การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรู ปแบบการพัฒนาทีดิน:
กรณีศกึ ษา อําเภอเมืองสงขลา
โดย
นายนิตนิ ัย สาริวาท

วิทยานิพนธ์ นีเ+ ป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตร
การผังเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผังเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553

Socio – Economic Change and Land Development Pattern:
A case study of Ampore Muang Songkhla

By
Mr. Nitinai Sariwat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of
Urban Environmental Planning and Development Program
Faculty of Architecture and Planning
Thammasat University
2010

i

ab$gur:e

Jr SUg gi?ip JBs

Lblc&r

F

Lu

nlpgi
krftruu

(

fi-: c ur eu

g; .cue b

uruuh,us)
gnMnLBHUt-tgD3 tU ftc.gu

,9

{uugnn^t unu Lnururrn)

{nop.lnrr

g

-yy r/

grbian t

,9V

B lA

Ltt g u€ t u

tB.g.c

u

grylag'.su ccuuucu uuu *us)
gruurur B$trqu.9filatJ€Lb,LB;ullftgg3uu tcg.cu

2erjpj

p]uttM
.guttslt-J'.gu
83Lb,tgtd uuunupfi)
gJ
9
J
gn

'777?y?ttr/rtr/,A

turn L B

6ens pr

Lu

x.q€

unrs:.g F

e99Z 'U'M murns 00 $n^r sEr

ulArunLitltt'BmlMtLu
9^>fr
&h
s

14

u u^u K ffi L r4 rE u

H3

ru

bG E

$p Kn

e

pn E:

Ki gFn B; ur r

rs

Bub

s€

r u tg

gl

LS6}EhgffiIEtnLg LgUHru€U
:

Ru

t,t

Ln M#c

uu

nrur

p$ru^u H u r p ? url b u

ta

Ese gr l u u r' u Ffl

ru B u

[r1.q

ru

r

I.B€1

LILISLP
BNENBLfT
v
bEs

glllytilLt-tiii-

i9=

NBm

rHtru:ullgt4
g*

i9

Lld r-833u

BU[rLu u;ru u

p L td n3.Es B^s LaJ *tL

LKtt

บทคัดย่อ
นโยบายของภาครัฐได้ ให้ ความสําคัญในการพัฒนาเชิงพื #นที% มุ่งเน้ นให้ ภูมิภาคได้ ใช้
ศักยภาพทางด้ านพื #นที%เพื%อเพิ%มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้ านเศรษฐกิจ ซึ%งภูมิภาคทาง
ภาคใต้ ตอนล่างของประเทศไทย จัง หวัดสงขลาเป็ นจัง หวัดที% มีความสํ าคัญ เชิงยุทธศาสตร์ ถูก
กําหนดให้ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาในภูมิภาคนี # ทําให้ พื #นที%เขตเมืองในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอ
เมืองสงขลา เป็ นพื #นที%ที%จะต้ องรองรับความเจริ ญและรองรับการพัฒนาที%ดินในรู ปแบบต่าง ๆ ที%จะ
เกิดขึ #น
การศึกษาครั ง# นี จ# ึง มี ความสนใจศึก ษาหาสาเหตุแ ละผลของการพัฒ นาเชิ ง พื น# ที%
ที%เกิ ดขึน# ในอํ าเภอเมื องสงขลา โดยมี วัตถุประสงค์เพื% อ ศึกษาปั จจัยที% ทําให้ เกิ ดการพัฒนาที% ดิน
ศึกษาการเปลี%ยนแปลงทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และเปรี ยบเทียบการเปลี%ยนแปลง
ทางด้ า นกายภาพกับการเปลี% ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ และสัง คมในช่วง พ.ศ. 2536-2550
รวมทังเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพั
#
ฒนาเมืองสงขลา วิธีดําเนินการวิจยั ครัง# นี #ทําการศึกษา
โดยการลงพื #นที% สํารวจ เก็ บรวบรวมข้ อมูลทัง# เชิงปริ มาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ และนํ าข้ อมูลที%
ได้ มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อําเภอเมืองสงขลามีปัจจัยที%ทําให้ เกิด
การพัฒนาที%ดินในหลาย ๆ ด้ านดังนี # คือ มีข้อได้ เปรี ยบทางด้ านภูมิประเทศ มีภูมิประเทศติดกับ
ทะเลและที%ราบสลับภูเขาเพิ%มโอกาสให้ กบั กิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความพร้ อมทางด้ านโครงสร้ าง
พื #นฐาน ที%สําคัญ คือ ท่าเรื อนํ #าลึกสงขลา มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 3 เส้ นทาง และยังเป็ นฐาน
การขุดเจาะนํ #ามันกลางอ่าวไทย สภาพทางทางเศรษฐกิจมี กิจกรรมทางเศรษฐกิ จที%หลากหลาย
ได้ แ ก่ ภาคอุต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม เกษตรกรรมและการประมง อี ก ทัง# ยัง มี น โยบายใน
ระดับชาติ ระดับท้ องถิ%น และความร่วมมือระดับประเทศ ให้ การส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนา
ในพื #นที%อย่างต่อเนื%อง ทังหมดที
#
%กล่าวมาคือปั จจัยที%ทําให้ เกิดการพัฒนาที%ดิน ซึ%งเป็ นปั จจัยที%ส่งผล
ให้ เกิดการเปลี%ยนแปลงทังทางด้
#
านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยทางกายภาพพื #นที%เขตเมือง
ของอําเภอเมืองสงขลาได้ ขยายตัวอย่างต่อเนื%อง โดยเฉพาะที%อยู่อาศัย และแหล่งอุตสาหกรรม ได้
ขยายออกไปยังบริ เวณที%ราบที%เป็ นพื #นที%โล่งรอบนอกเขตเมือง ย่านการค้ าที%สําคัญยังคงอยู่บริ เวณ
ตําบลบ่อยางซึ%งเป็ นย่านการค้ าดังเดิ
# ม มีสถานที%ราชการล้ อมรอบจนกลายเป็ นพื #นที%เนื #อเดียวกัน
ส่วนการเปลี%ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทและมีความสําคัญ
ต่อภาคการผลิตในจังหวัดสงขลามากขึ #น สร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ แก่ท้องถิ%นและ
จังหวัดเป็ นอย่างมาก ทางด้ านสังคม ประชากรมีแนวโน้ มย้ ายที%อยู่อาศัยไปยังพื #นที%รอบนอกเขต
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เมืองบริ เวณตําบลพะวง และตําบลเขารูปช้ าง ทําให้ บริ เวณรอบนอกเขตเมืองมีความหนาแน่นของ
ประชากรเพิ%มสูงขึ #น ด้ านอาชีพประชาชนในจังหวัดสงขลามีสถานภาพการทํางานเป็ นนายจ้ างเพิ%ม
สูงขึ #น เนื%องมาจากเป็ นย่านการค้ าที%สําคัญมีล่ทู างที%สามารถเป็ นเจ้ าของกิจการได้ แต่ด้านความ
มัน% คงและปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดสงขลาเริ% มลดน้ อยลง ส่วนหนึ%งมาจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบที%เกิ ดขึ #น ซึ%งส่งผลกระทบทําให้ นกั ท่องเที% ยวชาวต่างชาติลดน้ อยลง เพราะไม่ไว้ วางใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ถึงแม้ ว่าอําเภอเมืองสงขลาจะมีความเจริ ญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
แต่เมื%อพิจารณาทางกายภาพ กลับมีปัญหาเกิดขึน# มากมาย อาทิเช่น การพัฒนาที%ดินโดยการ
หลีกเลี%ยงข้ อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ การก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรรโดยไม่มีการขอจัดสรรที%ดิน
การใช้ ประโยชน์ที%ดินผิดประเภท การก่อมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น เหล่านี #ทําให้ เกิด
ปั ญหาต่อสังคมทังในระยะสั
#
นและระยะยาว
#
จําเป็ นที%จะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ%งผู้วิจยั
ได้ เสนอแนะแนวทางแก้ ไขโดยใช้ มาตรการทางผังเมือง และเสนอแนะนโยบายพัฒนาเมืองสงขลา
อาทิเช่น เน้ นให้ มีแผนเชิงปฏิบตั ิการก่อนที%จะมีการวางแผนในเชิงนโยบาย ทบทวนบทบาทและ
ความสําคัญของเมืองสงขลา เป็ นต้ น เพื%อเป็ นแนวทางสําหรับหน่วยงานที%เกี%ยวข้ องได้ นําไปใช้ ใน
การวางแผนพัฒนาเมืองสงขลา
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Abstract
In accordance with Thailand’s national economic and social plan and
policy, the Thai government’s concern about the physical development, especially land
use development, is shown by its contribution of a plan to develop each region.
Songkhla Province, the most important strategy area of Low Southern sub-region, is an
area that the government aims to be a center of development. Amphor Muang Songkhla
is going to be the transition area of development of every kind of land use.
This research aims to study the causes and effects of the physical
development of Amphor Muang Songkhla. Thus, this research has the objective to find
the development factors and the change of land use, study the physical, economic and
social changes, find the relation between physical change and economic and social
changes between the years 1993-2007 and finally to suggest a suitable Amphor Muang
Songkhla land use plan. This research is “survey research” which analyzes both
quantitative and qualitative data. The result reveals that Amphor Muang Songkhla has
many factors of land development. First, Amphor Muang Songkhla has geographical
advantages, sea side and mountains, which support many economic activities. Second,
Ampher Muang Songkhla has good infrastructure such as a big sea port and three main
highways. Third, various economic activities, including industrial, commercial,
agricultural and fishing sectors, and supporting policies from the government, among
which are the cooperative project with many countries and technological support,
encourage development. As for land development factors, Amphor Muang Songkhla
has faced many changes such as the land development of the south and southwest,
especially housing developments that spread to the west next to Songkhla lake that
destroy the wetland area. Also, industry has spread to areas that used to have just
fishing related businesses and warehouses, but nowadays, has such activities as
petroleum platforms in the Thai gulf. The central business district (CBD) is still Tombon
Bor Yang district, the traditional CBD surrounded by government offices. The result of
land development causes economic and social changes. The economy is concentrated
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more on the manufacturing sector that provides numerous local and provincial benefits.
The population density of Tambon Bor Yang district is increased by the development of
transition areas. Some of the population has migrated to Tambon Pawong and Tambon
Khao Roop Chang that used to be suburban areas. In terms of employment, Amphor
Muang Songkhla has increased employment opportunities that the result from the CBD
potential to increase opportunity for residents to be business owners. Finally, the most
serious problem is rise in crime, related to the terrorism in the southern border
provinces, that affect the safety of Songkhla’s residents as well as tourists.
Although Amphor Muang Songkhla has been developed, it still has many
problems from land development: for example, illegal land development such as
housing projects that do not ask for the correct land development permission and do not
abide by land use law, the wrong type of land use development in zoning, and the
pollution caused by industry. Those problems cause short and long-term social
problems that need to be seriously dealt with soon as well. These problems can be
solved by an urban planning act and strong urban development policy which
concentrate on action planning in the policy plan and which re-evaluate the role and
importance of Amphor Muang Songkhla in making the relevant government organizations
generate a suitable development plan.
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