาของชุมชนมากนัก

- ประชากรประเภทที่ 3 คือประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนแตไมใชเจาของที่ดิน มีสถานะ
เปนผูเชา ซึ่งสวนใหญมักจะอาศัยเชาบานอยูในชุมชนเพื่อโอกาสทางการประกอบอาชีพในตัวเมือง
ประชากรในกลุมนี้มักจะมีสถานะคอนขางยากจนและอาศัยอยูในบานเชาราคาถูก จากการ
สัมภาษณพบวาผูเชาบางรายอาศัยอยูในชุมชนนี้เปนระยะเวลานาน และมีความผูกพันกับชุมชน
พอสมควร แตประชากรในกลุมนี้ไมสามารถเปนตัวชี้วัดใดๆไดมากนักเนื่องจากอาศัยอยูในชุมชน
เปนการชั่วคราวเทานั้น

จากการตอบแบบสอบถามในเรื่องการถือครองที่ดิน พบวาสัดสวนของประชาชนที่เปนเจา
ของที่ดินหรือประชากรในกลุมที่ 1 และ 2 นั้นมีอยูประมาณรอยละ 37.1 สวนผูที่มีสถานะเปนผูเชา
หรือประชากรในกลุมที่3 มีอยูประมาณรอยละ 41.9 จะเห็นไดวา ประชากรในกลุมที่ 3 มีจํานวน
มากที่สุด ซึ่งทั้งนี้ยิ่งทําใหความสัมพันธทางดานสังคมระหวางกันของคนในชุมชนยิ่งนอยลง เพราะ
ประชากรในกลุมที่ 3 นี้เปนประชากรที่มีการหมุนเวียนอยูเร่ือยๆ ไมใชประชาชนที่อาศัยอยูในชุม
ชนถาวร

การวิเคราะหในดานตางๆของชุมชนคูหามุข สามารถนํามากําหนดปญหา ขอจํากัดและ
ศักยภาพภายในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งแนวโนมการขยายตัวของชุมชนคหูามุขในอนาคตเพื่อแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาได ดังนี้
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4.3 ปญหาของชุมชนคูหามุข และความสัมพันธของปญหา

4.3.1 ปญหาของชุมชน
ปญหาของชุมชนมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความนาอยูของชุมชน ปญหา

ตางๆที่สามารถสรุปไดนี้มาจากการวิเคราะห สํารวจและการตอบแบบสอบถามของประชาชนทั่ว
ไปและประชาชนที่เปนเจาของที่ดิน ปญหาตางๆที่มีอยูของชุมชนสามารถแบงกลุมปญหาไดดังนี้

1. กลุมปญหาดานกายภาพ ไดแก
1.1 ชุมชนขาดความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอย

มีสาเหตุหลักดังนี้ เนื่องมาจากประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนมีการรุกล้ํา
ทางเทา เชน การสรางรั้วเหล็กกั้นหนาบาน หรือการวางสิ่งของเกะกะบนทางเทา โดยเฉพาะรานคา
ตางที่มักจะวางของบริเวณหนารานของตน ลวงล้ําพื้นที่ทางเดินเทา ซึ่งเปนผลใหไมสามารถจัดภูมิ
ทัศน หรือ Street Furnitures บนทางเดินเทาใหมีความสวยงามรมร่ืนไดเลย อีกทั้งในชุมชนมี
อาคารบานเรือนที่มีสภาพทรุดโทรมอยูพอสมควร ซึ่งสวนใหญจะเปนบานไมและเปนบานเชา ซึ่งผู
อยูอาศัยไมเอาใจใสในการดูแลหรือซอมแซมใหอยูในสภาพดี

ภาพที่ 4.1 ปญหาขาดความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอย
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1.2 น้ําทวมขังในบางพื้นที่
บริเวณที่เกิดน้ําทวมขังมักเปนบริเวณที่ไมมีการวางทอระบายน้ํา ซึ่งเมื่อถึง

ฤดูฝนหรือชวงที่ฝนตกหนัก มักจะมีน้ําทวมขังในบริเวณนั้น ไดแก บริเวณ ถ.ภูมาชีพ ซ.1,ซอยที่
เชื่อมตอ กับ ซ.กํานันดวง และ ซ.นางเนี่ยว

                 ภาพที่ 4.2 ปญหาน้ําทวมขัง

1.3 มีพื้นที่รกรางวางเปลา
      ที่ดินที่รกรางวางเปลาพบไดทั่วไปในชุมชน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่เจา

ของที่ดินตองการเก็บที่ดินไวเพื่อเก็งกําไร ประกอบกับไมมีแรงกระตุนจากภาครัฐเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในชุมชน ทําใหเจาของที่ดินขาดการดูแลเอาใจใส ที่ดินวางเปลาเหลานี้กลายเปนแหลง
เสื่อมโทรมและกลายแหลงมั่วสุมไปในที่สุด ซึ่งสงผลกระทบตอความนาอยูและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของชุมชน

            ภาพที่ 4.3 ปญหาพื้นที่รกรางวางเปลา
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2. กลุมปญหาดานการคมนาคมขนสง ไดแก
2.1 ถนนและทางเทาแคบ

ขอจํากัดของพื้นที่ที่ไมสามารถขยายผิวจราจรไดอีก เนื่องจากมีอาคาร
สรางอยูริมถนนอยางหนาแนน มีการสรางบานเรือนขึ้นกอนที่จะมีการพัฒนาเสนทางการสัญจร
พิจารณาไดจากแผนผังชุมชนป พ.ศ.2523 จะเห็นไดวามีเสนทางคมนาคมอยูไมมากนักและมีเสน
ทางเดินเทาอยู 1 สาย แตมีการสรางอาคารบานเรือนขึ้นโดยที่ยงัไมมีถนนตัดผานในบริเวณนั้น 
ถนนหรือเสนทางคมนาคมจึงเกิดมาภายหลังการปลูกสรางอาคาร โครงขายเสนทางคมนาคมใน
ปจจุบันจึงคอนขางคดเคี้ยวไปตามแนวอาคารและมีความกวางของผิวจราจรไมไดมาตรฐาน ซึ่งทํา
ใหกลายเปนปญหาถนนและทางเทาแคบในปจจุบัน

                      

ภาพที่ 4.4 ถนนและทางเทาแคบ

2.2 ขาดแคลนที่จอดรถในชุมชน
 อาคารในชุมชนสวนใหญมักจะเปนอาคารที่มีลักษณะเปนตึกแถว หรือ

เปนบานที่ไมมีบริเวณ จึงมักจอดรถยนตหรือรถจักรยานยนตบนถนน ซึ่งทําใหเกิดปญหาจราจรติด
ขัดตามมาดวยเชนกัน โดยเฉพาะในถนนที่มีผิวจราจรคับแคบอยูแลว เชน ถนนนวลแกว ซอยจินา
กุล ถนนภูมาชีพ ซ.1 ซอยกํานันดวง ซ.นางเนี่ยว เปนตน

2.3 ไมมีรถรับจางหรือรถประจําทางผาน
ปญหาไมมีรถรับจางหรือรถประจําทางผาน เปนปญหาที่เปนผลพวงจาก

ปญหาถนนและทางเทาคับแคบ ทําใหรถประจําทางหรือรถรับจางมักจะหลีกเลี่ยงการสัญจรผาน
เขามา เวนแตจะตองมาสงผูโดยสารในชุมชน ผูที่จะใชบริการรถประจําทางจะตองออกไปรอเรียก
รถบริเวณถนนใหญ ( ถ.ภูมาชีพ และ ถ.สิโรรส )
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3. กลุมปญหาเศรษฐกิจ ไดแก
3.1 ประชากรในชุมชนมีรายไดนอย ขาดอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได

เนื่องจากในชุมชนมีที่อยูอาศัยราคาถูกใหเชา จากการตอบแบบสอบถาม 
ประชาชนสวนใหญที่เปนผูเชาอาคารมักเปนผูมีรายไดนอย คือมีรายไดต่ํากวา 4,000 และไมเกิน 
6,000 บาท ซึ่งสวนใหญขาดอาชีพเสริม ทั้งนี้เนื่องจากในชุมชนไมมีแหลงงาน เชน บริษัทหรือหาง
ราน หรือหนวยงานหรือองคกรใดๆ การที่ประชาชนมีรายไดนอยทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนตามมาไมวาดานที่พักอาศัย หรือดานสังคมซึ่งมักมีการมั่วสุมเลนการ
พนันตามที่พักอาศัยของตน ( ขอมูลจากการสัมภาษณ )

4.  กลุมปญหาดานสังคม ไดแก
4.1 ขาดการรวมตัวกันของคนในชุมชน
      ลักษณะสังคมของคนในชุมชนเปนไปในลักษณะของสังคมเมือง ตางคน

ตางอยูและไมรูจักกันมากนัก ทําใหขาดการมีปฏิสัมพันธและรวมตัวกันในการรวมกิจกรรมของพื้น
ที่นี้ การจัดตั้งบริเวณนี้ขึ้นเปนชุมชนจึงเกิดขึ้นในป พ.ศ.2545 เพื่อลดชองวางระหวางประชาชนใน
ชุมชน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อทําหนาที่ประสานงานตางๆที่เกี่ยวของใหประชา
ชนไดรับทราบ แตเนื่องจากการขาดการประชาสัมพันธและประสานงานที่ดี ประกอบกับไมมีศูนย
รวมของชุมชนในการประกอบกิจกรรมหรือประชาสัมพันธขาวสารใหแกคนในชุมชนไดทราบ ทําให
ในการขอความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆเพื่อชุมชนมักจะไมไดรับความรวมมือกัน และไมมี
การรวมตัวกันในการประกอบกิจกรรมหรือพัฒนาชุมชน

4.2 มีแหลงมั่วสุมยาเสพติด
จากการสัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน แหลงที่มั่วสุมยาเสพติด

มักจะเปนบริเวณที่เปนพื้นที่รกรางวางเปลาที่มีอยูทั่วไปในชุมชน ซึ่งเจาของที่ดินปลอยปละละเลย
จนกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมของชุมชน ไดแก บริเวณพื้นที่ภายใน ถ.ภูมิณรงค ถ.จินากุล  ถ.นวล
แกว

จากปญหาตางๆเหลานี้สามารถชี้ใหเห็นถึงสาเหตุ ผลกระทบ และบริเวณที่เกิด
ปญหาไดโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจและการตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.12 แสดงปญหาในชุมชน บริเวณที่เกิดปญหา สาเหตุ และผลกระทบ

กลุมปญหา ลักษณะปญหา บริเวณที่เกิดปญหา สาเหตุ ผลกระทบ

1.1 ขาดความสวยงามและความ
เปนระเบียบเรียบรอย

ภายในชุมชน 1. การรุกล้ําทางเทา
2. อาคารมีสภาพทรุดโทรม
3. ขาดการจัดภูมิทัศนภายในบริเวณชุม

ชน

1. แนวอาคารบานเรือนไมเปนระเบียบ
2. ทําลายทัศนียภาพและความนาอยู

ของชุมชน

1.2 น้ําทวมขังในบางพื้นที่ บริเวณ ถ.ภูมาชีพ ซ.1, ซ.กํานัน
ดวง ,ซ.นางเนี่ยว

1.   ไมมีทางระบายน้ํา 1. เปนอุปสรรคในการเดินทาง
2. เกิดความสกปรก

1. ดานกายภาพ

1.3 มีพื้นที่รกรางวางเปลา กระจายอยูทั่วไปในชุมชน
1. เจาของที่ดินไมพัฒนาที่ดินของตน

โดยตองการเก็บไวเก็งกําไร
2.   ขาดการดูแลของเจาของที่ดิน

1. กลายเปนแหลงเสื่อมโทรมและมั่ว
สุม

2. ทําลายทัศนียภาพของชุมชน
2.1 ถนนและทางเทาแคบ ซ.จินากุล (เลี่ยมอุทิศ) , ซ.จินากุล 

(นวลอุทิศ) , ซ.จินากุล (จันทร
เกษมอุทิศ)  , ถ.นวลแกว, ซ.
กํานันดวง , ซ.นางเนี่ยว

1. ขอจํากัดของพื้นที่ที่ไมสามารถขยาย
ผิวจราจรไดอีก เนื่องจากมีอาคาร
สรางอยูริมถนนอยางหนาแนน

2. มีการสรางบานเรือนขึ้นกอนที่จะมี
การพัฒนาเสนทางการสัญจร

1 .  การจราจรติดขัด  รถยนตร ไม
สามารถสวนกันได

2. เกิดอุบัติเหตุ
2. ดานการคมนาคม
ขนสง

2.2 ขาดแคลนที่จอดรถ ภายในชุมชน 1. ไมมีพื้นที่สําหรับจอดรถในที่พักของ
ตน

1. จอดรถบนผิวจราจร ซึ่งทําใหขาดความ
คลองตัวในการจราจรภายในชุมชน
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กลุมปญหา ลักษณะปญหา บริเวณที่เกิดปญหา สาเหตุ ผลกระทบ

2.3 ไมมีรถรับจางหรือรถประจํา
ทางผาน

ภายในชุมชน 1. ถนนคับแคบ
2. ไมมีจุดรับสงผูโดยสารในชุมชน

1. ประชาชนในชุมชนจะตองออกไป
เรียกรถที่ถนนใหญ

2. การเดินทางไปมาไมสะดวก

3. ดานเศรษฐกิจ

3.1 ประชาชนมีรายไดนอย ขาด
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได

ประชาชนทั่วไปในชุมชน โดย
เฉพาะที่มีสภานะผูเชาบาน

1.    การศึกษาต่ํา
2.  ไมมีแหลงงานรองรับ โดยเฉพาะภาย
ในชุมชน

1. เนื่องจากมีฐานะยากจนทําใหใสใจ
กับความเปนอยูของตนเองมากกวา
เรื่องสวนรวม

2. อาจกอใหเกิดปญหาการพนันหรือ
ปญหาสังคมอื่นๆตามมาได

4.1 ขาดการรวมตัวกันของคนใน
ชุมชน

ประชาชนทั่วไปในชุมชน 1. ประชาชนในชุมชนไมรูจักกันอยางทั่ว
ถึง

2. ไมมีสถานที่สําหรับทํากิจกรรมรวม
กันของคนในชุมชน

1. ขาดการเอาใจใสในการทํากิจกรรม  
หรือพัฒนาชุมชนรวมกัน

4.ดานสังคม

4.2  มีแหลงมั่วสุมยาเสพติด บริเวณพื้นที่ภายใน ถ.ภูมิณรงค 
ถ.จินากุล  ถ.นวลแกว

1.  ประชาชนมีความยากจน ขาดการ
ศึกษา
2. มีพื้นที่รกรางและเสื่อมโทรมและเปนจุด
อับของชุมชน ยากแกการสอดสองดูแล
ของเจาหนาที่

1.ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน
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ตารางที่ 4.13 แสดงความสัมพันธของปญหา

ความสัมพันธของปญหา
ปญหา ลักษณะปญหา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2
คะแนน
รวม

1.1 ขาดความสวยงามและความเปนระเบียบ
เรียบรอย

0 0 3 3 1 0 0 0 2 8

1.2 น้ําทวมขังในบางพื้นที่ 2 0 0 3 0 2 0 0 0 71. ดานกายภาพ

1.3 มีพื้นที่รกรางวางเปลา 3 0 0 0 1 0 0 0 3 7

2.1 ถนนและทางเทาแคบ 3 2 0 0 3 3 0 0 0 8

2.2 ขาดแคลนที่จอดรถ 1 0 1 3 0 2 0 0 0 72. ดานการคมนาคม
ขนสง

2.3 ไมมีรถรับจางหรือรถประจําทางผาน
0 1 0 3 2 0 0 0 0 6

3. ดานเศรษฐกิจ 3.1 ประชาชนมีรายไดนอย ขาดอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

4.1 ขาดการรวมตัวกันของคนในชุมชน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. ดานสังคม
4.2 มีแหลงมั่วสุมการพนันและยาเสพติด 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6
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4.3.2 การจัดลําดับความสัมพันธของปญหา
ในการจัดลําดับความสัมพันธนั้น จะพิจารณาความเชื่อมโยงในแงของผลกระทบใน

การแกปญหาที่มีตอกัน ปญหาใดมีคาคะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีความสัมพันธเชื่อมโยงในการ
แกปญหาไดอยางมาก กลาวคือ ถาแกปญหานั้นแลวก็จะมีสวนชวยในการแกปญหาอื่นๆไดอยาง
มาก ในการวิเคราะหความสัมพันธ ไดใหคาคะแนนเปน 4 ระดับ ตั้งแต 0 จนถึง 3 ซึ่งคาคะแนน 0 
หมายถึง ไมมีความสัมพันธกันแตอยางใด คาคะแนน 1,2 และ 3 หมายถึง ความสัมพันธต่ํา ปาน
กลาง และสูง ตามลําดับ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห ผลเปนดังนี้

 ลักษณะปญหาที่มีคาคะแนนรวมสูงสุดสองอันดับแรก ซึ่งมี 5 ประเด็นปญหาไดแก
1.1 ปญหาการขาดความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอย
1.2 ปญหาน้ําทวมขังในบางพื้นที่
1.3 ปญหาถนนและทางเทาแคบ
1.4 ปญหาพื้นที่รกรางวางเปลา
1.5 ปญหาการขาดแคลนที่จอดรถ

ประเด็นปญหาเพื่อการพัฒนาในแตละประเด็นมีรายละเอียดและขอเสนอแนะดังนี้
1.1 ปญหาชุมชนขาดความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอย  สามารถ

พิจารณาไดดังนี้
จากการที่แปลงที่ดินในพื้นที่ชุมชนสวนใหญมีขนาดเล็ก ( ไมเกิน 50 ตารางวา ) 

ประชาชนตองใชประโยชนในที่ดินของตนเองใหมากที่สุด จึงมีการตอเติมบานเรือน
โดยเฉพาะบริเวณดานหนาอาคาร ลุกล้ําบริเวณทางเทา เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของตน 
จึงทําใหเกิดความไมเปนระเบียบของแนวอาคาร การจัดภูมิทัศนบริเวณริมถนนจึงเปน
ไปไดยาก อีกทั้งมีอาคารบานเรือนที่เปนบานเชาอยูจํานวนมากและสวนใหญมีสภาพ
ทรุดโทรม ผูอยูอาศัยที่เปนผูเชาขาดการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีและใหมีความรม
ร่ืนสวยงามเนื่องจากเห็นวาตนเองไมไดเปนเจาของหรือสวนหนึ่งของพื้นที่นี้  เมื่อ
พิจารณาสภาพโดยรวมแลว ลักษณะทางดานกายภาพ ไมวาจะเปนอาคารบานเรือน 
หรือ Street Furnitures ไมมีรูปแบบของเอกลักษณทองถิ่นหรือของพื้นที่แตอยางใด 
สภาพทางกายภาพไมทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งหรือพวกเดียวกันของคนในชุม
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ชนและไมทําใหรูสึกแตกตางจากชุมชนอื่น ความเปนระเบียบ ความสวยงามและเอก
ลักษณของชุมชนจึงไมเกิด

ผลที่ไดรับ ชุมชนไมมีความนาอยู เกิดทัศนียภาพที่ไมงดงาม ขาดความรูสึก
ประทับใจตอพื้นที่ชุมชนไมวากับตัวผูที่อาศัยอยูในชุมชนเองหรือผูที่ผานเขามาในชุม
ชน ซึ่งสงผลตอการขาดแรงกระตุนในการรวมมือกันพัฒนาที่อยูอาศัยของตนใหมี
ความรมร่ืนสวยงาม และการที่ชุมชนขาดเอกลักษณ ทําใหคนในชุมชนขาดความรูสึก
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนี้ ซึ่งมีผลตอการมีสวน
รวมในการพัฒนาและทํากิจกรรมตางๆของชุมชน

ขอเสนอแนะ ใชอํานาจรัฐในการบังคับร้ือถอนสิ่งรุกล้ําออกจากแนวทางเทาเพื่อ
ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย สามารถใชทางเทาในการสัญจร และยังสามารถ
จัดภูมิทัศนรวมทั้ง Street Furniitures บริเวณทางเทา เพื่อใหเกิดความรมร่ืนสวยงาม 
สวนบริเวณใดที่มีอาคารบานเรือนที่อยูในสภาพทรุดโทรมมาก ควรเสนอแนะใหร้ือ
ถอนและพัฒนาใหมซึ่งอาจจะเปนการดําเนินงานโดยภาครัฐหรือรัฐรวมกับเอกชนก็ได

1.2 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถพิจารณาไดดังนี้
บริเวณที่พบปญหาน้ําทวมขัง มักจะเปนบริเวณที่ไมมีโครงขายของถนนตัดผาน 

หรือเปนบริเวณที่เปนซอยคับแคบ ซึ่งปญหามักเกิดจากการที่ไมมีการวางแนวทอ
ระบายน้ําไวในบริเวณนั้น หรือทอระบายน้ําเดิมที่มีอยูอุดตัน เมื่อถึงฤดูฝนหรือชวงที่
ฝนตกหนักจะเกิดน้ําทวมขัง ไมสามารถระบายออกโดยวิธีธรรมชาตไิด

ผลที่ไดรับ การระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดชาซึ่งทําใหเกิดน้ําทวมขังเปนอุปสรรค
ในการสัญจรในบริเวณนั้น กอใหเกิดมลภาวะทางดานกลิ่นและสุขอนามัย

ขอเสนอแนะ หนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งไดแกเทศบาล ขุดลอกทอ
ระบายน้ําบอยครั้งและจะตองวางแนวทอระบายน้ําในบริเวณที่ประสบปญหาและยัง
ไมมีทอระบายน้ํา โดยใหเชื่อมตอกับทางระบายน้ําเดิมที่มีอยูแลว เพื่อใหน้ําสามารถ
ระบายลงสูทางระบายน้ําสาธารณะไดอยางรวดเร็ว



150

-

1.3 ปญหาถนนและทางเทาแคบและถนนบางสายไมมีทางเทา สามารถพิจารณา
ไดดังนี้

ในอดีตนั้นการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในบริเวณชุมชน มีการปลูกสรางบานเรือน
โดยอาศัยเสนทางคมนาคมที่มีลักษณะเปนทางเกวียนหรือทางเดินเทา เสนทาง
คมนาคมจึงไมไดมาตรฐานมีผิวการจราจรที่แคบ และไมไดมีการวางแผนโครงขายไว
ลวงหนา ทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานและสรางเสนทางการสัญจรอยางไมมีหลักเกณฑ ใน
ปจจุบันจึงเกิดปญหาของสภาพเสนทางการคมนาคมที่ไมไดมาตรฐาน ไมวาจะเปน
ผิวการจราจร ความกวาง รวมไปถึงทางเทา  ซึ่งในบางเสนทางไมมีทางเทาสําหรับคน
เดิน ขาดการเชื่อมโยงของถนนที่เปนโครงขายที่สามารถสัญจรไดโดยรอบในบางพื้นที่ 
ขนาดของถนนหรือซอยที่จัดวาแคบนั้นอยูบริเวณซอยกํานันดวง ซอยนางเนี่ยว ซอยจิ
นาทั้ง 3 ซอย และซอยตัน บริเวณถนนคูหามุข มีความกวาง ไมถึง 4 เมตร นอยกวา
ขนาดมาตรฐานของถนนในชุมชนตามมาตรฐานของกองวิศวกรรม กรมการผังเมือง ที่
ระบุไววา ใหถนนที่ใชในชุมชนทั่วไป ขนาดกวาง 8.00 ม. เหมาะสําหรับถนนสายยอย
หรือซอยตัน หรือใชระหวางชุมชนในกรณีที่ไมสามารถขยายเขตทางใหกวางกวานี้ได

ผลที่ไดรับ ปญหาการคมนาคมมีความสัมพันธกับปญหาดานตางๆ ไมวาจะเปน
การวางระบบสาธารณูปโภค ปญหาการจราจร ความเปนระเบียบเรียบรอยของแนว
อาคารบานเรือน กลาวคือ พื้นที่ในชุมชนมีการสรางอาคารบานเรือนและประชาชนอยู
อยางหนาแนน ทําใหมีการใชรถใชถนนในปริมาณที่มาก  ลักษณะเสนทางคมนาคม
ในชุมชนนั้น มีเสนทางที่คดเคี้ยวและแคบ  เกิดปญหาการจราจรและการขาดแคลน
พื้นที่จอดรถ จึงตองจอดรถบนทองถนน ซึ่งยิ่งทําใหเสนทางการจราจรแคบลง กอให
เกิดอุบัติเหตุไดงาย และถนนบางสาย รถยนตไมสามารถสวนกันไดโดยงาย ทําใหไม
สะดวกและขาดความคลองตวัในการสัญจรในชุมชน

ขอเสนอแนะ  ถนนสายที่มีผิวการจราจรแคบ เสนอแนะใหจัดระบบการจราจรโดย
การเดินรถทางเดียว ( One Way Traffic )  โดยพิจารณาการเชื่อมตอกับโครงขาย
คมนาคมที่มีอยูเดิม หรือพัฒนาเปนเสนทางเดินเทา เพื่อลดปริมาณการจราจรในยาน
ที่พักอาศัย
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1.4 ปญหาพื้นที่รกรางวางเปลา สามารถพิจารณาไดดังนี้
จากสภาพพื้นที่ในปจจุบัน จะเห็นวามีพื้นที่วางเปลาที่ยังไมไดรับการพัฒนา ซึ่ง

สวนใหญเปนแปลงที่ดินที่มีขนาดใหญที่เจาของที่ดินมักจะเก็บไวเพื่อเก็งกําไร
ประกอบกับสวนใหญการขยายตัวของการใชประโยชนที่ดินมักจะเกิดบริเวณที่เปน
เสนทางคมนาคมเปนสวนใหญ ทําใหเกิดการเสียประโยชนการใชที่ดินในบริเวณที่ถัด
เขาไปดานใน ทําใหไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่เกิดเปนที่รกรางวางเปลาที่
ไมสามารถใชประโยชนได กลายเปนจุดอับของชุมชนซึ่งเสี่ยงตอการเปนแหลงมั่วสุม
ได

ผลที่ไดรับ  เสียโอกาสในการใชพื้นที่ในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหในชุม
ชนนี้มีพื้นที่รกรางวางเปลาที่อาจกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมและมั่วสุมตางๆได ซึ่ง
สรางความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและทําลายทัศนียภาพที่ดี
และความนาอยูของชุมชนอีกดวย

ขอเสนอแนะ ควรกระตุนและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาที่ดินของเอกชน เชนการ
ตัดถนนผานเพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหเกิดกิจกรรมในการใชประโยชนที่ดินที่เพิ่มข้ึน 
หรือการเวนคืนที่ดินที่อาจกอใหเกิดแหลงมั่วสุมและพัฒนาพื้นที่ขึ้นใหม เชนพัฒนา
เปนศูนยชุมชน สวนสาธารณะ หรือ ที่จอดรถ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมโดย
ภาครัฐเปนผูดําเนนิการ

1.5 ปญหาขาดแคลนที่จอดรถ สามารถพิจารณาไดดังนี้
เนื่องจากในชุมชนมีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ทําใหมีปริมาณการใชรถ

ใชถนนมากเชนกัน ซึ่งเปนปกติที่ผูใชรถใชถนนมักจะจอดรถไวบนผิวการจราจร แต
เนื่องจากถนนภายในชุมชนหลายสายมีผิวการจราจรที่คอนขางแคบและมีความคด
เคี้ยว ประกอบกับอาคารบานพักอาศัยสวนใหญมีลักษณะเปนตึกแถวซึ่งไมมีบริเวณ
รอบบานสําหรับจอดรถยนตรยกเวนในเวลากลางคืนจึงจะนํารถยนตรเขาไปจอดในตัว
บาน ในเวลากลางวันจึงมักนํารถยนตรมาจอดบนผิวจราจรบริเวณหนาบานตนเอง
การจอดรถบนผิวจราจรเชนนี้จึงเปนอุปสรรคในการสัญจรภายในชุมชน ทําใหบาง
สายรถยนตรไมสามารถสวนกันได
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ผลที่ไดรับ การไมมีที่จอดรถในชุมชนและตองจอดรถบนผิวจราจร ทําใหการ
จราจรติดขัด เกิดความไมสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆทั้งภายในและภาย
นอกชุมชน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

ขอเสนอแนะ จะตองมีการจัดสรรพื้นที่สําหรับเปนที่จอดรถของชุมชนกระจายไป
ตามพื้นที่ตางๆในชุมชน โดยใชอํานาจรัฐทําการจัดสรรพื้นที่ ซึ่งอาจจะตองมีการเวน
คืนที่ดินเพื่อทําเปนพื้นที่จอดรถของชุมชน โดยพิจารณาพื้นที่ที่เปนที่รกรางวางเปลา
หรือเปนบริเวณที่มีสภาพทรุดโทรมมากที่เห็นควรใหมีการรื้อถอน เพื่อสรางทัศนียภาพ
ที่ดีกวาใหกับชุมชนและเกิดประโยชนในการใชที่ดินเพื่อสวนรวม

4.4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT Analysis )
     4.4.1 จุดแข็ง (  Strength )

- ชุมชนคูหามุขมีความไดเปรียบในแงที่ตั้ง ซึ่งอยูในตําแหนงที่มีความสะดวกใน
การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆในเมือง กลาวคือ มีถนนสิโรรส ซึ่งเปนถนนสาย
หลักของเมืองตัดผานดานหนาชุมชน และถนนภูมาชีพซึ่งเปนถนนที่เชื่อมตอไป
ยังตลาดเมืองใหมและสถานีขนสง ตัดผานดานขางทางทิศตะวันออก อีกทั้งยัง
ตั้งอยูไมไกลจากศูนยเยาวชน ตลาดเมืองใหม โรงพยาบาลของรัฐ สวน
สาธารณะ และในชุมชนยังมีโรงพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลสิโรรส )ตั้งอยูอีก
ดวย

- การไดรับการจัดตั้งเปนชุมชนในเขตเทศบาล ทําใหไดเปรียบกวาพื้นที่อ่ืน กลาว
คือ มีความสะดวกในการประสานงานระหวางชุมชนกับรัฐหรือระหวางคณะ
กรรมการชุมขนกับประชาชนในชุมชนดวยกัน

4.4.2 จุดออน  ( Weakness )
- พื้นที่ชุมชนประกอบดวยแปลงที่ดินจํานวนมากและถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

โดยเอกชนรายยอยๆหลายราย ดังนั้นในการพัฒนาหรือเวนคืนหรือทําการใดๆที่
เกี่ยวกับที่ดินในชุมชน จะตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานนานกวากรรมสิทธิ์
ที่ดินที่มีเจาของนอยราย
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- เสนทางการคมนาคมในชุมชนถูกจํากัดดวยอาคารบานเรือนที่สรางอยูอยาง
หนาแนน ในการปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการคมนาคมในระยะ
สั้นนั้นไมสามารถทําไดโดยงาย อาจจําเปนที่จะตองอาศัยการเวนคืนที่ดินบาง
สวนหรือควบคุมรูปแบบการสัญจรในชุมชนหรือแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ
ไป

- การขยายพื้นที่ของชุมชนถูกจํากดัดวยลักษณะทางภูมิศาสตร กลาวคือ มีคลอง
ตายบริเวณดานหลังชุมชนและไหลผานเขาไปในพื้นที่บางสวนในชุมชน ทําให
เปนอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินในบริเวณนั้นและการถูกแบงพื้นที่บางสวน
ของชุมชนเปนสองฝงคลองทําใหขาดการเชื่อมตอของกิจกรรมกในการใชพื้นที่
ในชุมชนและมีผลตอปฏิสัมพันธของคนในชุมชนดวยเชนกัน

- พื้นที่ชุมชนมีพื้นที่กวางขวาง ผูคนจะคุนเคยกันเฉพาะในบริเวณยอยๆใน
ละแวกบานเทานั้น ความเกี่ยวของและความสัมพันธในระดับชุมชนมีนอย 
ประกอบกับประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนสวนหนึ่งไมใชเจาของที่ดินแตมี
สถานะเปนผูเชา การพัฒนาพื้นที่ทั้งชุมชนใหเอื้อและเกิดประโยชนตอสวนรวม
อันรวมไปถึงการบริหารจัดการดูแลชุมชนใหพัฒนาอยูยั่งยืนตอไปในอนาคตนั้น 
จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือและการรวมตัวกันจากคนในชุมชน ซึ่งจะตอง
หาแนวทางการพัฒนาที่จะชวยใหคนในชุมชนสามารถเขามีสวนรวมและรูจัก
กันใหมากยิ่งขึ้นอันจะเปนผลดีในการรวมกันพัฒนาชุมชนในอนาคตตอไป

4.4.3  โอกาส ( Opportunity)
- เทศบาลนครยะลามีโครงการกอสรางถนนโครงการ ข.กวาง 16.00 ม.ที่กําหนด

ไวในผังเมืองรวมในงบประมาณป 2546 ในเบื้องตนเทศบาลนครยะลาสราง
ถนนสายนี้ กําหนดมีผิวจราจรกวาง 8.00 ม. แนวถนนอยูบริเวณดานหลังพื้นที่
ชุมชนเลียบคลองตาย เชื่อมตอกับถนนภูมาชีพไปจนถึงถนนเมืองใหม และ
เชื่อมตอกับถนนในชุมชนบริเวณปลายถนนยิ้มจินดาและถนนถัดบํารุง  โดย
ทางเทศบาลมีวัตถุประสงคในการเปดพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
เมืองใหม โดยเอกชนซึ่งเปนเจาของที่ดินเปนผูพัฒนาพื้นที่ตอไป ซึ่งทําใหใน
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อนาคตพื้นที่ทางดานหลังชุมชนมีแนวโนมในการเกิดกิจกรรมและการใช
ประโยชนที่ดินมากยิ่งขึ้น และเปนการเพิ่มเสนทางและความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชนในชุมชนอีกเสนทางหนึ่ง

4.4.3 อุปสรรค ( Threat )
- มีโครงการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง เนื่องจากใน

อดีตประชาชนอาศัยอยูในบริเวณนี้ไมมากนัก คุณภาพของน้ําที่ปลอยลงสู
คลองตายยังอยูในเกณฑที่ไมจําเปนตองมีการบําบัด แตสภาวการณในปจจุบัน 
ชุมชนคูหามุขมีประชากรอาศัยอยูเพิ่มจํานวนมากขึ้น สังเกตไดจากการวัดคา
คุณภาพน้ําเสีย ( BOD.) มีคาเกินมาตรฐานคอื มากกวา 20 โดยบริเวณสะพาน
ปลายถนนยิ้มจินดามีคา BOD 34 mg/l  ( ที่มา : สวนชางสุขาภิบาล สํานักการ
ชาง เทศบาลนครยะลา ) จึงจําเปนจะตองมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู
ทางน้ําสาธารณะ ซึ่งระบบบําบัดจะกอใหเกิดมลภาวะทางกลิ่นแกประชาชนใน
ชุมชน

- จากปญหาตางๆที่มีอยูของชุมชนเกิดจากการขาดการวางแผนในการพัฒนา
และแกปญหาของภาครัฐ การแกปญหาโดยสวนใหญทําไดเพียงการแกปญหา
เฉพาะหนา

4.5 การวิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของชุมชนคูหามุขในอนาคต
แนวโนมของการขยายตัวของชุมชนและการใชประโยชนที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นมีความเปน

ไปไดสูงในอนาคต ทั้งนี้สามารถพิจารณาไดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กลาวคือ
4.5.1 ปจจัยภายใน เมื่อสํารวจสภาพพื้นที่ชุมชนแลว ยังมีที่ดินวางเปลาอยูเปน

จํานวนมากที่ยังไมมีการพัฒนา ดังนั้นหากจะมีการขยายตัวของการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชน ก็เปนสิ่งที่สามารถทําได เพราะมีพื้นที่อีกจํานวน
มากที่รอการพัฒนา อีกทั้งชุมชนคูหามุขเพิ่งจะไดรับการจัดตั้งเปนชุมชนที่ 16 
ของเทศบาลนครยะลา ซึ่งมีการจัดตั้งผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่เปน
ตัวแทนของคนในชุมชน ดังนั้นหากจะมีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ที่จะตอง
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อาศัยความชวยเหลือจากภาครัฐจะสามารถดําเนินการไดโดยงายและสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

4.5.2 ปจจัยภายนอก จากที่ไดกลาวมาแลวถึงศักยภาพในดานที่ตั้งของชุมชนที่ตั้งอยู
ใกลตลาดเมืองใหมซึ่งเปนแหลงการคาที่สําคัญของเมือง ทําใหพื้นที่ชุมชน โดย
เฉพาะดานถนนภูมาชีพไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของตลาดเมืองใหม ซึ่ง
ในปจจุบันมีการกอสรางอาคารบานเรือนและอาคารพานิชยเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับโครงการกอสรางถนนเลียบคลองตายบริเวณดานหลังพื้นที่โครง
การ มีผลตอการพัฒนาพื้นที่ดานหลังมากขึ้นในอนาคต
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