บทที 2
แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวิ จัยในครั งนี จะได้ ทํ าการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม งานวิ จัย
อืน ๆ ทีเกียวข้ องโดยสามารถจําแนกออกเป็ นเรื องหลัก ๆ ได้ ดงั นี
2.1 ความหมายและหลักการของการพัฒนาทีดนิ
2.2 แนวความคิดเกียวกับปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดนิ
2.3 ลักษณะความเป็ นเมืองของประเทศไทย
2.4 ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ ประโยชน์ทีดินกับการพัฒนาทีดิน และการจําแนก
รูปแบบการพัฒนาทีดนิ ในเขตเมืองจากประเภทของการใช้ ประโยชน์ทีดนิ
2.5 แนวความคิดเกียวกับโครงการพัฒนาทีมีผลต่อการเปลียนแปลงการใช้ ทีดนิ
2.6 แนวคิดเกียวกับดัชนีชีวัดการพัฒนาและเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
2.7 ผังเมืองรวมเมืองสงขลา
2.8 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2.1 ความหมายและหลักการของการพัฒนาทีดนิ
การพัฒนาทีดิน (land development) บรรเจิด พลางกูร (2532, น. 10) ได้ ให้ นิยาม
และหลักการไว้ ว่า หมายถึ งการปฏิ บัติการใด ๆ ในอันที จ ะทํ าให้ การใช้ ที ดินบัง เกิ ดผลดีหรื อมี
ประโยชน์ ต่อประชากรและประเทศชาติโดยส่วนรวมทังทางด้ านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง
มากทีสดุ เท่าทีอาจเป็ นไปได้ มีหลักการการพัฒนาทีดนิ ดังนี
1) ส่งเสริ มให้ มีการนําทีดนิ ทียงั ไม่เคยใช้ ประโยชน์มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ อาทิการนํา
ทีดินรกร้ างว่างเปล่ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ทางด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
ทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มให้ ทีดินทีใช้ ทําประโยชน์อยู่แล้ วมีประโยชน์ หรื อได้ รับผลตอบแทนอย่าง
เต็มทีตามควรแก่กรณี อาทิ การเพิมผลผลิตและรายได้ จากการใช้ ทีดินสําหรับการเกษตรกรรมโดย
การปรับปรุงบํารุงดิน เป็ นต้ น
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2.2 แนวความคิดเกียวกับปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดิน
จากการศึก ษาเรื อง เศรษฐศาสตร์ ที ดิ น ทํ าให้ ส ามารถจํ า แนกปั จ จัย ที กระตุ้นให้
นักลงทุนด้ านพัฒนาทีดินของทังภาครัฐและเอกชน เข้ ามาลงทุนพัฒนาทีดิน โดยมีปัจจัยทีสําคัญ
4 ประการ คือ ทีตงและลั
ั
กษณะทางกายภาพ โครงสร้ างพืนฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
โดย คําพล พัวพาณิชย์ (2535, น. 2-4-10-1) ได้ สรุปปั จจัยทังสี ไว้ วา่
1) ทีตงและลั
ั
กษณะทางกายภาพ ธรรมชาติเป็ นผู้ให้ ทรัพยากรทีดินแก่มนุษย์ และใน
ทํานองเดียวกันธรรมชาติก็เป็ นตัวจํากัดการใช้ ทรัพยากรนันด้ วย ทีดินบางแห่งอาจเหมาะสําหรับ
การใช้ อย่างหนึง เช่น เหมาะสมทีจะเป็ นทีอยู่อาศัย หรื ออาจจะเหมาะเป็ นทีพกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อ
ทีดนิ บางแห่งก็ไม่เหมาะทีจะใช้ ทําอะไรเลย ฯลฯ ปั จจัยทางธรรมชาติทีจํากัดการใช้ ทรัพยากรทีดิน
ประกอบด้ วย แสงแดดและอุณหภูมิ นําและความสะดวกในการใช้ นํา ภูมิประเทศและการระบาย
นําลักษณะของดินตลอดจนแร่ธาตุภายในดิน และสถานทีตงของที
ั
ดิน ข้ อจํากัดดังกล่าว ส่วนใหญ่
จะเป็ นข้ อจํากัดการใช้ ทีดินทางการเกษตร และเป็ นการใช้ ทีดินในชนบท ในทีนีจะกล่าวถึงการใช้
ทีดนิ ในเขตเมือง
ทีดินทีใช้ ในเขตตัวเมืองนันจะเห็นได้ ว่าปั จจัยทีสําคัญคือ ทีตงั เนืองจากความเจริ ญ
ของตัวเมื องจะมี ส่วนสัมพันธ์ โดยตรงกับการพาณิ ชย์ ทีมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนฐานะทางด้ าน
อุต สาหกรรมจะเห็ น ได้ ว่ า โดยทัว ไปแล้ ว ตัว เมื อ งจะตังอยู่ใ กล้ กับ แหล่ ง วัต ถุดิ บ และใกล้ กับ
ผู้บริ โภคทีจะใช้ ผลผลิตทีผลิตขึนจากตัวเมือง แหล่งทีตงที
ั มีเครื องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น
ท่าเรื อ การขนส่ง ศูนย์กลางทางราชการ หรื อสถานทีทีอํานวยความสะดวกทางด้ านการพาณิชย์
สิ ง อํ านวยความสะดวกเหล่านี จะทํ าให้ เ มื องมี ความเจริ ญ อย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี ปั จ จัยที ตัง
ดังกล่าวแล้ ว ปั จจัยที รองลงมาอาจเป็ นปั จจัยทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น เป็ นแหล่งทีไม่หนาวจัด
หรื อร้ อนจัดจนเกิ นไป ไม่เ ป็ นที ลุ่ม นํ าท่วมขัง ฯลฯ ซึง ปั จจัยเหล่านี เราอาจจัดว่าเป็ นปั จจัยรอง
เพราะปั จจัยดังกล่าวมนุษย์สามารถทีจะจัดหาขึนมาทดแทนธรรมชาติได้
2) โครงสร้ างพืนฐาน เน้ นไปทางด้ านการคมนาคมขนส่ง เป็ นปั จจัยสําคัญทีอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางให้ แก่ประชาชน อีกทังสนับสนุนการขนส่งสินค้ าวัตถุดิบ ถ้ าเมืองใดมี
ความพร้ อมในด้ า นการคมนาคมขนส่ง จะทํ าให้ เ พิ ม ขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน ทางด้ า น
เศรษฐกิจให้ กบั เมืองนัน ถ้ าแหล่งทีตงใดสามารถที
ั
จะขนส่งปั จจัยการผลิตได้ สะดวกและค่าขนส่ง
ถูก ในแหล่งนีย่อมได้ เปรี ยบกว่าแหล่งทีหา่ งไกลและแหล่งทีไม่สามารถขนส่งปั จจัยการผลิตเข้ าไปได้
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3) สภาพทางเศรษฐกิ จ ที ดินจะเริ ม มี บทบาทสํ าคัญทางเศรษฐกิ จ ขึนมาก็ ต่อเมื อ
ประชาชนเริ มใช้ มนั มีการแข่งขันในการใช้ มีการกําหนดราคาตลอดจนมูลค่าให้ แก่ทรัพยากรทีดิน
ตลอดจนมีการใช้ จา่ ยลงทุนในการพัฒนาทีดนิ โดยปกติแล้ วการใช้ ทีดนิ เราจะใช้ ให้ ได้ รับประโยชน์
สูงสุด อาจมีการแข่งขันในการใช้ ทีดนิ กันในลักษณะต่าง ๆ เช่นทีดินเพือทีอยู่อาศัยกับทีดินทีใช้ เพือ
การพาณิ ช ย์ หรื อที ดินที ใ ช้ ใ นการเกษตรกับที ดินที ใช้ เป็ นตัวเมื อง ฯลฯ ในบางครั งเราจํ าเป็ นที
จะต้ องนําเอาทีดินทีเป็ นทีรกร้ างว่างเปล่า มาใช้ ทําการเกษตรเมือเกิดมีความกดดันเกียวกับความ
ต้ องการอาหารของประชากรทีเพิมขึน ในบางครังอาจจะต้ องมีการถมทะเลเพือนําเอาเนือทีส่วนนัน
มาใช้ เป็ นย่านการค้ า หรื อทีอยู่อาศัย จากตัวอย่างข้ างต้ นนี นับว่าเป็ นเรื องทีเกี ยวข้ องกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจทังสิน ตัวกําหนดทีสําคัญในการใช้ ทีดนิ คือ ราคา มูลค่าของทีดนิ และสมรรถนะของทีดนิ
4) นโยบาย เป็ นปั จจัยทีส่งผลกระทบทําให้ การนําทีดินมาใช้ ประโยชน์ ให้ เกิดผลได้
ทังในทางบวกและทางลบ เนืองจากการตัดสินใจส่วนใหญ่ของนักลงทุนหรื อเจ้ าของทีดินในการที
จะพิจารณานําทีดินมาใช้ ประโยชน์ ปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการตัดสินใจ คือ นโยบายต่าง ๆ ของทาง
ภาครัฐ อันได้ แก่ แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ทีส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาในพืนทีหรื อ
ภูมิภาค โครงการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน มาตรการทางภาษี ข้ อกฏหมายเกี ยวกับทีดิน เป็ นต้ น
ยกตัวอย่างเช่น การทีรัฐบาลตังกําแพงภาษี บางอย่างเพือช่วยอุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะเป็ น
การช่วยเหลือเกียวกับผลผลิตของฟาร์ มทีมีมากเกินไป โดยทําให้ เกิดมีการตังโรงงานแปรรูปต่าง ๆ ขึน
2.3 ลักษณะความเป็ นเมืองของประเทศไทย
ลักษณะความเป็ นเมื องของประเทศไทยในปั จ จุบัน ประกอบด้ วยลักษณะสํ าคัญ
2 ประการ คือ เงือนไขทางภูมิศาสตร์ และเงือนไขทางมนุษยนิเวศน์ ใช้ เป็ นเงือนไขในการจําแนก
พื นที ส่วนที เ ป็ นเขตเมื อง สุช าติ ผิวงาม (2548) ได้ อธิ บายถึ งเงื อนไขสํ าคัญ ที ใช้ จํ าแนกพื นที
เขตเมือง ไว้ วา่
2.3.1เงือนไขทางภูมิศาสตร์
1) เมืองเป็ นบริ เวณของการตังถินฐานทีสามารถสังเกตเห็นการใช้ พืนทีดินแบ่งออก
ได้ สองส่วนคือ ส่วนทีเป็ น ตัวเมือง และส่วนทีเป็ นพืนทีเขตเมือง
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2) เส้ นทางสัญจร เป็ นส่วนประกอบสําคัญในสิงแวดล้ อมทีมนุษย์ประดิษฐ์ ขึนเพือ
ดัดแปลงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของพื นที ให้ สามารถรองรั บการประกอบกิ จ กรรมซึง มี ลักษณะ
เฉพาะตัวของเมือง ให้ สงั เกตพืนทีเขตเมืองมีการกระจายตัวไปตามทิศทางของเส้ นทางสัญจร
3) ลักษณะของความเป็ นเมืองสังเกตเห็นได้ ชดั เจนว่าในบริ เวณตัวเมือง ซึงเป็ นย่าน
ชุมชนหนาแน่น มีองค์ประกอบทีสําคัญคือ ย่านการค้ าปลีก ตลาดสด และย่านสถานทีราชการ
พืนทีทงสองส่
ั
วนนีเป็ นองค์ประกอบร่วมกันของบริ เวณทีเรี ยกว่าตัวเมือง
2.3.2 เงือนไขทางมนุษยนิเวศน์
1) ย่า นการค้ า ปลี ก ตลาดสดในบริ เ วณตัว เมื อ งมี กิ จ กรรมของการใช้ พื นที ซึ ง
สังเกตเห็นได้ ชดั เจน 4 ประการ คือ มีการจําหน่ายสินค้ าปลีกเป็ นส่วนใหญ่ มีความหลากหลาย
ของกิจการร้ านค้ าและสถานทีให้ บริ การมากกว่า 10 ประเภทขึนไป โดยไม่ซําชนิดกันในแต่ละจุด
สังเกตการณ์มีสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ ตังอยู่บริ เวณใกล้ เคียงกันทังหมด และมีตลาดนัด
ขายผลิตผลการเกษตรในช่วงเช้ าและตลาดนัดขายอาหารสําเร็ จรูปในช่วงเย็นถึงคํา
2) ย่ า นสถานที ร าชการในบริ เ วณตัว เมื อ งเป็ นบริ เ วณของหน่ ว ยราชการเฉพาะ
ประเภททีให้ บริ การแก่ประชาชนโดยตรง ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น สถานี
ตํารวจ ทีว่าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล และหอทะเบียน กรมทีดิน ส่วนในสังกัดอืน ๆ ได้ แก่ ที
ทําการของศาล และสํานักงานสรรพากร เป็ นต้ น สําหรับบริ เวณของหน่วยราชการอืนทีไม่มีการ
ติดต่อกับประชาชนโดยตรง เช่น สถานีวิจยั พืชสํานักงาน ร.พ.ช. สถานีตรวจอากาศ และค่ายทหาร
สถานทีราชการประเภทนีจะไม่สามารถสังเกตเห็นความสัมพันธ์ กบั ตัวเมืองแม้ จะเป็ นสถานทีของ
หน่วยราชการเช่นกัน แต่กลับได้ พบว่าสถานทีราชการเหล่านีมักตังอยู่โดดเดียวห่างไกลจากย่าน
ชุมชน
2.3.3 ข้ อสังเกตลักษณะสําคัญของพืนทีเขตเมือง
พืนทีตวั เมืองจะเป็ นส่วนหนึงของพืนทีเขตเมือง โดยพืนทีตวั เมืองจะอยู่ใจกลางเมือง
ล้ อมรอบด้ วยพืนทีเขตเมือง ในทีนีจะอธิบายถึงลักษณะสําคัญของพืนทีเขตเมือง ดังนี
1) พืนทีเขตเมือง ต้ องเป็ นบริ เวณทีสงั เกตเห็นความต่อเนืองของกลุ่มอาคารสิงปลูก
สร้ าง โดยมีระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 200 เมตร มีการควบคุมธรรมชาติสิงแวดล้ อมให้ เกือกูลต่อ
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การดํารงชีวิตแบบเมืองทีสําคัญ ได้ แก่ การมีอาคารสิงปลูกสร้ างทีใช้ วสั ดุคงทนถาวร การมีเส้ นทาง
สัญจรทีสะดวกและการมีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนนอกจากนันต้ องมีลกั ษณะของกิจกรรม
การใช้ พืนทีเขตเมือง ดังต่อไปนีอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างรวมกัน คือ เป็ นบริ เวณพักอาศัย
เป็ นบริ เวณทําการพาณิชยกรรมหรื อการให้ บริ การ และเป็ นบริ เวณโรงงานและคลังสินค้ า
2) ประชากรในพืนทีเขตเมืองมีจํานวนไม่ตํากว่า 10,000 คน ผู้มีงานทําส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทีเกียวข้ องกับพาณิชยกรรมและเป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างของรัฐ นอกจากนันยัง
สังเกตพบว่าสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่าขึนไป ตังอยู่ในพื นที เขตเมื อง
เกื อบทังสิน เช่นเดียวกับ โรงพยาบาล คลินิก และร้ านจําหน่ายยา ทําให้ เมืองในประเทศไทยมี
ลั ก ษณะเป็ นศู น ย์ ก ลางที ใ ห้ บริ ก ารทางการศึ ก ษาในระดั บ สู ง และเป็ นศู น ย์ ที ใ ห้ บริ ก าร
รักษาพยาบาลเช่นเดียวกับการเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
3) ชุมนุมชนแบบเมืองเป็ นพืนทีทีได้ รับการพัฒนาเป็ นโครงการชนิดต่าง ๆ ทีสงั เกต
พบได้ แก่ โครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการรี สอร์ ท โครงการชุมชนของการเคหะแห่งชาติ หรื อ
โครงการแบบนิคมอุตสาหกรรม แหล่งทีตงของโรงงานและคลั
ั
งสินค้ า รวมทังสถาบันการศึกษา
ขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย (โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า) โครงการเหล่านีต้ องการใช้
แปลงทีดินขนาดใหญ่ซึงมีราคาต้ นทุนตํา ดังนัน จึงพบว่ามีทีตงห่
ั างไกลจากย่านชุมชนเมือง อยู่
ท่ามกลางพืนทีซึงมีสภาพแวดล้ อมโดยรอบเป็ นตามธรรมชาติทีอาจเป็ นท้ องทุ่งโล่ง หรื ออาจเป็ น
พืนทีทีผ่านการทําเกษตรกรรมแล้ ว แต่ลกั ษณะพืนที ภายในโครงการได้ รับการปรับปรุ ง มีการ
ก่อสร้ างดัดแปลงให้ สภาพแวดล้ อมสามารถรองรับกิจกรรมทีมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง ซึง
สัง เกตเห็ นได้ ชัดเจนว่าเป็ นลักษณะของแหล่งชุม นุม ชนแบบเมื องซึง แตกต่างออกไปจากพื นที
โดยรอบทีเป็ นธรรมชาติดงเดิ
ั ม พืนทีของโครงการเหล่านีหากมีความต่อเนืองเป็ นส่วนหนึงของเมือง
จะถูกนับรวมเรี ยกว่าพื นทีเขตเมื อง แต่ถ้าเป็ นโครงการที ตงอยู
ั ่ห่างไกลออกไปเป็ นเอกเทศจึง
เรี ยกว่าพืนทีชมุ นุมชนแบบเมือง
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ ประโยชน์ทีดินกับการพัฒนาทีดนิ และการจําแนกรู ปแบบ
การพัฒนาทีดนิ ในเขตเมืองจากประเภทของการใช้ ประโยชน์ทีดนิ
จากหลักการการพัฒนาทีดินและความหมายของการใช้ ประโยชน์ ทีดิน ผู้วิจัยสรุ ป
ความสัม พันธ์ ไ ด้ ว่า การพัฒ นาที ดิน เป็ นการนํ า เอาที ดิ นที ไ ม่เ คยใช้ ป ระโยชน์ ม าก่ อ น หรื อ ใช้
ประโยชน์ ยัง ไม่ค้ ุมค่า นํ ามาใช้ ประโยชน์ ให้ ไ ด้ รั บผลตอบแทนอย่างเต็มที ตามสมควร โดยแยก
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ประเภทตามลักษณะการใช้ ประโยชน์ทีดินในรู ปแบบต่าง ๆ การพัฒนาทีดินจะเป็ นการพัฒนาและ
เปลียนแปลงจากรู ปแบบหนึงไปเป็ นอีกรู ปแบบหนึง หรื ออาจจะพัฒนารู ปแบบเดิมให้ ดีขึนกว่าที
เป็ นอยู่ ท้ ายทีสดุ การพัฒนาทีดิน จึงนําไปสู่การเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดิน ให้ เป็ นไปตาม
รูปแบบทีต้องการ
2.4.1 ความหมายของการใช้ ประโยชน์ทีดนิ
การใช้ ประโยชน์ ทีดิน หมายถึง การเปลี ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ทีดินว่าเป็ นไปใน
รูปใด เช่น การทําเกษตรกรรม การทําเหมืองแร่ การก่อสร้ างอาคารทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
การใช้ ประโยชน์ทีดินในเขตเมือง วิชยั ศรี คํา (2548, น. 62-63) ได้ ให้ ความหมายไว้
ว่า เป็ นการนําทีดนิ ทีอยูภ่ ายในบริ เวณเมือง มาใช้ ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอืน ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง กิจกรรมทางเศรษฐกิจขันทีสอง เช่น อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรม
ขันทีสาม เช่น การค้ า และการบริ การ เป็ นต้ น
2.4.2 การจําแนกการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ในเขตเมือง
มอริ ส ยิทส์ (Maurice Yeates) และแบรี การ์ เนอร์ (Barry Garner) อ้ างถึงใน วิชยั
ศรี คํา (2548, น. 63-72) โดยได้ จําแนกการใช้ ประโยชน์ทีดินในเขตเมืองตามลักษณะการใช้ ออกให้
เป็ น 6 ประเภท ในทีนีจะกล่าวถึง 4 ประเภท ดังนี
1) การใช้ ประโยชน์ทีดินเพือเป็ นทีอยู่อาศัย (residential land use) จากการศึกษา
ของ นีเดอร์ คอร์ น (Niedercorn) และเฮิร์ล (Hearle) พบว่าในอเมริ กาเหนือได้ มีการนําทีดินในเขต
เมืองมาใช้ เป็ นทีอยู่อาศัยมากทีสุด ถึงร้ อยละ 29.6 ของพืนทีเมืองทังหมด ทีตงของที
ั
อยู่อาศัย
โดยทัว ไป ประชากรทีอาศัยอยู่ในเขตเมืองต่างก็ปรารถนาทีจะอยู่ใกล้ ตลาด หรื อใกล้ ย่านการค้ า
มากทีสดุ ทังนีเป็ นเพราะต้ องการเสียค่าใช้ จ่าย และเสียเวลาในการเดินทางไปยังทีทํางานของตน
น้ อยทีสุด เท่าที จะทําได้ อี กทังยังได้ รับความสะดวกสบายจากการคมนาคมขนส่งมากกว่านอก
เมื อง รู ปแบบการใช้ ทีดินเพื อเป็ นที อยู่อาศัยภายในเมื องต่าง ๆ ของประเทศที กําลังพัฒนา ผู้มี
รายได้ ปานกลางและสูงประกอบธุรกิจการค้ าของตนอยู่ภายในตึกแถว และใช้ ตึกแถวดังกล่าวนัน
เป็ นทีอยูอ่ าศัยอีกด้ วย ซึง จะปรากฏให้ เห็น ตามเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทย
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2) การใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการอุตสาหกรรม (industrial land use) พืนทีในบริ เวณ
เมือง นอกจากจะใช้ เป็ นทีอยู่อาศัยแล้ วยังนํามาใช้ เป็ นสถานทีตงของโรงงานอุ
ั
ตสาหกรรมต่าง ๆ
จากการศึกษาของ นี เดอร์ คอร์ น (Niedercorn) และเฮิร์ล (Hearle) พบว่า ในอเมริ กาเหนือได้ มี
การนําทีดนิ ในเขตเมืองมาใช้ สําหรับตังโรงงานอุตสาหกรรมร้ อยละ 8.6 ของพืนทีเมืองทังหมด ทีตงั
ของอุตสาหกรรม ถึงแม้ วา่ มีการนําทีดนิ ในเขตเมืองมาใช้ สําหรับตังโรงงานอุตสาหกรรมน้ อยก็ตาม
แต่การใช้ ทีดนิ เพือการดังกล่าวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจเมืองเป็ นอย่างมาก มีปัจจัยในการตัดสิน
เลือกทีตงของโรงงานอุ
ั
ตสาหกรรมทีสําคัญ 3 ปั จจัยคือ
(1) ลักษณะทางทีตงั (site characteristics) ลักษณะของ site ทีมีความสําคัญ
ต่อการตังโรงงานจะเกี ยวข้ องกับลักษณะทางกายภาพและราคา ในรู ปของปริ มาณที ดิน ความ
ราบเรี ย บของที ดิ น และราคาที ดิ น ซึ ง เป็ นปั จ จัยที สํ า คัญ ที สุด ในการกํ าหนดที ตังของโรงงาน
อุต สาหกรรมภายในบริ เ วณเมื อ ง อุตสาหกรรมบางประเภทต้ องการปริ ม าณที ดิ นขนาดใหญ่
แต่บางอุตสาหกรรมต้ องการปริ มาณทีดนิ ขนาดเล็ก
(2) ลักษณะของสิ ง ที อยู่ใ กล้ เ คี ยงหรื อสิ ง ที อยู่ล้ อมรอบพื นที (neighborhood
characteristics of immediate surroundings of the site) เนืองจากโรงงานส่วนใหญ่มีเสียงดัง
รบกวน ทํ า ให้ เ กิ ด มลพิ ษได้ ง่ า ย ด้ วยเหตุนี ผู้ตังโรงงานอุตสาหกรรม จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งพิ จ ารณา
อุต สาหกรรมของตนว่ าก่ อให้ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อดร้ อนแก่ บริ เ วณที อ ยู่
ข้ างเคียงหรื อไม่ นอกจากนียังต้ องคํานึงถึงลักษณะของสิงต่าง ๆ ทีอยู่ล้อมรอบโรงงานของตนอีกด้ วย
ว่า มีอิทธิพลทีจะทําให้ เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตของตนมากน้ อยเพียงใดอีกด้ วย
(3) ความสะดวกในการเข้ าถึง (accessibility) เป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อทีตงของ
ั
โรงงานอุตสาหกรรมมากอย่างหนึง โดยเฉพาะอย่างยิงการเข้ าถึงผู้บริ โภค วัตถุดิบ และแรงงาน
ในอดี ต ที ดิ น ที ใ ช้ เป็ นสถานที ตั งโรงงานอุ ต สาหกรรม จะอยู่ บ ริ เ วณรอบ ๆ เขตย่ า นธุ ร กิ จ
อุต สาหกรรมหลายประเภทต้ อ งการแรงงานซึ ง มี อ ยู่ม ากในบริ เ วณดัง กล่ า ว และเป็ นการลด
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมได้ ขยายตัวออกไปอยู่บริ เวณ
ชานเมือง เนืองมาจากมีการคมนาคมทีสะดวกสบายมากขึนสําหรับแรงงานทีจะเดินทางไปทํางาน
ราคาทีดนิ ในย่านธุรกิจเดิมถีบตัวสูงขึน อีกทังทีดินไม่มีทีดินว่างเพือทีจะขยายโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ ใหญ่โต โรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ ย้ายออกไปสูช่ านเมือง
นอกจากนียังมีปัจจัยด้ านกฎหมายเกียวกับการกําหนดเขตใช้ ทีดิน การควบคุม
การใช้ ที ดิน ตลอดจนมาตรการทางผัง เมื อง เป็ นปั จ จัยที มี อิทธิ พ ลต่อ รู ปแบบที ตังของโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกด้ วย
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3) การใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการค้ าหรื อพาณิชยกรรม (commercial land use) จาก
การศึกษาของ นีเดอร์ คอร์ น (Niedercorn) และเฮิร์ล (Hearle) ได้ มีการนําทีดินมาใช้ เพือทําการค้ า
เพี ยงร้ อยละ 3.7 ของพื นที เ มื องทังหมด แต่หากพิ จารณาถึ งประสิ ทธิ ภาพของการใช้ ที ดินแล้ ว
กล่าวได้ ว่าเป็ นการใช้ ทีดินอย่างมีประสิทธิ ภาพมากทีสุด เป็ นการนําทีดินมาใช้ ประกอบกิจกรรม
ทางการค้ า และการบริ การ มี การใช้ ทีดินเกื อบทุกตารางนิว โดยขยายออกทังทางแนวตัง และ
แนวนอน การใช้ ทีดินอย่างมีประสิทธิ ภาพนี เรี ยกว่า การใช้ ทีดินแบบเข้ มข้ น บริ เวณทีมีการใช้
ทีดนิ อย่างเข้ มข้ นทีสดุ คือบริ เวณใจกลางเมือง หรื อย่านธุรกิจ CBD
4) การใช้ ทีดินเพือการสาธารณะ และกึงสาธารณะ (public and semi-public land
use) จากการศึกษาของ นีเดอร์ คอร์ น (Niedercorn) และเฮิร์ล (Hearle) ร้ อยละ 15.2 ของพืนที
เมื องทังหมด เป็ นการก่ อสร้ างสาธารณสถาน และกึง สาธารณสถาน ที สํ าคัญ ได้ แก่ การนํ าไป
ก่อสร้ างสถานทีราชการ วัด มัสยิด โรงเรี ยน โรงพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนสถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ
เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สนามกีฬา ฯลฯ
2.5 แนวความคิดเกียวกับโครงการพัฒนาทีมีผลต่อการเปลียนแปลงการใช้ ทีดนิ
การเปลียนแปลงการใช้ ทีดินซึงเป็ นผลมาจากโครงการพัฒนา โดย Mc Evoy และ
Dietz อ้ างถึงใน อัญชลี ตันวานิช (2532, น. 14) ไว้ วา่ ลักษณะสําคัญของการเปลียนแปลงรู ปแบบ
การใช้ ทีดินทีเกิดจากโครงการพัฒนานันมีอยู่ 2 ระดับ คือ โครงการพัฒนาอาจทําให้ เกิดกิจกรรม
หรื อรู ปแบบการใช้ ทีดินแบบใหม่ขึนมาแทนกิจกรรมทีมีอยู่เดิมอย่างรวดเร็ ว หรื อโครงการพัฒนา
อาจจะทําให้ เกิดการขยายตัวของรูปแบบการใช้ ทีดนิ ทีมีอยูเ่ ดิมมากยิงขึนไปอีก
2.6 แนวความคิดเกียวกับดัชนีชี วัดการพัฒนาและเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษา แนวคิดการหาเมืองหลักและเขตอิทธิพลของเมืองหลักในประเทศไทย
เพือศึกษาถึงดัชนีชีวัดระดับการพัฒนาเชิงพืนทีในประเทศ สุชาติ ผิวงาม (2548) สรุ ปไว้ ว่า พืนที
ต่าง ๆ ของประเทศไทย จะมีพืนทีบางแห่งในภูมิภาค เป็ นพืนทีทีเป็ นเมืองหลักอยู่ท่ามกลางพืนทีที
มี ค วามล้ า หลัง จึ ง มี แ นวคิ ด ในการใช้ พื นที เ มื อ งหลัก เพื อ เป็ นศูน ย์ ก ลางการพัฒ นาเชิ ง พื นที
เนืองจากเมืองหลักจะมีความได้ เปรี ยบทางด้ านทีตงและผลประโยชน์
ั
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
เป็ นศูนย์กลางซึงรับประกันได้ ว่าจะมีอุปสงค์ทงภายในและภายนอก
ั
เพียงพอต่อความเจริ ญของ
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อุตสาหกรรมทีกําลังขยายตัว จึงได้ มีการใช้ ดชั นีชีวัดเพื อหาพืนทีเมืองหลักของในแต่ละภูมิภาค
มีดชั นีชีวัดทีสําคัญทีสําคัญดังนี
1) ด้ านประชากร ประกอบด้ วย จํานวนประชากรต่อพืนที 1 ตารางกิโลเมตร อัต ราเพิม
ประชากรจังหวัด และจํานวนประชากรในเขตเทศบาล
2) ด้ านการสาธารณสุ ข ประกอบด้ วย จํ านวนเจ้ าหน้ าที การแพทย์ ต่ อประชากร
หนึง แสนคน จํานวนโรงพยาบาล และจํานวนเตียง
3) ด้ านเศรษฐกิจ การคลังและการธนาคาร ประกอบด้ วย รายได้ เฉลียต่อหัวประชากร
ค่าจ้ างแรงงานขันตํา และสัดส่วนมูลค่าเพิมของสาขาอุตสาหกรรมและบริ การต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP)
4) ด้ านการสาธารณูปโภค ประกอบด้ วย ปริ มาณการใช้ นําประปาต่อผู้ใช้ นํา 1 คนและ
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าต่อประชากร 1 คน
ผู้วิ จัยได้ ทํ า การศึก ษาแนวคิ ด ดัง กล่า วนี เพื อนํ า เอาดัช นี ชี วัด ในแต่ล ะด้ า นมาใช้
วิเคราะห์การเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
2.7 ผังเมืองรวมเมืองสงขลา
เริ มมี การออกกฎกระทรวงเพื อบังคับใช้ ผังเมื องรวมเมื องสงขลาใน พ.ศ. 2540 มี
นโยบายและมาตรการเพื อ จัด ระบบการใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ
และสอดคล้ องกับ การขยายตัว ของชุม ชนเมื อ งในอนาคต ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
โครงข่ายบริ การสาธารณะ โดยมีสาระสําคัญของแผน ดังนี (แผนทีการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ภาพที 2.1)
1) สร้ างฐานทางเศรษฐกิจและเพือให้ เป็ นแหล่งจ้ างงาน โดยพัฒนาให้ เป็ นเมืองท่า
ส่งออกทีสําคัญ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมทีใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิน
2) พัฒนาและส่งเสริ มให้ เป็ นสถานทีทอ่ งเทียวทีสําคัญ
3) พัฒนาการบริ การทางสังคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ เพียงพอและได้
มาตรฐาน
4) อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม
ปั จจุบนั ผังเมืองรวมเมืองสงขลา ได้ ทําการปรับปรุ งผังครังที 2 เป็ นการวางผังอนาคต
ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 20 ปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2550-2570 โดยปรับปรุ งผังทุก 5 ปี หลังจากประกาศ
เป็ นกฎกระทรวงใช้ บงั คับ มีการติดตามผังทุกปี และมีการประเมินผลผังเมือประกาศใช้ บงั คับแล้ ว
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4 ปี จัดทําเพือรองรับประชากรในเขตพืนทีวางผัง ซึงคาดว่าประชากรใน พ.ศ. 2570 จะมีประมาณ
204,622 คน โดยมีอตั ราการเพิมประชากรเฉลียร้ อยละ 1.28 ต่อปี โดยมีสาระสําคัญของผังเมือง
รวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครังที 2) ดังนี
2.7.1 แนวความคิดในการวางผัง
จากการศึกษาลักษณะการตังถินฐาน การใช้ ประโยชน์ทีดิน โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
สังคม ประชากร แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตและการขยายตัวของเมืองในอนาคต ดังนันแนวความคิด
ในการวางผังเมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครังที 2) ยังคงเป็ นไปตามแนวความคิดเดิม เนืองจาก
สภาพชุม ชนเมื องสงขลา เป็ นเมื องที เกี ยวเนื องกับชุมชนในอํ าเภอหาดใหญ่ และชุมชนอํ าเภอ
สิงหนคร ดังนันแนวความคิดในการวางผัง เพือกําหนดการใช้ ประโยชน์ทีดินให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และธรรมชาติทีก่อให้ เกิดการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยัง ยืน
2.7.2 บทบาท
ชุมชนเมื องสงขลา เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ ตังอยู่บนแหลมปากทะเลสาบสงขลา มี
บทบาทหน้ าทีเป็ นชุมชนลําดับที 2 มีประชากรมากกว่า 100,000 คน ให้ การบริ การระดับจังหวัด
เป็ นศูนย์กลางการบริ หารการปกครอง และเป็ นจุดเชือมโยงระหว่างอําเภอทีสําคัญของจังหวัดสงขลา
2.7.3 วิสยั ทัศน์
ชุม ชนเมื อ งสงขลา เป็ นชุ ม ชนที ตังอยู่ บ นพื นที เ ชื อ มระหว่ า งทะเลอ่ า วไทยและ
ทะเลสาบสงขลา อันอุดมไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเทียว มีท่าเทียบเรื อประมงใหม่
บริ เวณชุมชนท่าสะอ้ าน ซึงอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลาและอยู่ใกล้ กบั ท่าเรื อนําลึกสงขลา โดยเป็ น
พืนที ในเขตผังเมืองรวมชุมชนท่าเรื อนํ าลึกสงขลา ทีเชือมต่อไปเมืองปี นัง ของประเทศมาเลเซี ย
สามารถขนส่งสิ นค้ าเข้ า-ออก รั บและกระจายสินค้ าออกสู่ต่างประเทศ ดัง นันการพัฒนาเมื อง
สงขลาจึงมุ่งพัฒนาให้ เมืองสงขลาเป็ นเมืองที น่าอยู่ ส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิ จ และโครงข่าย
บริ การสาธารณะให้ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับประชากรและระบบเศรษฐกิจในอนาคต ภายใต้
วิสยั ทัศน์ “ศูนย์กลางธุรกิจการค้ า การบริ การ และการศึกษาภาคใต้ บนพืนฐานความอยู่ดีมีสขุ ของ
ประชาชน”
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ภาพที 2.1
แผนผังการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ผังเมืองรวมเมืองสงขลา พ.ศ. 2540

2.7.4 นโยบายการวางผังเมืองรวมเมืองสงขลา
การวางผังเมื องรวมเมื องสงขลา (ปรั บปรุ ง ครั งที 2) มี นโยบายและมาตรการเพื อ
จัดระบบการใช้ ประโยชน์ทีดินให้ มีประสิทธิ ภาพ สามารถรองรั บ และสอดคล้ องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต ส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงข่ายบริ การสาธารณะ
2.7.5 วัตถุประสงค์ในการวางผังเมืองรวมเมืองสงขลา
1) พัฒนาเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมเพื อให้ เป็ นแหล่งจ้ างงาน โดยพัฒนาให้ เป็ น
เมืองท่าสินค้ าส่งออกทีสําคัญ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออก และอุตสาหกรรมทีใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิน
2) พัฒนาและส่งเสริ มให้ เป็ นสถานทีทอ่ งเทียวทีสําคัญ
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3) พัฒนาการบริ การทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ เพี ยงพอ
และได้ มาตรฐาน
4) อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
2.7.6 ศักยภาพของผังเมืองรวมเมืองสงขลา
1) เมืองสงขลาเป็ นชุมชนศูนย์กลางด้ านพาณิชยกรรม การบริ หาร การปกครองและ
บริ การสาธารณะระดับจังหวัด
2) ชุมชนเมื องสงขลา มี ความได้ เปรี ยบ คือ เป็ นศูนย์ กลางการบริ หารการปกครอง
ระดับจังหวัด และอยูใ่ กล้ บริ เวณท่าเรื อนําลึกสงขลา
3) ด้ านการท่องเทียว อําเภอเมืองสงขลา เป็ นจุดเชือมโยงระหว่างอําเภอเมืองสงขลา
อําหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและอําเภออืน ๆ ทีมีการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวทังทางธรรมชาติ
วัฒนธรรมและสิงแวดล้ อม
4) ทรัพยากรทางทะเล อําเภอเมืองสงขลา มีพืนทีติดทะเล สามารถนําทรัพยากรทาง
ทะเลและการทําประมงชายฝั ง ทังการเพาะเลียงปลาในกระชัง สามารถนํามาแปรรู ปเพิมรายได้
ให้ แก่ประชากรในพืนที และเป็ นวัตถุดบิ ของโรงงานในพืนทีอีกด้ วย
2.7.7 ปั ญหาและข้ อจํากัดในการพัฒนา
1) ข้ อจํ ากัดด้ านที ตงและภู
ั
มิประเทศ ชุมชนเมื องสงขลาอยู่ติดชายฝั งทะเลมี พืนที
จํากัดในการพัฒนาของแหล่งทีพกั อาศัย การขยายตัวของชุมชนจึงต้ องขยายไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
2) ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเล ทําให้ พืนทีพักผ่อนเพือการนันทนาการค่อยลด
น้ อยลง การป้องกันการกัดเซาะเน้ นเรื องการก่อสร้ าง ซึงส่งผลกระทบทําให้ พืนทีเพือการพักผ่อน
นันทนาการลดน้ อยลงด้ วย
3) จากผลการพัฒนาในช่วงทีผ่านมา ปรากฏว่าภาครัฐยังไม่สามารถพัฒนาได้ ตาม
โครงการทีกําหนดไว้ เนืองจากประเทศประสบกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
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2.7.8 แนวโน้ มและทิศทางการขยายตัวของชุมชน
จากสภาพภู มิ ป ระเทศที มี ลั ก ษณะเป็ นแหลมยื น ออกไปในทะเลด้ า นทิ ศ เหนื อ
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทําให้ ทิศทางการขยายตัวของชุมชนส่วนใหญ่ จะขยายตัวมาทาง
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ และทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึงสภาพพืนทีเป็ นทีราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม
ส่วนตอนกลางของทิศใต้ ข องผัง มี ภูเขาเป็ นอุปสรรคกันขวางอยู่ ประกอบกับได้ รับการพัฒนา
โครงการคมนาคมและขนส่งบริ เวณถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญ
จนวนิช) ซึง เชือมระหว่างเมืองสงขลาและหาดใหญ่ และ บริ เวณทางหลวงหมายเลข 408 ซึงเชือม
อําเภอเมืองสงขลากับอําเภอจะนะ และเป็ นเส้ นทางสูจ่ งั หวัดปั ตตานี
โดยสรุ ป ได้ ว่ า ทิ ศทางการขยายตัวของชุม ชน และพื น ที ที มี ศักยภาพรองรั บ การ
ขยายตัวของเมืองจะลงมาทางใต้ เป็ นส่วนใหญ่ ผังเมืองรวมเมืองสงขลาจึงได้ กําหนดแนวความคิด
ในการพัฒนาเมืองเป็ น 3 ศูนย์กลางคือ ศูนย์กลางหลักบริ เวณเขตเทศบาลนครสงขลา ศูนย์กลาง
รองบริ เวณเขตชุมชนเกาะแต้ ว และ ศูนย์กลางย่อยบริ เวณชุมชนทุ่งหวัง เพือรองรับการขยายตัว
ของชุมชนเมืองตามลําดับศักยภาพในการพัฒนาพื นทีได้ อย่างเหมาะสมต่อไป (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551, น. (4-1) - (4-3))
2.8 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2.8.1 Evaluating urban expansion and land use change in Shijiazhuang,China, by using
GIS and Remote Sensing
การขยายตัวของเมือง และการเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดินโดยการใช้ เครื องมือ
ทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม ได้ มีงานวิจยั ทีศึกษาโดยใช้ วิธีนีหลายงานวิจยั
ด้ วยกัน ซึง งานวิจยั ทีได้ ทําการศึกษาในครังนีมีดงั นี
Xiao, J. et al. (2006) สรุ ปไว้ ว่า ลักษณะของการขยายตัวเชิงพืนทีใน เมืองฉื อเจียจวง
สามารถจําแนกออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1) การใช้ แบบเฉพาะวัตถุประสงค์ในช่วงยุคสงคราม
(special objective oriented type in the war age 1934-1947) ซึงการขยายตัวของเมืองถูก
กําหนดเพือใช้ เป็ นฐานทัพ และการช่วยเหลือทางทหาร 2) ลักษณะการขยายตัวซึงมีสาเหตุมาจาก
การแทรกแซงทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ในยุคของการพัฒนาแบบก้ าวกระโดดและการปฎิวตั ิ
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ทางขนบธรรมเนียมประเพณี ซึงในยุคนี การขยายตัวของเมืองได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
กระตุ้นทางนโยบายระดับชาติ และ แบบที 3) คือลักษณะการขยายตัวแบบปกติ เช่น การขยายตัว
ของเมืองเนืองจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเพิมขึนของประชากรในสองทศวรรษ
อย่างไรก็ตาม จากทีได้ แสดงในแผนที (ตามภาพที 2.2) แสดงอัตราการขยายตัวของ
เมื อ งต่ อ ปี และการเปลี ย นแปลงลัก ษณะสิ ง ปกคลุ ม ดิ น ในทศวรรษนี การขยายตัว ของเมื อ ง
ฉือเจียจวง มีความแตกต่างจากเมืองใหญ่ในภูมิภาคอืน ๆ เช่น ปั กกิงและโตเกียว ซึงมีลกั ษณะของ
การขยายตัวเป็ นในแนวรัศมีตามเส้ นการพัฒนา เช่น เส้ นถนนสายหลักจากศูนย์กลางเมือง และมี
ความแตกต่า งจากสถานการณ์ ใ นเมื องเสิ นเจิ น ซึง มี ลัก ษณะของการขยายตัวของเมื องนันมี
ความสัมพันธ์ กับลักษณะทางธรณี สณ
ั ฐานและระยะห่างระหว่างศูนย์ธุรกรรม (central business
district) หรื อเส้ นถนนสายหลักการขยายตัวของเมืองฉื อเจียจวง ได้ แสดงให้ เห็นการขยายตัวใน
บริ เวณชายขอบของเมือง ซึงถื อเป็ นการขยายตัวทีเป็ นลักษณะปกติของการพัฒนาเมืองทัว ๆ ไป
ในประเทศจีน เหตุผลหนึง คือ การขยายตัวจากการจราจรทางอุตสาหกรรม ซึงเป็ นลักษณะของ
การขยายตัวของเมืองโดยทัว ไปของประเทศจีน การขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะผู้อยู่อาศัย
ส่วนมากเดินทางโดยใช้ จกั รยาน ซึงผลลัพธ์ คือ ทังสถานที

ทํางานและทีพักอาศัยต่างอยู่ใกล้ กัน
การพั ฒ นาในเมื อ งส่ ว นมากในประเทศจี น จะเป็ นไปในลั ก ษณะนี ซึ ง สามารถกล่ า วได้ ว่ า
กระบวนการกลายเป็ นเมืองถูกพัฒนาโดยการปฏิวตั ทิ างเทคนิค
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ภาพที 2.2
การขยายตัวของเมืองฉื อเจียจวง ประเทศจีน
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2.8.2 การประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 เพือศึกษาการเปลียนแปลงของพืนทีนาข้ าว
เป็ นพืชเศรษฐกิจอืน และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัดพัทลุง
ภาพที 2.3
การเปลียนแปลงการใช้ ทีดนิ ในพืนทีนาข้ าว จังหวัดพัทลุง

อานันต์ คําภีระ และคณะ (2551) ได้ ทําการศึกษาการเปลียนแปลงของพืนทีนาข้ าว
เป็ นพืนทีเกษตรอืน ๆ และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัดพัทลุง โดยการศึกษาครัง
นีได้ นําเอา ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 ศึกษาการเปลียนแปลงพืนทีนาข้ าวในจังหวัดพัทลุง
เป็ นพื นที เ ศรษฐกิ จ อื น ๆ โดยจากผลการศึกษา อานัน ต์ คํ าภี ร ะ และคณะ สรุ ปไว้ ว่า เกิ ดการ
ขยายตัวของชุมชนและหมู่บ้านในพืนทีนาข้ าว เมือความต้ องการใช้ พืนทีอยู่อาศัยมีมากขึน มีการ
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ถมทีบริ เวณใกล้ ๆ ชุมชนเพือก่อสร้ างบ้ านพักทีอยูอ่ าศัย หรื อการถมทีเพือสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตพืนทีเมือง โดยเฉพาะอําเภอป่ าพะยอม อําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอควนขนุนมีพืนทีนาข้ าว
ได้ เปลียนสภาพเป็ นพืนทีอยูอ่ าศัย ประมาณ 3,766.45 ไร่ 1,783.75 ไร่ และ 1,093.40 ไร่ ตามลําดับ
2.8.3 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับพืนทีอําเภอเมืองสงขลา
อัญชลี ตันวานิช (2532) อ้ างถึงใน ผลกระทบจากการสร้ างสะพานติณสูลานนท์ ไว้
ว่า ท่าเรื อนําลึกสงขลาจะใช้ เป็ นท่าเรื อสําหรับส่งออกสินค้ า และนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ ทัง
ยังเป็ นการลดต้ นทุนในการขนส่งสินค้ าสู่ภาคใต้ มากขึน เมือท่าเรื อนําลึกสงขลาเปิ ดให้ บริ การก็ไม่
จําเป็ นต้ องขนส่งสินค้ าไปยังท่าเรื อคลองเตย และคาดว่าเมือท่าเรื อเปิ ดดําเนินการจะมีแรงงาน
เกิดขึนเป็ นจํานวนมาก
สํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ (2536) อ้ างถึ ง ใน
การประเมิ นสภาพการใช้ ประโยชน์ ทีดินที เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที ดินใน
จังหวัดสงขลา โดยสรุ ปถึงแนวโน้ มและผลกระทบของการเปลี ยนแปลงการใช้ ทีดินของจังหวัด
สงขลา จากผลการสํารวจประเมินและจําแนกประเภทการใช้ ทีดนิ ในจังหวัดสงขลา โดยใช้ ภาพถ่าย
ดาวเทียม พ.ศ. 2535 พบว่า ประเภทของการใช้ ทีดนิ มีการเปลียนแปลงอย่างชัดเจน ทีสําคัญได้ แก่
1) พืนทีป่าชายเลน ใน พ.ศ. 2519 มีพืนทีป่าชายเลน 100,316 ไร่ จนกระทัง พ.ศ. 2535
พืนทีป่าชายเลนลดลงเหลือเพียง 60,506 ไร่ ภายใน 17 ปี ป่ าชายเลนถูกเปลียนสภาพเป็ นพืนทีอืน
ๆ ถึง 39,810 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 39.7 แนวโน้ มการลดลงของพืนทีป่าชายเลนมีสาเหตุสําคัญ คือ การ
ปรั บเปลี ยนพื นที ป่าชายเลนเป็ นพื นที ทํานากุ้ง และบ่อปลา ซึงพื นที ส่วนใหญ่ อยู่บริ เ วณชายฝั ง
ทะเลสาบสงขลา
2) ป่ าไม้ ใน พ.ศ. 2519 จังหวัดสงขลามีพืนทีป่าไม้ 965,184 ไร่ จนกระทัง ถึง พ.ศ.
2535 พืนทีป่าไม้ ลดลงเหลือเพียง 555,675 ไร่ ในช่วงเวลา 17 ปี พืนทีป่าไม้ ลดลงถึง 409,509 ไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 69.2 สาเหตุสําคัญอาจเนืองมาจากการบุกรุ กปรับเปลียนพืนทีเพือใช้ ในการทําสวน
ยางพารา
3) การขยายตัวของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม มีการขยายตัวเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว
จาก พ.ศ. 2519 มี พืนที 130,951 ไร่ จนกระทัง พ.ศ. 2535 มี พืนที 141,380 ไร่ บริ เวณที มีการ
ขยายตัวอย่างเห็นได้ ชดั เจน ได้ แก่ บริ เวณอําเภอเมืองสงขลา อําเภอเมืองหาดใหญ่ และบริ เวณ
ถนนทางหลวงสายสําคัญ ซึงเป็ นทีตงของโรงงานต่
ั
าง ๆ ได้ แก่ โรงงานห้ องเย็น แพปลา แปรรู ปสัตว์นํา
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และผลิ ต ภัณ ฑ์ ยางพารา จากการขยายตัว ของเขตดัง กล่ า ว เป็ นผลมาจากจัง หวัด สงขลาได้
กลายเป็ นศูน ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที สํ า คัญ ของภาคใต้ อาทิ เ ช่ น เป็ นศู น ย์ ร วมของโรงงาน
อุตสาหกรรมนานาชนิด ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและแหล่งท่องเทียว
ผลกระทบที เกิ ดขึนจากการเปลี ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ทีดิน คือ ทํ าให้ เกิ ดปั ญหา
การชะล้ างพังทะลายของหน้ าดิน และการตืนเขินของทะเลสาบสงขลา คุณภาพนํ าเสื อมโทรม
ตลอดจนทํ าให้ ปริ ม าณสัตว์ นํ าลดลง ปั ญ หามลพิ ษทางนํ าจากการระบายนํ าเสี ยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ลงสู่คลองต่าง ๆ และไหลลงสู่ทะเลสาบ นอกจากนี ยัง มี นํ าเสี ยจากภาคเกษตร
การประมง และการเพาะเลียงสัตว์นํา ผลกระทบต่าง ๆ ทีเกิดขึน อันเนืองมาจากไม่มีการวางแผน
และมาตรการควบคุม ทําให้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ทรัพยากรของจังหวัด
ไพรั ช วัชรพันธ์ (2535) อ้ างถึงใน รายงานการวิจยั การเปลี ยนแปลงโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิ จของเกาะยอ หลังสะพานข้ ามเกาะยอ จังหวัดสงขลา ไว้ ว่า คาดการณ์ ว่าในอี ก 20 ปี
ข้ างหน้ า จะมีการเปลียนแปลงและการพัฒนาตามลําดับต่อเนืองกัน และได้ กําหนดถนนหมายเลข
4083 (ถนนสาย 408 ในปั จจุบนั ) ทีตดั ผ่านเกาะยอและเป็ นตัวเชือมสะพานทังสองเป็ นถนนและ
สะพานที จ ะเปลี ย นแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของเกาะยอ จะเป็ นศูน ย์ ก ลาง
พาณิ ชยกรรมและแหล่งท่องเที ยวที มีศกั ยภาพสูง เนื องจากตังอยู่บริ เวณถนนสายสํ าคัญมี การ
เข้ าถึงภายในเกาะได้ โดยสะดวก และกิ จกรรมการค้ าและบริ การของชุมชน ขณะเดียวกันพื นที
ชุมชนรอบนอกเกาะยอจะมีการขยายตัว เนืองจากเป็ นพืนทีทีติดต่อกับอําเภอข้ างคียง จะเกิดการ
ประกอบกิจกรรมทางการค้ าและการบริ การทังของภาครัฐและเอกชน เพือรองรับกับการเติบโตของ
เมืองสงขลา
รตาพร สุกแก้ วมณี (2546) อ้ างถึงใน การเปลียนแปลงการใช้ ทีดิน และแบบรู ปการ
ตังถิ นฐาน ในอํ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา หลัง การสร้ างถนนลพบุรี ราเมศวร์ ไว้ ว่า อํ าเภอ
หาดใหญ่มีการเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดินและแบบรู ปการตังถินฐานตามธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื อง เช่น เขตศูนย์ กลางซึงเป็ นย่านพาณิ ชยกรรมมี การขยายตัวออกไป รวมทังที อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมและสิงปลูกสร้ างอืน ๆ เมือมีการสร้ างถนนลพบุรีราเมศวร์ ในเขตชานเมืองเพืออํานวย
ความสะดวกในด้ านการคมนาคมขนส่ง สําหรั บถนนเส้ นนีมี ส่วนช่วยเร่ งให้ เกิดการใช้ ประโยชน์
ทีดนิ รวดเร็ วขึน
สําหรับเหตุผลในการเลือกย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัย เพราะอยู่ใกล้ สถานทีทํางาน ซึงก็เป็ น
ปั จจัยดึงดูดในการตังถินฐาน และมีบ้านพักเป็ นของตนเองแบบเดียว ส่วนผู้มีทีดินทําการเกษตร
ปั จจุบนั พืนทีเหล่านีก็มีจํานวนลดน้ อยลงเนืองจากพืนทีมีความเจริ ญขึนและราคาทีดนิ สูงขึน

