บทที 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปั ญหา
แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศไทยในช่วง 30 ปี ที ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
(พ.ศ.2552) ประเทศไทยได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื 4นที เริ มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที 5 พ.ศ. 2525-2529 เป็ นแผนแรกทีมีแนวคิดการพัฒนาเชิงพื 4นที ทีม่งุ เน้ น
กระจายอํานาจ ความเจริ ญ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไปสู่ภูมิภาค และชนบทอย่างเป็ นระบบ
โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาพื 4นทีเฉพาะ และการพัฒนาเมืองหลักในภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ควบคูก่ ับนโยบายการพัฒนาชนบท และมีการดําเนินนโยบายการพัฒนาเชิงพื 4นทีอย่างต่อเนือง
จนถึงช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8-9 ทีเน้ นการมีส่วนร่ วมของประชาชน
และการจั ดการเชิ งพื น4 ที แบบบู รณาการ โดยคํ านึ งถึ งเงื อนไข และโอกาสใหม่ ๆ จากกระแส
การเปลียนแปลงทังจากปั
4
จจัยภายนอก และภายในประเทศ
ทิศทางการพัฒนาเชิง พื น4 ที ใ นปั จจุบนั ต้ องเป็ นไปตามสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ
และสังคมทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซึง ในช่วง 20 ปี ทีผ่านมา ประเทศไทยได้ เจอกับเหตุการณ์
การเปลี ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ และสัง คมอย่างมากมาย อาทิ เ ช่น วิ กฤตการณ์ เ ศรษฐกิ จ
พ.ศ. 2540 ภัยธรรมชาติสึนามิ ปั ญหาทางการเมือง เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็ นต้ น ล้ วนแล้ วแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนทังทางตรงและทางอ้
4
อม
แทบทัง4 สิน4 ทํ าให้ ประเทศไทยต้ องใช้ ศกั ยภาพความได้ เปรี ยบของที ตงทางภู
ั4
มิศาสตร์ เศรษฐกิ จ
และศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการวาง
ทิศทางการพัฒนาพื 4นทีของประเทศให้ สอดคล้ องกับโอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละภูมิภาค เพือให้ มีการพัฒนาทีสมดุลและยัง ยืน
สํ า หรั บ ภาคใต้ ข องประเทศไทย มี ก ารแบ่ง กลุ่ม จัง หวัด เพื อ การพัฒ นาเป็ นแบบ
อนุภ าค โดยจัง หวัด ในกลุ่ ม ภาคใต้ ต อนล่ า ง ถู ก จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ภาคใต้ ต อนล่ า งกลุ่ม ชายแดน
(แบ่ง กลุ่ม จัง หวัด ตามหลัก เกณฑ์ ข องแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉ บับ ที 10)
ประกอบด้ วย 5 จังหวัด คือ สตูล ปั ตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา ตามแผนกําหนดให้ จงั หวัด
สงขลาเป็ นศูนย์ กลางของจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างกลุ่มชายแดน โดยจังหวัดสงขลาถูกจัดให้ เป็ น
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ศูน ย์ กลางของภาคใต้ ม าตังแต่
4 ใ นอดี ต จัง หวัดสงขลามี ลักษณะเด่น คื อ เป็ นแหล่ง การค้ าและ
บริ การ การคมนาคมขนส่ง รวมทัง4 เป็ นที ตงของหน่
ั4
วยงานราชการหลักที มีอํานาจบัง คับบัญชา
บริ ห ารงานครอบคลุม ทัว ทัง4 ภู มิ ภ าค ประกอบกับ ในปั จ จุบัน แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติฉบับที 10 จังหวัดสงขลาถูกกํ าหนดให้ เป็ นส่วนหนึงของพื 4นทีการพัฒนาเศรษฐกิจสาม
ฝ่ าย อินโดจีน-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ทีม่งุ
ขจัดอุปสรรคด้ านการค้ า การท่องเทียว และพัฒนาโครงสร้ างพื 4นฐานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนซึงเป็ นโอกาสการพัฒนาทังด้
4 านเศรษฐกิจ การท่องเทียว การคมนาคมขนส่ง และ
ช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาความไม่ ส งบในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ โดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ พัฒ นาพื น4 ที
ที มี ศักยภาพ อาทิ เ ช่น พื น4 ที เ ขตเศรษฐกิ จ สงขลา-ปี นัง -เมดาน ซึง เป็ นโอกาสในการพัฒ นา
อุตสาหกรรม การค้ า การลงทุน และการท่องเทียวร่วมกันระหว่าง ไทย-มาเลเซีย-อินโดจีน
จากการทีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กํ าหนดให้
พื น4 ที จังหวัดสงขลาเป็ นศูน ย์ กลางการพัฒนาในภูมิภ าคชายแดนภาคใต้ ทํ าให้ พืน4 ที เขตเมื องที
สําคัญของจังหวัดสงขลา ได้ แก่ อําเภอเมืองสงขลา ได้ รับผลโดยตรงจากแผนพัฒนา เป็ นพื 4นทีที
ต้ อ งรองรั บ การพัฒ นาเชิ ง พื น4 ที ซึ ง ผัง เมื อ งรวมเมื อ งสงขลาได้ อ ธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะพิ เ ศษด้ า น
ภูมิประเทศ และความสําคัญของอําเภอเมืองสงขลาไว้ ว่า เป็ นแหลมยืนลงสู่อ่าวไทย ตังอยู
4 ่ตรง
ปากนํ 4าทะเลสาบสงขลา ทางทิศใต้ ของปากนํ 4านันมี
4 ลกั ษณะเป็ นทีราบสูงมีภูเขา เช่น ภูเขาสําโรง
เขาเทวดา เขาเกาะแต้ ว เขาตังกวน และเขาน้ อย นอกจากนี 4อําเภอเมืองสงขลาประกอบด้ วยเกาะ
3 เกาะ คือ เกาะยอ เกาะหนู เกาะแมว มีทิศทางการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนืองจากผลของ
การพั ฒ นา โดยที ใ นอดี ต อํ า เภอเมื อ งสงขลาเป็ นพื น4 ที ที มี ค วามสงบ เป็ นแหล่ ง การค้ า ที มี
ความสําคัญ รองมาจากอําเภอหาดใหญ่ เป็ นทีตงของสถานศึ
ั4
กษา ศูนย์กลางทางราชการทีสําคัญ
ในระดับจังหวัดและภูมิภาค และเป็ นทีตงของชุ
ั4
มชมโบราณทีมีคณ
ุ ค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผลจากแผนพัฒนาเมือง ทังในระดั
4
บชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้ องถิน เล็งเห็นถึง
ความเหมาะสมของพื น4 ที เมื องสงขลาในการเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนาพื น4 ที ในภูมิภาคชายแดน
ภาคใต้ เป็ นส่วนหนึงทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมในพื 4นที ผลกระทบ
จากแผนพัฒนาที สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรม คือ โครงการก่อสร้ างท่าเรื อนํ า4 ลึกสงขลา ที ริเริ มขึน4
ในช่ ว งแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที 5 เพื อ เป็ นศูน ย์ ก ลางในการขนถ่ า ย
สินค้ าเข้ า-ออกภายในภูมิภาค ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่าง
มาก รายได้ ข องจัง หวัดเพิ ม ขึน4 จากมูล ค่าการส่ง ออก เกษตรกรส่วนหนึง เริ ม ผันตัวเองมาเป็ น
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นให้ เกิ ดการลงทุนพัฒนาที ดินในพื น4 ที ทํ าให้ พืน4 ที เ ขตเมื อง
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ขยายตัว และเกิ ด การเปลี ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น ที อ ยู่ อ าศัย
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้ น
จากการเปรี ยบเทียบด้ านกายภาพช่วงระหว่าง พ.ศ 2536-2550 สังเกตพบว่า พื 4นที
เขตเมื องสงขลาได้ ขยายตัวจากเขตพื น4 ที เมื องดัง4 เดิม คือ บริ เวณตํ าบลบ่อยาง ขยายตัวลงมา
ทางด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ในเขตตําบลพะวง และตําบลเขารู ปช้ าง ซึงทังสองตํ
4
าบลมี
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ นที ร าบสลับ ภู เ ขา มี ก ารคมนาคมที ส ะดวกมี ถ นนสายสํ า คัญ ตัด ผ่ า น
คือ ถนนกาจนวนิช ถนนลพบุรีร าเมศรว์ ที มุ่งหน้ าไปอํ าเภอหาดใหญ่ เหมาะสํ าหรั บการลงทุน
พัฒนาทีดนิ โดยเฉพาะการพัฒนาในด้ านทีอยูอ่ าศัย และด้ านอุตสาหกรรม
การศึกษาครั ง4 นี เ4 นื องด้ วยผู้วิจัยมี ความคุ้นเคยในพื น4 ที ศึกษา ทํ าให้ มี ความสนใจ
ศึก ษาเกี ยวกับ สาเหตุแ ละผลของการเปลี ย นแปลงในด้ านต่า ง ๆ ที เ กิ ด ขึน4 ในปั จ จุบัน และได้
ทําการศึกษาในประเด็นทีเกี ยวข้ องกับด้ านเศรษฐกิจและสังคม อาทิเช่น การพัฒนาที ดินในเขต
เมืองส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร และมีปัจจัยด้ านใดบ้ างที
ส่งผลให้ เกิ ดการพัฒนาที ดิน รวมทัง4 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาที ดินให้ เกิ ดความสมดุลและ
ยัง ยืน เพือทีงานวิจยั ชิ 4นนี 4สามารถนําไปใช้ ประโยชน์สําหรับเป็ นฐานข้ อมูล ในการวางแผนพัฒนา
อําเภอเมืองสงขลาได้ ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) ศึกษาปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดนิ ในพื 4นทีศกึ ษา
2) ศึกษาการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื 4นทีศกึ ษาในช่วง
พ.ศ. 2536-2550
3) เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ กับการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ
และสังคมในพื 4นทีศกึ ษาในช่วง พ.ศ. 2536-2550
4) เสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองสงขลา
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตทางด้ านพื 4นที
พื น4 ที ศึกษาครั ง4 นี 4 คื อ อํ าเภอเมื องสงขลามี พืน4 ที ประมาณ 171.9 ตารางกิ โลเมตร
มีพื 4นทีทีเป็ นเขตเมืองตังอยู
4 บ่ ริ เวณตําบลบ่อยาง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื 4นทีข้างเคียง ดังนี 4
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อําเภอสิงหนคร
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ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ อําเภอจะนะ และ อําเภอหาดใหญ่
ติดต่อกับ อําเภอหาดใหญ่ อําเภอบางกลํา และ
ทะเลสาบสงขลา
ติดต่อกับ อ่าวไทย

2. ขอบเขตด้ านเนื 4อหา
1) ศึกษา ค้ นคว้ า และเก็บรวบรวมข้ อมูล ในช่วง พ.ศ. 2536-2550 เพือเปรี ยบเทียบ
การเปลียนแปลงด้ านต่าง ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
2) ศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาทีดนิ หลักการการพัฒนาทีดิน
ปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดนิ การขยายตัวของพื 4นทีเมือง และตัวชี 4วัดการเปลียนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม ในช่วง พ.ศ. 2536-2550
3) รวบรวมเนื 4อหาเกียวกับปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดินในพื 4นที การเปลียนแปลง
การใช้ ประโยชน์ทีดิน สถานการณ์ การพัฒนาทีดินในอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมถึงการเปลียนแปลง
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
1.4 วิธีดําเนินการวิจยั
การศึกษาครัง4 นี 4 เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เน้ นไปทีการสํารวจเชิงพื 4นที
เป็ นหลัก ควบคูก่ บั การเก็บรวบรวมข้ อมูลทังเชิ
4 งปริ มาณและเชิงคุณภาพ
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ข้ อมูลเชิงปริ มาณ ได้ แก่ จากการลงพื 4นทีสํารวจ และสัมภาษณ์
2) ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ เอกสารทางวิชาการ ข้ อมูลทางด้ านสถิ ติ รายงานการ
วิจยั ทีเกียวข้ อง ทฤษฏีทีเกียวข้ อง ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนทีการใช้ ประโยชน์ทีดนิ เป็ นต้ น
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1) ศึกษาแนวคิด และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
2) จําแนกข้ อมูลพื 4นฐานตามแนวคิดปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนา
3) ใช้ แผนทีการใช้ ประโยชน์ทีดิน (GIS) และภาพถ่ายจากดาวเทียม ในช่วงระหว่าง
พ.ศ. 2533-2536 เพือเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ
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4) นําข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533-2536 เปรี ยบเทียบ
และวิเคราะห์การเปลียนแปลงทีเกิดขึ 4น
5) รวบรวมผลการศึ กษา นํ าไปเสนอแนวคิ ดในในการพัฒนาที ดิ นให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
กับพื 4นที
3. การนําเสนอข้ อมูล
ใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบตาราง แผนภูมิ และแผนที
1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ
1) ทราบถึ ง ปั จ จัย ด้ า นต่ า ง ๆ ที ทํ า ให้ เกิ ด การพัฒ นาที ดิ น และสามารถบ่ ง บอก
ถึงศักยภาพของอําเภอเมืองสงขลา
2) ทราบถึงสาเหตุและผลของการขยายตัวของพื 4นทีเขตเมือง และการเปลียนแปลง
ทางด้ านเศรษฐกิ จ และสัง คมในพื น4 ที อําเภอเมื องสงขลา เพือเป็ นฐานข้ อมูลให้ แ ก่หน่วยงานที
เกียวข้ องได้ นําไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาเมืองสงขลา
3) สามารถเปรี ยบเที ยบผลจากการเปลี ย นแปลงทางด้ า นกายภาพ และทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม เพือเป็ นฐานข้ อมูลและแนวทางในการวางนโยบายและแผนการพัฒนาทีดิน
เพือให้ สอดคล้ องกับมาตรการทางผังเมืองได้ ในอนาคต
1.6 ข้ อจํากัดในการวิจยั
1. ข้ อจํากัดด้ านเนื 4อหา
1) เนื องจากงานวิ จัยชิ น4 นี เ4 ป็ นการศึกษาในขอบเขตพื น4 ที ศึกษาระดับอํ าเภอ ซึง
ข้ อมูลบางประเภทไม่ได้ มีการเก็ บรวบรวมข้ อมูลลึกลงไปถึงระดับอําเภอ ผู้วิจัยจึงจําเป็ นต้ องใช้
ข้ อมูลระดับจังหวัดเพืออธิบายแทนระดับอําเภอ
2) การเก็บรวบรวมข้ อมูลใน พ.ศ 2536-2550 ข้ อมูลบางประเภทไม่ได้ มีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ครบทุกปี ผู้วิจัยจึง จํ าเป็ นต้ องใช้ ข้ อมูล เฉพาะในปี ที มี การเก็ บข้ อมูล และนํ ามา
อธิบายเป็ นช่วงปี
2. ข้ อจํากัดด้ านเวลาและเงินทุน
เนื องจากงานวิ จัยชิ น4 นี พ4 ื น4 ที ศึกษาตัง4 อยู่ใ นอํ าเภอเมื อ ง จัง หวัดสงขลา การเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลทังเชิ
4 งปริ มาณ และคุณภาพจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องมีปัจจัยด้ านเวลาและเงินทุนมา
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เกี ยวข้ อง ผู้วิจัยจํ าเป็ นต้ องเดินทางไปเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง จึงทําให้ งานวิจัยชิน4 นี ต4 ้ อง
ล่าช้ ากว่ากําหนด
1.7 นิยามคําศัพท์
การพัฒ นา หมายถึ ง การเปลี ยนแปลงที เ กิ ดจากมนุษย์ โดยการวางแผน และไม่
รุ นแรง มีทิศทางทีดีขึ 4น เปลียนแปลงทังปริ
4 มาณ คุณภาพ และสิงแวดล้ อม ระยะเวลาแน่นอนและ
ไม่นานมากนัก และเป็ นประโยชน์
การพัฒนาทีดนิ (land development) หมายถึง การปฏิบตั ิการใด ๆ ในอันทีจะทําให้
การใช้ ที ดินบังเกิ ดผลดี หรื อมี ประโยชน์ ต่อประชากรและประเทศชาติโดยส่วนรวมทัง4 ทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากทีสดุ เท่าทีอาจเป็ นไปได้
รู ปแบบการพัฒนาทีดิน หมายถึง การจําแนกแบบอย่าง การนําทีดินมาใช้ ประโยชน์
เพือให้ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามจุดประสงค์ของการพัฒนา อาทิเช่น รู ปแบบการพัฒนาทีดิน
เพือเป็ นทีอยู่อาศัย โครงการบ้ านจัดสรร ลักษณะบ้ านเดียว หรื อ รู ปแบบการพัฒนาทีดินเพือเป็ น
แหล่งอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้ างโกดังเก็บสินค้ าขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
กายภาพ หมายถึง สภาพทีเห็นได้ ด้วยตา เช่น ลักษณะการตังถิ
4 นฐาน อาคาร บ้ านเรื อน
รวมทังสภาพภู
4
มิประเทศ
การเปลี ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ หมายถึ ง การเปลี ยนแปลงของรายได้ รายจ่ า ย
การครอบครองพื น4 ที อาชี พ หนี ส4 ิน การออมเงิ น ลักษณะพื น4 ที การค้ าการแลกเปลียน การผลิต
และระบบเศรษฐกิจ
การเปลี ย นแปลงทางสัง คม หมายถึ ง การเปลี ย นแปลงของระเบี ย บ กฏเกณฑ์
แบบความสัม พัน ธ์ ใ นสัง คม สถานภาพ บทบาท ลัก ษณะเกี ยวข้ อ งพึ ง พาอาศัย ระหว่ า งกลุ่ม
สถานะภาพในสังคมตัวบุคคล (อายุ) สภาพแวดล้ อมทางสังคม แนวคิดและการกระทํา
การวางนโยบายและแผนการใช้ ทีดิน หมายถึง การวางนโยบายและแผนการใช้ ทีดิน
ให้ เหมาะสมกับสภาพของดินและสอดคล้ องกับประเภททีดนิ ทีได้ จําแนกไว้
เขตเมืองสงขลา ได้ แก่ พื 4นทีในเขตตําบลบ่อยาง หรื อเขตเทศบาลนครสงขลา ตังอยู
4 ่
ทางด้ านทิศเหนือสุดของอําเภอเมืองสงขลา มีชมุ ชนขนาดใหญ่ตงอยู
ั 4 ่ เป็ นพื 4นทีเขตเมืองทีเป็ นย่าน
การค้ าทีมีสําคัญตังแต่
4 ในอดีตจนถึงปั จจุบนั

