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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้ว เปนเมืองที่มีความเกาแกและเปนเมืองขนาดใหญที่มี
ระยะเวลายาวนานหลายรอยปที่เกิดขึ้นจากบริเวณลุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ คือ แมน้ําบางปะกงและเปน
เมืองที่มีความสําคัญของภาคตะวันออกที่มีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพฯ ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราประกอบดวยสถานที่ทองเที่ยว มีโบราณสถานที่สําคัญบงบอกถึงความเปนมาในอดีตที่ยิ่งใหญ
ของเมืองหลายแหง เชน ปอมและซากแนวกําแพงเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลากลาง
จังหวัดหลังเกา วัดปตุลาธิราชรังสฤษดิ์ วัดจีนประชาสโมสรและศาลหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในปจจุบันเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดเปลี่ยนสภาพจากการคมนาคมทางน้ํามาเปนการขนสงทางบก
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ มีการตัดถนนใหมทั้งทางหลวงแผนดินหลายเสนทาง ประกอบดวย
หมายเลข 304 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 ที่ผานเขามาในเขต
เทศบาลเมืองและผานไปยังอําเภอใกลเคียง นอกจากนั้นยังมีสะพานและ ถนนสายหลักตางๆในเทศบาล
เมือง สงผลใหเมืองเกิดการขยายตัวตามเสนทางคมนาคมทางบกแทนการคมนาคมทางน้ํา ทําใหเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรามีบทบาททางดานตางๆเพิ่มขึ้น เชน เปนศูนยกลางทางการคา การปกครอง การศึกษา
ดังนั้นเมืองจึงมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีประชากรเริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานทําการคาขายกันมากยิ่งขึ้น มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นมากมาย จนกอใหเกิดรูปแบบการใชที่ดินที่มีความแตกตางกันใน
แตละพื้นที่ ทําใหชุมชนเมืองเดิมถูกละเลยความสําคัญลงไป บานเรือนบางแหงเริ่มกลับกลายเปนที่รกราง
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา พื้นที่บางสวนไมมีการใชประโยชนเปนพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดอัคคีภัยจนอาจ
กลายเปนพื้นที่ดอยคุณคาและเปนจุดเสื่อมโทรมของเมืองไดในที่สุด นอกจากนี้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได
ขยายเขตการพัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณริมถนนที่ตัดขึ้นใหม สวนบริเวณที่ไมมี
โครงขายถนนจึงเปนพื้นที่ตาบอดขาดการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาการใช ที่ ดิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคํ า นึ ง ถึ ง โครงข า ย
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาเมืองที่นาอยูและเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชากรตอไปในอนาคต
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1.2 คําถามการวิจัย
โครงสรางคมนาคม เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองฉะเชิงเทราหรือไม นอกจากนี้ปจจัย
ที่สําคัญซึ่งทําใหเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเกิดการพัฒนามีดานไหน อะไรบาง
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1)ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2)ศึกษาสภาพการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของ
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
3)วิเคราะหสภาพปญหาของการใชที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งปญหาทางดานอื่นๆ
ของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
4)วิเคราะหศักยภาพและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตทางดานพื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ
12.76 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่เทศบาล
1.4.2 ขอบเขตของเนื้อหาการศึกษา ศึกษาคนควา วิเคราะหเรื่องราวที่เกี่ยวของกับหัวขอที่กําหนด
ขึ้น ไดแก
1.4.2.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางกายภาพของ
เมือง การพัฒนาเมืองรวมถึงการอนุรักษเมือง
1.4.2.2 ศึกษาขอมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปในระดับเมือง ไดแก ประวัติความเปนมา ลักษณะทาง
กายภาพ การคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม ประชากร การใชที่ดิน รวมทั้งสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
1.4.2.3 ศึกษาถึงวิวัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งองคประกอบทางกายภาพที่สําคัญ
ของเมืองฉะเชิงเทรา สภาพการใชที่ดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในปจจุบัน พรอมทั้งศึกษาแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา
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1.5 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการศึกษา
1)ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการศึกษา โดยรวบรวมทฤษฎี
และแนวความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง วิวัฒนาการและการตั้งถิ่นฐานของเมือง รูปแบบและการขยายตัว
ของเมือง การใชที่ดินในเมือง เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและวิธีการศึกษา รวมทั้งรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร งานคนควาวิจัยทั้งที่เปนของทางราชการและสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
2)ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เปนขอมูลจากการคนควาวิจัยและเอกสารตางๆ ไดแก แผนที่ ภาพถายทาง
อากาศที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร
รวมทั้งสภาพและบทบาทปจจุบันของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจากเอกสาร
3)สํารวจภาคสนามโดยการสังเกตการณพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการความ
เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบันและสภาพปญหาในพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4)วิเคราะหขอมูลที่ไดทําการศึกษา โดยการประมวลผลขอมูลที่ไดจากการออกสํารวจภาคสนาม
ประกอบกับการศึกษา วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการใชที่ดิน สภาพปญหา รวมทั้ง
ศักยภาพของพื้นที่ใหตอบสนองกับความตองการในอนาคตของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในรูปของการบรรยาย แผนภูมิและแผนที่
5)นํ า เสนอแนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา โดยกํ า หนดการใช ที่ ดิ น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการสภาพใหเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา
1.6 แหลงที่มาของขอมูลในการศึกษาคนควา
1.6.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา การสนทนากับบุคคลที่
เกี่ ย วข อง ได แ ก ประชาชนและเจา หน า ที่ ที่เ กี่ ย วขอ ง ข อ มูล ที่ ทํา การเก็ บ รวบรวมในขั้ น ตอนนี้ ได แ ก
การศึกษาสภาพที่ตั้ง สภาพแวดลอม การใชที่ดินและสภาพปญหาตางๆ
1.6.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทางเอกสาร แผนที่ ภาพถายทางอากาศ
ขอมูลทางดานประวัติศาสตร ขอมูลลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในระดับภาค ระดับจังหวัดและ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอมูลทางสถิติจากแหลงตางๆ มีดังตอไปนี้
- กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- สํานักพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- แผนที่ภูมิประเทศและภาพถายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม
- หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ฯลฯ
1.7 ประโยชนที่ไดรับ
1.ทราบถึงวิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งบทบาท
ความสําคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีมาตั้งแตสมัยอดีตมาจนถึงปจจุบัน
2.ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนปญหาที่มีอยูในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
3.ทราบถึงศักยภาพและแนวโนมของพื้นที่เทศบาลในการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4.ทราบถึงแนวทางการศึกษาและการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอนาคตในแนวทางที่
เหมาะสม
1.8 นิยามศัพท
ความหมายของคําศัพท ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเพื่อเปนกรอบในการศึกษา
ดังตอไปนี้
- การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมือง หมายถึง การศึกษาถึงวิวัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ที่ มี ม าตั้ ง แต อ ดี ต และการเปลี่ ย นแปลงการขยายตั ว ของเมื อ ง เพื่ อ เสนอการกํ า หนดการใช ที่ ดิ น และ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสมในอนาคต
- การตั้งถิ่นฐาน หมายถึง การเขาไปอยูอาศัยครอบครองพื้นที่สวนหนึ่งสวนใดของมนุษยในการ
จัดการรูปแบบของอาคารบานเรือน ที่อยูอาศัย การใชถนนและ การใชที่ดิน
- การใชที่ดิน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพบนพื้นที่ อันเปนผลมาจากการทํากิจกรรมตางๆของ
มนุษยที่ไดกระทําบนพื้นดิน
- การขยายตัวของเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและเกิดความ
ซับซอนทางดานการใชที่ดิน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นระหวางจํานวนประชากรและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นกับขนาด
ของพื้นที่
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1.9 กระบวนการในการทําวิจัย

การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ทฤษฏีและแนวความคิดที่ใชในงานวิจัย
ศึกษาสภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

กายภาพ

เศรษฐกิจ

สังคม

ประชากร

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ประชากร

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
บทบาทของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา

การใชที่ดิน

การตั้งถิ่นฐาน

วิเคราะหศักยภาพของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ

ศึกษาแผนและนโยบายที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
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วิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของในงานวิจัย
การศึกษาในบทนี้เปนการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆที่สอดคลองและเกี่ยวของเพื่อสรางกรอบ
ความเขาใจถึงความสําคัญของการพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยรวบรวมแนวความคิด
ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะหและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1.ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับเมือง
2.1.1 ความหมายของเมือง
คําวา “เมือง” มีความหมายแตกตางกันออกไปตามแนวความคิดของแตละบุคคล
ซามูเอล คูนิ่ง (2513) กลาววา เมืองเปนวิวัฒนาการทางดานการตั้งถิ่นฐานของมนุษยเพื่อความอยู
รอด จากครอบครั ว โดดเดี่ ย วขยายออกเป น หมู บ า น (Neighborhood) แล ว เติ บ โตออกเป น ชุ ม ชน
(Community) ในที่สุดก็ขยายออกเปนกลุมใหญเรียกวา เมือง (Town หรือ City)
สํานักผังเมือง (2525) ไดใหคํานิยามของ “เมือง” หมายถึง สถานที่ที่มีการใชที่ดินกันอยางหนาแนน
มากกวาบริเวณอื่นๆโดยรอบ เปนการรวมตัวกันในพื้นที่ (Spatial Concentration) ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่
หลากหลาย (Variety or Activities)
สุวัฒนา ธาดานิติ (2527)ใหความหมายคําวา “เมือง” คือ บริเวณที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานรวมกันอยู
อย า งหนาแน น เป น ชุ ม ชน(Community)และ ประชากรส ว นใหญ มิ ไ ด มี อ าชี พ เป น เกษตรกร หากแต
ประกอบอาชีพในการทําอุตสาหกรรมหรือใหบริการ เชน ทําโรงงาน เปนพอคา ขาราชการ ครู แพทย
ทนายความ เปนตน อาชีพดังกลาวนี้จึงทําใหผูคนตองมารวมกันอยูในบริเวณศูนยกลาง เพื่อสะดวกแกการ
ติดตอกับลูกคาหรือผูใชบริการ จึงทําใหมีสิ่งกอสรางตามมา เชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารบานเรือน ที่
พักอาศัย สถานที่ทํางาน โรงเรียน รานคา ที่จัดตั้งอยูใกลชิดและมีความแออัด มีถนนเพื่อเดินทางติดตอกัน
ทั้งภายในเมืองและเมืองอื่น จึงทําใหเกิดลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกตางไปจากชนบท
ในดานการบริหารประเทศของไทย ไดกําหนดวา “เมือง” คือ เขตเทศบาลเปนชุมชนหนาแนนที่มี
การปกครองทองถิ่นสนองความตองการของประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งเปน
พระราชบัญญัติที่ยังมีใชมาจนถึงปจจุบัน โดยไดแบงเทศบาลออกเปน 3 ประเภท ไดแก เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เกณฑในการยกฐานะชุมชนขึ้นเปนเทศบาลระดับตางๆมีหลายประการที่
สําคัญ ไดแก จํานวนประชากรและความหนาแนนเฉลี่ยตอพื้นที่ เชน เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปน
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป โดยราษฎรเหลานั้นตองอยูอยาง
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หนาแนนเฉลี่ยไมต่ํากวาสามพันคนตอหนึ่งตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นเทศบาลเมืองยังตองมีรายไดพอควร
แกการปฏิบัติหนาที่เทศบาลเมือง อันตองทําตามพระราชบัญญัติและมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะใหเปน
เทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
2.1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอที่ตั้งของเมือง
สุวัฒนา ธาดานิติ (2527) เมืองที่เกิดขึ้นมักมีเหตุผลหรือมีปจจัยหลายประการซึ่งทําใหบริเวณนั้น
เปนที่ตั้งของเมือง ปจจัยที่จะกลาวถึงอาจมีปจจัยหนึ่งที่มีลักษณะเดนหรือมีอิทธิพลมากกวาปจจัยอื่นๆ หรือ
กลาวไดวา ทุกปจจัยมีความสําคัญเทาเทียมกัน ปจจัยเหลานี้ ไดแก
1)แหลงอุปโภค บริโภค หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการคิดคนสิ่งประดิษฐตางๆขึ้นมา
จนเกิดเปนเครื่องจักรไอน้ําขึ้ นมา สงผลทําใหการดําเนิน ชีวิตของมนุษ ยแตกตางไปจากเดิม มีก ารคิดคน
เครื่องจักรแทนแรงงานคนและสัตวมากขึ้น ทําใหไดผลผลิตเปนจํานวนมาก การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็ว การคาขายขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน จึงเกิดเมืองทา เมืองอุตสาหกรรม เมือง
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงและศูนยกลางการบริการตางๆ ทําใหเกิดการอพยพจากชนบทเขาสูเมือง
ภายในเมืองก็เกิดอาชีพการใหบริการที่แตกตางไปกวาครั้งโบราณ เชน อาชีพที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน อัน
ประกอบดวยธนาคาร ตลาดหุน แหลงสะสมการเงินเพื่อสงเสริมการลงทุน ความเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้
จะสะทอนอยางชัดเจนในลั ก ษณะทางกายภาพและขนาดของเมือง ซึ่งนั บไดวาเป นผลจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนโฉมหนาของเมืองเปนอยางมาก
2)เสนทางคมนาคม บริเวณที่สะดวกในการคมนาคมขนสงหรือเปนจุดตัดของเสนทางคมนาคม
หลายสาย เหมาะแกการที่จะเปนที่ตั้งของเมือง เชน เมืองทาตางๆที่ตั้งอยูริมฝงทะเล เมืองที่เปนศูนยกลาง
การขนสงทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ เมืองที่เปนจุดพักของการเดินทางระยะยาว ตัวอยางของเมือง
ประเภทนี้ เชน สิงคโปร ซิดนีย ชิคาโก
3)ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะดึงดูดให
มนุษยเขามาตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการจนเกิดเปนเมืองได ตัวอยางเชน เมืองที่เคยเปนเหมืองถานหิน จน
ตอมากลายมาเปนเมืองอุตสาหกรรมขึ้นได สวนเมืองที่เปนศูนยกลางทางการทองเที่ยวที่เกิดจากความ
งดงามของภูมิประเทศ ก็ถือไดวามีอิทธิพลมาจากทรัพยากรธรรมชาติเชนกัน ตัวอยางเชน เมืองภูเก็ต
4)ภัยธรรมชาติ บริเวณที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติจะดึงดูดใหมนุษยเขามาตั้งถิ่นฐานและเกิดการ
ขยายตัวจนเกิดเปนเมืองตอไปได เชน บริเวณที่สูง ซึ่งรอดพนจากภัยน้ําทวม หรือ บริเวณริมอาวที่พนจาก
พายุ ตัวอยางเชน เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ตั้งอยูบนโคกหรือบริเวณพื้นที่ที่เปนเนิน
เพื่อใหพนจากน้ําทวม
5)พื้นที่ตั้งที่ชวยในการปองกันตัว ในสมัยโบราณมนุษยตองการความปลอดภัยจากการรุกรานของ
ขาศึกศัตรู จึงเลือกที่จะสรางเมืองในพื้นที่ที่จะสามารถปองกันตัวเองได เชน บริเวณพื้นที่เนินเขาแนวโคง
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แมน้ํา ซึ่งทําใหเกิดความยากลําบากแกขาศึกศัตรูในการบุกเขาโจมตี และสามารถปองกันตนเองไดงายโดยมี
การสรางคูเมืองลอมรอบจนจรดแนวแมน้ํา
6) ความตองการของผูนําหรือของหมูคณะ การกําหนดวาจะสรางเมือง ณ ที่ใด บางครั้งจะขึน้ อยูก บั
ตัวผูนํา เชน พระมหากษัตริยหรือขึ้นอยูกับหมูคณะเปนสวนรวม ซึ่งมักจะมีเหตุผลอื่นที่สําคัญรวมอยูดวย
เชน เหตุผลในทางยุทธศาสตรหรือความเหมาะสมทางดานแหลงอุปโภค บริโภค เมืองในปจจุบันที่เกิดขึ้น
จากการกําหนดทางผังเมือง เชน เมืองใหม(New Town) ก็ถือไดวาเกิดขึ้นตามปจจัยดังกลาว
2.1.3 การกอรูปชุมชนเมืองหรือสัณฐานของเมือง (Urban Forms)
ลักษณะของการกอรูปชุมชนเมือง(Urban Forms) เปนแนวทางอีกอยางหนึ่งที่จะทําใหเขาใจถึง
ลักษณะของเมืองที่ประกอบดวยองคประกอบหรือปจจัยที่มีความแตกตางกัน จึงทําใหตองอาศัยการวางแผน
หรือกลยุทธที่แตกตางกัน
การกอรูปชุมชนเมือง คือ การรวมกลุมของลักษณะกิจกรรมและสิ่งกอสรางตางๆในเมืองที่มนุษย
ไดสรางขึ้น ประกอบเขาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ
การกอรูปชุมชนเมือง คือ การรวมกลุมขององคประกอบตางๆที่ประกอบดวยองคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและองคประกอบแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
พรเทพ พิมลเสถียร(2522) กลาวถึง ปจจัยที่กอใหเกิดการกอรูปชุมชนเมืองและสงผลใหรูปแบบ
ของแตละชุมชนเมืองมีลักษณะแตกตางกันที่สําคัญ ไดแก
1) ลักษณะภูมิประเทศ เปนองคประกอบและปจจัยที่กอใหเกิดรูปแบบของชุมชนเมืองในแตละ
พื้นที่ที่มีลักษณะแตกตางกัน เชน เมืองที่ตั้งอยูบนที่ลุม เมืองที่ตั้งอยูบนที่ดอนหรือเมืองที่ตั้งอยูบนภูเขา
2) ลักษณะทางประชากร เปนองคประกอบและปจจัยหลักที่สําคัญในการกอรูปชุมชนเมือง เพราะ
มนุษยเปนผูสรางวัตถุและลักษณะของกิจกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมชาติของมนุษยในแตละพื้นที่จะมี
ความแตกตางกัน ทั้งทางดานลักษณะทางสังคม การปกครอง การดํารงชีพและความตองการ สิ่งเหลานี้จะมี
อิทธิพลในการทําใหเกิดรูปแบบของชุมชนเมืองที่แตกตางกัน
3) ลักษณะทางกิจกรรม เปนกิจกรรมที่มนุษยสรางสรรคขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อ
ประโยชนรวมกัน แตเนื่องจากกิจกรรมในแตละพื้นที่มีลักษณะที่เหมือนและแตกตางกัน ทั้งนี้จึงขึ้นอยูกับ
ปจจัยที่เอื้ออํานวยและวัตถุประสงค ดังนั้นจึงสงผลใหรูปแบบของชุมชนเมืองในแตละพื้นที่มีความเหมือน
และความแตกตางกัน
4)ระบบการขนสงและการคมนาคม เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัว
ของรูปแบบชุมชนเมืองที่สําคัญ โดยจะอาศัยพื้นที่ตามเสนทางคมนาคมจุดรับสงเชื่อมตอของระบบและ
องคประกอบที่สนับสนุนตอระบบการขนสงและคมนาคม
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5)บทบาทหน าที่ของชุมชนเมือง เปนเครื่องแสดงถึงรูปแบบของแตละเมืองในหนาที่บทบาท
แตกตางกัน เชน บทบาทหนาที่ของเมืองทองเที่ยว บทบาทหนาที่ของเมืองศูนยกลางการปกครองและการ
บริหาร บทบาทหนาที่ของเมืองศูนยกลางการคาและบริการหรือบทบาทหนาที่ของเมืองอุตสาหกรรม
สําหรับแนวคิดของ Gordon E.Cherry(1974)ไดใหความเห็นวา การกอรูปของเมืองขึ้นอยูกบั ปจจัยที่
สําคัญ คือ
1)ขนาดของเมืองและความหนาแนนของเมือง จะมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับจํานวนและการ
ใชพื้นที่ของประชาชน
2)รูปรางของเมือง ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและเสนทางคมนาคมเปนสวนใหญ โดยเฉพาะการ
กําหนดรูปรางของเมืองในระยะแรก แตในระยะตอมารูปรางของเมืองจะเกี่ยวของกับผูออกแบบเมืองวา
ตองการจะใหเมืองมีลักษณะอยางไรในอนาคต
3)การใชประโยชนที่ดิน ในแตละเมืองจะมีความแตกตางกัน ทั้งประเภทและขนาด โดยทั้งนี้จะ
ขึ้นอยูกับบทบาทและหนาที่ของเมืองนั้น
4)สภาพของเมือง เปนการพิจารณาถึงขีดความสามารถของเมือง ทางดานกายภาพของพื้นที่ในการ
รองรับบทบาทหนาที่ตางๆของเมืองใหสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนผลประโยชน
ของผูพักอาศัยในเมืองนั้นๆ สภาพของเมืองจะมีความแตกตางกันออกไปตามพื้นที่สวนตางๆของเมือง
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
2.2.1 ความหมายของการตัง้ ถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐาน (Settlement) หมายถึง การบุกเบิกเขาอยูอาศัยครอบครองพื้นที่สวนหนึ่งสวนใดของ
ผิวโลกที่ยังไมมีผูใดอาศัยมากอน รูปแบบและขนาดการตั้งถิ่นฐานมีความซับซอนแตกตางกันไปตั้งแตการ
ตั้งถิ่นฐานเพียงครอบครัวเดียวอยางโดดเดี่ยว จนกลายมาเปนหมูบาน เปนชุมชน ทั้งชุมชนชนบทและชุมชน
เมือง การตั้งถิ่นฐานจึงเปนการแสดงออกถึงการจัดการพื้นที่ของมนุษยในรูปแบบของอาคารบานเรือน
ถนน การใชที่ดิน รวมไปถึงผลกระทบตางๆที่มีตอสิ่งแวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ(2524) การตั้งถิ่นฐาน คือ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึ้นในรูปของชุมชนตางๆ ตั้งแตหมูบานในชนบทไปจนถึงมหานครที่มีประชาชนหลายลานคน ในทุก
ชุมชนเหลานี้การตั้งถิ่นฐานมีความหมาย รวมถึงคนและระบบในการดํารงชีวิตของคนเหลานี้ ซึ่งไดแก ที่อยู
อาศัย น้ําสะอาด สวนสาธารณะ หองสมุดโรงละครและสนามกีฬา
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สรุปความหมายของการตั้งถิ่นฐาน หมายถึง การเขาไปอยูอาศัยครอบครองพื้นที่สวนหนึ่งสวนใด
ของมนุษยในการจัดการรูปแบบของอาคารบานเรือน ที่อยูอาศัย การใชถนน การใชที่ดิน รูปแบบและ
ขนาดการตั้งถิ่นฐานมีความซับซอนแตกตางกันไปตั้งแตการตั้งถิ่นฐานเปนครอบครัวเดียวอยางโดดเดี่ยว
จนกลายมาเป นหมูบ าน เปน ชุมชน ทั้ งชุ มชนชนบทและชุมชนเมือง รวมไปถึงผลกระทบต างๆที่มีตอ
สิ่งแวดลอม
2.2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิน่ ฐาน
Stone(1973) เมื่อการตั้งถิ่นฐานมีหนาแนนมากขึ้น การตั้งถิ่นฐานก็จะกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ
กอใหเกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่สําคัญหลายรูปแบบและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานนี้ก็มีอิทธิพลตอการขยาย
เขตเมืองและสัมพันธกับรูปแบบการใชที่ดิน
LeongและMorgan (1973) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐาน คือ ความตองการขั้นพื้นฐาน เชน น้ํา
ซึ่งใชในการบริโภคและการคมนาคมขนสง คาขายแลกเปลี่ยนอาหารและวัตถุดิบตางๆที่สามารถนํามาทํา
เปนที่อยูอาศัยและสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ่งปองกันภัยจากธรรมชาติและจากมนุษยดวยกันเอง
Culter(1976) ปจจัยการตั้งถิ่นฐานจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม โดยที่ชุมชนในสมัยแรกๆ
จะเลือกสถานที่ตั้งถิ่นฐานที่มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยเปนหลัก ซึ่งปกติแลวมักจะอยูเปน
ชุมชนริมน้ํา อาศัยเรือเปนพาหนะ
สรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐาน จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของเมือง โดยเนนที่ความ
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย มีการเขาถึงพื้นที่ไดสะดวก รวมทั้งมีการคมนาคมที่สะดวก เพราะการตั้ง
ถิ่นฐานสวนใหญจะอยูตามเสนทางคมนาคมสายหลัก เมื่อการตั้งถิ่นฐานมีความหนาแนนมากขึ้น การตั้งถิ่น
ฐานก็จะกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ กอใหเกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่สําคัญหลายรูปแบบและรูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานนี้ก็มีอิทธิพลตอการขยายตัวของเขตเมืองและสัมพันธกับรูปแบบการใชที่ดิน
2.2.3 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ฉัตรชัย พงศประยูร (2518) ไดรวบรวมรูปแบบการตั้งถิ่นฐานไว 4 ลักษณะ คือ
1)การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว(Linear Settlement) การตั้งถิ่นฐานแบบนี้พบในชุมชนดั้งเดิมของไทย
ซึ่งประกอบอาชีพทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว สวนที่พบบริเวณริมสองฝงแมน้ําลําคลองเรียกวา River Linear
Settlement ที่พบริมสองฝงถนนเรียกวา Road Linear Settlement
2)การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (Cluster Settlement) จะเกิดขึ้นบริเวณที่เปนศูนยกลางของเสนทาง
คมนาคม เชน ทางแยกของเสนทางรถยนตหรือลําน้ําสองสายมาพบกันหรือลําน้ําตัดกับเสนทางถนน
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3) การตั้งถิ่นฐานแบบเปนระเบียบ (Uniform Settlement) จะปรากฏในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศ
การกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติและความสะดวกของเสนทางคมนาคมที่ไมแตกตางกันมากนักพบ
ไดในบริเวณพื้นที่จัดสรรใหมีขนาดและระยะหางเทา ๆ กันโดยมีถนนตัดเปนตาราง
4) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Seattered Settlement) ในลักษณะนี้บานเรือนจะตั้งอยูหางๆ กันโดย
ตั้งอยูในที่นาหรือที่สวนของตนเอง สวนศูนยบริการชุมชน เชน โรงเรียน รานคา วัด จะอยูหางจากบานเรือน
ออกไป

ภาพที่ 2.1 แสดงรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ที่มา:ฉัตรชัย พงศประยูร,2518.หนา 8
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2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเมือง
ทฤษฎีวิวัฒนาการของเมือง (Urban Evolution)
การที่ เ มื อ งจะมี ส ภาพความเป น เมื อ งและกระบวนการของเมื อ ง จะต อ งมี วิ วั ฒ นาการ มี ก าร
เจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการขยายตัวและมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเสมือน
หนึ่งเปนสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงควรทราบถึงขั้นตอนของการดํารงชีวิตของเมือง
สมศักดิ์ เศรษฐนันท(2527) อางถึง Pattrick Goddes ที่ไดกลาวไววา วิวัฒนาการของเมือง มีขั้นตอน
เปนลําดับดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเขาสูศูนยกลาง (Inflow) เปนขั้นเริ่มตนของการรวมตัวกันเปนชุมชนเมือง

ขั้นที่ 2 ขั้นสรางเมือง (Build up) เปนขั้นตอนที่มีการกอสรางอาคารอยูหนาแนนในศูนยกลางและ
เริ่มมีการขยายตัวของเมืองออกไป

ขั้นที่ 3 ขั้นที่เมืองขยายตัวออกและศูนยกลางเมืองเริ่มเสื่อมโทรมลง
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ขั้นที่ 4 เมื่อเมืองมีการเจริญเติบโตแบบกระจัดกระจาย จึงทําใหศูนยกลางเมืองเสื่อมโทรม

สวน Taylor Keeble(1964) กลาวถึงวิวัฒนาการของเมือง(Urban Evolution)เมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะโครงสรางภายในของเมือง ซึ่งปรากฏเปนรูปแนวถนนและการใชที่ดินพบวาวิวัฒนาการของเมืองมี
อยู 4 ระดับ คือ
ขั้นที่1 ขั้นทารก (Infantile) เริ่มตนในการรวมตัวเปนชุมชนเมืองขนาดเล็ก ไมมีการแบงแยกการใช
ที่ดินใหเห็นเดนชัด
ขั้นที่2 ขั้นวัยรุน (Juvenile) มีการแบงแยกการใชที่ดินเปนบริเวณที่พักอาศัย แตมีอุตสาหกรรม
รวมอยูในครัวเรือน
ขั้นที่3 ขั้นผูใหญ(Mature)โครงสรางภายในแบงเปนที่พักอาศัย พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
อยางเห็นไดชัด
ขั้นที่4 ขั้นชรา (Senile) เปนเมืองที่มีโครงสรางภายในเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการเติบโตเต็มที่
สรุปวิวัฒนาการของเมือง โดยเริ่มตนจากการเขาสูศูนยกลางของเมือง เปนขั้นตอนเริ่มตนของการ
รวมตัวกันเปนชุมชนเมืองขนาดเล็ก ไมมีการแบงแยกการใชที่ดินใหเห็นไดเดนชัด ตอมาจะเริ่มมีการ
กอสรางอาคารที่อยูอาศัยหนาแนนมากขึ้นในศูนยกลางและเริ่มมีการขยายตัวของเมืองออกไป มีการเริ่มการ
แบงแยกการใชที่ดินเปนบริเวณที่พักอาศัยและอุตสาหกรรมรวมอยูในครัวเรือน จนขั้นตอนตอมาเมืองจะมี
การขยายตัวออก โครงสรางภายในเมืองแบงเปนที่พักอาศัย พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอยางเห็นไดชัด
และศูนยกลางเมืองเริ่มที่จะเสื่อมโทรมลง จนในที่สุดเมืองที่มีโครงสรางภายในก็เสื่อมโทรม อันเนื่องมาจาก
เมืองมีการเจริญเติบโตแบบกระจัดกระจายเต็มที่ จนทําใหศูนยกลางของเมืองเสื่อมโทรมลง
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2.4 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการขยายตัวของเมือง
การกอรูปขององคประกอบตางๆในชุมชนเมือง ทําใหรูปแบบการใชที่ดินในเมืองมีลักษณะที่
แตกตางกันออกไป ความแตกตางในเรื่องของรูปแบบการใชที่ดินเปนไปตามโครงสรางของเมือง ไดแก
ความแตกตางในพื้นที่ ปจจัยที่มีผลตอราคาที่ดิน ความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ ตลอดจนประวัติศาสตร
ความเปนมาในอดีตของเมือง
สวนการขยายตัวของเมือง เห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและความซับซอนทางดาน
การใชที่ดิน โดยอาจมีการขยายตัวที่แตกตางกัน บางเมืองมีการขยายตัวเต็มพื้นที่การปกครอง(Truebounded
City) ซึ่งเปนไปไดยากมาก บางเมืองมีการขยายตัวเร็วเกินกวาพื้นที่ทางการปกครอง(Overbounded City)
บางเมืองมีพื้นที่กวางเกินไป การขยายตัวไมเต็มพื้นที่(Underbounded City) การปรับตัวระหวางจํานวน
ประชากรและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นกับขนาดของพื้นที่ ทําใหเมืองมีรูปรางและโครงสรางแตกตางกันมีดังนี้
1)ทฤษฎีวงกลม ( The Concentric Zone Theory)
ทฤษฎีนี้ไดมาจากการศึกษาการเติบโตของนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปค.ศ.1923 โดยนักสังคม
วิทยาชาวอเมริกันที่ชื่อ Ernest W.Burgess ซึ่งไดเสนอแนวความคิดที่วา การขยายตัวของเมือง จะมีลักษณะ
เปนวงกลมขยายออกไปรอบๆใจกลางเมือง ตามการขยายตัวของกิจกรรมที่ขยายตัวออกไปโดยอาศัยผูคนที่
เคลื่อนยายออกไปเปนตัวกระทําหลัก เปนที่รูจักกันในนามของ Zonal หรือ Concentric Theory รูปแบบของ
เมื อ งเป น การขยายตั ว ออกจากศู น ย ก ลางเมื อ งในลั ก ษณะวงแหวนรอบศู น ย ก ลาง(แผนภู มิ ที่ 2 .1) โดย
กําหนดใหจุดศูนยกลางของเมืองเปนยานธุรกิจกลาง รูปแบบการใชที่ดินนี้ อยูภายใตสมมติฐานที่วา สภาพ
ความอุดมสมบูรณของที่ดินในเมืองเทากันหมด ภูมิประเทศรอบตัวเมืองเหมือนกัน คาขนสงในทุกเสนทาง
รอบตัวเมืองเทากันและพื้นที่ทุกแหง สามารถพัฒนาเปนบริเวณที่พักอาศัยไดเทากัน โดยกําหนดใหเมืองมี
ศูนยกลางเพียงแหงเดียว บริเวณศูนยกลางเมืองจะเปนศูนยกลางธุรกิจการคา(Central Business District) ซึ่ง
ถือเปนศูนยกลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริหาร ศูนยวัฒนธรรมและศูนยกลางการขนสงทุกประเภท การ
ใชที่ดินในยานนี้ประกอบไปดวยศูนยการคา โรงภาพยนตร โรงแรม ธนาคาร รานคาและอาคารที่ทําการ
ตางๆ ยานนี้มักเปนจุดกําเนิดเริ่มแรกของเมือง
การใชที่ดินประเภทอื่นจะอยูรอบนอก ไดแก ยานการเปลี่ยนแปลง (Transition Zone) เปนยานที่มี
กิจกรรมตางๆทั้งในทางสังคมและทางเศรษฐกิจ เปนเขตผสมระหวางยานธุรกิจกลางและยานที่พักอาศัยของ
ผูใชแรงงานบริเวณนี้มักเปนเขตเสื่อมโทรม เนื่องจากเปนยานที่พักอาศัยของผูใชแรงงานหรือผูที่มีที่พักอาศัย
มาตั้งแตดั้งเดิม มีการใชที่ดินเปนตลาด เปนอาคารโกดังเก็บสินคา อาคารรานคาสงและโรงงานขนาดเล็ก
โรงแรม ตลอดจนสถานีขนสง
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ยานการใชที่ดินประเภทอื่นที่ถัดออกมาจะเปนยานที่พักอาศัยของผูที่มีรายไดนอย ยานคนงาน
(Zone of Workingmen’s House) เปนพวกกรรมกรที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระยะทางสัญจรไป
มาจะไมหางจากสถานที่ทํางานมากนัก เปนยานที่เสื่อมโทรมที่สุดของเมือง
ยานถัดออกมาจะเปนบริเวณที่พักอาศัยของชนชั้นกลาง(Residential Zone) ผูที่มีรายไดระดับปาน
กลางที่อพยพออกมา จากสิ่งรบกวนและสภาพแวดลอม เพื่อแสวงหาสภาพแวดลอมที่ดีกวา ที่พักอาศัยสวน
ใหญมักเปนบานเดี่ยว มีสภาพดี บางแหงมีรานคายอยที่แยกตัวออกจากบริเวณศูนยกลางการคาในเมือง
Johnson (1975) บริเวณรอบนอกสุด จะเปนยานที่พักอาศัยของชุมชนนอกเมือง เนื่องจากเปนที่พัก
อาศัยของผูที่มีรายไดสูง เปนบานเดี่ยว มีอาณาเขตบริเวณกวาง คนเหลานี้สวนใหญทํางานบริเวณใจกลาง
เมือง ติดตอธุรกิจทางการคาและซื้อสินคาอุปโภคตางๆภายในตัวเมือง จึงตองมีการเดินทางไปมาระหวางที่
พัก กั บ ที่ ทํา งานเป น ประจํ า ซึ่ ง ใช ร ะบบขนส ง ระยะสั้ น เชื่ อ มโยงกั บ ส ว นอื่ น ๆย า นนี้จึ ง ได ชื่ อว า “ย า น
เคลื่อนยาย” Commuter’ Zone การเดินทางจากบริเวณนี้เขาสูศูนยกลางเมือง จะใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง
ภายในระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
2)ทฤษฎีรูปดาว (Star Theory)
เปนทฤษฎีการขยายตัวของเมืองในลักษณะที่เมืองไดขยายตัวออกไปตามเสนทางคมนาคมขนสง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของระยะเวลาในการเขาถึง ดังนั้นรูปแบบเมืองที่จะขยายตัวจึงถูกควบคุมโดย
กิจกรรมของการขนสง
3)ทฤษฎีรูปลิม่ (The Sectorial Theory)
นักสังคมวิทยา Homer Hoyt (1939) ไดมีความเชื่อวาการขยายตัวของเมืองมิใชมีลักษณะเหมือนกับ
Concentric Zone Theory ของ Burgess เสมอไป โดยไดพัฒนาทฤษฎี Concentric ดวยการนําเอาระบบ
เศรษฐกิจเมืองเขามาประยุกตใช โดยถือวาเสนทางคมนาคมจะเปนตัวกําหนดการขยายเมือง
Homer Hoyt ไดสรางทฤษฎีใหมที่เรียกวา Sector Theory เปนทฤษฎีที่วาดวยระบบการแยกสวนใน
พื้นที่วงกลมจากพื้นที่ศูนยกลาง เมืองในลักษณะนี้จะถูกแยกออกเปนสวนๆ (Sectors) โดยขยายตัวออกไป
ตามเสนทางคมนาคมในลักษณะเปนเสีย้ วหรือรูปลิ่มและเปนการขยายตัวของบริเวณที่พักอาศัยราคาแพง ซึ่ง
มีความสัมพันธกับระบบคมนาคมและการใชที่ดินประเภทตางๆในเมือง คือ
-การขยายตัวของบริเวณที่พักอาศัยราคาแพง ยอมเกิดขึ้นโดยมากบนสองฝงฟากถนนใหญที่เชื่อม
ระหวางศูนยการคาแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งของเมือง
-บริเวณที่พักอาศัยราคาแพงมักจะขยายตัวตามบริเวณที่มีภูมิประเทศสวยงาม บริเวณที่เปนเนินน้ํา
ทวมไมถึงหรือที่ติดริมฝงแมน้ําและทะเลสาบ
- การขยายตัวของบริเวณทีพ่ ักอาศัยราคาแพง ยอมขยายตัวตอเนื่องกันไปตลอดในทิศทางเดิม
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-แนวโนมของการขยายตัวของศูนยการคา ธนาคาร รานคาและสถานที่ทํางาน ยอมเปนแนวโนม
ของการขยายตัวของบริเวณที่พักอาศัยราคาแพงดวยเชนกัน
-บริเวณที่พักอาศัยราคาแพง มักจะขยายตัวไดตลอดเวลาในทิศทางที่ไมมีขอจํากัดทางกายภาพ และ
อาจจะขยายออกไปในบริเวณเกษตรกรรมก็ได
-บริเวณมี่พักอาศัยราคาแพง โดยมากขยายตัวออกไปตามแนวสองขางทางคมนาคม เชน บริเวณ
สองฟากถนนในเมือง บริเวณถนนเชื่อมตอระหวางเมืองหรือสองขางทางดวน
-สถานที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับอาคารที่พักอาศัยแบบหลายชั้นและมีคาเชาสูง ควรเปนบริเวณที่ใกล
กับศูนยการคาหรือใกลบริเวณที่พักอาศัยเกาแกของเมือง
-นายทุนเจาของที่ดิน อาจมีสวนเบี่ยงเบนทิศทางการขยายตัวของบริเวณที่พักอาศัยราคาแพง
4)ทฤษฎีหลายศูนยกลาง (The Multiple Nuclei Theory)
C. D.HarrisและE.L Pullman(1945) นักสังคมวิทยาทั้งสองไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการขยายตัวของ
เมืองไมไดเกิดขึ้นมาจากศูนยกลางแหงเดียว แตมีศูนยกลางของเมืองหลายแหง เปนการรวมเอาระบบพื้นที่
ในวงแหวนรอบพื้นที่ศูนยกลางและระบบแยกสวนในพื้นที่วงกลมจากพื้นที่ศูนยกลางเขาดวยกันเปนระบบ
เดียว สําหรับการกระจายตัวของกิจกรรมตางๆ พิจารณาตามความตองการโดยเฉพาะของแตละบริเวณและ
เพื่อประโยชนใชสอยเปนสําคัญ คือ
-กิจกรรมแตละอยางตองการความสะดวกสบายและมีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม เชน บริเวณพืน้ ทีก่ ารคา
จะตองตั้งอยูในใจกลางเมืองและตรงจุดที่มกี ารเขาถึงสะดวกที่สุด
-กิจกรรมบางอยางอาจตองรวมอยูดวยกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลกําไรทางเศรษฐกิจสูงสุด เชน
การประหยัดคาขนสง การประหยัดแรงงานและมีอํานาจตอรอง เชน โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ตองตั้งอยูใกลกัน
-กิจกรรมบางอยางอาจตองแยกจากกันโดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการแยกการใชที่ดินแตละ
ประเภทของเมือง เชน บริเวณอุตสาหกรรมควรอยูหางจากบริเวณที่พักอาศัยราคาแพง
-กิจกรรมบางอยางไมอาจจัดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมได เพราะคาเชาที่ดินแพงเกินไป เชน บริเวณที่
พักอาศัยราคาถูกจําเปนที่จะตองตั้งอยูในที่ดินราคาถูก
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แผนภูม2ิ .1ทฤษฎีรูปแบบและการขยายตัวของเมือง
ที่มา:Johnson ,1975 หนา 171-173
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2.5 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการใชที่ดินในเมือง
2.5.1 ความหมายของการใชที่ดิน
การใชที่ดิน คือ ลักษณะทางกายภาพบนพื้นที่ดิน อันเปนผลมาจากการทํากิจกรรมตางๆของมนุษย
ที่ไดกระทําบนพื้นดิน การใชที่ดินเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษยมีความตองการในดานอาหาร เครื่องนุงหม ยา
รักษาโรคและที่อยูอาศัย รวมทั้งที่พักผอนหยอนใจ เพื่อที่สนองความตองการ เพราะฉะนั้นมนุษยจึงตอง
ประกอบการโดยการเปลี่ยนแปลงหรือปลูกสรางสิ่งตางๆบนพื้นที่ เชน ทุงนา บานเรือน ถนน วัด โรงเรียน
ทําใหเกิดการแบงสันปนสวนบนพื้นที่ดิน เพื่อทํากิจกรรมตางๆ
2.5.2 ประเภทของการใชที่ดนิ
Lewis Keeble(1969) ไดกลาวถึงการกระจายการใชทดี่ ินในเมือง โดยแบงพื้นที่ออกตามหนาที่หลัก
เปน 4 สวน โดยมีลักษณะการใชที่ดินดังนี้
1)ศูนยกลางเมือง คือ พื้นที่ที่ใชเปนยานการคา การบริหารและการบริการทางสังคมบางประการ ซึ่ง
กิจกรรมตางๆเหลานี้จะรวมกันอยูอยางหนาแนนและมีการกอรูปที่ซับซอน เปนศูนยกลางการบริการตางๆ
เทาที่เมืองจะตอบสนองได ศูนยกลางเมืองควรจะประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญ คือ รานคา สํานักงาน
ธนาคาร ที่ทําการหนวยงานบริหารและสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดหรือสํานักงานเทศบาล อาคารที่
สําคัญทางดานสังคมและวัฒนธรรม เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ โรงภาพยนตร วัด มัสยิดและโบสถ
2)ยานอุตสาหกรรม คือ บริเวณที่เปนที่ตั้งของการประกอบกิจกรรมดานอุตสาหกรรมการผลิต
(Manufacturing Industry) และอุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ พรอมทั้งเปนที่ตั้งของสถานีจายไฟฟาและ
แกส พรอมทั้งโกดังเก็บสินคา
3)ยานที่พักอาศัย คือ บริเวณสําหรับใหประชาชนอยูอาศัย ซึ่งจะประกอบดวย อาคารที่พักอาศัย
รวมทั้งการใชที่ดินอื่นๆ ไดเเก โรงเรียนประถมศึกษา ที่วางสําหรับทองถิ่น ยานการคาประจําทองถิ่น และ
อุตสาหกรรมบริการขนาดเล็ก
4)ที่วาง พื้นที่วางสวนใหญจะอยูในบริเวณที่พักอาศัยและบริเวณพื้นที่ในโรงเรียน โรงพยาบาลและ
สถาบันตางๆ รวมทั้งบริเวณที่สามารถนํามาใชสําหรับการพักผอนหยอนใจ ไดแก สวนสาธารณะและสนาม
เด็กเลน นอกจากนี้ยังมีที่วางบริเวณชานเมือง(Town periphery) ซึ่งสวนใหญ ไดแก สวนผลไม
สนามกอลฟ
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Stuart Chapin (1972) แบงการใชที่ดินในชุมชนเมืองออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1)พื้นที่ทํางาน ไดแก พื้นที่ที่ใชเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การคาและการบริการสวนสาธารณะ
ตางๆ
2)พื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย ได เ เก ชุ ม ชนที่ อ ยู อ าศั ย ต า งๆ ร า นค า ย อ ย โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและบริ ก าร
สาธารณะ
3)พื้นที่พักผอนหยอนใจ ไดแก สถานที่สําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม สถานศึกษา พิพิธภัณฑ
เวทีแสดงละคร ดนตรี
กองผังเมืองรวม สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย(2523) ไดแบงประเภทของกิจกรรมการใชที่ดนิ
ในเมือง ดังนี้
1)การใชที่ดนิ เพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนสูง (Commercial and High-density
Residential Land Use)
2)การใชที่ดนิ เพื่อการพักอาศัยหนาแนนปานกลาง (Medium-density Residential Land Use)
3)การใชที่ดนิ เพื่อการพักอาศัยหนาแนนต่ํา (Low-density Residential Land Use)
4)การใชที่ดนิ เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Land Use)
5)การใชที่ดนิ เพื่อคลังสินคา (Warehouse Land Use)
6)การใชที่ดนิ เพื่อสถาบันการศึกษา (Institutional Land Use)
7)การใชที่ดนิ เพื่อสถาบันราชการ (Government area)
8)การใชที่ดนิ เพื่อสถาบันศาสนา (Religious places)
9)การใชที่ดนิ เพื่อการพักผอนหยอนใจ (Recreational Land Use)
10)การใชที่ดนิ เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Utilities and Facilities)
11)ที่วาง (Open Space)
12)ถนน(Streets)
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใชการแบงประเภทการใชที่ดินของสํานักผังเมืองมาเปนแนวทางในการ
แบงประเภทการใชที่ดินในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2.5.3 การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและการวางแผนการใชที่ดิน
จากการศึกษาสภาพตางๆและการวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบไดวามีปญหาอะไรบางที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาทางดานกายภาพ ปญหาตางๆเหลานี้จะนําออกมาวิเคราะหหาความสําคัญของปญหา ความ
ตอเนื่องของปญหาและการเชื่อมโยงของปญหาที่เปนเหตุผลตอกัน เพื่อที่จะไดแกไข ปญหาตางๆเหลานี้
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โดยที่จะตองวางนโยบายเพื่อจะไดพัฒนาทางดานกายภาพ สวนปญหาปลีกยอยและปญหาเฉพาะจะแกไข
โดยการทําแผนของสาขาอื่นๆตอไป
Goodman(1968)ไดก ล า วถึงการศึก ษาเพื่อ วางแผนการใชที่ดิน จะตองมีขอมูลพื้น ฐานเกี่ ย วกับ
ลักษณะที่ดิน (Land Characteristic) และกิจกรรม (Activities) บนพื้นดินที่จะวางผัง ขอมูลเหลานี้ใชในการ
วิเคราะหรูปแบบการใชที่ดินที่ผานมาในอดีต และใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบผังการใชประโยชน
ทีดินระยะยาว โดยผังการใชที่ดินจะตองประกอบไปดวยลักษณะ(Characteristic) คุณภาพ(Quality) และ
รูปแบบ(Pattern) ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพสําหรับกิจกรรมตางๆ ของประชาชน และองคประกอยตาง ๆ
ภายในพื้นที่วางผัง นอกจากนี้การวางผังการใชที่ดินจะขึ้นอยูกับการคาดประมาณประชากรที่เชื่อถือไดการ
คาดการณเศรษฐกิจที่มีเหตุผลและความสัมพันธระหวางการใชที่ดินประเภทตางๆ ในเมือง
Golany(1975) กลาวถึง นโยบายการใชที่ดินวา เปนการกําหนดแนวทางและรูปแบบการใชที่ดิน
ของเมืองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอนาคต โดยคํานึงถึง
1)รูปแบบการใชที่ดินของเมืองที่เปนที่อยูในปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากอดีตในเรื่องของที่ตั้งกิจกรรม
(Activities) ตลอดจนความสัมพันธเกี่ยวเนื่องของกิจกรรมเหลานั้น(Linkage) ปจจัยเหลานี้จะบอกใหทราบ
ถึงแนวโนมทิศทางการขยายตัวของรูปแบบการใชที่ดินในอนาคต
2)แนวโนมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของประชากรเมืองในอนาคต ซึ่งเปนแนวทาง
สําหรับการคาดประมาณการใชที่ดินของเมืองในอนาคต
3)ลักษณะรูปแบบการใชที่ดินสําหรับเมืองในอนาคต ซึ่งขึ้นอยูกับ
• วัตถุประสงคของการวางแผน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาระกับชาติ
ระดับภาค จังหวัด และแผนพัฒนาชนบทที่อยูโดยรอบ
• ขอจํากัด(Constraints) ตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพ ซึ่งมีผลตอการพัฒนา การ
ขยายตัวของเมือง และมีผลตอรูปแบบและโครงสรางของเมืองในอนาคต (Structure and Form)
• ระดับมาตรฐานความเปนอยู ซึ่งนักผังเมืองจะตองเปนผูกําหนดโดยพิจารณาสัมพันธกับความ
เปนไปไดทางดานงบประมาณการพัฒนาเมืองของทองถิ่น
2.5.4 การใชที่ดินเพื่ออยูอาศัย
William H.(1973)ไดอธิบายถึงหลักทั่วไปในการเลือกที่อยูอาศัยและการพัฒนาที่อยูอาศัยในเมืองวา
ตองมีพื้นที่ขนาดใหญพอเพียงที่จะจัดหรือควบคุมใหเปนบริเวณที่อยูอาศัยในตัวเมืองวาตองมีพื้นที่ขนาด
ใหญพอเพียงที่จะจัดหรือควบคุมใหเปนบริเวณที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนของบานเรือนไมมาก อยูในที่ตั้ง
ที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เชน การทรุดตัวของพื้นดิน หรือภัยจากมนุษยสรางขึ้น คือ อยูในบริเวณที่มีการ
ระบายน้ําดีและงายตอการวางรากฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทําเลที่ตั้งดังกลาว จะตองเปน
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ทําเลที่สะดวกในการเขาถึงจากบาน แหลงงาน ยานธุรกิจและรานคาและตองอยูหางจากผลกระทบดานฝุน
ควัน เสียงและอิทธิพลของสิ่งที่ไมพึงปรารถนา นอกจากนี้ Claire ยังไดกลาวถึงการพัฒนาบริเวณที่พักอาศัย
ที่มีอยูแลว และการรักษามาตรฐานของการแบงเขตการใชที่ดิน (Zoning) การปลูกสรางอาคารและอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อนสงวนรักษาสภาพแวดลอมของบริเวณพักอาศัยใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
2.5.5 การใชที่ดินเพื่อการคาและบริการ
1)โครงสรางและรูปแบบการคาปลีกในเมือง ชัชนี วายลี่(2528) อางถึง Berry ที่ไดแบงโครงสราง
และรูปแบบการคาปลีกในเมืองของอเมริกาเหนือ ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.1)ยานการคาแบบมีลําดับศักย (Hierarchy) ลําดับศักยของยานการคา แบงออกไดเปน 5 ลําดับ
เรียงจากลําดับต่ําสุดไปสูงสุดไดดังตอไปนี้
-ร า นขายของที่ จํ า เป น (Convenience stores)มั ก ตั้ ง อยู ต ามหั ว มุ ม ถนน ขายของที่ จํ า เป น ต อ
ชีวิตประจําวันแกลูกคาในบริเวณใกลเคียงภายในรัศมีประมาณ 2-3 ชวงถนน
- ศูนยกลางธุรกิจของละแวกบาน(Neighborhood business centers) มีรานขายของชําขนาดเล็ก ๆ
รานขายยา รานซักรีดเสื้อผาและซักแหง รานตัดผมสุภาพบุรุษ หองเสริมสวยสุภาพสตรี และรานอาหาร
- ศูนยกลางธุรกิจของชุมชน(Community business centers) มีสินคาทุกอยางเหมือนศูนยกลางธุรกิจ
ละแวกบานและยังขายสินคาอื่นเพิ่มดวย อาทิ มีรานขายเสื้อผา รานขายขนมปงและขนมอบทั้งหลาย ราน
ขายเครื่องประดับ รานดอกไม ที่ทําการไปรษณียสาขา และอาจมีธนาคารดวย
- ศูนยการคาภูมิภาค (Regional shopping centers) มีสินคาทุกอยางเหมือนศูนยกลางธุรกิจ 3 ประเภทแรก
แตมีขนาดใหญกวาและมีสินคามากประเภทกวา เชน จะมีหางสรรพสินคา รานขายรองเทา ขายเครื่องดนตรี
และแผนเสียง รานขายของเลนและอุปกรณสําหรับงานอดิเรกตางๆ รานถายรูป รานขายเครื่องกีฬา
เปนที่นาสังเกตวาศูนยการคาภูมิภาคนี้เกิดขึ้น เมื่อเมืองขยายใหญขึ้น ทําใหการเดินทางไปสูยาน
ธุรกิจกลางไกลขึ้นและลําบากมากขึ้น เพราะการจราจรติดขัด ขาดที่จอดรถ ดังนั้นจึงเกิดศูนยการคาภูมิภาค
ขึ้นตามชานเมืองซึ่งขายของเหมือน ๆ กัน ที่จะหาซื้อไดในบริเวณยานธุรกิจกลางหรืออาจจะดีกวา เพราะ
สวนใหญจะเปนศูนยการคาที่มีการวางแผน ทันสมัย เพราะเกิดขึ้นภายหลังการเกิดยานธุรกิจกลาง
-ยานธุรกิจกลาง (Central Business Districts) เปนศูนยกลางการคาที่มีบริเวณกวางใหญที่สุดของ
เมือง หรืออยูที่ยอดของประมิดลําดับศักย คือ มีอยูแหงเดียวเทานั้น บริเวณใจกลางเมือง ซึ่งเปนจุดที่มีความ
สะดวกในการเขาถึงมากที่สุด โดยสามารถดึงดูดประชากรมาจากทุกสารทิศใหเขามาใชบริการในบริเวณนี้
ลักษณะเดนของยานธุรกิจกลาง คือ มีราคาที่ดินสูงมาก เปนที่รวมของการคาปลีก บริการ สํานักงาน สถาบัน
การเงิน สถานบันเทิงเริงรมย โรงแรม และมีการจราจรคับคั่งมาก
1.2)ยานการคาที่ขยายตัวตามแนวนอน(Commercial ribbon development) เปนรูปแบบการกระจาย
การคาปลีกและบริการอีกแบบหนึ่ง โดยขยายไปตามแนวถนนสายตาง ๆ ในเมือง รานคาและบริการที่ตั้งอยู
สองฝงถนนดังกลาวตองการความสะดวกในการเขาถึง ใหบริการรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เชน สถานีบริการ
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น้ํามันเชื้อเพลิง รานซอมรถยนต รานขายและบริการซอมเครื่องใชไฟฟา หรือเปนรานคาที่ตองใชเนื้อที่
กวางขวาง เชน รานคาไมและวัสดุกอสราง รานขายรถยนตทั้งเกาและใหม รานคาเหลานี้มักมีขนาดใหญ มี
สินคาประเภทเดียวกัน แตมีใหเลือกมากมายหลายแบบ หลายราคา ดังนั้น ลูกคายินดีเดินทางมารับบริการ
เพื่อจุดประสงคเดียวกัน โดยอาจใชถนนรอบเมืองชวยใหการเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น
1.3)ยานการคาพิเศษ (Specialized area) ยานการคาชนิดนี้ จะมีรานคาที่ขายสินคาและใหบริการ
ประเภทเดียวกันเกาะกลุมกันอยู โดยที่แตละรานแมเปนอิสระตอกันก็จริง แตในการประกอบกิจการตองมี
ความสัมพันธใกลชิดกัน หรือตองมีการติดตอกันตัวตอตัว การเกาะกลุมอาจอยูในลักษณะเปนกระจุกหรือ
เกาะกลุมเปนแนวยาวไปตามถนนก็ได มีทั้งแบบที่มีการวางแผนไวเปนลวงหนาและแบบที่ไมมีการวางแผน
จะพบทั้งในบริเวณตอนในของเมืองและแถบชานเมือง
2)การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินพาณิชยกรรม McGee(1967)ไดสรางแบบจําลองการใชที่ดิน
ของเมืองใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แสดงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ระยะที่1 เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบบาซาร ยังเปนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองอยู การใชที่ดิน
สวนใหญจะถูกใชเพื่อการนี้ กลาวคือ มักมีหาบแรแผงลอย อุตสาหกรรมภายในครอบครัว รานคาเล็กๆ อยู
ทั่ว ไป ระบบเศรษฐกิจแบบบริ ษัทซึ่งมีเปน สว นนอ ยนั้นมัก มีเ จาของและผูดําเนินการเปนชาวต างชาติ
(ตะวันตก) เชน ธนาคาร การสงสินคาเขา สินคาออก ผูที่ประกอบการในระบบเศรษฐกิจแบบบาซารมัก
อาศัยอยู ณ แหลงประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตน เนื่องจากการคมนาคมยังแพง ไมสะดวก ชั่งโมง
การทํางานไมแนนอน แตผูที่ประกอบการในระบบเศรษฐกิจแบบบริษัท มีที่พักแยกจากที่ทํางานออกไปยาน
ของคนชั้นกลางและชั้นสูง
ระยะที่2 ระบบเศรษฐกิจแบบบริษัทขยายตัวอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงขยับขยายเขาไปแทนที่ยาน
การคาพื้นเมืองบริเวณตอนกลางเมือง เพื่อใหใชพื้นที่เปนสํานักงาน รานคาดังที่ปรากฏในสิงคโปรซึ่งมี
หนวยงานผังเมืองของรัฐบาลเขาชวยเหลือใหทําไดสําเร็จ ตามแผนการปรับปรุงชุมชน (Urban renewal
plan) ยานการคาสมัยใหมที่ขยายเขาไปแบบชานเมืองเลยทีเดียวก็มีปรากฏอยูเชนกัน เชน ยานการคามากาติ
(Makati City) บริเวณชานนครมนิลา หรือ เซ็นทรัลพลาซาในกรุงเทพมหานคร เปนตน
ระยะที่3 เปนระยะที่ระบบเศรษฐกิจแบบบริษัท เขามาแทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบบาซารเกือบ
สิ้นเชิง การคาเล็ก ๆ นอย ๆ แบบบาซารยังคงเหลืออยูบางในบางสวนของเมืองเทานั้น และถารัฐบาลไมเขา
มาชวยเหลือระบบบาซารก็อาจสูญหายไปโดยสิ้นเชิงก็ได เพราะไมสามารถแขงขันกับกิจกรรมแบบบริษัทที่
กาวหนากวาได
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2.6 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
2.6.1 ความหมายของการพัฒนาเมือง
สนธยา พลศรี (2533) การพัฒนา หมายถึง แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
สังคมมนุษยไดเกิดขึ้นมานานแลว ในทางวิชาการแนวความคิดนี้เกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 19 อันเปนผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วของประเทศทางยุโรปที่สืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
โดยนักเศรษฐศาสตรเปนผูใหกําเนิดขึ้น เพื่อศึกษาทางดานเศรษฐกิจและดานเทคโนโลยี เพื่อมีจุดมุงหมาย
ยกระดับมาตรฐานความเป น อยูของประเทศใหสูงขึ้น จนตอมาไดรับการยอมรั บจากนั กสังคมศาสตร
โดยเฉพาะนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คําวา การพัฒนา จึง
กลายเปนคําที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก เพราะประเทศตางๆลวนประสบปญหาจากผลของสงคราม
จึงตองปรับปรุงฟนฟูสภาพแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในประเทศของตน ซึ่งเรียกวา การ
พัฒนา ดังนั้น การพัฒนา หมายถึง ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทั่วไป เชน การพัฒนาหนวยงาน ชุมชน
หรือประเทศ เพื่อทําใหสิ่งเหลานี้ดีขึ้น เจริญขึ้นและสนองความตองการของคนสวนใหญไดดียิ่งขึ้น หรือ
อาจกลาวไดวา การพัฒนาเปนกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไมนาพอใจไปสูสภาพที่นาพอใจ
การพัฒนาเมือง (Urban Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในเมือง ทั้งในดานกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของเมืองใหมีลักษณะที่ดีขึ้นกวาเดิม โดยอาศัยยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ที่มีก ระบวนการหรื อกรรมวิ ธี ,วิ ธีก าร,โครงการและกระบวนการที่ ส อดคล อ งกั บ เทคนิค ทางวิ ช าการ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณและขีดความสามารถรวมถึงนโยบาย วัตถุประสงคและ
ความตองการของเมืองอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดดุลยภาพภายในเมืองที่สามารถแสดงออกทางลักษณะ
เฉพาะตัวของชุมชนเมืองไดอยางเต็มที่(Character of Town)โดยทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทั้ง
ภาครัฐบาล เอกชน ประชาชนในเมือง รวมทั้งความรวมมือใหเกิดการประสานงานกัน จากผูเชี่ยวชาญตางๆ
เชน นักผังเมือง นักอนุรักษ นักโบราณคดี นักประวัติศาสตรศิลปะ นักปกครอง เปนตน
2.6.2 แนวความคิดสําหรับพัฒนาเมือง
นิจ หิญชีระนันท (2534) ไดกลาวถึงแนวความคิดสําหรับการพัฒนาเมืองวา“การพัฒนาและการ
กอสรางที่กําลังดําเนินอยูในทุกวันนี้ ไดคํานึงถึงขีดจํากัดในการรองรับตอพื้นที่ไวอยางไรบาง ขีดคั่นความ
อิ่มตัวหรือความรูจักพออยูที่ใด”
ในศตวรรษกอนๆ มนุษยไดรูจักรถยนตที่ทําใหการคมนาคมเคลื่อนที่ไปไดอยางรวดเร็วและทําให
เมืองขยายออกไปในทางราบ สวนในศตวรรษนี้ความสําเร็จทางวิทยาศาสตรและการผลิตทางอุตสาหกรรมได
นําความเปลี่ยนแปลงมาสูสังคมมนุษยอยางมากมาย ยิ่งทําใหเมืองไดแผขยายทั้งทางสูงและทางราบออกไป
อยางไรขอบเขต
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ในทางราบ มีการสิ้นเปลืองมากมายในการทําถนนหนทาง ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพทและตอง
เสียเวลาในการเดินทางเขามากลางเมือง นับเปนชั่วโมงที่ดินที่ถูกนํามาใชอยางไมไดสัดสวน
ในทางตั้ง อาคารที่มีความสูงหลายชั้น เชน โรงแรมกลางเมืองแตละหลังมักใชกระแสไฟฟาและ
น้ําประปามากกวาเมืองขนาดเล็กเมืองหนึ่งเสียอีก นอกจากนั้นยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ดานตางๆ นอกเหนือไปจากการจราจรและการกําจัดของเสียอีกมากมาย จึงนับไดวาอาคารใหญเชนนี้จะมี
ผลดีตอสวนรวมหรือไมเพียงใด
การแผขยายทั้งสองทางนี้ ไดทําใหเมืองมีปญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น การปองกันและแกไขที่จะ
ใหเกิดผลอยางแนนอนก็คือ จะตองหาแนวทางชะลอความเจริญเติบโตของเมือง โดยพยายามที่จะยับยั้งการ
พัฒนาทั้งทางสูงและทางราบใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด
ดวยเหตุผลนี้นักปราชญที่ชื่อวา Sir Fbenezer Howard (1902) จึงไดเสนอใหมีวงแหวนสีเขียว
(Green belt) ลอมเอาไวที่รอบนอกของเมือง เมื่อใดที่เมืองขยายออกไปจนถึงเขตวงแหวนสีเขียว ก็จะตองไป
เริ่มสรางชุมชนหรือเมืองขึ้นมาใหมใหเลยเขตนั้นออกไป
วงแหวนสีเขียวนี้ เปนหลักสากลทางวิชาการผังเมือง ซึ่งประเทศตางๆไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
จากการริเริ่มของประเทศอังกฤษ ในการกําหนดบริเวณที่ดินประชิดชานเมืองหรือในบางกรณีลอมรอบ
ตลอดเมือง โดยมีความมุงหมายเพื่อบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมและเพื่อความเหมาะสมและ
สอดคลองในการใชประโยชนที่ดิน โดยการสงวนรักษาที่ดินวงแหวนนั้นไวใหเปนที่เปดโลง ไมใหมีการ
พัฒนากอสรางเกิดขึ้น โดยยกเวนอาคารเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการกีฬาประเภทที่มีความเหมาะสมและให
สอดคลองกลมกลืนกับหนาที่ของวงแหวนสีเขียวนั้น
วัตถุประสงคของวงแหวนสีเขียว มีอยู 5 ประการ
- ประการแรก เพื่อจํากัดการขยายตัวของเมืองขนาดใหญ
- ประการที่สอง เพื่อปองกันมิใหเมืองซึ่งอยูใกลกัน แผขยายเขาหาและตอเนื่องกัน
- ประการที่สาม เพื่ออนุรักษลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณของเมืองบางเมืองเอาไว
- ประการที่สี่ เพื่อสงวนรักษาคุณลักษณะทางการเกษตรและความสวยงามของชนบท
- ประการที่หา เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชน
2.6.3 Potential Surface Analysis (PSA)
รศ.ดร.วรรณศิลป พีรพันธุ (เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเทคนิควิเคราะหเพื่อการวิจัย,2546)
เปนเทคนิคที่พัฒนามาจาก Sieve Mapping เมื่อประมาณป ค.ศ.1969 โดยแปลงสภาพพื้นที่จากรูปภาพของ
Sieve มาเปนตัวเลข ซึ่งใชกับขอมูลทุกๆดานทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดลอม ดวยการ
วัดคาตัวเลขไดหลายวิธีๆ เชน ใชคาจริงของปจจัยหรือใชคาเปรียบเทียบ
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หัวใจสําคัญของเทคนิค PSA คือการให “น้ําหนัก” (Weight)แกปจจัยตางๆที่จะนํามารวมกันเพื่อ
หาที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมหนึ่งๆ เพื่อใหไดคาที่แทจริงทําใหสามารถวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
ของพื้นที่ไดอยางแมนยํา
หลักการเบื้องตนของ PSA ประกอบดวย
- กําหนดปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกําหนดแหลงที่ตั้งของกิจกรรม
- กําหนดหนวยพื้นที่ที่ใชในการศึกษา
-วัดคาของปจจัยเปนตัวเลข
- กําหนด “น้ําหนัก” เพื่อเปนตัวคูณของแตละปจจัย
- แสดงคารวมของปจจัยลงในแผนที่
2.6.4 เทคนิคการซอนภาพ ( Overlay Technique)
เปนเทคนิคการซอนภาพ โดยนําเอาภาพที่มีขอมูลมาจัดทําเทคนิคเชิงซอน จะทําใหไดขอมูลใหม
จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณาวิเคราะหพื้นที่ตอไป วิธีการนี้ไดนํามาใชในการวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางศูนยกลางเมืองกับพื้นที่โดยรอบ
2.7 สรุปแนวความคิดที่เกี่ยวของในการวิจยั
ในท า ยสุ ด ของบทนี้ ก ารศึ ก ษาถึ ง ทฤษฎี แนวความคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เมื่ อ ได นํ า มา
ประยุกตใชในการศึกษา จะพบไดวาการเปลี่ยนแปลงของเมืองมีผลมาจากปจจัยทางดานกายภาพ ทางดาน
เศรษฐกิจและทางดานสังคม ซึ่งจากทําเลที่ตั้งหรือสภาพภูมิประเทศความเปนอยูจากเมืองริมน้ําและความ
หลากหลายทางเชื้อชาติของกลุมคน มีผลตอการตั้งถิ่นฐานในรูปแบบที่แตกตางกัน เชน มีการตั้งถิ่นฐานอยู
ตามริมแมน้ํา ลําคลองและตั้งถิ่นฐานอยูตามแนวริมถนน นอกจากนั้นโครงสรางทางเศรษฐกิจในเมืองยังทํา
ใหมีความหลากหลายของการประกอบอาชีพ ทําใหเมืองมีลักษณะความสัมพันธระหวางคน กิจกรรมและ
การใชที่ดินภายในเมือง เกิดการขยายตัวของเมืองไปตามทิศทางเสนทางคมนาคม เห็นรูปแบบการขยายตัว
และเปนการสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของเมือง ทําใหการใชที่ดินภายในเมืองตองเปลี่ยนสภาพไป
ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนการใชที่ดินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและหาแนวทางการพัฒนาเมือง เพื่อให
เกิดความสอดคลองกับความสัมพันธที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะมีตอไปในอนาคต เชน
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท รวมทั้งการบริการระบบสาธารณูปการ เชน สถานศึกษา
โรงพยาบาล ซึ่งในวิทยานิพนธเลมนี้จะเนนทางดานกายภาพถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดการการพัฒนา
ของเมือง เชน การขยายตัวของเมือง การใชที่ดิน การคมนาคม โครงขายเสนทางคมนาคมของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราเปนหลัก โดยใชเทคนิคการซอนทับ(Overlay Technique)แผนที่มาศึกษา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงในแผนภูมิ 3.1 เปนการอธิบายถึงพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน
ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยรูปแบบทางกายภาพของเมืองที่ตองติดอยูกับแมน้ําบางปะกง คลองทาไข
คลองบานใหม คลองลาวและคลองโสธร มีถนนทางหลวงสายตางๆโดยรอบเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ไดเเก ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ทางหลวงดินแผนดินหมายเลข 314 ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3200 รวมถึงถนนสายรองภายในเทศบาลเมือง เชน ถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนมรุพงษ ถนนชุมพล
ถนนศุภกิจ ถนนพานิช ถนนสรรคประศาสน ถนนเกื้อกูล ถนนเปรมประชา ถนนวรรณยิ่ง ถนนสันติ
ราษฎร ถนนจุลละนันทน ถนนยุทธดําเนิน ถนนสุขเกษม ถนนหนาเมือง ถนนศรีโสธร ถนนศรีโสธรตัด
ใหม ถนนนเรืองวุ ฒิ ถนนเทพคุณ ากร ถนนประชาสรรค ถนนพระยาศรีสุน ทรและถนนศุขประยูร
นอกจากนั้นยังมีสะพานที่เชื่อมตอภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชน สะพานเฉลิมพระเกียรติที่เปน
สะพานเชื่อมสองฝงแมน้ําบางปะกง สวนองคประกอบทางสังคม วัฒนธรรมจากกลุมคนที่เขามาอยูอาศัยที่
ไดทําการประกอบอาชีพ โดยที่อาศัยประโยชนจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางการเพาะปลูก ซึ่งก็เปนที่มา
ของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งจากแหลงน้ําก็ทําใหมีการประมงเกิดขึ้นกลายเปนรูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานของเมืองริมน้ําที่สวนใหญแลวจะเปนเมืองที่เนนหนักไปทางดานการประกอบอาชีพดังกลาว
ขางตน จนตอมาองคประกอบทางเศรษฐกิจมีสวนในการเกิดรูปแบบทางการคาขายและการทองเที่ยวใน
ปจจุบัน ซึ่งรูปแบบเหลานี้มีสวนทําใหเกิดลักษณะเฉพาะขึ้นในสมัยกอน เชน มีการคาขายสินคาทางน้ํา
ขนสงสินคาทางน้ําหรือศูนยกลางสินคาทางน้ํา ก็ทําใหรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามี
ความเดนชัดของพื้นที่และกลุมคนมากขึ้น แตหลังจากการเกิดถนน เสนทางรถไฟ จึงทําใหเกิดรูปแบบของ
การตั้งถิ่นฐานที่มีทั้งการวางตัวไปตามลําคลอง แมน้ําและแนวถนน ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอ
การพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต(ตามแผนที่1.1)
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ปจจัยภายในทีม่ ีผลตอการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

โครงขายการคมนาคม

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

การขยายตัวของเมือง

การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

แนวทางการพัฒนาพืน้ ที่ที่มีศักยภาพ
ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของโดยมาจาก
นโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา เชน
การพัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตเมืองและ
พื้นที่โดยรอบ

แผนภูมิ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3.2 วิธีดําเนินการวิจัย
ทําการศึกษาคนควาจากขอมูลและเอกสารทางวิชาการ แผนที่ ภาพถายทางอากาศ หนวยงานใน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและทําการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสํารวจพืน้ ที่ ซึ่งมีขั้นตอนตางๆดังนี้
1)รวบรวมและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมาของเมืองฉะเชิงเทรา การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อทําความเขาใจกับสภาพทั่วไปของพื้นที่
ศึกษาจากอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ภาพถายทางอากาศในแตละป แผนที่
ในดานตางๆ ดังนี้
- พัฒนาการของเมืองฉะเชิงเทราและเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- ภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2495, ปพ.ศ.2510, ปพ.ศ.2534, ปพ.ศ.2542 และป พ.ศ. 2546 ในมาตรา
สวน 1: 50,000 ที่ถายโดยกรมแผนที่ทหาร
- ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
-โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร กิจกรรม วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งสภาพปญหา
และบทบาทปจจุบันของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจากเอกสารหนวยงานของพื้นที่ศึกษา
2)ศึ ก ษาทฤษฎี แ นวความคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ เมื อ ง แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน ทฤษฎี แ ละ
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเมือง รู ป แบบและการขยายตั ว ของเมื อ ง ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด
เกี่ยวกับการใชที่ดินในเมือง การวางแผนการใชที่ดินและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดเนื้อหาและวิธีการศึกษา รวมทั้งรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานคนควาวิจัยทั้งที่เปน
ของทางราชการและสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
3)สํ า รวจภาคสนามโดยการสอบถามประชาชนภายในเขตเทศบาลเมื อ ง เพื่ อ ให ท ราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตลอดจนพัฒนาการของเมืองในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งความ
ตองการและสภาพปญหาในพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4)วิเคราะหขอมูลที่ไดทําการศึกษา โดยการประมวลผลขอมูลที่ไดจากการออกสํารวจภาคสนาม
ประกอบกับการศึกษาวิเคราะหพัฒนาการของเมือง ทราบถึงสภาพปญหา โครงการพัฒนา รวมทั้งศักยภาพ
ของพื้นที่และแนวโนมในอนาคตของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
5)เสนอแนวทางการพั ฒนาพื้ น ที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในอนาคต โดยคํานึงถึ งระบบการ
คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ศึกษา
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3.3 แหลงที่มาของขอมูล
3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสอบถามกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษา นักวิชาการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา ขอมูลที่ทําการเก็บ
รวบรวมในขั้นตอนนี้ ไดแก การศึกษาสภาพที่ตั้ง สภาพแวดลอม การใชที่ดินและสภาพปญหาตางๆ ไดเเก
การสํารวจภาคสนาม (Field Survey) โดยวิธีสังเกตการณ เปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยทํ าการสํารวจสภาพความเป นจริ งในปจ จุบัน ประกอบกับการสังเกตใน
ลักษณะกวางๆโดยมีขอบเขต ดังนี้
- ขอบเขตทางกายภาพของเมือง
- การเขาถึงพื้นที่ เสนทางสัญจร
- ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ
- การใชที่ดิน
- รูปแบบการขยายตัวของเมือง
- ปญหาดานการใชที่ดินและสาธารณูปโภคของเมือง
- ทิศทางและแนวโนมการขยายตัวของเมือง
3.3.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทางเอกสารของหนวยงานราชการและ
ทองถิ่น รวมทั้งจากแผนที่กับภาพถายทางอากาศ 5 ปของกรมแผนที่ทหาร ขอมูลทางดานประวัติศาสตรที่
ไดจากการบันทึก เอกสารตางๆ ขอมูลลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในระดับภาค ระดับจังหวัดและ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอมูลทางสถิติจากแหลงหนวยงานที่เกี่ยวของ สถาบันตางๆรวมทั้งหนวยงาน
เอกชนและจากหนวยงานราชการตางๆดังตอไปนี้
- กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ภาพถายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม
- หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร และสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ฯลฯ
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3.4 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
3.4.1 การประมวลผล นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและการสังเกตการณ มาจัดระเบียบและเรียบเรียง
แบงประเภทขอมูล โดยการนําเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา รวมทั้งการอธิบายถึงลักษณะและ
โครงสรางทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะใชการนําเสนอในลักษณะของแผนที่ ภาพ แผนผังและแผนภูมิ
3.4.2 การวิเคราะหขอมูล จะทําการแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ลักษณะ โดยในสวนของขอมูลปฐม
ภูมิ เมื่อทําการรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นแลว ใหทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลวทําการวิเคราะห
ในรูปแบบของการบรรยายในเชิงพรรณนาและรูปแบบของตาราง
สวนขอมูลทุติยภูมิ เมื่อทําการรวบรวมขอมูลไดครบถวนแลวใหทําการแสดงขอมูลในรูปแบบของ
การบรรยายในเชิงพรรณนาและการวิเคราะหโดยใชเทคนิค Potential Surface Analysis (PSA) เพื่อวิเคราะห
หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา โดยขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่วิเคราะหได จะนํามาประกอบกันในการหา
ขอสรุปถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชภาพถายทางอากาศและการใชที่ดินมา
ใชในการเปรียบเทียบเทียบใหชัดเจนขึ้น
3.4.3 เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1)การใชภาพถายในชวงระยะเวลา 5 ป มาอธิบายเพื่อศึกษาขอบเขตพื้นที่ของเมือง การใชที่ดินและ
โครงขายถนน สะพานในขณะนั้น จากภาพถายทางอากาศ แตละป พ.ศ. ที่เกิดขึ้นใหม โดยใชวิธีมาทับซอน
โดยใชแผนที่(Overlay technique) ภาพถายทางอากาศพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 5 ป ไดเเก พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2510 , พ.ศ. 2534 , พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546
2)การใชเทคนิคการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (Potential
Surface Analysis) PSA โดยจะตองพิจารณาจากคาปจจัยตางๆที่เปนตัวกําหนดศักยภาพของพื้นที่ โดยแตละ
ปจจัยเหลานี้จะถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในพื้นที่สําหรับการพัฒนา ซึ่งปจจัยที่ใชใน
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ในลักษณะที่เปนตัวกําหนดที่ตั้งใหเหมาะสมกับกิจกรรมแตละ
ประเภทซึ่งไดกําหนดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงลักษณะของปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
ลักษณะของปจจัย

ปจจัย
ความหนาแนนของที่อยูอาศัย
กายภาพ
ระบบการเขาถึงพื้นที่
พื้นที่อนุรักษ
ตลาดสด/ยานการคา
เศรษฐกิจ
แหลงทองเที่ยว
สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย
สังคม
ศูนยราชการ
นันทนาการ/สวนสาธารณะ
ที่มา:ดัดแปลงจากรายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนผังแมบทเพื่อพัฒนาและออกแบบกอสราง
โครงการพื้นที่หมูเกาะชางและพื้นที่ใกลเคียง จังหวัดตราด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด
แมเนจเมนท จํากัด , 2549
นอกจากนั้น ค าป จจัย ต างๆที่ ก ลาวมาแลว ขางตน ตองนํ ามาใหคาตามเกณฑห รื อดัชนีการวัด ที่
กําหนดไวในแตละปจจัยออกมาเปนตัวเลข ซึ่งเมื่อไดคาตัวเลขของปจจัยตางๆแลว ก็ใหแสดงคาลงพื้นที่
ยอย(ฺBlock) โดยมีการกําหนดคะแนนตามระดับความเหมาะสมในการพัฒนา ไดดังนี้
ระดับที่1
มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูง
3 คะเเนน
ระดับที่2
มีความเหมาะสมในการพัฒนาปานกลาง 2 คะเเนน
ระดับที่3
มีความเหมาะสมในการพัฒนาต่ํา
1 คะเเนน
หลังจากกําหนดปจจัยและวัดคาของปจจัย ควรที่จะมีการกําหนดคาน้ําหนักของแตละปจจัย โดย
ปจจัยที่มีความสําคัญมากจะไดรับคาน้ําหนักมาก และปจจัยที่มีความสําคัญนอยจะไดรับคาน้ําหนักนอย ซึ่ง
เกณฑการพิจารณาจะใหคาน้ําหนักของปจจัยดังนี้
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ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงคาน้ําหนักของปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
ปจจัย
ลักษณะของปจจัย
คาน้ําหนักปจจัย
1. ความหนาแนนของอาคารและที่อยูอาศัย
กายภาพ
2
2. ระบบเขาถึง
กายภาพ
2
3. แหลงทองเที่ยว
เศรษฐกิจ
1
4. ตลาดสด
เศรษฐกิจ
1
5. สถาบันการศึกษา
สังคม
1
6. โรงพยาบาล
สังคม
1
7. ศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย
สังคม
0.5
8. สถานีตํารวจ
สังคม
0.5
9. สถานีดับเพลิง
สังคม
0.5
10. นันทนาการ
สังคม
0.5
10.0
รวมคาน้ําหนัก
ที่มา:ดัดแปลงจากรายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนผังแมบทเพื่อพัฒนาและออกแบบกอสราง
โครงการพื้นที่หมูเกาะชางและพื้นที่ใกลเคียง จังหวัดตราด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด
แมเนจเมนท จํากัด , 2549
เมื่อไดกําหนดปจจัย วัดคาปจจัยและกําหนดคาน้ําหนักในแตละปจจัยแลว จึงไดทําการซอนทับ
ขอมูลในแตละปจจัยตามตัวคูณคาน้ําหนักลงบนแผนที่ ผลที่ไดจะทําใหทราบถึงศักยภาพของพื้นที่ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาเมืองในอนาคต
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บทที่ 4
สภาพพืน้ ที่ทั่วไปของพื้นทีศ่ ึกษา
4.1 ประวัติศาสตรความเปนมาของเมืองฉะเชิงเทรา
ความเปนมาของคําวา ฉะเชิงเทรา มีการสันนิษฐานกันอยางกวางขวาง เพราะไมมีหลักฐานการตั้ง
ชื่อที่ชัดเจนมาตั้งแตเดิม แตจากหลักฐานที่พบในหนังสือประชุมพระราชนิพนธรัชกาลที่ 4 ภาคปกิณกะ
ภาค 1 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธไว โดยที่คําวา “ ฉะเชิงเทรา ” มีตนเคา
มาจากภาษาเขมร ซึ่งมีความหมายวา คลองลึก
ในภาษาเขมรโบราณ คําวา คลอง เขียนวา จทิง จนตอมาเพี้ยนเปน ฉทิงหรือฉทึง สวนคําวา เทรา
แปลวา ลึก ภาษาเขมรเขียนวา เซรา เมื่อรวมกันแลวจึงอานเปน ฉทรึงเทราหรือฉะเชิงเทราแปลวา คลองลึก
ความเห็นนี้ไดอาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยูสองฝงแมน้ําบางปะกง เมื่อครั้งที่
อาณาจักรขอมยังมีอํานาจปกครองแผนดินไทยอยูนั้น เมืองฉะเชิงเทราก็เปนเมืองหนึ่งที่อยูในอํานาจการ
ปกครองของขอมมากอน เปนไปไดวาชาวเมืองสมัยนั้นอาจจะเรียกแมน้ําบางปะกงวา คลองลึกหรือคลอง
ใหญ ตามลักษณะที่มองเห็นและดวยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกชื่อแมน้ําเปนภาษาเขมรวา สตรึงเตรง หรือ
ฉทรึงเทรา ครั้นเรียกกันไปนานๆ เสียงก็เพี้ยนกลายเปน ฉะเชิงเทรา
นอกเหนือจากคําวา ฉะเชิงเทรา ที่มาจากประเด็นดังกลาว นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดียัง
เชื่อวา ฉะเชิงเทรา มีที่มาตามหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประดิษฐอักษรนิติ์ ที่ระบุวา
ในป พ.ศ. 1915 สมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพะงั่ว ซึ่งครองกรุงศรีอยุธยาสืบตอจากพระเจาอู
ทองที่ไดยกทัพไปตีเมืองซึ่งมีชื่อใกลเคียงกับฉะเชิงเทรา ดังพระราชพงศาวดารที่ระบุวา
“ ศักราช 734 (พ.ศ. 1915) สมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพะงั่ว ไดเสด็จไปเอาเมืองนคร
พังคาและเมืองแสงเซรา” 1 (สุนทร คัยนันท,2534 :13) ดังนั้นคําวา แสงเซราหรือแสงเซา มีเสียงใกลเคียงกับ
ฉะเชิงเทรา เปนอยางมาก
สวนความเปนมาของชื่อ แปดริ้ว ไดมีตํานานเลาขานกันมามากมาย บางก็วาเมืองนี้เปนเมืองอูขาว อู
น้ํา ในลําน้ําอุดมสมบูรณดวยสัตวน้ํานานาชนิด โดยเฉพาะปลาชอนซึ่งเปนปลาน้ําจืดมีชุกชุมและขนาดใหญ
กวาในทองถิ่นอื่นๆ จนเมื่อนํามาแลเนื้อเพื่อตากทําปลาแหงจะแลเพียงสี่ริ้วหรือหาริ้วตามปกติไมได ตองแล
ออกถึงแปดริ้ว เมืองนี้จึงไดชื่อวา แปดริ้ว ตามขนาดใหญโตของปลาชอนซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของเมือง
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4.1.1 สมัยสุโขทัย
แหลงอารยธรรมลุมแมน้ําบางปะกงมีหลักฐานที่ชัดเจนขึ้น แตบานเมืองในยุคตนพุทธกาลนี้ยัง
ไมไดรวมเปนลักษณะของอาณาจักรที่มีราชธานี ณ ที่ใดที่หนึ่งเปนศูนยกลางการปกครอง เปนเพียงการ
รวมกลุมขึ้นเปนแควนหรือนครรัฐเล็กๆเทานั้น ดังนั้นบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจจึงไดเริ่มเกิดขึ้น โดย
พิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร โดยชุมชนศูนยกลางของอารยธรรมลุมแมน้ําบางปะกงจะมีการตั้งถิ่นฐาน
บริเวณที่มีทางออกสูทะเล ซึ่งสามารถติดตอซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาและวัฒนธรรมกับดินแดนอื่นๆได
ในขณะเดียวกันก็สามารถนําพาสินคาและวัฒนธรรมไปในดินแดนภายในแผนดินใหญ ซึ่งอยูบริเวณที่ราบ
สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่ราบต่ําในกัมพูชา อันถือไดวาเปนบอเกิดแหงอารยธรรมสมัยโบราณ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบในบริเวณลุมแมน้ําบางปะกง ไมวาจะ
เปนสถาปตยกรรมหรือประติมากรรม ลวนแสดงใหเห็นวาชุมชนแหงนี้มีอายุตอเนื่องยืนยาวหลายพันปและ
มีมนุษยอาศัยสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
4.1.2 สมัยอยุธยา
ฉะเชิงเทรา ในรัชสมัยพระมหาจักรพรรดิ ของแผนดินกรุงศรีอยุธยา โดยเมืองนี้ไดปรากฏในพระ
ราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชา เมื่อพระยาละแวกกษัตริยเขมรไดลอบ
ใชกําลังบุกเขามาโจมตีและยึดเอาชาวเมืองชายแดนของแผนดินกรุงศรีอยุธยากลับไป และครั้งนั้นก็มี
ชาวเมืองฉะเชิงเทรารวมอยูดวย ดังพระราชพงศาวดารระบุวา
“ในขณะนั้นพระยาละแวก แตงพลมามาลาดทั้งทางบกและทางเรือหลายครั้ง และเสียชาวจันทบูร
ชาวระยอง ชาวฉะเชิงเทรา ชาวนาเริ่ง ไปแกขาศึกละแวกเปนจํานวนมาก” 1(สุนทร คัยนันท,2534 :20)
ดังนั้นจึงเชื่อวาเมืองฉะเชิงเทราไดมีการตั้งขึ้นมากอนรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาและนาจะมีมา
กอนในรัชสมัยพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งไดเจริญเปนเมืองมาตามลําดับ โดยในพงศาวดารไดปรากฏชื่อเมือง
ฉะเชิงเทราเปนครั้งแรกในแผนดินพระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ. 1991-2031) ประชาชนสวนใหญตั้งบานเรือน
อยูริมแมน้ําบางปะกงและตั้งถิ่นฐานตามลําคลองทั่วไป ทําใหทราบวาฉะเชิงเทราไดรับบทบาทสําคัญใน
การปกครองฐานะเปนหัวเมืองชั้นใน(เมืองจัตวา) ที่อยูใกลราชธานีของประเทศ ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครชัยศรี นครสวรรค ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ปราจีนบุรี นครนายก เมืองเหลานี้ผูวาราชการเมือง เรียกวา ผูรั้ง จะไมเรียกเจาเมือง เพราะไมมีอํานาจ
เด็ดขาดอยางเจาเมือง (อางจาก พีระ เทพพิทักษและคณะ,2539 :7-15)
ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา บทบาทของเมืองฉะเชิงเทราได
ปรากฏชัดเจน ในคราวทรงเตรียมการที่จะยกทัพไปตีเมืองเขมร เมื่อป พ.ศ. 2126 และใชเมืองฉะเชิงเทรา
เป น ที่ ร วบรวมไพร พ ล ขุ ม กํ า ลั ง และแหล ง เสบี ย งสํ า คั ญ ที่ มี ห น า ที่ แ จกจ า ยเสบี ย งให แ ก ก องทั พ ทรง
กําหนดใหพระยานครนายก เจาเมืองนครนายก เปนแมกองรวมกับพระยาปราจีน เจาเมืองปราจีนบุรี
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พระวิเศษ เจาเมืองฉะเชิงเทราและพระสระบุรี เจาเมืองสระบุรี เกณฑคนในเมืองของตนตั้งเปนกองเสบียง
ทางบก เพื่อคอยจายเสบียงใหแกกองทัพหลวง โดยการศึกครั้งนั้นทุกอยางลุลวงไปไดดวยดี จนภายหลัง
พระวิเศษเจาเมืองฉะเชิงเทรา ไดรับการโปรดเกลาฯใหเปนพระยาวิเศษ
4.1.3 สมัยธนบุรี
ในชวงปลายสมัยอยุธยา ความออนแอภายในเมืองหลวงของกรุงศรีอยุธยาไดแพรไปทั่ว กรมหมื่น
เทพพิพิธหรือพระองคเจาแขก ซึ่งเคยถูกเนรเทศไปยังลังกาทวีปไดหนีกลับมา เปนเวลาเดียวกับที่กรุงศรี
อยุธยาถูกลอมจากพมา จึงไดรวบรวมผูคนเพื่อชวยตอตานพมาและหนึ่งในจํานวนนั้นก็มีชาวฉะเชิงเทรา
จากการที่กรมหมื่นเทพพิพิธเปนเจานายผูใหญจึงมีผูมารวมสวามิภักดิ์มากมาย แตนาเสียดายที่
ภายหลังกองกําลังซึ่งทําหนาที่รักษาดานที่ปากแมน้ําโยตะกา ประมาณ 2.000 คน ถูกฝายพมาตีแตก กรม
หมื่นเทพพิพิธ พรอมพวกจึงไดหนี จนชาวเมืองตางๆที่มารวมรบตองแตกกระจายกลับไปยังถิ่นฐานเดิม
เมืองฉะเชิงเทรา ไดเขาไปเกี่ยวของกับประวัติศาสตรครั้งสําคัญที่สุดในป พ.ศ.2310 ขณะที่กรุงศรี
อยุธยากําลังถูกฝายพมาเขายึดครอง พระยากําแพงเพชร(สมเด็จพระเจาตากสิน) ไดตีฝาวงลอมของพมาและ
ไดรับชัยชนะ จนถึงบานนาเริ่ง แขวงเมืองนครนายก ผานไปยังเมืองปราจีนบุรี กอนจะปะทะกับกองกําลัง
ทางบกและทางเรือของฝายพมาบริเวณปากแมน้ําเจาโล ซึ่งเปนที่ตั้งของเมืองฉะเชิงเทราในขณะนั้น แตดวย
สภาพภูมิศาสตรของเมืองเหมาะแกการทําสงครามกองโจร พระยากําแพงเพชรจึงสามารถตีทัพพมาแตก
พายไป และไดเดินทางตอไปไดจนถึงเมืองจันทบุรีและภายหลังจากที่ฝกทหารจนกลาแข็งแลว จึงไดนํา
กําลังโดยใชเมืองฉะเชิงเทราเปนเสนทางหนึ่งในการเดินทัพเขาโจมตีพมาที่เมืองธนบุรี แลวขึ้นไปตีคายโพธิ์
สามตนซึ่งเปนคายใหญของพมาที่อยุธยา ทําการกอบกูเอกราชใหกับชาติไทยไดเปนผลสําเร็จ จึงมีการสราง
อนุสรณสถาน เพื่อรําลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
4.1.4 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน บานเมืองอยูในสภาพการเตรียมความพรอมทุกขณะ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มีการสรางปอมปราการมากมาย จนถึงรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนเวลาที่ฉะเชิงเทราไดรับบทบาทในฐานะของเมืองหนาดานที่สําคัญแหงหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคราวญวน(เวียตนามในปจจุบัน)เกิดฮึกเฮิมจะแยงชิงอํานาจในการปกครองเขมรและ
สถาปนากษัตริยเขมรจากไทย จนเกิดลุกลามกลายเปนสงคราม อานามสยามยุทธ ระหวางไทยกับญวนซึ่งใช
เวลานานถึง 14 ป (พ.ศ.2376-2390) หลังสงครามญวนดําเนินไปไดราว 1 ป คือ ในป พ.ศ.2377
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯใหยายที่วาการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมซึ่งตั้งอยูที่
ปากน้ําเจาโลมาสรางกําแพงเมืองใหมที่บานทาไข แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ชิดกับลําน้ําบางปะกง ซึ่งเปน
เสมือนกําแพงธรรมชาติที่ปองกันศัตรู เพื่อหวังใหชวยรักษาเมืองหลวงใหพนภัยจากขาศึก โดยไดโปรดเกลา
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ใหกรมหลวงรักษรณเรศ เปนแมกองสรางปอมขึ้นที่เมืองฉะเชิงเทรา แตไมมีชื่อเรียกอยางเปนทางการ อีกทัง้
ปอมแหงนี้ไมเคยมีโอกาสใชในการปองกันขาศึกแมแตครั้งเดียว แตปอมเมืองฉะเชิงเทรานี้มีบทบาทสําคัญ
ในการปราบปรามอั้งยี่ เมื่อป พ.ศ. 2391 โดยเวลานั้นพวกจีนอั้งยี่ไดเขาปลนโรงหีบออยและสังหารพระยา
วิเศษฤๅไชยเจาเมืองฉะเชิงเทรา กอนจะทําการยึดปอมเมืองฉะเชิงเทรา แตภายหลังก็ถูกเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ นํากําลังทหารปราบปรามจนราบคาบ โดยในครั้งนั้นพวกอั้งยี่ไดถูกฆาตายไมนอยกวา 3,000
คน นับเปนโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญที่สุดของเมืองฉะเชิงเทรา
กําแพงเมืองนี้นอกจากจะเปนปราการในการปองกันเมืองหลวงแลว ยังไดกลายเปนศูนยอํานาจรัฐ
แหงใหมและเปนเครื่องแสดงอาณาเขตของเมือง จนตอมาเมื่อมีการสรางบานเเปลงเมืองใหมภายในกําแพง
ความเปนเมืองที่มีอาณาเขตแนนอนของฉะเชิงเทราจึงไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร(สุนทร
คัยนันท,2534 :123-143)
4.1.5 สมัยรัตนโกสินทรตอนปลาย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตยิ่งแพรขยายมากขึ้น กิจการภายในของไทยถูกคุกคามและแทรกแซง เปนอีกครั้งที่ไทยพบ
กับภัยทางการเมืองในรูปแบบใหมที่รุนแรง ดวยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไทยจึงไดหันมาใชนโยบายการเมืองนําหนาการทหาร และในขณะเดียวกันก็เรงพัฒนาบานเมืองใหทันสมัย
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกดาน นําการปกครองระบบเทศาภิบาลเขามาใชโดยรวบรวมเมือง
ตางๆขึ้นเปนมณฑลเทศาภิบาลโดยยึดเอาลําน้ําเปนหลัก ฉะเชิงเทราก็ไดรวมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ นี้ ด ว ย โดยได ร วมเข า เป น หนึ่ ง ในมณฑลปราจี น ในป พ.ศ.2435 ร ว มกั บ เมื อ งปราจี น บุ รี
นครนายก พนมสารคาม มีแมน้ําบางปะกงเปนลําน้ําสายหลักและมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบเปนครั้ง
แรก และเมื่อมีการขยายอาณาเขตโดยรวมเอาเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเขามารวมเพิ่ม
จึ ง ได มี ก ารย า ยที่ ว า การมณฑลปราจี น มาตั้ ง ที่ เ มื อ งฉะเชิ ง เทรา แต ยั ง คงใช ชื่ อ มณฑลปราจี น ตามเดิ ม
ฉะเชิงเทราจึงกลายเปนที่วาการมณฑล ตั้งแตนั้นมามณฑลปราจีนในครั้งนั้นจึงกลายเปนสัญลักษณของการ
ตอสูเพื่อเอกราชของชาติในยุคของการลาอาณานิคมอยางแทจริง ฉะเชิงเทราซึ่งเปนที่ตั้งของที่วาการมณฑล
ก็ไดกลายเปนตนฉบับของการปกครองที่กาวหนาและมั่นคงใหมณฑลอื่นๆไดถือเปนแบบอยาง จนในป
พ.ศ. 2459 ไดเปลี่ยนจากเมืองฉะเชิงเทรามาเปนจังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงปจจุบัน(สุนทร คัยนันท,2534
:185-198)
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4.2 ประวัติศาสตรความเปนมาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา เดิ ม มี ฐ านะเป น เพี ย งสุ ข าภิ บ าลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 โดยใหยกฐานะตําบลหนาเมือง ที่ตั้งของอําเภอ
เมืองขึ้นเปน " สุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรามณฑลปราจีน" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 48 ตอน
ที่ 38 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 มีพระยาสิทธิสินสาทร ขาหลวงประจําจังหวัดในสมัยนั้น ตอมา
ไดยกฐานะขึ้นเปน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 หนา 1645 ลงวันที่
10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีเนื้อที่ 5.52 ตารางกิโลเมตร โดยมีพระยาพิพัฒนภูมิพิเศษ เปนนายกเทศมนตรี มี
สมาชิกสภาเทศบาลชุดเริ่มทําการจํานวน 39 ทาน เมื่อยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมื่อป พ.ศ. 2478 ไดอาศัย
อาคารหองประชุมของสภาจังหวัดเปนที่ตั้งสํานักงาน จนถึง พ.ศ. 2506 อาคารมีสภาพชํารุดทรุดโทรมลง
ไปมาก จึ ง ขอใช อ าคารศาลากลางจั ง หวั ด หลั ง เก า เป น ที่ ทํ า การแทน และต อ มาได มี พ ระราชกฤษฎี ก า
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2516 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม
ที่ 90 ตอนที่ 180 ลงวันที่31ธันวาคม พ.ศ. 2516 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีกรวม
เปนเนื้อที่เขตเทศบาลทั้งหมดในปจจุบัน 12.76 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ในการดูแลของเทศบาลเมือง คือ
ตําบลหนาเมืองทั้งตําบลและในบางสวนของตําบลโสธร ตําบลวังตะเคียน ตําบลบานใหมตําบลบางตีนเปด
ซึ่งไดยายมาอยูที่อาคารสํานักงานปจจุบัน ตั้งอยู ณ ถนนจุลละนันทน เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2521 และ
ไดตอเติมอาคารเดิมออกไปอีกเปนอาคาร 5 ชั้น เปนอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงครองราชยครบ 50 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539(เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ,2548)
4.3 สภาพทางกายภาพของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4.3.1 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อยูในพื้นที่อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูทางทิศตะวันออก
ของประเทศ ประมาณเส น รุ ง (เส น ละติ จู ด )ที่ 13 องศาเหนื อ และเส น แวง(เส น ลองจิ จู ด )ที่ 100 องศา
ตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทราอยูหางจากกรุงเทพฯทางทิศตะวันออกประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวง
รถยนตหมายเลข 304 (สุวินทวงศ) และประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนตหมายเลข 3 หรือ
ประมาณ 90 กิโลเมตรตามทางหลวงรถยนตหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) แยกเขาหมายเลข 314 (บางประกงฉะเชิงเทรา) และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก (แผนที่ 4.3)
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จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจําแนกลักษณะภูมิประเทศออกได 3 เขตใหญ คือ
1)เขตที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบชายฝงทะเล เขตที่ราบลุมแมน้ําเกิดจากการทับถมของดินตะกอนใน
แมน้ําบางประกงที่เปนสวนหนึ่งของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ1-5 เมตร
สวนที่ราบชายฝงทะเลเปนพื้นที่ราบบริเวณปากแมน้ําที่มีระดับต่ํามากหรือต่ํากวาระดับน้ําทะเล เปนบริเวณ
ที่มีความสําคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเปนพื้นที่ราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณและมีน้ํา
เพื่อการชลประทานอยางเพียงพอ เขตพื้นที่ราบลุมแมน้ําจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 37.7 ของพื้นที่
จังหวัด หรือประมาณ 2,042.7 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเปนหาดโคลนติดกับอาวไทย โดยมีแนวปาชายเลน
ไปจนถึงชายฝงจังหวัดชลบุรี พื้นที่ราบในเขตนี้อยูทางตะวันตก ทางใตและตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งอยูในเขตพื้นที่อําเภอบางปะกง,อําเภอบานโพธิ์,อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา,อําเภอบางน้ําเปรี้ยว,อําเภอบาง
คลา,อําเภอราชสาสน,กิ่งอําเภอคลองเขื่อนและบางสวนของอําเภอแปลงยาวและอําเภอพนมสารคาม มีพื้นที่
ประมาณ 1.25 ลานไร คิดเปนรอยละ 37.31 ของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประมาณรอยละ 35 อยูในเขต
ชลประทานลุมน้ําบางประกง ที่มีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมานานและขยายตัวเต็มที่ ที่ราบลุมแมน้ํา
บางปะกงนี้จะมีชื่อเรียกอีกอยางวา ที่ราบฉนวนไทย ซึ่งถือไดวาเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพราะที่ราบลุมผืนนี้เปนแหลงผลิตขาวเพื่อการคาที่สําคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย
2)เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก ในบริเวณนี้สภาพพื้นที่เริ่มเปลี่ยนจากที่ราบลุมเปนที่ราบสลับลูกคลืน่
ลอนลาดในบริเวณตอนกลางของจังหวัด เขตพื้นที่นี้อยูในบริเวณตอนกลางคอนไปทางตะวันตกและทาง
เหนือที่ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของจังหวัดคือ ประมาณรอยละ 51.1หรือ
ประมาณ 2,205.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในเขตอําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบและ
บางสวนของอําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงยาวและมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 4-20 เมตร
ไมเหมาะแกการทํานา พื้นที่สวนใหญใชในการทําไร ไดแก มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด เลี้ยงสัตวและ
สับปะรด
3)เขตที่ราบสูงและเขตภูเขาเทือกเขาสูง ที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใตซึ่งไปสิ้นสุดลงในเขตทองที่
ของจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 11.2 หรือประมาณ 1,174.7 ตารางกิโลเมตร อยูทางดาน
ตะวันออกของจังหวัด ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ของอําเภอสนามชัยเขต อําเภอพนมสารคาม อําเภอทาตะเกียบและ
บางสวนของอําเภอแปลงยาว มีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 100 เมตรขึ้นไป สภาพพื้นที่ประกอบดวย
ภูเขาเตี้ยๆหลายลูกที่มีปาไมขึ้นปกคลุมหนาทึบ จัดเปนเขตปาตนน้ําที่สําคัญของจังหวัดและภาคตะวันออก
ปจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราแบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อําเภอบางคลา,อําเภอบางน้ําเปรี้ยว,อําเภอบางปะกง,อําเภอบานโพธิ์,อําเภอแปลงยาว,อําเภอพนมสารคาม
อําเภอสนามชัยเขต,อําเภอราชสาสน,อําเภอทาตะเกียบกับอีก 1 กิ่งอําเภอ ไดแก กิ่งอําเภอคลองเขื่อน
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รวมเปน 93 ตําบล,888 หมูบาน,22 เทศบาล,1 องคการบริหารสวนจังหวัดและ 93 องคการบริหารสวนตําบล
มีเนื้อที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร โดยอําเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ อําเภอสนามชัยเขต1,666.000
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ31.13 รองลงมา คือ อําเภอทาตะเกียบ 1,054,772 ตารางกิโลเมตร คิดเปน
รอยละ 19.71และพื้นที่นอยที่สุด คือกิ่งอําเภอคลองเขื่อน127.400 ตารางกิโลเมตรคิดเปนรอยละ 2.38
(ตารางที่4.1)
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบานและพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
เขตการปกครอง
พื้นที่
(ตร.กม.)
ตําบล
หมูบาน เทศบาล
อบต.
378.663
18
2
188
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
19
227.890
7
2
56
9
อําเภอบางคลา
237.230
4
3
48
4
อําเภอแปลงยาว
498.659
10
4
148
10
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
257.893
11
5
108
12
อําเภอบางปะกง
217.593
14
2
73
17
อําเภอบานโพธิ์
550.000
8
3
87
8
อําเภอพนมสารคาม
134.900
3
31
3
อําเภอราชสาสน
1,666.000
4
1
70
4
อําเภอสนามชัยเขต
1,054.772
2
47
2
อําเภอทาตะเกียบ
127.400
5
32
5
กิ่งอําเภอคลองเขื่อน
รวม
93
888
22
86
5,351
ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2549
สวนพื้นที่ศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีพื้นที่ 12.76 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองครอบคลุม
ตําบลหนาเมืองและในบางสวนของตําบลโสธร ตําบลวังตะเคียน ตําบลบานใหมตําบลบางตีนเปด เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรามีพื้นที่อยูทั้ง 2 ริมฝงแมน้ําบางปะกงโดยสวนใหญพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเกือบ
ทั้งหมดอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงและอยูบนฝงตะวันออกเพียง 0.51 ตารางกิโลเมตรเทานั้น
บริเวณสองฝงถนนศุขประยูรและทางหลวงแผนดิน 304 ที่ตัดกับพื้นที่ตําบลบางตีนเปด
สภาพพื้นที่ภายในเขตเทศบาลฉะเชิงเทราเปนที่ราบลุม มีระดับความสูงประมาณ 2.00-3.00 เมตร
จากระดับน้ําทะเลมาตรฐาน มีแมน้ําบางปะกงไหลผานกลางเขตเทศบาลจากแนวเขตเทศบาลดานทิศใตไป
จดแนวเขตเทศบาลดานทิศเหนือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีคลองที่สําคัญคือ คลองทาไข คลองโสธรและ
คลองบานใหม (แผนที่ 4.2)
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จ.ปทุมธานี

จ.นครนายก
จ.ปราจีน บุรี

จ.กรุงเทพฯ

จ.ฉะเชิงเทรา
จ. สมุทร
ปราการ
จ.สระแกว

อาวไทย
จ.ชลบุรี
จ.จัน ทบุรี

วิท ยานิพนธ เรื่อ ง การพัฒนาพื้น ที่ เขตเทศบาลเมือ งฉะเชิงเทรา
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือ ง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย

แผนที่ 4.1 แผนที่ แสดงที่ ตั้งขอบเขตของจังหวัดฉะเชิงเทรา
N

สัญ ลัก ษณ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
เสนขอบเขตจังหวัด
เสนขอบเขตอําเภอ

10

0

10 กิโลเมตร

ที่ มา: เทศบาลเมือ งฉะเชิงเทรา

ถ

3200
ทางหลวงแผนดินหมายเลข


านใหม
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ง
อ
ล
ค

คลอ
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งตีน
เปด

คลองโสธร

ทางหลวง
แผนดินห
มาย

เลข 314



ค
ะชาสรร
ร
ป
น
น
ถ

ูร
ระย
ศุขป
ถนน

ถนนพระยาศรีสุนทร

ล
ชุมพ
น
น
ถ

ม
ตัดให
รีโสธร
ถนนศ

ตําบล
บางเตย

ตําบล
บานใหม

ทาง
(ฉะ รถไฟ
เชิง สาย
เทร ตะว
า -พ ันอ
ลูตา อก
ิจ
ก
ภ
ุ
หลว
ศ
น
น
ง)
ถ


าไข
องท
คล

ถนนมหาจักรพร
รดิ์

ตําบลทาไข

แมน้ํา บางปะกง

คลอ
งลาว

ถนน
มรุพ
งษ

ตําบลวังตะเคียน

ทางรถ
ไฟ
(กรุงเท สายตะวันออ
พฯ -อร
ัญประเ ก
ทศ )

ทางหลวงแผน
ดินหมายเลข 30
4

42

ตําบลบางตีนเปด

ถนนโสธร

ุณากร
ค
พ
ท
นนเ

ทาง
หล
วงแ
ผน
ดิน
หม
าย

ตําบลบางตีนเปด

ตําบลบางพระ

เลข

30 4

วิทยานิพน เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แผนที่ 4.2 ขอบเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
N

สัญลักษณ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ทางยกระดับ
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง

ทางรถไฟ
สะพาน
แมน้ํา คลอง สระน้ํา

500

0

500 เมตร

ที่มา: ผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
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4.3.2 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีภูมิอากาศมรสุมเปนแบบเขตเมืองรอนหรืออากาศรอนชื้นแถบเสนศูนย
สูตร คือ มีอากาศคอนขางรอนไมหนาวจัด มีความแตกตางของอุณหภูมิระหวาง 19.33 - 35.4 องศาเซลเซียส
โดยได รั บ มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต ( ฤดู ฝ น)ช ว งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ นตุ ล าคมและลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ในป 2549 อุณหภูมิที่วัดไดโดย
เฉลี่ยสูงสุด 33.3 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ําสุด 23.3 องศาเซลเซียส (ที่มา: สมุดรายงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉบับ พ.ศ. 2549)
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ-กลางเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมฝายใต
พัดผาน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน
ตกเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร ซึ่งเปนฤดูที่เหมาะแกการปลูกพืชไรที่มีอายุการเก็บเกี่ยวในระยะสั้นๆ
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน
มีฝนตกหนัก อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส ปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ย 1,000-1,200 มิลลิเมตร ซึ่งเปนฤดูที่เหมาะแกการทํานาและปลูกไมผล
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผาน อากาศเย็นและแหง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20-23 องศา
เซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 50 -100 มิลลิเมตร ซึ่งเปนฤดูที่เหมาะแกการปลูกผักสวนครัว
4.3.3 ทรัพยากรน้ํา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีแหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําบางปะกง เปนแมน้ําที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจสายหนึ่งในจํานวนแมน้ําสายหลัก 4 สายในภาคกลางของประเทศ เกิดจากการบรรจบกันของ
แมน้ํานครนายกกับแมน้ําปราจีนบุรี บริเวณรอยตอที่อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรีและมาบรรจบกับ
คลองทาลาดซึ่งมีแหลงตนน้ําจากคลองสียัดและคลองระบม จากอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากนั้นไหลผานพื้นที่บางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคล้ํา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์และไหลลงสู
อาวไทยที่อําเภอบางปะกง โดยมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลําคลองตามธรรมชาติ
และคลองชลประทานอีกมากมายกวา 40 คลอง เชน คลองสําโรง คลองประเวศบุรีรัมย คลองแสนแสบ
คลองทาไข คลองบางขนาก คลองหลวงแพง ซึ่งเปนคลองที่เชื่อมโยงติดตอกับกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดสมุทรปราการ
ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก อําเภอ
บางคลา, อําเภอบางน้ําเปรี้ยว,อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา,อําเภอบานโพธิ์,อําเภอแปลงยาว,อําเภอบางปะกงและ
กิ่งอําเภอคลองเขื่อน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมที่ใชปลูกขาวเปนหลัก มีแมน้ําบางปะกงเปน
แมน้ําสายหลักของพื้นที่ สภาพปญหาของลุมน้ํา คือ การรุกล้ําของน้ําเค็มในชวงฤดูแลง ซึ่งเปนปญหาสําคัญ
ของพื้นที่ตามแนวสองฝงของแมน้ําบางปะกงในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน จะประสบปญหาอิทธิพลของ
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น้ําทะเลหนุน ทําใหน้ําเค็มไหลกลับเขามาในแมน้ําบางปะกง อาจสูงเปนระยะทาง 100-150 กิโลเมตรจาก
ปากน้ํา ทําใหน้ําในลําน้ํามีความเค็มสูง การเพาะปลูกในบริเวณใกลแมน้ําจึงไมสามารถทําใหเกิดผลไดดี
(พัฒนาที่ดิน,กรม,2539)
4.3.4 การคมนาคมขนสง
ระบบโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยูใกลกรุงเทพมหานครและเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและยังเปนประตูสูพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก เปนศูนยกลางเศรษฐกิจใหม
ทําใหการพัฒนาโครงการบริการพื้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง ทําใหการเชื่อมโยง
โครงขายเสนทางคมนาคมจึงมีความสะดวก รวดเร็ว
1) ทางรถยนตสวนบุคคล ทางหลวงแผนดินที่สําคัญ มีดังนี้ (แผนที่ 4.3)
-ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา,ถนนสุวินทวงศ) เริ่มตนจากอนุสาวรียหลักสี่
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผานมีนบุรีถึงเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
เปนถนนสายหลักที่เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผานทาง
ภาคตะวันออก(กรุงเทพ -ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี- ปราจีนบุรี-นครราชสีมา) มีความสําคัญในการเชื่อมโยง
ระหวางกรุงเทพมหานคร (ฝงตะวันออกเฉียงเหนือ)-อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา - อําเภอบางคลา-อําเภอพนม
สารคาม
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท, ถนนบางนา-ตราด) เริ่มจากสถานีขนสงเอกมัย ผาน
สมุทรปราการถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
เปนถนนสายหลักที่เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออก ซึ่งผานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในพื้ น ที่ อํ า เภอบางปะกง เป น ถนนสายหลั ก ที่ นํ า พาการกระจายอุ ต สาหกรรมตามแนวถนนจาก
กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการมาสูอําเภอบางปะกงในระยะแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของจังหวัด
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง)จากสี่แยกบางนา แยกเขาทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 314 (สายบางปะกง - ฉะเชิงเทรา) ถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เปนถนนที่ชวย
ลดระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปภาคตะวันออก จากเดิมที่ตองผานเมืองสมุทรปราการกอน โดยผาน
พื้น ที่อํ า เภอบางปะกง เปน ถนนสายหลัก สายหนึ่ง ที่นํ า พาการกระจายอุ ต สาหกรรมตามแนวถนนจาก
กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการมาสูอําเภอบางปะกง เปนถนนที่มีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันสูง
ในชวงบางนาถึงหลักกิโลเมตรที่46 (สิ้นสุดเขตจังหวัดสมุทรปราการ)
- ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 314 (ฉะเชิ ง เทรา-บางปะกง) เป น ถนนที่ ตั ด จากอํ า เภอเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา ไปบรรจบกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3 และ 34 ที่อําเภอบางปะกงผานพื้นที่อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ และอําเภอบางปะกง
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- ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 331 เปนเสนทางที่ตัดออกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ที่
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มุงตรงไปสูทาเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนถนนสายยุทธศาสตร
ที่สําคัญเสนหนึ่งที่เชื่อมโยงระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก (ทาเรือมาบตาพุด)กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 233 กิโลเมตร
แผนที่ 4.3 แผนที่โครงขายเสนทางคมนาคม

ที่มา:การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2549
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2)ถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 36 เสน (ดังตารางที่ 4.2 )
ตารางที่ 4.2 ถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ลําดับที่
ชื่อ
ความยาว
(เมตร)
1
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200
1,270
2
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 (ฉะเชิงเทรา - บางปะกง)
3,335
3
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 (สุวินทวงศ )
1,440
4
2,345
ถนนมหาจักรพรรดิ์
5
ถนนพระยาศรีสุนทร
1,418
6
ถนนประชาสรรค
1,849
7
2,363
ถนนเทพคุณากร
8
2,140
ถนนศรีโสธรตัดใหม
9
267
ถนนศรีโสธร
10 ถนนเอมอรอุทิศ 1
512
11 ถนนเอมอรอุทิศ 2
424
12 ถนนหนาเมือง
740
13 ถนนสวนสมเด็จ
624
14 ถนนเรืองวุฒิ
680
15 ถนนสุขเกษม
746
16 ถนนยุทธดําเนิน
543
17 ถนนจุลละนันทน
650
18 ถนนมรุพงษ
1,618
19 ถนนนรกิจ
210
20 ถนนศุขประยูร
3,450
21 ถนนบริเวณหลังเขื่อนหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาจนถึงรานประดิษฐโภชนา
500
22 ถนนเลียบทางรถไฟจนถึงสะพานขามคลองทาไข
520
23 ถนนชุมพล
764
24 ถนนสันติราษฎร
111
25 ถนนพานิช
483
26 ถนนเปรมประชา
169
27 ถนนศุภกิจ
1,075
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ลําดับที่
28 ถนนสรรคประศาสน
29 ถนนเกื้อกูล
30 ถนนวรรณยิ่ง
31 ถนนสวัสดี
32 ถนนรมโพธิ์
33 ถนนพระยาศรีสุนทร ซอย 7
34 ถนนพระยาศรีสุนทร ซอย 8
35 ถนนประชาสรรค ซอย 3
36 ถนนเลียบคายศรีโสธร
ที่มา:เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, 2549

ชื่อ

ความยาว
(เมตร)
770
112
160
1,250
600
186
370
276
330

โครงขายถนนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เกิดจากถนนหลัก 4 สาย ตัดกัน คือ ถนนชุมพล
(เชื่อมตอถนนศุ ภ กิจ ทางหลวงแผ นดินหมายเลข 3200) ทางดานเหนือ, ถนนมหาจักรพรรดิ์ ทางดาน
ตะวันตก ถนนศุขประยูรทางตะวันออกและถนนมรุพงษ (เชื่อมตอถนนศรีโสธร ถนนเทศบาล 2) ทางดาน
ใต และมีถนนศรีโสธรตัดใหม เชื่อมตอระหวางถนนมหาจักรพรรดิ์กับถนนศรีโสธร เกิดเปนโครงขายถนน
รูปสามเหลี่ยมบริเวณกลางพื้นที่ โครงขายถนนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ชัดเจนและหนาแนนมาก
ไดแก บริเวณตลาดตะวันออก ระบบถนนเปนระบบตารางหมากรุกหนาแนน มีพื้นที่ถนนถึงรอยละ 50 ของ
พื้นที่ สวนบริเวณอื่นไมมีระบบโครงขายที่ชัดเจน
ถนนสายหลักภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีดังนี้ (แผนที่4.4)
2.1)ถนนมหาจักรพรรดิ์ เปนทางเขา-ออก ที่สําคัญของเทศบาล โดยเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304 ซึ่งเปนเสนทางติดตอกับเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ถนนเสนนี้กวาง 18.00 เมตร ยาว 2,345
เมตร เปนถนนที่อยูในการดูแลของแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2)ถนนชุมพลและถนนศุภกิจ เปนทางเขา - ออกติดตอกับชุมชนบางน้ําเปรี้ยว โดยอาศัยทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 3200 และเปนถนนสายเศรษฐกิจของเทศบาล โดยเปนทางเขา-ออกของบริเวณตลาด
ตะวันออก ซึ่งเปนยานการคา กวาง 12.00 เมตรยาว 764 เมตร และ 1,075 เมตร ตามลําดับ
2.3)ถนนมรุพงษ เปนถนนที่ติดกับศูนยราชการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลประจําจังหวัด เรือนจํา และ
เปนเสนทางติดตอกับวัดโสธรฯ ทางดานใต กวาง 12.00 เมตร ยาว 1,618 เมตร
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2.4)ถนนศรี โ สธร,เทศบาล 2 เชื่ อ มต อ กั บ ถนนมรุ พ งษ แ ละทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 314
(ฉะเชิงเทรา- บางปะกง) ผานวัดโสธรวรารามวรวิหาร กวาง 6.00 และ 3.70 เมตร ยาว 267 เมตร
2.5)ถนนศรีโสธรตัดใหม เชื่อมตอระหวางถนนมหาจักรพรรดิ์ทางดานเหนือและถนนศรีโสธร
ทางดานใต กวาง 7.00 เมตร ยาว 2,140 เมตร
2.6)ถนนเรืองวุฒิ, เทศบาล 1 เชื่อมตอถนนมหาจักรพรรดิ์และถนนศรีโสธรตัดใหม เปนทางเขาออกบริเวณสนามกีฬาจังหวัดและศูนยราชการ กวาง 12.00 เมตร ยาว 680 เมตร
2.7)ถนนศุขประยูร เปนถนนเสนเดียวทางฝงตะวันออกของเทศบาล เปนทางเขา-ออกจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข 304 ซึ่งติดตอกับอําเภอบางคลา พนมสารคาม บานโพธิ์ ปราจีนบุรี ฯลฯ กวาง 7.00 เมตร
ยาว 3,450 เมตร เปนถนนที่อยูในการดูแลของแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สรุปลักษณะโครงขายถนนภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะเปนโครงขายถนนรูปสามเหลี่ยม
บริ เ วณกลางพื้ น ที่ ชุ ม ชน โดยมี โ ครงข า ยถนนเป น ตารางหมากรุ ก และมี ค วามหนาแน น บริ เ วณตลาด
ตะวันออก สวนบริเวณอื่นไมมีระบบโครงขายที่มีความชัดเจนมากนัก
สะพานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 7 แหง ไดแก สะพานเฉลิมพระเกียรติ สะพาน
บานใหม(ฉะเชิงเทรา-บางน้ําเปรี้ยว) สะพานวรรณยิ่ง สะพานเสริมวิเศษ สะพานศุภกิจ สะพานเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2547 และสะพานบานใหม(ตอนปากคลอง) (ภาพที่ 4.1)

ภาพที่ 4.1 สะพานตางๆในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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แผนที่ 4.4 การคมนาคมขนสงและเสนทางสัญจรหลักในการเขาพื้นที่ศึกษา
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3)ปริมาณการจราจรภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา บริเวณที่มีการจราจรคับคั่งมากที่สุดในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดแก บริเวณถนนมหาจักรพรรดิ์, ถนนชุมพล,ถนนพานิช, ถนนศุภกิจและถนนมรุ
พงษ โดยมีปริมาณการจราจร 2,153 / 2,040 / 1,351 และ 1,304 คัน/ชั่วโมง ตามลําดับ โดยเฉพาะถนนชุมพล
ซึ่งมีผิวการจราจรเพียง 3 เลน ทําใหเกิดการคับคั่งของการจราจรอยางมาก (ตารางที่ 4.3 และแผนที่ 4.5)
ตารางที่ 4.3 แสดงปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวน พ.ศ. 2549 (หนวยคัน/ชั่วโมง)
ชื่อถนน
ปริมาณการจราจร (คัน/ชั่วโมง)
มหาจักรพรรดิ์
ชวงหนาสถานีรถไฟฯ
1,375
ชวงเชิงสะพานบางปะกง
2,153
ชุมพล
2,040
ศุภกิจ
1,351
มรุพงษ
1,304
ศรีโสธร
666
ศรีโสธรตัดใหม
308
เรืองวุฒิ
520
ศุขประยูร
1,117
พานิช
1,365
สันติราษฎร
1,135
เปรมประชา
1,105
สรรประศาสน
752
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304
1,750
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314
624
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200
685
ที่มา :เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, 2549

คลอ
งลาว

ตําบลท าไข
อ
คล

ถนนพระยาศรีสุนทร

คลองโสธร

08
หม 3

ค
ะชาสรร
ถนนปร

ากร
พคุณ
ท
เ
น
ถน

ูร
ระย
ศขุ ป ั่วโมง
ถนน 7 คัน/ ช
1,11

รตดั ใ
รีโสธ
ถนนศ มง
ั่วโ
คัน/ช

ถนน
ม
1,304 รุพงษ
ชั่วโม คัน/
ง

าจักรพรร
ดิ์
2,153 คัน
/ชั่วโมง

ิจ
ศภุ ก
น
น
ถ คัน/
1,351 ง
ชั่วโม

ล
ชุมพ
น
น
ถ
คัน/
,2 040
ง
ชั่วโม

ถนนศรีโสธร
666คัน/
ชั่วโมง

คลอ
งบา
งตนี
เปด


าไข
งท

ถ น น มห

ตําบล
บางเตย

ไป จ.ชล
บุรี

ตําบล
บานใหม

ท

ถนนมหาจักรพ
รรดิ์
1,375 คัน/ชั่วโมง

ทางหลวง
แผ
624 คัน/ช น ดินหมายเลข 31
4
ั่วโมง

3200
หลวงแผน ดินหมายเลข
685 คัน/ชั่วโมง


านใหม
คลองบ

ตําบลวังตะเคียน

รี้ยว
ไป อ.บางน้ําเป

ไปเขตหนองจอก

ทางหลวงแผน
ดินห
1,750 คัน/ชั่วโม มายเลข 304
ง
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ตําบลบางตีนเปด

ทาง
หล

วงแ
ผน

ดิน
ห

ตําบลบางตีนเปด

ตําบลบางพระ

วิทยานิพ นธ เรื่อง การพั ฒนาพื้ นที่ เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มาย
เลข
304

ปะกง
ไป อ.บาง

แผนที่ 4.5 แผนที่ แสดงปริมาณการจราจรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
N

สัญลักษณ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ทางรถไฟ

สะพาน

ทางยกระดับ

แมน้ํา คลอง สระน้ํา

ถนนสายหลัก

ทางสัญจรทางน้ํา

ถนนสายรอง

ทางสัญจรทางบก

500

0

500 เมตร

า:สํงาเมื
นักองานโยธาธิ
ารและ
ทีที่ม่มา:ผั
งจังหวัดกฉะเชิ
งเทรา
ผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
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4)การบริการคมนาคมขนสงติดตอภายในเขตเทศบาลและภายนอกเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามี
เสนทางติดตอไดดังนี้ คือ การคมนาคมขนสงทางรถยนต/รถโดยสารประจําทางและทางรถไฟ สวนทางน้ํามี
การคมนาคมคอนขางนอย
4.1)บริการขนสงสาธารณะรถยนต/รถโดยสารประจําทาง ประกอบดวย (ภาพที่ 4.2)
• รถยนตโดยสารประจําทาง(บขส.)ระหวางจังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตางๆ ใน
ภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 472 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ)
• รถยนตโดยสารประจําทางภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก รวม 433 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ)
• รถโดยสารประจําทางจากกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา จะมีบริการรถโดยสารออกจาก 2 สถานี คือ
สถานีขนสงสายเหนือ ถนนกําแพงเพชร 2 และสถานีขนสงสายตะวันออก (เอกมัย)

ภาพที่ 4.2 สถานีขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.2)ทางรถไฟ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีเสนทางรถไฟสายตะวันออกผานอยู 4 สาย คือ เสนทาง
รถไฟฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพฯและเสนทางฉะเชิงเทราถึงอรัญประเทศ (จ.สระแกว) เสนทางฉะเชิงเทราถึง
แกงคอยและเสนทางชุมทางฉะเชิงเทราถึงมาบตาพุด (จ.ระยอง) โดยแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง-ทาเรือสัตหีบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (จ.ชลบุรี) (ภาพที่ 4.3)

ภาพที่ 4.3 สถานีรถไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา
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4.3)ทางน้ํา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีแมน้ําบางปะกงไหลผานและเปนสายน้ําที่สําคัญที่สุดของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีตนน้ํากําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงบนที่ราบสูงโคราชไหลผานจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดนครนายก พื้นที่ตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคลา อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ และไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอบางปะกง รวมระยะทางประมาณ 230
กิโลเมตร จึงเปนแมน้ําที่ใชประโยชนในดานการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ
คลองที่สําคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดแก คลองลาว,คลองบานใหม, คลองโสธรและคลอง
ทาไข ซึ่งสามารถใชเปนเสนทางสัญจรทางน้ําหรือคมนาคมขนสงได (ภาพที่ 4.4)

คลองลาว

คลองบานใหม

คลองทาไข

ภาพที่ 4.4 คลองที่สําคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
การคมนาคมทางน้ําภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การเดินทางเรือหรือการติดตอธุรกิจ ก็จะอาศัย
ทางเรือขามฝงไปมาหาสูกันตามแมน้ําบางปะกงและลําคลองที่สําคัญ ทาเรือที่สําคัญของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา มีทาเรือทาใหญ,ทาเรือตลาดบานใหม และ ทาเรือประตูน้ํา
4.3.6 ลักษณะอาคารในพื้นที่ศึกษา
โดยการกระจายตัวของอาคารและที่พักอาศัยภายในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แสดงดัง(แผนที่
4.6) เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของอาคารในพื้นที่ศึกษา ไดแบงการอธิบายออกเปน 2 หัวขอ ดังนี้
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1)สภาพอาคาร แบงออกเปน 3 ระดับ คือ
- สภาพอาคารเกา ไดเเก อาคารเกาที่มีความทรุดโทรมที่สรางขึ้นสมัยรัชกาลที่4 โดยสวนใหญเปน
อาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชยกรรมบางสวน ตั้งอยูบริเวณถนนพานิช ถนนชุมพลและถนนมรุพงษ
อี ก ทั้ ง ยั ง มี อ าคารที่ เ ป น โบราณสถาน คื อ ศาลากลางจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย (ภาพที่ 4.5)

ภาพที่ 4.5 สภาพอาคารเกาภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
-สภาพอาคารปานกลาง สวนใหญจะเปนอาคารพาณิชย ตั้งอยูบริเวณถนนชุมพลและถนนมรุพงษ
เปนสวนใหญ (ภาพที่ 4.6)

ภาพที่ 4.6 สภาพอาคารปานกลางภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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-สภาพอาคารใหม ไดเเก อาคารพาณิชยที่สรางขึ้นมาใหม กระจายตัวอยูในพื้นที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราเปนบางสวน (ภาพที่4.7)

ภาพที่ 4.7 สภาพอาคารใหมภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2)ความสูงของอาคาร แบงออกไดเปน 4 ระดับ (ภาพที่ 4.8) คือ
- อาคารสูง 1 ชั้น เปนความสูงของอาคารในบางสวนของพื้นที่ศึกษา
- อาคารสูง 2 ชั้น สวนใหญเปนที่พักอาศัยริมแมน้ําบางปะกงที่ถนนมรุพงษและบริเวณถนนพานิช
- อาคารสูง 3 ชั้น สวนใหญเปนอาคารพาณิชยที่สรางขึ้นมาใหม บริเวณถนนชุมพล ถนนพานิช
และถนนสันติราษฎร
- อาคารสูง 4 ชั้นขึ้นไป เปนอาคารที่สรางขึ้นมาใหมกระจายอยูเปนสวนนอยของพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 4.8 ความสูงของอาคารภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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วิทยานิพ นธ เรื่อง การพั ฒนาพื้ นที่ เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
N

แผนที่ 4.6 การกระจายตัวของอาคารและที่พักอาศัยภายในพื้นที่
เทศบาลเมื
งฉะเชิงเทราวของอาคารและที่พักอาศัยภายในพื้นที่
แผนที่ 4.6อการกระจายตั
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

500

0

500 เมตร

ที่มา:สํานักงานโยธาธิการและ
ที่ มา: ผัผังงเมื
เมือองจังจังงหวัหวัดฉะเชิ
ดฉะเชิ
งเทรา
งเทรา
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4.3.7 ประเภทของการใชที่ดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
พื้นที่การวางผังเมืองรวมของเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประกอบดวย 1 ตําบล คือ ตําบลหนาเมือง
เปนพื้นที่อยูในเขตบังคับใชผังเมืองรวมตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีโครงสรางการใชที่ดินในลักษณะ “ชุมชน
ศูนยกลางเดียว” โดยมีศูนยกลางอยูบริเวณเชิงสะพานขามแมน้ําบางปะกงริมถนนชุมพล ดานเหนือของถนน
มหาจักรพรรดิ์ ซึ่งเปนที่ตั้งสถานีจอดรถ บขส. ศูนยการคาตะวันออกพลาซาและตลาดสด สวนทางดานใต
ถนนมหาจั ก รพรรดิ์ เป น ที่ ตั้ ง ศู น ย ร าชการของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และหน ว ยงานสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการตางๆ สวนยานที่พักอาศัย รานคายอยและกิจกรรมอุตสาหกรรมกระจายตัวอยูโดยรอบ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (แผนที่ 4.6)
ในปจุบันมีพื้นที่ประโยชนใชสอยทั้งสิ้น 7,975ไร มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาล 3,351ไรหรือรอยละ
42.01 ของพื้นที่เทศบาล มีสัดสวนการใชที่ดินเมืองตอประชากรในเขตเทศบาลเทากับ 15 คนตอไร โดยได
มีการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลฯไวดังนี้ (แผนที่ 4.7)
1)ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย สวนใหญอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา ไดแก บริเวณเลียบทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ถนนเทพคุณากร ถนนประชาสรรค
ถนนพระยาศรีสุนทร
2)ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ไดแก พื้นที่บริเวณถนนศรีโสธรตัดใหม ถนนศุภกิจ
และบริเวณเลียบทางหลวงแผนดินหมายเลข 304
3)ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ไดแก สวนใหญรวมตัวอยูบริเวณพื้นที่
ถนนชุมพล ถนนเปรมประชาและถนนพานิชกับบริเวณริมแมน้ําบางปะกง ซึ่งเปนบริเวณพาณิชยกรรมเดิม
และตามแนวถนนมหาจักรพรรดิ์ ซึ่งเปนบริเวณพาณิชยกรรมใหม โดยมีจุดดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู
4 บริเวณ คือ
- บริเวณถนนชุมพล เปนยานการคาและศูนยรวมกิจกรรมทุกชนิดของเทศบาล อันไดแก ตลาดสด
ทั้ง 4 แหง คือ ตลาดสดศูนยการคาตะวันออก ตลาดบอบัว ตลาดทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และตลาด
เกื้อกูล ศูนยการคาสงและคาปลีก นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร โรงแรม ศูนยการคา สถาบันการเงินทุก
สถาบัน สถานี ตํา รวจ รวมทั้ งสถานี จอดรถประจําทางตางจัง หวัด และภายในเทศบาล มีพื้ น ที่บริเ วณ
ศูนยกลางประมาณ 90 ไร
- บริเวณสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ความสําคัญของการคาบริเวณนี้ขึ้นอยูกับความสําคัญของสถานี
รถไฟ หากในอนาคตมีการใชบริการรถไฟเพิ่มมากขึ้น การใชที่ดินทางพาณิชยกรรมในบริเวณนี้ก็จะเพิ่ม
มากขึ้นเชนเดียวกัน เพราะเปนพื้นที่ใหบริการลูกคาซึ่งเปนผูใชบริการของสถานีรถไฟเปนหลักและผูผาน
เขา-ออก เนื่องจากอยูปากทางเขาสูเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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- บริเวณวัดโสธรวรวิหาร บริเวณนี้เปนการคาเพื่อบริการนักทองเที่ยวที่มานมัสการหลวงพอโสธร
สินคาทั่วไปไดแก อาหารสด-แหง ผลไมตางๆ
- บริเวณศูนยราชการ บริเวณผูมาติดตอราชการและขาราชการ เปนประเภทอาหารประจําวัน
สรุปการใชที่ดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเภทที่พักอาศัยจะกระจายอยูรอบๆ บริเวณการคา
ทั้ง 4 บริเวณ โดยรวมตัวหนาแนนทางดานทิศเหนือของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา บริเวณริมคลองทาไข ซึ่ง
เปนชุมชนเดิม ทางดานใตสวนใหญเปนที่พักอาศัยของขาราชการในจังหวัด นอกนั้นกระจายอยู 2 ฟากขาง
ถนนมหาจั ก รพรรดิ์ แ ละถนนศุ ข ประยู ร ลัก ษณะอาคารทั่ ว ไปเปน บ า นเดี่ ย ว 1- 2 ชั้น เป น ศู น ย ก ารค า
เครื่องมือการเกษตรกรรม เชน เครื่องสูบน้ํา รถไถ ธุรกิจการเงิน การบริการ รานอาหาร รานซอมรถยนต
และรานคาทั่วไปจนถึงบริเวณสถานีรถไฟ
4)ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ได แ ก พื้ น ที่ บ ริ เ วณ
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สวนยูงทอง สวนมรุพงษ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฉะเชิงเทราและมี
สนามกีฬาอยูหนาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนสถานที่พักผอน ออกกําลังกาย
5)ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา จะกระจายอยูเปนแหงๆทั่วเขตเทศบาล มีพื้นที่การใชที่ดินทั้งสิ้น
241.09ไร พื้นที่การศึกษา มีการกระจายตัวในลักษณะรวมศูนยในบริเวณใจกลางเมือง บริเวณที่มีโรงเรียน
อยูมาก ไดเเก บริเวณสองฟากถนนศุภกิจ,บริเวณตอนใตใกลกับวัดโสธรและบริเวณทางดานตะวันออกของ
ถนนมหาจักรพรรดิทั้งสองฝากถนนมาถึงเชิงสะพานขามแมน้ําบางปะกง ดังนี้
- ระดับอนุบาล
อยูหนาแนนบริเวณศูนยกลางเทศบาลไดแก ถนนมหาจักรพรรดิ
และบริเวณชุมชนคลองทาไข
- ระดับประถมศึกษา
กระจายตัวอยูทั้งเทศบาลและอยูหนาแนนบริเวณศูนยกลาง
ชุมชนถนนมหาจักรพรรดิ์และคลองทาไข
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กระจายอยูตามแนวเหนือ-ใตของเทศบาล ตั้งแตบริเวณ
วัดเทพนิมิตรทางเหนือจนถึงวัดโสธรฯ ทางใต และหนาแนน
บริเวณศูนยกลางชุมชนและคลองทาไข
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูบริเวณหัวถนนมหาจักรพรรดิตัดกับถนนชุมพลและ
ถนนมรุพงษเทานั้น
- ระดับอาชีวศึกษา
อยูรวมในบริเวณเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 แหง
มีเพียงวิทยาลัยครูแหงเดียวที่อยูบริเวณทางใตใกลวัดโสธรฯ
6)ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ เ พื่ อ ส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ศิล ปวั ฒ นธรรมไทยได แ ก บริ เ วณกํ า แพงเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา
7)ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาจะกระจายอยูเปนแหงๆ ทั่วเขตเทศบาล โดยมีวัดทางพุทธศาสนา
4 แหง วัดจีน 2 แหง มัสยิดกลาง 1 แหง และโบสถ 1 แหง
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8)ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สวนใหญอยูบริเวณถนนเรืองวุฒิ ถนนจุลละนันทน ถนนยุทธดําเนิน ถนนสุขเกษม ถนนมรุพงษ
และถนนหนาเมือง ไดแก ที่ทําการของรัฐทั้งหมดรวมทั้งสาธารณูปการ เชน ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด
โรงพยาบาล ที่ทําการประปา โทรศัพทฯ รวมกันเปนกลุมอาคารในลักษณะของศูนยราชการบริเวณระหวาง
ถนนมรุพงษกับถนนเทศบาล 1 นอกนั้นรวมเปนกลุมในบริเวณหัวถนนชุมพล ตัดกับถนนมหาจักรพรรดิ์
และบริเวณเชิงสะพานขามแมน้ําบางปะกงทางดานตะวันออกของวัดโสธรไปถึงฝงแมน้ําบางปะกง เปน
ที่ดินในราชการทหาร(กองพันทหารชางที่2)และมีบางสวนกระจายไปตามถนนสายตางๆ ในลักษณะโดด
เดี่ยว เมื่อพิจารณาโดยสวนใหญแลว สถาบันราชการเกือบทั้งหมดจะอยูรวมกันในบริเวณศูนยกลางเดียว
คือ รัศมีจากสี่แยกเชิงสะพานขามแมน้ําบางปะกงเปนสวนใหญ
9)ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมภายในเทศบาลเมือง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือน อยูกระจายปะปนไปทั่วกับการใชที่ดินประเภทอื่นๆ มีการรวมกลุมในพื้นที่ไมชัดเจน สวนใหญ
จะอยูในบริเวณริมคลองทาไข ไดแก อุตสาหกรรมน้ําแข็ง โรงงานไมอัด เขตกอสรางตางๆ สวนโรงสีมักจะ
อยูนอกเขตเทศบาล โดยอยูมาทางดานทิศใตของเทศบาลเมือง สวนทางฝงตะวันออกตามถนนศุขประยูร มี
การรวมตัวของอุตสาหกรรมคอนขางชัดเจน ไดแก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต ซอมสรางเครื่องไฟฟา
และอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณกอสราง ทั้งนี้โดยอาศัยความไดเปรียบในดานการเขาถึงชุมชนและภายนอก
ไดสะดวก
สรุปการใชที่ดินในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนการใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การพาณิชยกรรม
หนวยราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญและไมมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม ซึ่งการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ แสดงดังภาพที่ 4.9
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วิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แผนที่ 4.7 การใชประโยชนที่ดินเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
N

สัญลักษณ
ทางรถไฟ
อนุรักษเพื่ออยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ถนนสายหลัก

ถนนสายรอง

เกษตรกรรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา

สถาบันศาสนา
สถาบันราชการ

ที่โลงเพื่อ
นันทนาการ

แมน้ํา คลอง สระน้ํา

500

0

500 เมตร

ธาธิการและ
ผังเมืองฉะเชิงเทรา

ที่มา:ผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
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การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

การใชที่ดินประเภทสถานที่ราชการ

การใชที่ดินประเภทสถานศึกษา

การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

การใชที่ดินประเภทศาสนสถาน

การใชที่ดินประเภทอนุรักษ

การใชที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
ภาพที่ 4.9 การใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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4.3.8 สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีสถานที่นาสนใจ เปนแหลงทองเที่ยวและโบราณสถานที่
สําคัญ 13 แหง ไดแก (แผนที่ 4.8 และตารางที่ 4.4)

แผนที่ 4.8 สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาล

ผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ตารางที่ 4.4 สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยวในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
1)กําแพงเมืองฉะเชิงเทรา
กําแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ถนนมรุพงษ ซึ่งสรางในสมัย
รัชกาลที่ 3 ป พ.ศ.2377 มีเนื้อที่19 ไร 2 งาน กอดวยอิฐปูน เพื่อ
ปองกันขาศึกศัตรูมารุกรานและในสมัยรัชกาลที่5 ไดใชเปนที่ตั้งมั่นของ
กองทัพในการปราบกบฏอั้งยี่ (พอคาฝนเถื่อนชาวจีนที่กอความวุนวาย
ปลนสะดมชาวเมือง)กําแพงเมืองปอมปราการนี้ ในปจจุบันบริเวณหนา
กําแพงเมืองจัดเปนสวนสาธารณะ สําหรับพักผอนและชมทิวทัศนแมน้ํา
บางปะกง
2)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกาหรือศาลารัฐบาลมณฑลปราจีน
สรางเมื่อ พ.ศ. 2449 ตั้งอยูที่ถนนนิยมไทย เปนอาคารชั้นเดียว
กออิฐปูน หลังคาเครื่องไมมุงกระเบื้องเปนที่ทําการมณฑลปราจีนบุรีเกา
ไดถูกไฟไหมเมื่อ 1 มกราคม 2527 และไดกอสรางขึ้นแทนที่เดิม
ป จ จุ บั น มี ก า ร บู ร ณ ะ ขึ้ น ใ ห ม เ ป น สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริยจังหวัดฉะเชิงเทรา
3)อาคารไปรษณียหลังเกา
ตั้งอยูที่ถนนมรุพงษ สรางเมื่อ พ.ศ. 2458 เปนอาคารกออิฐถือ
ปู น ชั้ น เดี ย ว ยกพื้ น สู ง เครื่ อ งบนเป น ไม มุ ง กระเบื้ อ งรู ป ว า ว เนื้ อ ที่
ประมาณ 95.16 ตารางวา เดิมเปนที่ทําการไปรษณียโทรเลขหลังเกาที่
เปดใชในจังหวัดฉะเชิงเทรา
4)วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตั้งอยูที่ถนนเทพคุณากร ริมฝงแมน้ําบางปะกง แตเดิมมีชื่อวา
วัด หงษ สร างขึ้นในสมัย กรุงศรีอ ยุธยาตอนปลาย เปนที่ประดิษฐาน
หลวงพอพุทธโสธร ตามประวัติความเปนมาเลาวาพระพุทธรูปนี้ไดลอย
น้ํามาและมีผูอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแหงนี้ จึงเปนพระศักดิ์สิทธิ์
คูบา นคู เมือ งประดิ ษ ฐานอยูใ นพระอุ โ บสถหลัง ใหม ที่มี ลักษณะเป น
อาคารทรงไทย ที่ออกแบบพิเศษเฉพาะรัชกาลที่9 บริเวณทาน้ํามีบริการ
เรือหางยาวรับ-สงผูโดยสารระหวางตลาดในตัวเมืองและวัดโสธรฯและ
เรือบริการทองเที่ยวลําน้ําบางปะกง
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5)ศาลหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งอยูที่ถนนมรุพงษ สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2377 ในสมัยรัชกาลที่
3 ภายในศาลมีเสาหลักเมืองยอดหัวเม็ด จนมาถึงสมัยรัชกาลที่5 เสาหลัก
เมืองเกิดชํารุด จึงไดสรางเสาใหมดวยไมมะคา เมื่อป พ.ศ. 2438 และ
ต อ มาได บู ร ณะอาคารศาลเจ า พ อ หลั ก เมื อ งขึ้ น ใหม สมเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบ
พิธีเปดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542
6)วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)
ตั้งอยูที่ถนนมรุพงษ เดิมชื่อวัดเมือง พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวโปรดใหสราง เมื่อครั้งเกิดการสรางบานเมืองใหมของ
เมืองฉะเชิงเทราในป พ.ศ. 2377 ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจ า อยู หั ว (รั ช กาลที่ 5) เสด็ จ ประพาสจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราจึ ง ได
พระราชทานนามวัดแหงนี้ใหใหมวา วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งแปลวา
วัดที่ลุงของพระเจาแผนดินทรงสราง
7) พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
ตั้งอยูที่หนาศาลากลางจังหวัด ถนนเรืองวุฒิ สรางขึ้นเปนพระ
บรมราชานุสาวรีย เนื่องจากพระองคไดเสด็จฯ มาเยี่ยมราษฎรที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ถึง 3 ครั้ง
8)วัดอุภัยภาติการาม (วัดซําปอกง)
ตั้งอยูที่ถนนศุภกิจ เดิมเปนวัดจีน แตปจจุบันแปรสภาพเปนวัด
ญวนในลัทธิมหายาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2450 เมื่อรัชกาลที่5 ได
เสด็จพระราชดําเนินมาที่วัดแหงนี้ ทรงพระราชทานเงินบํารุงวัด 200
บาทและไดพระราชทานนามวัดแหงนี้วา วัดอุภัยภาติการาม และทรง
โปรดใหเรียกหลวงพอโตของวัดนี้วา"พระไตรรัตนนายก” หรือที่ชาวจีน
เรียกวา เจาพอซําปอกง
9)วัดจีนประชาสโมสร (วัดเลงฮกยี่)
เปนวัดจีนในพุทธศาสนาฝายมหายานที่ขยายมาจากวัดเลงเนยยี่
ในกรุงเทพฯ ตั้งอยูที่ถนนศุภกิจ สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในวัดมี
รูปปนขนาดใหญของจตุโลกบาลและพระพุทธรูป 3 องค คือ พระยูไล
พระโอนิโทฮุดและพระเอี้ยซือฮุด ลวนสรางขึ้นจากกระดาษ นํามาจาก
เมืองเซียงไฮ ประเทศจีนนอกจากนี้มีวิหารศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ อาทิ วิหาร
บูรพาจารย วิหารเจาแมกวนอิม วิหารวองอวนตี่ วิหารตี่ซังออง
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10) อนุสาวรียพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)
ตั้งอยูที่ถนนศรีโสธรตัดใหม ซึ่งทานเปนชาวคลอง
โสธรเมื องแปดริ้ว และไดรับการยกยองใหเปนบรมครูปูชนีย บุค คล
ในทางภาษาไทย ทานไดแตงแบบเรียนภาษาไทย ไดแก หนังสือมูลบท
บรรพกิจ วาหะนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน พิศาลการันต
และไวพจนพิจารณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2542
11) ตลาดบานใหม
เปนตลาดโบราณริมฝงแมน้ําบางปะกงอายุกวารอยป ตั้งอยูที่
ถนนศุภกิจ ทางไปอําเภอบางน้ําเปรี้ยว เดิมเคยเปนแหลงชุมชนชาวจีน
ที่มีความคึกคัก มีการคาขายสินคาตางๆมากมาย ดวยความมีเสนหของ
ความเก า แก ข องตลาดเรื อ นไม แ ละมี ก ารฟ น ฟู เ ป น ตลาดบกเพื่ อ การ
ทองเที่ยว
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12)ตําหนักกรมหมื่นมรุพงษศิริพัฒน
ตั้งอยูที่ถนนมรุพงษ(ปจจุบันเปนบานพักผูวาราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา)เมื่อวันที่ 24-29 มกราคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเสด็จมาประทับแรมในคราวเสด็จประพาส
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและได ท รงพระราชทานพระบรมฉายาลั ก ษณ ไ ว
ประจําตําหนักนี้
13) สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฉะเชิงเทรา
ตั้ ง อยู ที่ ถ นนสวนสมเด็ จ ฯ บริ เ วณศู น ย ร าชการ หน า ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 90 ไร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2543
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4.3.9 การบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเมือง
ภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีพื้นที่ 12.76 ตารางกิโลเมตร การใชที่ดินเปนไปตาม
ผังเมืองรวมที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2530 โดยพื้นที่สวนใหญจะเปนกรรมสิทธิ์ของสวนราชการ ไดแก
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่ราชพัสดุ สํานักงานปฏิรูปที่ดินและการรถไฟแหงประเทศไทย
หนวยงานที่ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานมีดังนี้ (แผนที่ 4.9)
1)การบริการดานกระแสไฟฟา อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยไดรับกระแสไฟฟาจากสถานีจายไฟยอยบานทาถั่ว มีกําลังการผลิตขนาด 80 เมกกะวัตตและสถานี
ไฟฟาคลองขวางมีกําลังการผลิตขนาด 100 เมกกะวัตต ซึ่งจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนในเขตเทศบาลได
อยางเพียงพอ สําหรับไฟฟาสาธารณะตามถนนหนทางและสถานที่สาธารณะตางๆ การติดตั้งและการ
บํารุงรักษาไฟเปนหนาที่ของเทศบาลที่จัดใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะออกไปตามความจําเปนและ
บํารุงรักษาโคมไฟฟาและอุปกรณเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา.2549)
2)การบริ ก ารด า นน้ํ า ประปา การประปาส ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราได จ า งบริ ษั ท ประปา
ฉะเชิงเทรา จํากัด เปนผูรับผิดชอบใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลโดยอาศัยแหลงน้ําดิบจากคลอง
ชลประทานทาไข สามารถใหบริการน้ําประปาใหแกประชาชนในเขตเทศบาลไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ยัง
มีบอเก็บน้ําสําหรับหนาแลงที่น้ําทะเลทวมถึงอีก 200,000 ลบ.ม. ในบริเวณที่ทําการฯ ทาไข มีกําลังผลิต
สูงสุดในปจจุบัน 9,600 ลบ.ม./วัน
พื้นที่การประปาฯที่อยูในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในปจจุบัน ไดแก บริเวณศูนยราชการและ
บริเวณใกลเคียงระหวางถนนโสธรตัดใหมจนถึงริมแมน้ําบางปะกงฝงตะวันตก สวนทางใตมีทอเมนถึง
วัดโสธรฯ นอกจากนี้ไดแก สองฟากขางถนนมหาจักรพรรดิ,ถนนศุขประยูร ชวงจากสะพานไปตามถนน
ระยะทางประมาณ 600 เมตร บริเวณศูนยการคา บนถนนชุมพลทั้งบริเวณชุมชนคลองทาไขและสองฟาก
ขางถนนศุภกิจ ตั้งแตริมคลองทาไข ไปตามถนนศุภกิจจนถึงโคงถนนใกลวัดจีนประชาสรรค (รวมพื้นที่ที่
ไดรับบริการประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่เขตเทศบาล) (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา,2549)
3)การบริการดานโทรศัพท บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) ที่ศูนยบริการลูกคาสาขา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหบริการโทรศัพทภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งปจจุบันมีเลขหมายทั้งสิ้น 40,256
เลขหมาย โดยเลขหมายที่มีผูเชามีทั้งหมด 33,612 เลขหมาย และมีตูโทรศัพทสาธารณะของบริษัท ทศท
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,609 เลขหมาย ในสวนของบริษัท TT&T จํากัด (มหาชน) ที่
ศูนยบริการลูกคาคลองนาใหบริการโทรศัพทภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งปจจุบันมีเลขหมายทั้งสิ้น
11,000 เลขหมาย โดยเลขหมายที่มีผูเชาทั้งหมด 6,645 เลขหมาย และมีตูโทรศัพทสาธารณะของบริษัท
TT&T จํากัด(มหาชน)จํานวน 141 เลขหมาย,ตูโทรศัพทสาธารณะของการสื่อสารแหงประเทศไทย(กสท.)
จํานวน 16 เลขหมาย (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา,2549)
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4)การบริการดานการกําจัดขยะ ในป พ.ศ. 2549 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นประมาณ 55 ตัน/วัน ซึ่งคิดเปนอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลประมาณ 1.2 กิโลกรัม/
คน/วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบในการนําขยะมูลฝอยไปสูสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย โดยมีรถยนตที่ใชจัดเก็บขยะรวมทั้งหมด 12 คัน และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ
อย า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล โดยได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมดําเนินการออกแบบกอสราง ไดแก
- สถานีขนถายมูลฝอย ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร หาง
จากเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไปทางเสนทางบางปะกงเปนระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร กําจัดโดยการ
ถมและเผาทิ้ง
- สถานีฝงกลบมูลฝอย ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ
80 ไร อยูหางจากสถานีขนถายมูลฝอย ตําบลบางขวัญ ประมาณ 50 กิโลเมตร
ในปจจุบันสถานีฝงกลบขยะมูลฝอย ตําบลเกาะขนุนไมสามารถเปดใชงานที่ฝงกลบได เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราจึงใชบอกําจัดขยะชั่วคราวที่สถานีขนถายมูลฝอย ตําบลบางขวัญ เปนที่สําหรับทิ้งและกําจัด
ขยะมูลฝอย ทําใหประสบกับปญหาปริมาณขยะลนบอ เนื่องจากบอรับขยะรองรับไดในปริมาณนอย ซึ่งใน
การแกไขปญหาทุกๆ ป เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะทําการจางเหมาเอกชนขนยายขยะมูลฝอยที่ยอยสลาย
แลวออกจากพื้นที่เพื่อใหมีพื้นที่รองรับขยะได
จากการที่ไมสามารถนําขยะมูลฝอยเขาฝงกลบในบอฝงกลบที่ตําบลเกาะขนุนได ทําใหเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราจึงตองคิดและศึกษาหาวิธีตางๆ เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดําเนินการ
สรางบอหมักกาซชีวภาพ เพื่อนํากาซที่ไดจากขยะผลิตเปนกระแสไฟฟาและกากที่เหลือนําไปทําเปนปุย
อัดเม็ด ซึ่งขณะนี้กําลังศึกษาขอระเบียบ กฎหมาย หากไมมีปญหาในเรื่องระเบียบและกฎหมายแลว เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราจะมีวิธีการกําจัดขยะที่สมบูรณและจะไมมีปญหาในการกําจัดขยะอีกตอไป
5)การบริการดานการระบายน้ํา ปจจุบันของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปนแบบทอรวม ทั้งน้ําทิ้งและ
น้ําฝนลงสูแมน้ําบางปะกง มีจุดลงแมน้ําบางปะกง มีจุดลงแมน้ํา 4 จุดไดแก บริเวณคลองทาไข,บริเวณ
สนามเด็กเลน,บริเวณเชิงสะพานบางปะกงและบริเวณคลองโสธร โดยวางทอไปตามสองฟากถนน บริเวณที่
มีการวางทอระบายน้ําไดแก บริเวณถนนศุภกิจ ถนนชุมพล ถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนมรุพงษ บริเวณศูนย
ราชการทั้งบริเวณและบริเวณวัดโสธรฯ
6)การบริการดานการจัดการน้ําเสีย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหง
โดยเฉพาะวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งมีหลวงพอพุทธโสธรที่ประชาชนทั่วประเทศนับถือและเดินทางมา
นมัสการตลอดทั้งป นอกจากนี้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายังเปนเขตสงออกอุตสาหกรรม มีอาณาเขตติดตอ
กับกรุงเทพมหานครและมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอยูใกลสนามบินสุวรรณภูมิ ทําให
ความเจริญในดานตางๆเกิดขึ้นและกระจายตัวเขาสูจังหวัดฉะเชิงเทราอยางรวดเร็ว
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การพัฒนาและการขยายตัวของความเจริญอยางรวดเร็วที่เขาสูจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ไดสงผลให
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะและปญหาน้ําเนาเสีย
ที่จะมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลโดยตรง ปจจุบันสามารถ
ประเมินปริมาณน้ําเสียภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได 18,000 ลูกบาศกเมตรตอวันและจะเพิ่มขึ้นเปน
23,780 ลูกบาศกเมตรตอวัน ในป พ.ศ. 2556 ซึ่งหากปริมาณน้ําเสียเหลานี้ไมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพที่
เหมาะสมกอนระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะแลว ยอมจะสงผลกระทบและเกิดปญหามลภาวะ ดังนั้นจึง
จําเปนตองแกไขปญหาอยางเรงดวน
7)การบริการดานระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ได ว า จ า งบริ ษั ท แอสดี ค อน คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด และบริ ษั ท คอนวั ล แทนท ออฟ
เทคโนโลยี จํากัด เปนผูดําเนินการสํารวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้าํ และ
บําบัดน้ําเสีย ตั้งแตป พ.ศ. 2537 โดยออกแบบเปนระบบ Oxidation ditch มีความสามารถบําบัดน้ําเสียได
24,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ครอบคลุมบริเวณฝงตะวันตกของเทศบาลทั้งหมด ระบบบําบัดน้ําเสียตั้งอยูที่
ถนนประชาสรรคซอย 3 มีพื้นที่ 21 ไร ซึ่งการกอสรางไดแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ (แผนที่ 4.9)
-ระยะที่ 1 ก อ สร า งในป พ.ศ. 2538-2541ใช ง บประมาณจากกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย จํานวน240 ลานบาท ทําการกอสรางระบบทอระบายน้ํา ทอรวบรวมน้ําเสียอาคาร
ชลศาสณ สถานีสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 12,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
-ระยะที่ 2 ก อ สร า งในป พ.ศ. 2545-2548 ใช ง บประมาณจากกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชงบประมาณกอสราง 804 ลานบาท ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทอ
รวบรวมน้ําเสียอาคารชลศาสณ สถานีสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียในสวนที่เหลือทั้งหมด สามารถ
บําบัดน้ําเสียไดวันละ 12,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เมื่อระบบบําบัดน้ําเสียเสร็จสมบูรณแลว จะสามารถ
บําบัดน้ําเสียไดวันละ 24,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
สวนระบบบําบัดน้ําเสียฝงตะวันออก กรมโยธาธิการไดมีการศึกษาและสํารวจใชเปนระบบบอผึ่ง
(Facultative pond) ระบบบําบัดน้ําเสียจะตั้งอยูบริเวณพื้นที่ของเทศบาลประมาณ 64 ไร หลังกองพล-ทหาร
ราบที่ 11 ซึ่งจะตองมีการศึกษาออกแบบรายละเอียดและกอสรางในระยะตอไป
8)การบริ ก ารด า นการจั ด ภู มิ ทั ศ น ใ นเขตเมื อ ง เทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทราได ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลจํานวน 10 แหง ไดแก
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 90 ไร
- สวนมรุพงษมีพื้นที่ 6 ไร
- สวนสุขภาพมีพื้นที่ 5 ไร
- สวนหนากําแพงเมือง มีพื้นที่ 1.5 ไร
- สวนยูงทอง มีพื้นที่ 4 ไร
- สวนฉลองศิริราชสมบัติครบ 72 พรรษา มีพื้นที่ 3 ไร
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- สวนสาธารณะใตสะพานรถไฟ บริเวณถนนศุภกิจ มีพื้นที่ 1,200 ตารางกิโลเมตร
- สวนสาธารณะหนาวัดเมือง มีพื้นที่ 3 ไร
นอกจากนั้นเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายังมีพื้นที่ดูแลเกาะกลางถนนศุขประยูรมีระยะทาง4 กิโลเมตร
เกาะกลางถนนมหาจักรพรรดิ์มีระยะทาง 2 กิโลเมตรและรวมเปนพื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาล
ประมาณ 112.5 ไร

ภาพที่ 4.10 ภูมิทัศนในเขตเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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4.4 สภาพปจจุบันทางดานเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เนื่องจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนแหลงศูนยกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรา การประกอบอาชีพ
ทั่วไปจึงเปนอาชีพที่ไมเนนการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ มีครัวเรือนที่ทําการเกษตรในป พ.ศ. 2549 ของ
เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพียง 170 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งสิ้น 6,836 ครัวเรือนหรือคิดเปนรอยละ
0.02 เทานั้น สวนอาชีพที่ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทํามากที่สุด ไดแก อาชีพที่เกี่ยวกับการคา
ปลีก คาสงและบริการ คือ รอยละ 33.83 และ 28.23 ตามลําดับ (ตารางที่4.5) นอกจากนั้นลักษณะของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปนกิจกรรมการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตอาหาร การ
ประกอบและการผลิตเครื่องมือเกษตรกรรม ผลิตอุปกรณการกอสรางและของใชในครัวเรือน
ตารางที่ 4.5 แสดงสัดสวนอาชีพประชากรเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2549 (หนวย: คน)
อาชีพประชากรในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จํานวน
รอยละ
33.83
1. เกี่ยวกับการคา
6,740
0.75
150
2. งานบริหาร
1.10
139
3. งานเสมียนธุรการ
20.10
4,005
4. งานวิชาชีพ
28.23
5,626
5. งานบริการ
0.95
190
6. งานขนสง
4.29
755
7. เกษตร-ประมง
0.33
65
8. งานการผลิต
1.67
232
9. อื่นๆ
8.75
1,763
10. ไมมีงานทํา
ที่มา : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา,2549
จากขอมูลป 2549 ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนของเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราในและนอกเขตเทศบาล (เขตวางผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา) มีผูอยูในวัยทํางาน 32,941 คนหรือรอยละ 80 ของประชากร ในจํานวนนี้มีงานทํา
รอยละ 52 และวางงานรอยละ 9 นอกนั้นเปนผูที่กําลังศึกษาและไมมีงานทํา รายไดของผูทํางานสวนใหญ
อยูในระดับ 1,000-2,999 บาทตอเดือน อาชีพที่ทํารายไดสูง ไดแก อาชีพดานวิชาชีพบริหาร งานขนสงและ
งานการผลิต
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4.4.1 โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
โครงสรางพื้นทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการพาณิชยกรรม ดานการคาขายสินคาอุปโภค-บริโภคตางๆทั้งคาปลีกและคาสง รวมไปถึงธุรกิจ
การบริการตางๆ รองลงมาจะเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานในองคกรเอกชนและรับจาง
ทั่วไป
4.4.2 การเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพทางการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานั้น จะเปนการเกษตรเพื่อการ
บริโภคภายในครัวเรือน แมสภาพพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะเปนที่ราบลุมแมน้ําเหมาะแกการทํา
การเกษตร แตเนื่องจากความเปนชุมชนเมืองอันเปนศูนยกลางความเจริญในดานตางๆของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงทําใหประชาชนไมสนใจที่จะประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมเทาที่ควร
4.4.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
ลักษณะทางการคาในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีจํานวนสถานธุรกิจการคาและบริการอยู 840 แหง
และนอกเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอีก 22 แหง ในป 2549 ชนิดของกิจกรรมที่ทํากันมากในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา คือ การคาปลีกและบริการ ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 43.1 และ 39.5 ตามลําดับ
1.) สถานประกอบการทางดานพาณิชยกรรม ไดเเก
- สถานีบริการน้ํามันจํานวน 10 แหง
- ศูนยการคาจํานวน 4 แหง ไดแก หางตะวันออกพลาซา ถนนชุมพล ตําบลหนาเมือง,หาง BIG C,
หางตะวันออกคอมเพล็กซ และหางคารฟูร

ภาพที่ 4.11 ศูนยการคาภายในพื้นทีเ่ ขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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- ตลาดสดจํานวน 6 แหง แยกเปนตลาดเอกชน 3 แหง ไดแก ตลาดบอบัว บริเวณถนนชุมพล
ตลาดโสธร บริเวณถนนศรีโสธร ตําบลหนาเมืองและตลาดขนสงใหม บริเวณถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง

ภาพที่ 4.12 ตลาดเอกชนภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
นอกจากนั้นเปนตลาดที่อยูในความดูแลของที่ทําการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดแก ตลาด
ทรัพยสินเกา บริเวณถนนชุมพล ตําบลหนาเมือง,ตลาดทรัพยสินใหมและตลาดศูนยการคาเกา

ภาพที่ 4.13 ตลาดของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ในพืน้ ที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย
- สถานธนานุบาล จํานวน 2 แหง อยูในความดูแลของสํานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
-โรงฆาสัตวจํานวน 1 แหง ไดแก โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
3) สถานประกอบการดานบริการ
-โรงแรม จํานวน 8 แหง แยกเปน
• ถนนศุขประยูร ไดแก โรงแรมแกรนดรอยัล, โรงแรมโกลดเดนอินท, โรงแรมเจ.อาร เฮาส
• ถนนมรุพงษ ไดแก โรงแรมริเวอรอินท
• ถนนเกื้อกูล ไดแก โรงแรมมิตรสัมพันธ
• ถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง ไดแก โรงแรมใจอินท
• ถนนพระยาศรีสุนทร ไดแก โรงแรมไดมอนเฮาส
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• ถนนศรีโสธรตัดใหม ไดแก สัมมนาคารบางปะกงปารค
- ธนาคาร จํานวน 21 แหง แยกเปน
• ถนนชุมพล ไดแก ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารเอเชีย จํากัด
• ถนนมหาจักรพรรดิ์ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย เอ,ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(สาขา
มหาจักรพรรดิ์),ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์,ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด, ธนาคารทหารไทย
จํากัด
• ถนนพานิช ไดแก ธนาคารกรุงไทย
• ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ไดแก ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห,ธนาคารกรุงเทพ
(สาขา BIG C), ธนาคารพัฒนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
• ถนนศุขประยูร ไดแก ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย
• ถนนเปรมประชา ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (สาขายอยตลาดบอบัว), ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด
• ถนนศรีโสธรตัดใหม ไดแก ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ (สาขาคารฟู)
• ถนนสันติราษฎร ไดแก ธนาคารออมสิน
• ถนนนิยมไทย ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
-โรงภาพยนตร จํานวน 2 แหงไดแก โรงภาพยนตรเมเจอรซินิเพล็กซ(สาขา BIG C)และโรง
ภาพยนตรกิตติเธียรเตอร
4.4.4 การอุตสาหกรรม
เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจํานวน 65
โรงงาน โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก เชน โรงสีขาว,โรงกลึง,โรงพิมพ,รานซอมเครื่องยนต
รถยนตและอุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร
กิจการอุตสาหกรรม สวนมากเปนอุตสาหกรรมเบาและสถานประกอบการสวนใหญก็มีขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้
1)ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดประมาณ 65 แหง คนงาน 440
คน กิจการที่มีมากที่สุด คือ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมี 14 แหง รองลงมา คือ การผลิตอุปกรณการ
กอสราง 11 แหง นอกนั้นเปนอุตสาหกรรมประเภทซอมเครื่องจักร ประกอบตัวถังรถยนต โรงสี เปนตน
2)นอกเขตเทศบาล มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูเพียง 9 แหง คนงาน 111 คน ชนิดของอุตสาหกรรมที่
มีมากที่สุด คือ โรงสี 5 แหง รองลงมา คือ ผลิตอาหารสัตว 2 แหง
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4.5 สภาพทางสังคมของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4.5.1 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 39,572
คน แยกเปนชาย 18,630 คน หญิง 20,942 คน มีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 3,101 คน / ตาราง
กิโลเมตร จํานวนบาน 17,259 หลังคาเรือน ความหนาแนนของจํานวนบาน 1,352.5 หลังคาเรือน/ ตาราง
กิโลเมตร (ตารางที่ 4.6 และแผนภูมิที่ 4.1)
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงรายงานสถิติจํานวนประชากร และจํานวนหลังคาเรือน ในเขตเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จําแนกตามป พ.ศ. และ เพศ
พ.ศ. ประชากรในเขตเทศบาล ชาย
หญิง ยายเขา ยายออก จํานวนหลังคาเรือน
2540
43,794
21,558 22,236 2,875
4,827
14,851
2541
44,384
21,778 22,606 3,002
4,499
15,367
2542
43,982
21,465 22,517 2,712
4,355
15,638
2543
43,793
21,235 22,558 2,341
4,294
15,656
2544
43,820
21,197 22,623 2,533
2,838
15,819
2545
43,884
21,253 22,631 1,991
4,050
16,125
2546
43,053
20,874 22,179 2,122
3,462
16,232
2547
39,846
18,899 20,947 3,047
6,123
16,585
2548
39,695
18,762 20,933 2,491
4,903
16,946
2549
39,572
18,630 20,942 2,319
4,687
17,259
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2549
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แผนภูมิที่ 4.1 จํานวนประชากรและจํานวนหลังคาเรือน ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
50,000
45,000
40,000

ประชากรในเขตเทศบาล

35,000

ชาย

30,000

หญิง

25,000

ยายเขา

20,000

ยายออก

15,000

จํานวนหลังคาเรือน

10,000
5,000

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงขอมูลอัตราการเกิดและตาย ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จําแนกตาม
ป พ.ศ.และ เพศ
ป พ.ศ.

อัตราการเกิด

อัตราการตาย

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

2539

2,198

2,052

4,250

144

95

239

2540

2,133

2,040

4,173

145

103

248

2541

1,797

1,677

3,474

122

2542

1,651

1,590

3,241

140

95

235

2543

1,796

1,698

3,494

86

67

153

2544

1,458

1,248

2,706

96

57

153

2545

1,121

1,045

2,166

112

59

171

2546

1,430

1,408

2,838

143

119

262

2547

1,755

1,687

3,442

139

137

276

2548

1,630

1,598

3,228

133

130

263

2549

1,733

1,628

3,361

164

131

295

ที่มา :กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2549

230
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แผนภูมิที่ 4.2 จํานวนอัตราการเกิดและตาย ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500

อัตราการเกิด ชาย
อัตราการเกิด หญิง
อัตราการเกิด รวม

2,000

อัตราการตาย ชาย

1,500

อัตราการตาย หญิง

1,000
500
0

ที่มา :กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2549

อัตราการตาย รวม
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4.5.2 ชุ ม ชน ในเขตเทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา
มี ชุ ม ชนย อ ยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 17 ชุมชน (ตารางที่ 4.8 และแผนที่4.10) ประกอบดวย
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงจํานวนประชากรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2549
จํานวนประชากร
จํานวน
ลําดับ
ชุมชน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1. ชุมชนโสธร 1
187
239
426
98
2. ชุมชนโสธร 2
395
427
822
231
3. ชุมชนโสธร 3
1,295 1,587
2,882
517
4. ชุมชนวรรณยิ่ง 1
300
250
550
170
5. ชุมชนวรรณยิ่ง 2
364
398
762
230
6. ชุมชนสะพานดํา
135
172
307
72
7. ชุมชนทาขาม
454
509
963
237
8. ชุมชนประตูน้ํา
295
305
600
120
9. ชุมชนตลาดบอบัว
462
498
960
297
10. ชุมชนตลาดบานใหม
353
401
754
170
11. ชุมชนซอยลิเก
328
365
693
224
12. ชุมชนหนาเมือง
280
280
560
126
13. ชุมชนสถานีรถไฟ
379
458
837
179
14. ชุมชนตลาดบน
656
406
1,062
260
15. ชุมชนบริสุทธิ์ - สันติสุข
1,500 1,379
2,879
680
16. ชุมชนคายศรีโสธร
426
343
769
327
17. ชุมชนเทพคุณากร
1,066 1,121
2,187
598
รวม
8,875 9,138 18,013
4,536
ที่มา:เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, 2549
หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนครัวเรือนและคณะกรรมการชุมชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอมูลจํานวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
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แผนที่ 4.10 แหลงที่ตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ที่มา:สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
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4.5.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีวิถีการดํารงชีวิตแบบเรียบงาย นับถือศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม มีวัดจํานวน 4 แหง วัดจีน 2 แหง มัสยิด 1 แหง โบสถ 1 แหง

ภาพที่ 4.14 วัดจีนประชาสโมสร,มัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประเพณีสําคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน คือ
1)งานเทศกาลนมัสการหลวงพอพุทธโสธร จัดขึ้นปละ 3 ครั้ง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร คือ วัน
ขึ้น 14 ค่ํา - วันแรม 1 ค่ํา เดือน 5 (3 วัน 3 คืน) วันขึ้น 12 ค่ํา - วันแรม 1 ค่ํา เดือน12 (5 วัน 5 คืน) และ
เทศกาลตรุษจีน เริ่มตั้งแตวันซิวยิด ซิวยี่ ซิวซา ซิวสี่ ซิวโหงว (5 วัน 5 คืน)
2)งานนมัสการพระพุทธโสธรและงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นในวันขึ้น12 ค่ํา เดือน12 ถึง
แรม 5 ค่ํา เดือน 12 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดขบวนแหองคหลวงพอพุทธโสธร
ทางบกในวันขึ้น 12 ค่ํา เดือน12 และทางน้ําในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12
3)งานวันมะมวงและของดีเมืองแปดริ้ว จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกป ณ บริเวณ
โรงเรียนวัดพุทธโสธร
4)งานวันสงกรานต จัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 เมษายนของทุกป โดยเทศบาลจัดขบวนแหองคหลวงพอ
พุทธโสธรและขบวนแหนางสงกรานตในวันที่ 12 เมษายนและมีการตักบาตรตอนเชาวันที่ 13 เมษายนบาย
เปนการละเลน สําหรับภาคค่ําของวันที่ 12 - 13 จะมีมหรสพสมโภช
5)งานลอยกระทง จัดพรอมงานนมัสการหลวงพอพุทธโสธรและงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราใน
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12
6)งานปใหม จัดขึ้นในทุกวันที่31ธันวาคมและวันที่1 มกราคมของทุกป โดยเทศบาลจัดใหมีการ
ทําบุญตักบาตรในตอนเชาวันที่ 1 มกราคมและมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืนวันที่ 31 ธันวาคม และ
วันที่ 1 มกราคม
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4.5.4 การศึกษา ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีสถาบันสถานศึกษาในสังกัดตาง ๆ ดังนี้
1)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร

ภาพที่ 4.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
2)สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ไดแก โรงเรียนปญจพิทยาคาร(สนั่น พิชิตกุล).โรงเรียนเซนต
แอนโทนี , โรงเรี ย นศรีว รการ,โรงเรีย นเทพประสิ ทธิ์วิ ทยา,โรงเรีย นเซนตห ลุ ย ส แ ละโรงเรี ย นสมาคม
สงเคราะหวิทยา

ภาพที่ 4.16 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
3)สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน(สช.)ประเภทอาชีวศึกษา ไดแก โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา ,
เทคโนโลยีฉะเชิงเทราและเทคโนโลยีศรีวรการ

ภาพที่ 4.17 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
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4)สังกัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดแ ก โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์,โรงเรียนพุทธโสธร,โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,โรงเรียนดัดดรุณี,โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ภาพที่ 4.18 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
5)สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดรับโอนจากโรงเรียน
ประชาบาลมาสังกัดเทศบาล ในป พ.ศ. 2506 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีพื้นที่ 1 ไร 2 งาน 40 ตารางวา มี 21 หองเรียน มีผูบริหารและพนักงานครู รวมทั้งสิ้น
31 คน ครูจางสอน 2 คน นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 580 คน พื้นที่ตั้งเปนของวัดแหลมใต (สุตสุนทร)
-โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2536 เปดทํา
การสอนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2537 ตั้งแตระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีพื้นที่ 5 ไร 3 งาน
2 ตารางวา มีอาคารเรียน1 หลัง 22 หองเรียน ผูบริหารและพนักงานครู รวมทั้งสิ้น 15 คน ครูจางสอน 18 คน
นักเรียนมีจํานวนทั้งสิ้น 855 คน พื้นที่ตั้งเปนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
6)สังกัดคายทหาร (เตรียมความพรอมกอนอนุบาล) ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายศรีโสธร
7)สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (เตรียมความพรอมกอนอนุบาล) ไดแก โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
8)สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 4.19 สถาบันอาชีวศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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4.5.5 นันทนาการและสถานที่พักผอน
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีสถานที่พักผอนหยอนใจและนันทนาการตาง ๆ ดังนี้
1)สนามฟุตบอล จํานวน 6 แหง ไดแก สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา,โรงเรียนพุทธโสธร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,โรงเรียนเซนตหลุยส ,กองพันทหารชางที่ 2 รักษาพระองค(คายศรีโสธร)และ
สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
2)สนามบาสเกตบอล จํานวน 7 แหง ไดแก สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา,โรงเรียนพุทธโสธร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,โรงเรียนเซนตหลุยส,โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์,กองพันทหาร
ชางที่ 2 รักษาพระองค (คายศรีโสธร)และ สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
3)สนามตะกรอ จํานวน 8 แหง ไดแก โรงเรียนพุทธโสธร,โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,โรงเรียน
ดัดดรุณี,โรงเรียนเซนตหลุยส,โรงเรียนวัดเทพนิมิต,สมาคมสงเคราะหการกุศลฉะเชิงเทรา,กองพันทหารชาง
ที่ 2 รักษาพระองค (คายศรีโสธร)และ สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
4)สนามวอลเลยบอล จํานวน 7 แหง ไดแก สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา,โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนพุทธโสธร,โรงเรียนเซนตหลุยส,โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์และกองพันทหารชางที่ 2 รักษาพระองค (คายศรีโสธร)
5) สระวายน้ํา จํานวน 4 แหง ไดแก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,โรงเรียนเซนตหลุยส,พริ้มเพรา
และโรงแรมแกรนด รอยัล พลาซา
6) หองสมุดประชาชน จํานวน 1 แหง ไดแก หองสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
7) สนามเด็กเลน จํ านวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร,สวนสมเด็ จพระศรี
นครินทรฉะเชิงเทรา,กองพันทหารชางที่ 2 รักษาพระองค (คายศรีโสธร),ชุมชนโสธร 3และชุมชน
ตลาดบานใหม
8) สวนสาธารณะ/สุขภาพ จํานวน 9 แหงไดแก สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฉะเชิงเทรา,สวนสุขภาพ
สวนมรุพงษ,สวนยูงทอง,สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา,สวนบริเวณรานอาหารกุงนาง,สวนบริเวณ
ไปรษณียหลังเกา,สวนสาธารณะหนาวัดเมือง และสวนหนากําแพงเมืองโบราณ

ภาพที่ 4.20 สวนสาธารณะและสวนสุขภาพภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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4.5.6 สาธารณสุข
1)โรงพยาบาล / สถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีดังนี้
-สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขนาด 503 เตียง
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา(ซึ่งใหบริการเฉพาะผูปวยนอก)
- สังกัดโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลโสธราเวช ขนาด100 เตียงและ
คลีนิคเอกชน จํานวน 63 แหง

ภาพที่ 4.21 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2) ศูนยบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 1 แหง ไดแก ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ซึ่งใหบริการเฉพาะผูปวยนอก) ตั้งอยูที่ถนนมรุพงษ พื้นที่ตั้งเปนของ
ราชพัสดุ กอสรางเสร็จเมื่อ 3 กันยายน 2541 ใชเปนสถานพยาบาลที่เนนดานการรักษาพยาบาลและปองกัน
โรคเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง
(อสม.) รับบริการทําบัตรผูมีรายไดนอยและบัตรสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง(อสม.) เปนองคกรชุมชนที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนรูจักดูแลในเรื่องสุขภาพเบื้องตน เพื่อให
บรรลุเปาหมายสุขภาพดีถวนหนา โดยแตละชุมชนจะมี อสม. ประจําอยูเพื่อใหบริการแกประชาชนใน
ชุมชน โดยมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการสวนหนึ่งเปนงบอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและ
อีกสวนหนึ่งเปนงบประมาณของเทศบาล

ภาพที่ 4.22 ศูนยบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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4.5.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(สถานีดับเพลิง) พื้นที่ตั้งเปนของสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย ตั้งอยูถนนนิยมไทย กอสรางเมื่อ พ.ศ.2515 และไดกอสรางอาคารสวนตอเติมขึ้นอีก
เมื่อป พ.ศ. 2534 ใชเปนที่พักของพนักงานดับเพลิงและใชเปนศูนยการปฏิบัติงานใหบริการรับแจงเหตุเพลิง
ไหม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)เปนองคกรชุมชนที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานของงานป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยของเทศบาล โดยมีศู น ย อาสาสมัครป องกั น ภัย ฝาย
พลเรือนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือนพ.ศ. 2522 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2531 เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ ปจจุบันมีสมาชิก อปพร. ที่ไดผานการฝกอบรมจากเทศบาลไปแลว 5 รุนในป พ.ศ. 2533,2534,
2535, 2540 และ 2544 ปจจุบันมีสมาชิก อปพร. รวมทั้งสิ้น 358 คน
กลุมแมบาน เปนองคกรชุมชนที่คอยชวยเหลือคณะกรรมการชุมชน กลุมอสม.และกลุม อปพร.
ในการดูแลในดานสาธารณสุข ดานความเรียบรอย ดานสาธารณูปโภค และเนนหนักไปในดานสงเสริม
เศรษฐกิจในชุมชน การฝกอาชีพ การศึกษาสงเสริมและความมั่นคง ดานจริยธรรมระเบียบวินัยภายในชุมชน
เพื่อเสริมการทํางานขององคกรชุมชนอื่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ปจจุบันมีกลุมแมบาน 15 ชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 224 คน
4.6 สรุปภาพรวมของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จากการศึกษาในลักษณะสภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งหมดภายในบทที่4 นี้ เมื่อ
พิจารณาตามองคประกอบสําคัญที่ใชในการศึกษา อันไดเเก องคประกอบทางดานกายภาพ องคประกอบ
ทางดานเศรษฐกิจและองคประกอบทางดานสังคมแลว ในหัวขอนี้จะเปนการสรุปภาพรวมของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา โดยในการสรุปภาพรวมของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถแยกอธิบายตามองคประกอบ
สําคัญ ทั้ง 3 ดานขางตน ดังตอไปนี้ (แผนที่ 4.11)
4.6.1 ทางดานกายภาพ
ลักษณะทางดานกายภาพโดยรวมของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภายในเขตเทศบาลจัดไดวาเปน
เมืองที่มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองริมน้ําในอดีตไดอยางชัดเจน โดยเปนเมืองที่มีศักยภาพสําคัญในดาน
ทํา เลที่ตั้ง ซึ่ ง เป น เมื อ งหน า ด า นของการคมนาคมทั้ง ทางบกและทางน้ํา ซึ่งมีบ ทบาทที่สํ าคัญ คือ เป น
ศูนยกลางทางดานพาณิชยกรรม การคา การบริหารและการอุตสาหกรรมเปนหลัก ศูนยกลางพาณิชยกรรม
ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งการที่มีเสนทางคมนาคมหลักถนนเสนทางตางๆเกิดขึ้นผานเขามาใน
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เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงถือไดวามีความสําคัญตอความเจริญของเมืองเปนอยางมาก แตในปจจุบัน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอความเจริญของศูนยกลางพาณิชยกรรมและพื้น ที่
เทศบาล จึงจําเปนตองมีการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรมที่มีอยูใหรองรับความเจริญเติบโตของเมืองไดใน
อนาคต สวนในลักษณะของสิ่งปลูกสรางลักษณะอาคารตางๆที่ยังคงมีการอนุรักษและรักษาสภาพไวให
ดํารงอยูเหมือนครั้งในอดีต ซึ่งกอใหเกิดเปนสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาหาดูไดยากในปจจุบัน รวมทั้งยัง
ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันและลักษณะทางภูมิประเทศ เพื่อรองรับการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี การใชที่ดินภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสวนใหญจะเปนพื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่พาณิชยกรรม หนวยงานราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไมมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเทาที่ควร
4.6.2 ทางดานเศรษฐกิจ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนเมืองที่มีการประกอบอาชีพการคาขายเปนหลัก เนื่องจากการที่เปน
เมืองศูนยกลางพาณิชยกรรม เปนศูนยกลางทางการเงิน การธนาคารและการประกันภัยที่ใหบริการภายใน
พื้นที่โดยรอบเปนบริเวณกวางคลอบคลุมหลายพื้นที่ โดยที่ตลาดการคาเหลานี้มีมาชานานมากกวา 100 ป
ทั้งยังมีความผูกพันกับประชากรในเมืองเปนอยางมาก ทั้งจากอดีตที่เปนศูนยรวมทางการคาและในปจจุบัน
ที่เปนแหลงศูนยกลางพาณิชยกรรมและเปนแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเขามาสูเมืองเปนจํานวนมาก
รวมทั้งรูปแบบทางสถาปตยกรรมและสิ่งของเครื่องใชที่ดึงดูดใจแกผูพบเห็นจนตองเขามาสัมผัสดวยตนเอง
ซึ่งสงผลใหเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีใหแกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4.6.3 ทางดานสังคมและวัฒนธรรม
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีความหลากหลายของเชื้อชาติ
ไมไดมีผลตอการอยูรวมกัน ไมไดทําใหความสัมพันธที่เคยมีในอดีตสูญหายหรือทําใหเกิดความขัดแยงกัน
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากคนส ว นใหญ ใ นพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรามี ค วามสั ม พั น ธ กั น มาตั้ ง แต ส มั ย
บรรพบุรุษ มีความคุนเคยตอกัน ทําใหไมวาจะมีความแตกตางกันแคไหนก็อยูภายในเมืองเดียวกันไดอยางมี
ความสุข อีกทั้งการที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งทางดานความเชื่อและทางดานศาสนาก็ทําใหสังคมในเมืองเกิด
ความสงบสุข นอกจากนี้วิถีชีวิตของประชากรที่มีองคประกอบหลักเดียวกันตั้งแตอดีตเปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน อันไดเเก ชุมชน ศาสนสถาน (วัดไทย วัดจีน มัสยิด โบสถคริสต) และตลาด ที่ยังคงผูกพันกันกับ
แหลงน้ําและถนน ก็ทําใหเกิดกิจกรรมตางๆที่มีความเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในเมือง
จนทําใหเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปนเมืองศูนยกลางการบริการทางสังคมและการศึกษา
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บทที่ 5
พัฒนาการและวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปนเทศบาลเกาแกที่มีอายุมากกวา 100 ป เปนเมืองที่มีบทบาทความสําคัญ
ทางดานการคาขายและการทองเที่ยว เนื่องจากแมน้ําบางปะกงและคลองตางๆกอใหเกิดการตั้งถิ่นฐานที่อยู
อาศัยของมนุษย กอใหเกิดความเปนเมืองขึ้นมาพรอมกับความหลากหลายทางกลุมคนและพื้นที่ ตรงกับ
ความเปนจริงที่วาเมื่อแมน้ําลําคลองไปถึงที่ใดมักจะมีชุมชนที่อยูอาศัยเกิดขึ้นที่นั่น เพราะแมน้ําลําคลอง
เปนเสนทางชีวิตของผูคนในสมัยกอน ซึ่งเปนทั้งที่อยู ที่กินและที่ใชสอยของกลุมคนตั้งแตอดีตมา ความ
เดนชัดของการรวมกลุมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ โดยมีกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ความ
เชื่อที่มีการตั้งถิ่นฐานอาศัยปะปนกันอยูในพื้นที่ศึกษาแหงนี้ การที่มีสถานที่ทางศาสนา ไมวาจะเปนวัด
มัสยิด โบสถคริสต ศาลเจาโรงเจ ลวนแลวแตนํามาซึ่งความสงบสุข การอยูรวมกันอยางดี ซึ่งจากการศึกษา
ขอมูลทางประวัติศาสตรและขอมูลทั่วไปของพื้นที่ ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนามและภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารปพ.ศ.2495,พ.ศ. 2510,พ.ศ.2534,พ.ศ.2542และพ.ศ.
2546 ทําใหสามารถวิเคราะห ถึงพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดดังตอไปนี้
5.1 พัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราออกเปน 3 ชวง ซึ่งในการแบง
ไดยึดตามเสนทางคมนาคม ถนน สะพานและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นเปนเกณฑ โดยที่
เกณฑของการแบงชวงของพัฒนาการไดอาศัยลักษณะทางกายภาพ เสนทางสัญจร อาคารบานเรือนสิ่งปลูก
สราง เสนทางน้ําและชวงเวลาที่เกิดเหตุการณสําคัญตางๆที่เกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยจาก
หลักเกณฑดังกลาวตามกําหนด ทําใหสามารถแบงพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดออกเปน 3
ชวง คือ
-ชวงที่1 การกอตั้งเมืองฉะเชิงเทราและวิถีชีวิตของการตั้งถิ่นฐานในชวงการกอตั้งเมืองฉะเชิงเทรา
-ชวงที่ 2 ชวงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางคมนาคมของเมืองฉะเชิงเทรา
-ชวงที่3 ชวงการพัฒนาเมืองโดยมีโครงสรางทางคมนาคมที่มีความเจริญมากขึ้น
ในการแบงพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราออกเปน 3 ชวงนี้ ไดใชเหตุการณที่เกิดขึ้น
รวมกันกับเสนทางคมนาคมขนสงเปนเกณฑในการแบงทั้งสามชวง โดยในชวงแรกนี้จะเปนการเริ่มตนจาก
การตั้งถิ่นฐานในบริเวณริมฝงแมน้ําบางปะกง จนเกิดเปนเมืองริมน้ําแหงนี้ขึ้นมา โดยที่ในชวงแรกนี้ก็ใช
การเกิดและบทบาทของตลาดที่เปนศูนยกลางทางการคาขายแลกเปลี่ยนในบริเวณริมน้ําและการคมนาคม
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ขนสงที่ใชเปนเสนทางน้ําเปนเสนทางหลัก สวนในชวงที่สองจะใชเหตุการณการเกิดเสนทางคมนาคมทาง
บกที่ชัดเจน มีการสรางถนนคอนกรีตที่เชื่อมโยงภายในเมืองฉะเชิงเทรา และภายนอกเมืองฉะเชิงเทราไปยัง
บริเวณอําเภอขางเคียงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทําใหบทบาทของศูนยกลางการคาขายและการคมนาคม
ขนสงทางน้ํามีบทบาทลดลงอยางมาก และในชวงที่สามซึ่งเปนชวงปจจุบัน เปนชวงที่มีการรองรับกับ
นโยบายของประเทศในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาท องถิ่น ไมวาจะเป นการจัดสรางสนามบิน
สุวรรรณภูมิ การสงเสริมสินคาภายในชุมชน และในชวงที่สามนี้ก็ถือเปนชวงที่มีกระแสของการอนุรักษ
เมืองที่ถือวามีความรุนแรงอยางมาก ดังนั้นในการแบงชวงพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราออกเปน
3 ชวงตามเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะไดทําใหสามารถเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตางๆที่
เกิดขึ้นมาอยางชัดเจน รวมทั้งการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งในการแบงเนื้อหาสาระในสวนของพัฒนาการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดแบง
หัวขอที่ใชในการวิเคราะหออกเปน 5 ดาน คือ ลักษณะทางดานกายภาพ,ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ,ลักษณะ
ทางดานสังคม โครงสรางการขยายตัวของเมืองและความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่โดยรอบ
5.1.1 ชวงที่ 1:(การกอตั้งเมืองฉะเชิงเทรา - พ.ศ.2495)
ในชวงแรกนี้ศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตรจะเปนการอธิบายถึงปจ จัยที่กอใหเกิดความ
เปนมาของเมืองฉะเชิงเทราและเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมไปถึงการที่มีพัฒนาการจากที่อยูอาศัยแลว
กลายเปนศูนยกลางทางดานการปกครองที่สําคัญของเมืองและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานที่มี
ความสัมพันธกับแมน้ําบางปะกงหรืออาจกลาวไดวา อิทธิพลจากแหลงน้ํากอใหเกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
และวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองริมน้ําขึ้นมาไดอยางไร
เมืองฉะเชิงเทราถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อใด ไมมีผูยืนยันไดแนชัด แตจากที่ตั้งของเมือง นักโบราณคดี
สันนิษฐานวา ริมฝงแมน้ําบางปะกงแหงนี้ เมื่อหลายพันปกอนนาจะเปนแหลงอารยธรรมสําคัญแหงหนึ่ง
เชนเดียวกับที่ราบลุมแมน้ําอื่นๆ ซึ่งเปนแหลงที่พักพิงอาศัยของผูคนมาตั้งแตสมัยโบราณและเมื่อมีการขุด
คนพบโครงกระดูกและเครื่องประดับที่มีคาอายุมากกวา 5,000 ป ณ แหลงโบราณคดีโคกพนมดี อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูในเขตการปกครองของเมืองฉะเชิงเทรามากอน จึงเกิดเปนหลักฐานวา ผูที่
เคยอาศัยอยูในบริเวณนี้ นาจะเปนมนุษยโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีความเจริญรุงเรืองและจาก
การศึกษาของนักภูมิศาสตร ในชวงระหวาง 7,000 ปถึง 2,000 ปกอนคริสตกาล ระดับฝงทะเลยังอยูลึกเขาไป
กวาปจจุบันนี้มากและชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรทั้งหลายก็นาจะตั้งรกรากอยูใกลเคียงกันตามชายฝง
ทะเลแถบนี้ บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจจึงไดเริ่มเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร โดยชุมชน
ศูนยกลางของอารยธรรมลุมแมน้ําบางปะกงจะมีการตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีทางออกสูทะเล ซึ่งสามารถติดตอ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาและวัฒนธรรมกับดินแดนอื่นๆได ในขณะเดียวกันก็สามารถนําพาสินคาและ
วัฒนธรรมไปในดินแดนภายในแผนดินใหญ
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ประชาชนสวนใหญมีการตั้งบานเรือนอยูริมแมน้ําบางปะกงและตั้งถิ่นฐานตามลําคลองทั่วไป และ
มีการสรางกําแพงเมืองใหมที่บานทาไข แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ชิดกับแมน้ําบางปะกง ซึ่งเปนเสมือนกําแพง
ธรรมชาติที่ปองกันศัตรู เพื่อหวังใหชวยรักษาเมืองหลวงใหพนภัยจากขาศึก กําแพงเมืองนี้นอกจากจะเปน
ปราการในการปองกันเมืองหลวงแลว ยังไดกลายเปนศูนยอํานาจรัฐแหงใหมและเปนเครื่องแสดงอาณาเขต
ของเมือง จนตอมาเมื่อมีการสรางบานเเปลงเมืองใหมภายในกําแพง ความเปนเมืองที่มีอาณาเขตแนนอนของ
ฉะเชิงเทราจึงไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร(สุนทร คัยนันท,2534 :123-143) เมื่อประชาชนสมัย
แรกเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยูตามริมแมน้ําบางปะกงและลําคลองตางๆ ดังนั้นการขุดคลองสมัยนั้นจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ใชเปนเสนทางการคมนาคมไปมาหาสูกันและใชในการดํารงชีวิตของประชาชนในสมัยนั้น
การขุดคลองบางขนากหรือคลองแสนแสบ เปนคลองที่ขุดเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะ
กง และออกแม น้ํา บางปะกงที่ อํา เภอบางน้ํา เปรี้ย ว คลองนี้เ ชื่อ มต อกั บคลองผดุงกรุง เกษมและเเมน้ํ า
เจาพระยา คลองแสนแสบนี้เริ่มตนจากประตูน้ําไปสูแมน้ําบางปะกงที่ตําบลบางขนากเปนคลองยุทธศาสตร
ที่ขุดไว เพื่อจะไดเดินทัพโดยทางเรือผานไปยังประเทศเขมรไดรวดเร็วและใหราษฎรปลูกขาวสองฝงคลอง
เพื่อสงกําลังบํารุงเสบียง
คลองบางขนาก ขุดขึ้นในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่3) โดยทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาธิบดี(ทัต บุนนาค) เปนแมกองจางชาวจีนขุดคลอง
เริ่มทําการขุดเมื่อ พ.ศ.2380 โดยที่ตนคลองเรียกวาคลองแสนแสบ ตอนปลายคลองเรียกวาคลองบางขนาก
โดยขุดตั้งแตหัวหมากไปจนถึงบางขนาก เสร็จในป พ.ศ.2381 เพื่อใชเปนเสนทางลําเลียงยุทธโธปกรณเขา
ไปรบในญวน โดยผานเสนทางอรัญประเทศเขากัมพูชา เมื่อขุดคลองเสร็จจนถึง พ.ศ.2390 สงครามระหวาง
ไทยและญวนจึงเลิกราตอกัน เมื่อเสร็จศึกกับญวนสองฝงคลองก็กลายเปนไรนา คลองบางขนากหรือคลอง
แสนแสบนี้ จึงกลายเปนคลองที่ชวยใหการคมนาคมของฉะเชิงเทราและเมืองใกลเคียง เพื่อติดตอกับพระ
นครทําไดสะดวกขึ้น นอกจากนี้การเดินทางจากนครนายก ปราจีนบุรี กบินทรบุรี พนมสารคาม ลวนอาศัย
เสนทางคลองบางขนาก เพื่อการคมนาคมสูพระนครทั้งสิ้น สวนการผลิตน้ําตาล ขาว ก็ดําเนินการไดผลยิ่ง
กวาสมัยที่ยังไมมีคลอง อีกทั้งยังเปนแนวทางใหมีการสรางระบบชลประทานในรัชการตอมาอีกดวย(สุนทร
คัยนันท,2534 :123-143)

ภาพที่ 5.1 คลองบางขนาก
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- คลองนครเนื่องเขต ขุดตั้งแตบริเวณกลางคลองแสนแสบตรงไปตอคลองทาไข แขวงเมือง
ฉะเชิงเทรา พระชลธารวินิจฉัยเปนแมกองขุดในพ.ศ. 2419 แลวเสร็จใน พ.ศ. 2420
- การขุดคลองประเวศบุรีรมย ขุดตั้งแตปลายคลองพระโขนง แขวงเมืองนครเขื่อนขันธ ไปออก
แมน้ําบางปะกง เมืองฉะเชิงเทรา พระยาดํารงราชพลขันธ เปนแมกองขุด โดยเริ่มขุด พ.ศ .2421 แลวเสร็จใน
ปค.ศ. 2423
- คลองเปร็ง ขุดตั้งแตคลองประเวศไปออกคลองแสนแสบ ตําบลบางน้ําเปรี้ยว เมืองฉะเชิงเทรา
พระยาวรวิไชย พระขยันสงคราม และหลวงแพงเปนแมกองขุดใน พ.ศ. 2430 แลวเสร็จในปเดียวกัน
เนื่องจากคลองและแมน้ําบางปะกง มีความสําคัญในฐานะที่วาเปนคูเมืองปองกันการรุกรานของ
ศัตรู โดยเปรียบเสมือนกับเปนปราการชั้นแรกที่ปองกันมิใหขาศึกรุกล้ําเขามาประชิดกําแพงเมืองไดสะดวก
กับทั้งยังมีประโยชนในการเปนเสนทางคมนาคมขนสง คาขาย ตลอดจนใชน้ําในการอุปโภคและบริโภค จึง
ทําใหมีการขุดคลองเรื่อยมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือไดวาเปน
รัชกาลที่มีการขุดคลองมากที่สุด ถึงเกือบรอยละ 50 ของคลองที่ขุดในสมัยรัตนโกสินทร เมื่อพิจารณาถึง
สภาพของคลองในอดีต พบวาโดยเฉลี่ยคลองจะมีขนาดใหญและมีการเชื่อมโยงติดตอกันเปนเครือขายกวา
ในปจจุบัน ทั้งนี้ก็เนื่องจาก ปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก จํานวนประชากรของกรุงเทพฯ ในสมัยรัตนโกสินทร มีอยูอยางเบาบาง การขยายตัว
ของประชากรและพื้นที่เปนไปอยางชาๆ ถึงแมในสมัยรัชกาลที่ 5 จะมีการขยายตัวทั้งดานประชากรและ
พื้นที่อยางรวดเร็วขึ้น แตก็ไมมากจนกอใหเกิดปญหาตามมา โดยเฉพาะชวงหลังพุทธศักราช 2500 จนถึง
ปจจุบัน
ในเมื่อจํานวนประชากรมีอยูนอย การใชพื้นที่ยังมีไมมากนัก โดยจากหลักฐานที่ปรากฏในแผนที่
การใชที่ดินซึ่งมีการผลิตเปนครั้งแรก ในพ.ศ. 2439 ที่ไดชี้แจงใหเห็นวาที่ดินสมัยนั้นสวนใหญเปน
เรือกสวนไรนา บริเวณที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนน คือ แถบเกาะกรุงรัตนโกสินทรและริมฝงคลอง โดยเปนที่
อยูอาศัย รานคา ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ การที่ประชากรมีอยูนอย การตั้งบานเรือนยังไมหนาแนน
มากนัก ก็ทําใหการทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ลงสูแมน้ําลําคลองมีปริมาณไมมากนัก ยิ่งกวานั้นการที่
อาคารบานเรือน รานคา วัด ตั้งเกาะกลุมเปนแนวยาวไปตามลําคลอง โดยตางหันหนาออกสูคลอง คลอง
หรือแมน้ําจึงเปรียบเสมือนหนาบาน ที่ชาวบานตองชวยกันดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
ประการที่สอง รัฐไดใหความสําคัญตอการดูแลรักษาคลองใหใชการดีอยูเสมอ โดยการดําเนินการ
ต า งๆที่ สํ า คั ญ คื อ ให มี ก ารขุ ด ลอกซ อ มคลองอยู เ ป น ประจํ า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ค ลองลึ ก กว า งและสะอาด
โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 5) ทรงตระหนักถึงความสําคัญของลําคลอง
เปนอยางมาก
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จากการแบงเหตุการณตางๆในขางตนที่ไดเกิดขึ้นภายในพัฒนาการชวงที่ 1 เมื่อจําแนกออกตาม
องคประกอบหลักที่ไดกําหนดไวสามารถวิเคราะหไดดังนี้
1)ลักษณะทางดานกายภาพ
เนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรที่มีความเหมาะสมแกการทําการเกษตร รวมทั้งจากการนํานโยบาย
ในการบริหารประเทศในชวงสมัยนั้น จึงทําใหเกิดการขุดคลองเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมใหเกิดประโยชน
มากที่สุด ซึ่งจากสาเหตุนี้เองที่ทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมคลองและแมน้ําบางปะกงในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา เชน บริเวณริมคลองทาไข คลองบานใหมและบริเวณริมฝงแมน้ําบางปะกง และจาก
ลักษณะทางทางภูมิประเทศแบบนี้จึงทําใหเกิดลักษณะของการตั้งถิ่นฐานที่ปลูกสรางอาคารบานเรือน มีการ
วางตัวเปนแนวยาวติดบริเวณแหลงน้ํา ซึ่งรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของแหลงน้ําเชนนี้ไดมีมา
ตั้งแตสมัยอดีตจนมาถึงปจจุบัน และยังคงมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนในปจจุบัน โดยกอนที่จะมีการขุด
คลองเพื่อเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสวนใหญเปนบริเวณพื้นที่
เกษตรกรรมและที่โลง จนเมื่อมีการขุดคลองขึ้นมา ก็ไดเริ่มทําใหมีการเขามาจับจองที่ดินและเขามาอยูอาศัย
ภายในพื้นที่ขึ้นทั้งคนจีนและคนไทยมุสลิม โดยที่ลักษณะของสิ่งปลูกสรางบานเรือนจะเปนบานเรือนริมน้ํา
รวมกับศาสนสถานที่ใชเปนศูนยกลางและศูนยรวมในการประกอบกิจกรรมตามเชื้อชาติและศาสนา ทําให
ลักษณะการประกอบอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงไป เกิดมีการสรางตลาดขึ้น เรียกวา ตลาดบานใหม โดยมีการ
สรางบานเรือนแถวแบบชาวจีนเพื่อทําการคาขายเปนหลัก โดยมีลักษณะของอาคารเปนอาคารไมชั้นเดียว
และไดมีการสรางเพิ่มเติมเปนอาคารไม 2 ชั้น การประกอบกิจกรรมในตลาดจะมีประชาชนเขาออกในพื้นที่
เปนจํานวนมาก ซึ่งผูคนที่เขามาทําการคาขายและที่อยูอาศัยเกือบทั้งหมดจะเปนชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสาย
จีน ในสวนของการคมนาคมก็มีการใชเสนทางเดินเรือเปนหลักในการสัญจรไปมา ซึ่งในการสัญจรทางน้ํา
ในชวงสมัยนั้นถือไดวามีความสําคัญเปนอยางมาก สวนในการสัญจรทางบกมีถนนที่ใชในการคมนาคมไม
มากเทาที่ควร

ภาพที่ 5.3 การตั้งถิ่นฐานและการดําเนินชีวติ สมัยเริ่มแรกริมฝงแมน้ําบางปะกง
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2)ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
ลักษณะทางดานเศรษฐกิจในชวงแรกจะมีลักษณะเปนแบบพึ่งตนเอง โดยมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคเปนหลัก แตเมื่อการสรางตลาดเกิดขึ้น จึงทําใหมีรูปแบบของ
การคาขายที่มีความชัดเจนมากขึ้น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจํานวนลดลงเปลี่ยนไปเพื่อทําการคา
เพิ่ ม มากขึ้ น มี ต ลาดที่ เ ป น ศู น ย ก ลางในการค า ทั้ ง ทางน้ํ า และทางบก ได เ เก ตลาดทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริยเกา ตลาดบานใหม โดยเปนตลาดที่มีความสําคัญในการหยุดพักขนถายสินคา รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนสินคาตอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาจําพวกที่ใชในการอุปโภค บริโภค และใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จึงทําใหเกิดความหนาแนนของผูคนเปนจํานวนมาก ทั้งจากภายนอกและภายในพื้นที่ที่เขามา
แลกเปลี่ยนสินคากันภายในตลาด ดังนั้นจึงทําใหสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองถือไดวามีสภาพที่ดี ทําใหคน
ในเมืองอยูกันอยางมีความสุข มีกินมีใชอยางพอเพียง รวมทั้งในชวงที่มีการสรางตลาดไมนานก็มีการสราง
โรงสีขาว ก็ยิ่งสงผลทําใหเกิดการเขาถึงของคนและสินคาที่มากมายหลากหลายยิ่งขึ้น สงผลทําใหสภาพทาง
เศรษฐกิจดียิ่งขึ้น
3)ลักษณะทางดานสังคม
การปกครองในสมัยแรกเริ่มเปนระบบเทศาภิบาล โดยรวบรวมเมืองตางๆจัดตั้งขึ้นเปนมณฑล
เทศาภิบาลที่ยึดเอาลําน้ําเปนหลัก ฉะเชิงเทราก็ไดรวมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญนี้ดวย
โดยรวมเขาเปนหนึ่งในมณฑลปราจีน รวมกับเมืองปราจีนบุรี นครนายก พนมสารคาม มีแมน้ําบางปะกง
เปนลําน้ําสายหลักและมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบเปนครั้งแรกและเมื่อมีการขยายอาณาเขตโดยรวมเอา
เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเขามารวมเพิ่ม จึงไดมีการยายที่วาการมณฑลปราจีนมาตั้งที่
เมืองฉะเชิงเทรา แตยังคงใชชื่อมณฑลปราจีนตามเดิม เมืองฉะเชิงเทราจึงกลายเปนที่วาการมณฑล ตั้งแต
นั้นมา ในป พ.ศ. 2475 เมื่อการปกครองระบบเทศาภิบาลยุติลงและเริ่มมีพระราชบัญญัติวาดวย ระเบียบ
ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 อํานาจการปกครองจึงเริ่มกระจายไปสูภูมิภาค มีการ
เปลี่ยนคํานําหนาจากเมืองมาเปนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไดมีฐานะเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมาจนถึง
ทุกวันนี้ มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูดูแลกิจการของเมือง
ทางดานประชากรการอยูรวมกันของคนตางเชื้อชาติภายในพื้นที่เมืองฉะเชิงเทราในชวงแรก มีการ
ปรับตัวที่คอนขางยาก แตเมื่อมาอยูภายใตพื้นที่เดียวกันก็มีการสรางสัมพันธที่ดีตอกัน มีผลทําใหการดํารง
อยูของหลายเชื้อชาติที่มีมาตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหเห็นไดวาความแตกตางบางอยางก็สามารถที่
ผสมผสานกันได การอยูรวมกันของหลายเชื้อชาติในพื้นที่แหงนี้ จึงทําใหเกิดการกอสรางศาสนสถานของ
แตละกลุมคนขึ้น มีทั้งวัดไทย วัดจีน มัสยิด โบสถคริสต การที่มีศาสนสถานก็เพื่อใหการอยูรวมกันสามารถ
ที่จะประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของแตละกลุมคนได จนเมื่อมีการสรางตลาดที่
เปนแหลงศูนยกลางทางดานการคา ก็ทําใหเมืองเกิดการรวมกลุมกัน กลายเปนเมืองฉะเชิงเทราที่มีขนาด
ใหญขึ้นมา
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4)โครงสรางและการขยายตัวของเมือง
ในช ว งแรกของการเกิ ด เมื อ งฉะเชิง เทรายัง ไมมี ค วามหลากหลายของโครงสร า งเมือ งมากนั ก
เนื่องจากอยูในการปกครองของมณฑลปราจีน บุรี มี ค วามเป น อยูแ บบเรี ย บง าย การยั งชี พโดยการทํ า
การเกษตรและประมง มีเสนทางสายน้ําหลัก คือ แมน้ําบางปะกง คลองทาไข คลองบานใหม โดยเสนทางน้ํา
หลักเหลานี้ เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการตั้งถิ่นฐานในลักษณะนี้ขึ้น สวนการตั้งถิ่นฐานในชวงแรกก็จะ
กระจุกตัวอยูบริเวณริมฝงแมน้ําบางปะกง ริมคลองทาไข ริมคลองบานใหม แตเมื่อมีเสนทางคมนาคม
เกิดขึ้นก็ทําใหเกิดการขยายตัวโดยกระจุกตัวบริเวณเสนทางคมนาคม แตยังคงมีทิศทางที่หันหนาเขาหาทาง
น้ําอยู สวนในพื้นที่รอบๆเมืองตั้งแตเริ่มแรกมาก็จะเปนพื้นที่เกษตรกรรมและการเพาะปลูกขาว พืช ผัก
ผลไม เช น มะพราว มะมว ง ดังนั้น จากโครงสรางและการขยายตัวของเมืองในชวงแรกนี้จะมีปจจัย ที่
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพคาขาย ซึ่งโครงสรางที่เกิดขึ้นและการขยายตัวของเมืองจะอยูใน
บริเวณที่เปนตลาดและสวนที่ติดกับแหลงน้ํา
5)ความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่โดยรอบ
ในช ว งแรกนี้ ค วามสั ม พั น ธ ข องเมื อ งและตลาดจะมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ไปในลั ก ษณะของเมื อ ง
ขางเคียงที่อยูในละแวกเดียวกัน ดังนั้นเมื่อดูภาพรวมของความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่โดยรอบจะพบวามี
ความเปนไปเพื่อการติดตอคาขายในระดับที่คอนขางจะกวาง ทั้งจากการเขาถึงของประชากรในพื้นที่และ
การเขาถึงของกลุมคนตางพื้นที่ ไมวาจะเปนกรุงเทพมหานครและอําเภออื่นๆขางเคียง นอกจากนี้การที่
ภายในพื้นที่เมืองมีการตั้งอยูของศาสนสถาน จึงมีผลทําใหที่อยูทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ของบริเวณเมือง
ใกลเคียงไดเขามาภายในพื้นที่เปนจํานวนมาก เพื่อเขามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทางความเชื่อของ
ตน นอกจากนี้แลวในการเดินทางจากพื้นที่อื่นๆเขามาสูเมือง โดยเปนเมืองหนาดานที่มีเสนทางผานเชื่อมตอ
เสนทางในการสัญจรทางน้ําไปมาระหวางเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ก็เลยมีผลทําใหเกิดเปนศูนยกลางที่มี
ความสําคัญระหวางการคมนาคมและการคากับพื้นที่ใกลเคียงในสมัยแรกเริ่ม
สรุปพัฒนาการในชวงที่1 มีการปลูกสรางอาคารบานเรือนบริเวณริมแมน้ําบางปะกง และบริเวณ
คลองทาไข คลองบานใหม ถือไดวาเปนการเกิดขึ้นของเมืองริมน้ําและมีรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่อยู
รวมกันตามแนวยาวของริมแมน้ําที่มีความแตกตางกันทางดานเชื้อชาติ ศาสนา แตการอยูรวมกันของหลาย
กลุมคน กอใหเกิดความผูกพัน ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา

ภาพที่ 5.4 สิ่งปลูกสรางในพัฒนาการชวงที่1
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5.1.2 ชวงที่ 2 (พ.ศ.2495 - พ.ศ.2535)
ในชวงที่สองนี้บทบาทของศูนยกลางทางการคาบริเวณริมฝงแมน้ําบางปะกง ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเปนอยางมาก ความสําคัญของเสนทางการคมนาคมทางน้ําถูกลดบทบาทลง เนื่องมาจากอิทธิพลของการ
สรางเสนทางคมนาคมทางบก มีการสรางถนนสายหลักเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงคานิยมหันมาใช
รถยนตแทนการเดินทางโดยเรือมากขึ้น พัฒนาการในชวงนี้มีผลกระทบจากการพัฒนาประเทศเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะการสรางถนนที่ทําใหเกิดแรงจูงใจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
ซึ่งในชวงนี้ถือไดวามีรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่เพิ่มเติมมาอยางมากเมื่อเทียบกับในชวงแรกที่มีการเกิด
เมือง พัฒนาการในชวงนี้สามารถแบงออกตามภาพถายทางอากาศ ดังนี้
• ป พ.ศ. 2495 (ภาพที่ 5.6) เริ่มมีเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของเมือง
ดังนี้
1)มีเสนทางคมนาคมสายอื่นที่เพิ่มขึ้นมาจากสมัยกอน คือ เสนทางรถไฟสายตะวันออกและเสนทาง
คมนาคมทางบก ไดเเก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ซึ่งเปนถนนที่ตัด
ผานจังหวัดฉะเชิงเทราไปยังอําเภอขางเคียงและถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ ถนนศรีโสธร
ถนนศรีโสธรตัดใหม เปนถนนสายหลักที่ตัดผานภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2)มีคลองที่สําคัญ ไดเเก คลองชลประทาน คลองลาว คลองโสธร คลองทาไข คลองบานใหม และ
คลองบางตีนเปด
การตั้งถิ่นฐานในชวงป พ.ศ. 2500 การตั้งถิ่นฐานยังอาศัยพื้นที่ทางน้ําเปนหลัก ตามริมฝงแมน้ําบาง
ปะกงและตามลําคลองเปนหลัก โดยมียานพาหนะที่สะดวกในการเดินทางคือ เรือ ในการเดินทางสัญจรไป
มา นอกจากนั้นจึงมีการกระจายตัวไปยังพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออกและบริเวณริมถนนมหา
จักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ ถนนมรุพงษ ของเทศบาลเมือง กอใหเกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่
สําคัญเปนไปตามแนวยาว(Linear Settlement) เรียกวา การตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวริมถนน(Road Linear
Settlement)และการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวริมฝงแมน้ําบางปะกง ที่เรียกวา (River Linear Settlement) เชน
การตั้งถิ่นฐานบริเวณสองฝงคลองทาไขและคลองบานใหมที่บรรจบกับแมน้ําบางปะกง

ภาพที่ 5.5 การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแมน้ําบางปะกง
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ทางรถไฟสาย
ตะวันออก
คลอง
ชลประทาน

คลองลาว

คลองบาน
ใหม

คลองทาไข
ถนนมหาจักรพรรดิ์

คลองโสธร

ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 314

ถนนศุภกิจ
ถนนชุมพล

ถนน
ถนนมรุพงษ
ศรีโสธร
ถนนศุข
แม
น
า
ํ
้
บางปะกง
ตัดใหม
ประยูร

คลองบาง
ตีนเปด

ถนนศรีโสธร

ทางหลวง
แผนดิน
หมายเลข 304

ภาพที่ 5.6 ภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2495 ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,2549
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ทางหลวง
แผนดิน
หมายเลข
304

ทางรถไฟสาย
ตะวันออก
คลอง
ชลประทาน

คลองลาว

ทางหลวง
แผนดิน
หมายเลข
3200

คลองบาน
ใหม

คลองทาไข
ถนนศุภกิจ
ถนนมหาจักรพรรดิ์

ถนนชุมพล

สวนสาธารณะ
สวนสมเด็จฯ ถนนมรุพงษ

ทางหลวง คลองโสธร
แผนดิน
แมน้ําบางปะกง ถนนศุข
หมายเลข 314 ถนนศรีโสธรตัดใหม
ประยูร

คลองบาง
ตีนเปด

ถนนศรีโสธร

ถนนเทพคุณากร

ภาพที่ 5.7 ภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2510 ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,2549
• ป พ.ศ. 2510 มีเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของเมือง ดังนี้
มีเสนทางคมนาคมสายอื่นที่เพิ่มขึ้นมาจากสมัยกอน คือ เสนทางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200
ซึ่งเปนถนนที่เกิดจากการผานของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราไปยังอําเภอบางน้ําเปรี้ยวและมีการตัดเสนทาง
คมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้น ไดเเก ถนนเทพคุณากร รวมทั้งมีสวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทรฯที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานในชวงนี้ ยังคงมีการตั้งถิ่นฐานที่อาศัยพื้นที่ทางน้ําเปนหลักเชนเดิม มีการตั้ง
ถิ่นฐานตามแนวยาวของริมฝงแมน้ําบางปะกงและบริเวณริมสองฝงคลองทาไข
คลองบานใหมและ
คลองโสธรที่เริ่มมีประชากรเขามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น ทําใหการตั้งถิ่นฐานมีการกระจายตัวไปทางดาน
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ทางรถไฟสายตะวันออก

ทางหลวง
คลองบานใหม
(กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ)
แผนดิน
คลองชลประทาน
หมายเลข
304 คลองลาว

ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3200

คลองทาไข
ถนนศุภกิจ
ถนนชุมพล
ถนนมหาจักรพรรดิ์
สวนสาธารณะ
ถนนพานิช
ถนนศรีโสธร
สวนสมเด็จฯถนนมรุพงษ
ตัดใหม
ถนนพระยาศรีสนุ ทร ถนนหนาเมือง
คลองโสธร

ถนนศุข
ประยูร

แมน้ําบางปะกง

ทางรถไฟสายตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา-พลูตาหลวง)

คลองบางตีนเปด

ถนนประชาสรรค
ทางหลวง
ถนนเทพคุณากร
แผนดิน
หมายเลข 314

ถนนศรีโสธร

ถนนไปอําเภอบางปะกง
ถนนเลี่ยงเมืองกรุงเทพฯ-บางปะกง

ภาพที่ 5.8 ภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2534 ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,2549
• ป พ.ศ. 2534 มีเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของเมือง ดังนี้
มีเสนทางคมนาคมสายอื่นที่เพิ่มขึ้นมาจากสมัยกอน คือ เสนทางรถไฟสายตะวันออก(ฉะเชิงเทราพลูตาหลวง)และมีการตัดเสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้นไดเเก ถนนพานิช
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ถนนประชาสรรค ถนนหนาเมือง ถนนพระยาศรีสุนทร ถนนไปยังอําเภอเมืองบางปะกง ถนนเลี่ยงเมือง
กรุงเทพฯ-บางปะกง และมีสะพานขามแมน้ําบางปะกงไปยังถนนศุขประยูร
ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานจึงมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตามเสนทางคมนาคมที่เกิดขึ้นตามแนวยาวของ
ถนนแผนดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 และทางหลวงแผนดินหายเลข 3200 ซึ่งเปน
ถนนสายหลักที่เกิดจากการผานของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราไปยังอําเภอใกลเคียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา
รวมทั้งมีการตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นตามริมฝงถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ ถนนมรุพงษ ถนน
ศรีโสธร ถนนศรีโสธรตัดใหม ถนนพระยาศรีสุนทร ถนนประชาสรรคและถนนเทพคุณากร ซึ่งเปนถนน
ที่ตัดใหมภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้นกวาอดีตและไดเห็นวามีการสะพานขามแมน้ําบาง
ปะกงไปยังถนนศุขประยูร ทําใหประชากรไดเขามาตั้งถิ่นฐานทั้งสองฝงของบริเวณริมถนนศุขประยูร
เพิ่มขึ้น จึงทําใหพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณถนนศุขประยูรกลายมาเปนพื้นที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น
จากการแบงเหตุการณตางๆในขางตนที่ไดเกิดขึ้นภายในพัฒนาการชวงที่ 1 เมื่อจําแนกออกตาม
องคประกอบหลักที่ไดกําหนดไวสามารถวิเคราะหไดดังนี้
1)ลักษณะทางดานกายภาพ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชวงที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของความหนาแนนที่มีมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ยานที่พักอาศัยมีเพิ่มมากขึ้นและมีทิศทางไปทางดานฝงตะวันตกของพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามากขึ้น แตในบริเวณที่เปนการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมก็มีการกระจุกตัวเพิ่มมากขึ้น
เชนกัน ซึ่งมีผลมาจากการขยายตัวของเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองที่มีความเจริญขึ้น
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เปลี่ยนแปลงทําใหลดบทบาทของความสําคัญในเสนทางน้ําและการสัญจร
ทางน้ํา นอกจากนี้รูปแบบของการปลูกสรางอาคาร บานเรือนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากและมี
ความหลากหลายของลักษณะทางสถาปตยกรรมสมัยใหมมากขึ้น มีการใชวัสดุอื่นเขามาแทนที่ไม ไมวาจะ
เปนอิฐ หิน ปูน ทราย อาคารไมบางแหงถูกปลอยรางและรื้อถอน
จากภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2510 และพ.ศ. 2534 จะเห็นไดวาในชวงที่ 2 นี้ ตั้งแต
ป พ.ศ. 2510 ที่มีการสรางถนนขึ้น โดยที่การเขาถึงถนนในขณะนั้นยังคงไมมีความสะดวกมาก ถนนเปน
ลูกรังและมีชองวิ่งที่คับแคบอยู จนถึงป พ.ศ. 2534 มีการปรับปรุงถนนเปนถนนลาดยางและเพิ่มเสนทาง
การคมนาคมในการเชื่อมโยงในการเขาถึงภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทําใหเปนการสงเสริม
เสนทางการคมนาคมทางบกใหมีความสําคัญมากกวาการคมนาคมทางน้ํา ดังนั้นจากการที่มีเสนทางถนนที่
เพิ่มขึ้นมาใหมจึงมีการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานไปยังพื้นที่ของถนนที่ตัดใหม ทําใหบทบาทของการ
ขนสงทางน้ําหมดความสําคัญลงไป
2)ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
เมื่อมีการกอสรางเสนทางคมนาคมถนนจากลูกรังจนกลายเปนถนนลาดยางและสามารถเชื่อมโยง
กับพื้นที่อื่นๆไดเปนอยางดีกวาทางเรือ ทําใหมีความสะดวกรวดเร็ว มีการขนถายสินคาเปนจํานวนมาก
เกิดความหลากหลายของสินคาที่เขามาคาขาย สงผลใหเสนทางคมนาคมทางบกเปนที่นิยมอยางแพรหลาย
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รวมทั้งความตองการของกลุมบริโภคที่อยูในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ทําใหมี
การซื้อขายสินคามากยิ่งขึ้น สงผลดีตอพอคาแมคาภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สภาพทางเศรษฐกิจ
ในชวงที่2 จึงไมเสียหายมากมายนัก
3)ลักษณะทางดานสังคม
ลักษณะทางดานสังคม มีการเขามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น โดยอยูบริเวณตามเสนทางคมนาคมที่เพิ่ม
ขึ้นมาใหม มีการกระจายตัวไปทางดานตะวันตกของเขตเทศบาลมากขึ้น เกิดสวนสาธารณะขึ้นภายในเขต
เทศบาล ซึ่งเปนแหลงนันทนาการที่สําคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีสถาบันการศึกษา ศูนย
ราชการเกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียงกัน สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล เกิดขึ้นในชวงสมัยที่ 2 นี้ ทําใหเมืองมีความเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา ศูนยกลางทางดาน
การบริหารราชการและเปนเมืองศูนยกลางทางดานสาธารณสุข
4)โครงสรางและการขยายตัวของเมือง
ในชวงนี้การขยายตัวของเมืองมีการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นบริเวณถนน โดยมีแนวยาวไปตามสองขาง
ถนนหลักที่เพิ่มขึ้นมาใหม แตการกระจุกตัวในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับริมแมน้ําบางปะกงเมื่อครั้งในอดีตก็ยงั คง
มีอยูเชนเดิม ทางดานโครงสรางของเมืองยังคงสถาปตยกรรมแบบดั่งเดิมที่เคยมีมา มีเพียงการปรับปรุง
ซอมแซมเล็กนอย จนไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของเมืองที่เห็นไดชัดเจนขึ้น จากการที่มีการ
เพิ่มถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 ที่ไปอําเภอบางน้ําเปรี้ยวและถนนเทพคุณากรที่ใชเชื่อมถนนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 314 ที่ไปอําเภอบางปะกง กอใหเกิดการยายเขามาอยูของประชาชน ทําใหเกิดการ
ปลูกสรางอาคารที่มีลักษณะตางๆเพิ่มเติมขึ้น นอกจากนั้นเมื่อมีการสรางสะพานขามแมน้ําบางปะกงไปยัง
ถนนศุขประยูร จึงทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของถนนศุขประยูรมากยิ่งขึ้นและตอมาที่มีการเพิ่ม
เสนทางรถไฟสายตะวันออก(ฉะเชิงเทรา-พลูตาหลวง) มีการเพิ่มเสนทางถนนสายหลักในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา ไดเเก ถนนพานิช ถนนหนาเมือง ถนนพระยาศรีสุนทร ถนนประชาสรรค ถนนไปอําเภอ
บางปะกง ถนนเลี่ยงเมืองกรุงเทพฯ-บางปะกงและมีการปรับปรุงถนนทางลูกรังใหกลายเปนถนนคอนกรีต
ที่เชื่อมตอกับถนนเสนทางหลัก จนทําใหเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเขาถึงพื้นที่ ดังนั้นจึงทําให
บทบาทของสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวของกับทางน้ําลดความสําคัญลง การเดินทางสัญจรไปมาเปลี่ยนรูปแบบ
จากทางน้ํ ามาเปนทางบกอยางเต็มตั ว โครงสรางตางๆของเมืองมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น
บริเวณทาน้ําเริ่มไมมีการขนสงสินคา บริเวณตัวอาคารเริ่มมีการปรับปรุงภายในใหมีความเหมาะสมกับการ
อยูอาศัยมากยิ่งขึ้น มีทางเดินเทาภายในพื้นที่ โดยมีการจัดระเบียบสองขางทางเพื่อรองรับกับผูที่เขามาใน
เมืองมากยิ่งขึ้น
5)ความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่โดยรอบ
ในชวงนี้ความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบยังคงมีอยูเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา
การติดตอซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคายังคงมีอยูอยางสม่ําเสมอ จนกระทั่งมีเสนทางคมนาคมทางบกที่สมบูรณ
ทําใหการเขาถึงพื้นที่ยิ่งมีมากขึ้น แหลงการคามีเพิ่มมากขึ้น ศูนยกลางทางการคาขายแลกปลี่ยนสินคาทาง
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น้ํามีขอบเขตการใชบริการที่ลดนอยลง สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงจากการคมนาคมขนสงทางน้ํามาเปนการ
คมนาคมขนสงทางบกแทน ซึ่งสิ่งเหลานี้กลายเปนปจจัยที่ทําใหบทบาทของศูนยกลางทางการคากับพื้นที่
เมืองโดยรอบมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป สวนในความสัมพันธของเมืองใกลเคียงยังคงมีอยูเชนเดิมไมได
แตกตางจากชวงแรก เพราะความจําเปนในการซื้อขายสินคาที่ใชเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันยังคงมีอยูอยาง
พอเพี ย งกั บ ความต อ งการของคนในเมื อ งและคนในพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งที่ ติ ด กั บ เมื อ ง โดยลั ก ษณะของ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากับพื้นที่อื่นๆโดยรอบก็คือ ความสัมพันธที่เกิดขึ้น
จากการเข า ไปทํ า งาน เข า ไปโรงพยาบาลและเข า ไปศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา
สรุปพัฒนาการในชวงที่ 2 ในระยะแรกของเมืองชวงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย รวมไปถึงการ
ที่มีผูคนเขามาตั้งถิ่นฐานอยูกันมากขึ้นในบริเวณที่มีเสนทางคมนาคมเกิดใหม โดยในชวงแรกนี้ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในดานการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการปรับปรุงศาสนสถานใหมีสภาพดีและ
มีขนาดใหญขึ้น รวมทั้งลักษณะของอาคารบานเรือนมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป บานเรือนสมัยใหมกอสราง
ดวยปูนมากขึ้น รูปแบบของการสัญจรทางน้ําถูกลดบทบาทลง เมื่อมีการตัดถนนสายหลักเขามา รูปแบบ
การขยายตัวของเมืองจึงเปลี่ยนไปตามเสนทางของถนน อาคารบานเรือนเริ่มปลูกสรางตามแนวยาวของ
ถนนและวางตัวยาวตามเสนทางคมนาคมที่สรางขึ้นมาใหม ประชาชนเริ่มมี การตั้งถิ่นฐานขยายตัวไป
ทางดานตะวันตกของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามากขึ้นตามแนวเสนทางคมนาคมที่เกิดขึ้นมาใหม

ภาพที่ 5.9 สิ่งปลูกสรางในพัฒนาการชวงที่2 (พ.ศ.2500 - พ.ศ.2535)
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5.1.3 ชวงที่ 3 (พ.ศ.2535 – ปจจุบัน)
ในชวงนี้ถือไดวามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยางมากที่จะมีผลสืบเนื่องไปถึงอนาคต โดยสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและความตองการในการพัฒนาประเทศที่มีแนวทางในการพัฒนา โดยพัฒนาการ
ในชวงนี้สามารถแบงออกตามภาพถายทางอากาศ ดังนี้
ทางรถไฟสายตะวันออก
(กรุงเทพฯ-อรัญประเทศคลอง
)

ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304

คลองบาน
ใหม

ชลประทาน

ทางหลวง
แผนดิน
หมายเลข
3200

คลองลาว
คลองทาไข
ถนนศุภกิจ

ทางยกระดับ

ถนนชุมพล
ถนนมหาจักรพรรดิ์
สวนสาธารณะ
ถนนพานิช
ถนนมรุพงษ
สวนสมเด็จฯ
ถนนศรีโสธรตัดใหม

ถนนพระยาศรีสนุ ทร ถนนหนาเมือง

แมน้ําบางปะกง

ถนนศุขประยูร

ทางรถไฟสายตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา-พลูตาหลวง)
คลองบาง
ตีนเปด

คลองโสธร
ถนนประชาสรรค

ถนนศรีโสธร

ถนนเทพคุณากร

ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 314

ถนนไปอําเภอบางปะกง

ถนนเลี่ยงเมืองกรุงเทพฯ-บางปะกง

ภาพที่ 5.10 ภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2542 ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,2549
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• ป พ.ศ. 2542 มีเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของเมือง ดังนี้
มีการสรางทางยกระดับที่เชื่อมตอระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 314 เพื่อเชื่อมตอกัน ทําใหการคมนาคมที่เขามาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีความสะดวกในการเดิน
ทางเขาออกมากขึ้น
สว นการตั้ ง ถิ่น ฐานที่ อยู อ าศั ย ในช ว งนี้ มีก ารกระจายตั ว หนาแน น เพิ่ ม มากขึ้ น ภายในพื้ น ที่ เ ขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นตามเสนทางคมนาคม มีการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย
ตามแนวยาวของถนนแผนดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 และทางหลวงแผนดินหายเลข
3200 ซึ่งเปนถนนสายหลักที่เกิดจากการผานของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราไปยังอําเภอใกลเคียงของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยบริเวณตามริมฝงถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ
ถนนหนาเมือง ถนนพานิช ถนนมรุพงษ ถนนศรีโสธร ถนนศรีโสธรตัดใหม ถนนพระยาศรีสุนทร ถนน
ประชาสรรคและถนนเทพคุณากรเพิ่มมากขึ้นกวาในสมัยอดีต รวมทั้งทางยกระดับใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นก็เริ่มมี
การตั้งถิ่นฐานของประชาชน นอกจากนั้นการปรับปรุงสะพานขามแมน้ําบางปะกงเปนสะพานฉะเชิงเทรา
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาไปยังถนนศุขประยูรและมีการปรับปรุงเสนทางคมนาคมหลักและการคมนาคม
สายรอง จึงทําใหประชากรเขามาตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยบริเวณทั้งสองฝงของริมถนนศุขประยูรเพิ่มมากขึ้น
กวาในสมัยอดีต

ภาพที่ 5.11 สะพานฉะเชิงเทราเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข
3200
คลองบานใหม

ทางรถไฟสายตะวันออก
(กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ)

ทางหลวง
แผนดิน
หมายเลข 304

คลองชลประทาน

คลองลาว
คลองทาไข

ถนนศุภกิจ

ถนนชุมพล
ถนนมหาจักรพรรดิ์
สวนสาธารณะ
ถนนพานิช
จฯ
ถนนศรีโสวนสมเด็
สธรตัดใหม
ถนนมรุพงษ
ถนนพระยาศรีสนุ ทร
ถนนประชาสรรค

คลองโสธร

ถนนเทพคุณากร
ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 314

ถนนหนาเมือง

ถนนศุขประยูร

ทางรถไฟสายตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา-พลูตาหลวง)

คลองบาง
ตีนเปด

ถนนศรีโสธร

แมน้ําบางปะกง

ถนนไปอําเภอบางปะกง
ถนนเลี่ยงเมืองกรุงเทพฯ-บางปะกง

ภาพที่ 5.12 ภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2546 ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,2549
• ป พ.ศ. 2546 มีเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของเมือง ดังนี้
การตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยมีการกระจายตัวเต็มพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตามแนวยาว
ของริมฝงแมน้ําบางปะกง บริเวณริมสองฝงคลองทาไข คลองบานใหมและคลองโสธรที่มีประชากรเขามา
ตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นจากป พ.ศ. 2495,พ.ศ.2510,พ.ศ2534 และพ.ศ.2542 อยางชัดเจน นอกจากนั้นมีการ
กระจายตัวการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นตามเสนทางคมนาคมที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล โดยมีการ
ตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยตามแนวยาวของถนนแผนดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 และทาง
หลวงแผนดินหายเลข 3200 ที่เปนถนนสายหลักที่เกิดจากการผานของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราไปยังอําเภอ
ใกลเคียงของจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยบริเวณตามริมฝงถนนสาย
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หลักและสายรองของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชน ถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ ถนน
พานิช ถนนหนาเมือง ถนนมรุพงษ ถนนศรีโสธร ถนนศรีโสธรตัดใหม ถนนพระยาศรีสุนทร ถนน
ประชาสรรค ถนนเทพคุณากรและถนนศุขประยูร ซึ่งมีประชากรเขามาตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยตามริมฝงถนน
จนเต็มพื้นที่

ภาพที่ 5.13 สิ่งปลูกสรางในพัฒนาการชวงที่ 3 (พ.ศ.2535 -ปจจุบัน)
จากการแบงเหตุการณตางๆในขางตนที่ไดเกิดขึ้นภายในพัฒนาการชวงที่ 3 เมื่อจําแนกออกตาม
องคประกอบหลักที่ไดกําหนดไวสามารถวิเคราะหไดดังนี้
1)ลักษณะทางดานกายภาพ
ในชวงนี้ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง จากที่ไดเคยกลาวไววาสภาพทางกายภาพ
มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน จากการที่เปนเมืองริมน้ํา มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตาม
แนวลําคลองที่มีมาตั้งแตอดีต จนตอมามีการตั้งถิ่นฐานเปนลักษณะตามแนวยาวของเสนถนนไมวาจะเปน
ถนนทางหลวงแผนดินหรือถนนสายหลักภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นอกจากนี้การกระจุกตัว
ของอาคารบานเรือนที่อยูรวมกันก็มีใหเห็นขึ้นมาอยางชัดเจน มีการสรางอาคารที่อยูอาศัยที่เปนอาคาร
พาณิชยหลายชั้นเพิ่มมากขึ้น
2)ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
จากการที่ระบบคมนาคมขนสงทางบกมีความเจริญและพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการซื้อ
ขายสินคาภายในเมืองสามารถเดินไดสะดวก นอกจากจะมีความรวดเร็วและสะดวกแลว ยังสามารถเลือกหา
สินคาไดทุกประเภท ดังนั้นจึงทําใหสภาพเศรษฐกิจมีคาครองชีพที่สูงขึ้น รูปแบบของการประกอบอาชีพ
รวมทั้งการดําเนินชีวิตไมมีรูปแบบตายตัว สงผลใหเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปนเมืองที่มีบทบาทศูนยกลาง
ทางการคาและการบริการมากยิ่งขึ้น
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3)ลักษณะทางดานสังคม
สภาพสังคมในชวงนี้ยังคงมีกลุมคนดั้งเดิมในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลอยูเปนสวนมาก การอยู
รวมกันยังคงลักษณะเดิมทั้งคนไทยพุทธ คนไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีน ลักษณะทางสังคมของเมือง
ในชวงนี้มีการพัฒนาไปอยางมาก ประชาชนในเมืองไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น จากการที่มีการพัฒนา
ทางดานการคมนาคมทางบก นอกนั้นการใหบริการทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการก็มีอยางเพียงพอ
4)โครงสรางและการขยายตัวของเมือง
ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของเมืองในชวงนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมมากนัก โดยลักษณะ
ของกลุมอาคารจะตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณพื้นที่เดิม มีการกระจายการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยไปตามเสนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 314 และถนนศุขประยูรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนใหมี
ความสะดวกและเพิ่มจํานวนมากขึ้น ดังนั้นจึงทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองไปทางดานตะวันตกตาม
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 เพราะเปนเสนทางหลักที่ไปอําเภอบางปะกง เนื่องจากแนวถนนสาย
หลักนี้มีที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม จึงทําใหมีแนวโนมที่จะขยายตัวไปตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข
314 มีโอกาสเปนไปไดมาก
5)ความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่โดยรอบ
ในชวงนี้ความสัมพันธของเมืองกับพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบยังคงมีอยูเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา
และจากการที่มีเสนทางคมนาคมทางบกที่เกิดการพัฒนา ทําใหการเขาถึงพื้นที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เปน
เมืองศูนยกลางทางการคมนาคมขนสง มีแหลงการคาเพิ่มมากขึ้น เปนศูนยกลางทางการคาขายแลกปลี่ยน
สินคา ซึ่งสิ่งเหลานี้กลายเปนปจจัยที่ทําใหบทบาทของศูนยกลางทางการคามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นกับกลุมคนที่มาจากตางถิ่น เพื่อเขามาทองเที่ยวและมีแนวโนมมีมากขึ้นเพราะมี
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิที่ตั้ งอยูบ ริเ วณใกลเ คีย งกับ เทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จะทําใหนั ก ท อ งเที่ ย วเขา มา
ทองเที่ยวภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามากยิ่งขึ้น สวนในความสัมพันธของเมืองใกลเคียงยังคงมี
อยูเชนเดิม เพราะความจําเปนในการซื้อขายสินคาที่ใชเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันยังคงมีอยูอยางพอเพียง
กับความตองการของคนในเมืองและคนในพื้นที่ใกลเคียงที่ติดกับเมือง โดยลักษณะของความสัมพันธที่
เกิดขึ้นระหวางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากับพื้นที่อื่นๆโดยรอบ ก็คือ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการเขาไป
ทํางาน เขาไปโรงพยาบาลและเขาไปศึกษาในสถานศึกษาของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สรุปพัฒนาการในชวงที่ 3 พัฒนาการในชวงนี้ถือไดวามีความทันสมัยมากที่สุด ถนนเสนทาง
คมนาคมทางบกมีทั่วพื้นที่ศึกษา ภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีตลาดและหางสรรพสินคาเกิดขึ้นเพื่อ
รองรับกับจํานวนประชาชนที่เขามาตั้งถิ่นฐานเพื่ออยูอาศัย มีการเนนถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้น
โดยมีสวนสาธารณะไวรองรับผูที่ตองการเปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อหาสถานที่พักผอนหยอนใจ นอกจากนี้การ
ทองเที่ยวที่เขามาภายในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราก็ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สงผลในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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5.1.4 สรุปพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สรุปแลวการศึกษาถึงพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชภาพถายทางอากาศ จะเห็นถึง
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาตั้งแต ป พ.ศ. 2495 จนถึงป พ.ศ.2550 ทําใหทราบถึงรูปแบบของการตั้ง
ถิ่นฐานแบบดั้งเดิมไปจนถึงที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเมือง เมื่อเปรียบเทียบ
พื้ น ที่ ใ นการตั้ ง ถิ่ น ฐานตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น จึ ง เห็ น ได ว า รู ป แบบการตั้ ง ถิ่ น ฐานของเทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทราจะมีแนวยาวตามแมน้ําบางปะกงและลําคลองตางๆ ซึ่งมีการขยายตัวออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
ในชวงที่ 2 จะมีการตั้งถิ่นฐานที่กระจายตัวออกไปสูเสนทางคมนาคม ถนน ดังนั้นพื้นที่เกษตรกรรมจึงมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงเปนที่อยูอาศัยและมีขนาดของที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในชวงที่ 3 ที่มี
การตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยเปนแนวยาวสองขางริมถนนสายหลักเพิ่มมากขึ้นและจากภาพถายทางอากาศ ทําให
เห็นไดวาตั้งแตในป พ.ศ.2495 ไปจนถึงป พ.ศ.2510 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางคมนาคมขนสง เกิด
เปนเสนทางคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกวาการคมนาคมขนสงทางน้ํา รวมทั้งการกระจายตัว
ของอาคารบานเรือนมีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวตั้งแตป พ.ศ.2534 ก็จะเห็นถึงความชัดเจนของเสนทาง
คมนาคมทางบกที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใชที่ดินจากที่เคยเปนพื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงลักษณะมา
เปนพื้นที่ตางๆมากมาย ไมวาจะเปนตึกพาณิชย ที่อยูอาศัย ตลาด สถานที่ราชการ สวนสาธารณะและพื้นที่
โลง ที่วางสาธารณะประโยชนอีกหลายบริเวณ ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนในภาพถายทางอากาศป พ.ศ.2542
และ ป พ.ศ.2546 ซึ่งจากพัฒนาการทั้ง 3 ชวงทําใหเห็นไดวาจากปจจัยทางกายภาพมีผลอยางยิ่งตอเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา เพราะวาหลังจากการขุดคลองที่ใชเชื่อมตอในการเดินทางคมนาคม ก็มีผลทําใหเกิดการ
อพยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานทั้ ง คนไทย คนจี น และคนไทยมุส ลิ ม โดยที่ พ วกคนเหล า นี้ ไ ด เ ข า มาตั้ งถิ่ น ฐาน
บานเรือนเปนการบงบอกถึงความเปนเอกลักษณและวิถีชีวิตของเมืองริมน้ํา รวมทั้งการที่มีหลายเชื้อสาย
และตางศาสนา ทําใหมีการเรียนรูรวมกันที่จะปลูกสรางศาสนสถาน ซึ่งตอมาศาสนสถานเหลานี้ก็มีสวนที่
ทําใหกลุมคนทั้งหลายอยูรวมกันไดอยางปกติสุข เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แตวาเมื่อมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพ โดยมีการปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงใหม ทําใหการขนสงสินคามี
การเปลี่ ย นแปลงจากทางน้ํ า มาเป น ทางบก ส ง ผลให ศู น ย ก ลางทางการค า ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมต า งๆ
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้พัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําใหเห็นไดวารูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่อาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต ก็ คื อ การกระจายตั ว ออกไปตามแนวเส น ทางคมนาคมทางบก ตามแนวยาวของริ ม ถนน
ดังนั้นการศึกษาและการเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจตอพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามี
ความสําคัญที่ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและปจจัยตางๆทําใหรูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะไป โดยที่รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่มีขึ้นในแตละชวงของพัฒนาการจะมี
ขั้นตอนตามแนวความคิดวิวัฒนาการของเมืองและแนวความคิดการตั้งถิ่นฐานของเมือง ที่มีมาตั้งแตเริ่มตน
จนถึงดํารงสภาพอยูในปจจุบัน ซึ่งในการเปลี่ยนลักษณะรูปแบบตามวิวัฒนาการของเมืองที่เกิดขึ้น ทําให
ทราบถึงพัฒนาการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อใหเกิดความรูในการเตรียมพรอมและวางแผนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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5.2 รูปแบบการขยายตัวของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2546
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ภาพที่ 5.14 พื้นขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในชวงป พ.ศ. 2495-2546
รูปแบบการขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะขยายตัวออกไปตามเสนทางคมนาคมขนสง
มากขึ้น โดยมีปจจัยสําคัญ คือ ระยะทางในการเขาถึง ดังนั้นรูปแบบของเมืองที่ขยายตัวจึงไดรับอิทธิพล
ปจจัยกิจกรรมของการขนสง การคมนาคม เรียกรูปแบบการขยายตัวแบบนี้วา การขยายตัวแบบรูปดาว
(Star Theory) นอกจากนั้นยังมีการขยายตัวแบบรูปลิ่ม (Sector Theory) เปนการแยกสวนในพื้นที่วงกลม
จากพื้นที่ศูนยกลาง เมืองในลักษณะนี้จะถูกแยกออกเปนสวนๆ (Sectors) โดยขยายตัวออกไปตามเสนทาง
คมนาคมในลั ก ษณะเป น เสี้ ย วหรื อ รู ป ลิ่ ม และเป น การขยายตั ว ของบริ เ วณที่ พั ก อาศั ย ราคาแพง ซึ่ ง มี
ความสัมพันธกับระบบการคมนาคมและการใชที่ดินประเภทตางๆในเมือง คือ
1)การขยายตัวของบริเวณที่พักอาศัยราคาแพงยอมที่จะเกิดขึ้น สวนใหญในบริเวณสองฝงฟาก
ถนนใหญที่เชื่อมระหวางผานการคาแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งของเมือง
2)บริเวณที่พักอาศัยราคาแพงมักจะขยายตัวตามบริเวณที่มีภูมิประเทศสวยงาม บริเวณที่เปนเนินน้ํา
ทวมไมถึงหรือที่ติดริมฝงแมน้ําหรือขยายตัวตอเนื่องกันไปตลอดในทิศทางเดิม
3)แนวโนมของการขยายตัวของศูนยการคา ธนาคาร รานคาและสถานที่ทํางาน ยอมเปนแนวโนม
ของการขยายตัวของบริเวณที่พักอาศัยราคาแพงดวยเชนกัน โดยมากขยายตัวออกไปตามแนวสองขางทาง
คมนาคม เชน บริเวณสองฟากถนนในเมือง บริเวณถนนเชื่อมตอระหวางเมืองหรือบริเวณชานเมือง
4)สถานที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับอาคารที่พักอาศัยแบบแนวตั้งและมีคาเชาสูง ควรเปนบริเวณที่ใกล
กับศูนยการคาหรือใกลบริเวณที่พักอาศัยเกาแกของเมือง
สรุปรูปแบบการขยายตัวของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
รูปแบบจําลองการขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะเปนแบบที่มที ิศทางการขยายตัวเปนรูป
ครึ่งวงกลม ตรงกับทฤษฎีรูปลิ่ม(The Sectorial Theory) เนื่องจากศูนยกลางเมืองเกาอยูริมน้ํา จึงเกิดการ
ขยายตัวไปทางดานตะวันตก โดยบริเวณศูนยกลางเมืองจะมีการใชที่ดนิ อยางหนาแนน เปนแหลงที่รวมของ
กิจกรรมตางๆอยางมากมาย เชน กิจกรรมทางดานการคา การศึกษา การสาธารณสุข ศูนยกลางราชการและ
จะมีการขยายตัวออกไปตามพื้นที่รอบนอกของเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากภายในพื้นที่ของเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไมสามารถที่จะรองรับการขยายตัวของเมืองใหมีศักยภาพไดเพียงพอ จึงทําใหเมือง
จะตองมีการขยายไปตามแนวทางของเสนทางคมนาคมทั้งเสนทางคมนาคมหลัก คือ ถนนแผนดินหลวง
หมายเลข 304 ถนนแผนดินหลวงหมายเลข 314 และถนนแผนดินหลวงหมายเลข 3200 ซึ่งเปนถนนสาย
หลักที่ผานตัวเมืองฉะเชิงเทราไปยังอําเภอใกลเคียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงเดินทางไปจังหวัดตางๆ
อีกดวย ดังนัน้ การขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงตองอาศัยปจจัยในเสนทางการคมนาคม คือ ถนน
สายหลัก ซึ่งจะทําใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่สําหรับอนาคต
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5.3 แนวโนมการขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
1)ภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2495 (ภาพที่ 5.6) การใชที่ดินของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สวนใหญจะเปนการใชที่ดินตามขอบริมฝงแมน้ําบางปะกงเปนพื้นที่อยูอาศัย นอกจากนั้นยังเปนพื้นที่
เกษตรกรรม เนื่องจากการดํารงชีพของประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะอาศัยแมน้ําบางปะกงใน
การประกอบอาชีพเปนหลัก รวมทั้งการคมนาคมในสมัยนั้นใชเสนทางน้ําเปนหลัก คือ การเดินทางโดยเรือ
เปนสวนใหญ มีการคาขายสินคากันทางเรือ การนําสินคาเขามาขายก็ใชการเดินทางโดยเรือเปนสวนมาก
นอกจากนี้การที่มีเสนทางคมนาคมสายอื่นที่เพิ่มขึ้นมาจากสมัยกอน คือ เสนทางรถไฟสายตะวันออกและ
เสนทางคมนาคมทางบก ไดเเก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ถนนที่ตัด
ผานของจังหวัดฉะเชิงเทราและนอกจากนี้ถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ ถนนศุขประยูร
ถนนศรีโสธรตัดใหม ซึ่งเปนถนนสายหลักที่ตัดผานพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และมีคลองที่สําคัญ
ไดแก คลองลาว คลองโสธร คลองทาไข คลองบานใหมและคลองบางตีนเปด ก็ทําใหมีการขยายตัวไปยัง
พื้นที่บริเวณริมทางรถไฟและบริเวณริมถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ ถนนมรุพงษ ของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 5.15 การคมนาคมทางน้ําของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2)ภาพถายทางอากาศในปพ.ศ. 2510 (ภาพที่ 5.7) ยังไมมีการสรางสะพานเพื่อเชื่อมตอริมสองฝง
แมน้ําที่เชื่อมโยงไปถนนศุขประยูร แตมีเสนทางถนนสายหลัก คือ ถนนแผนดินหลวงหมายเลข 304 ถนน
แผนดินหลวงหมายเลข 314 รวมทั้งถนนสายรองภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อใชเปน
เสนทางคมนาคมภายใน ดังนั้นการใชที่ดินในชวงดังกลาว ประชากรจึงไดเริ่มขยายถิ่นฐานจากริมฝงแมน้ํา
บางปะกงเขามาในสวนของถนนที่มีเสนทางการคมนาคมตัดผาน นอกจากนั้นมีการตัดเสนทางคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2495 ไดเเก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 ซึ่ง
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ฉะเชิงเทรา จึงทําใหมีการขยายตัวมากขึ้นไปทางดานตะวันตกของเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไปตามแนว
ยาวของถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจ ถนนมรุพงษ ถนนศรีโสธรและ ถนนศรีโสธรตัด
ใหม รวมทั้งเริ่มมีการขยายตัวไปตามแนวยาวของถนนแผนดินหมายเลข 3200 และตามริมทางรถไฟสาย
ตะวันออก
3)ภาพถายทางอากาศ ในปพ.ศ. 2534(ภาพที่ 5.8) มีการตัดเสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราที่เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2510 คือ ถนนพระยาศรีสุนทร ถนนประชาสรรค และมีการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง สภาพถนนให ดี ขึ้ น แล ว ยั ง ได มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การใช เ ส น ทางคมนาคมทางรถไฟสาย
ตะวันออก โดยมีการเพิ่มเสนทางรถไฟสายตะวันออก(ฉะเชิงเทรา-บานพลูหลวง) เพิ่มขึ้น จากที่มีสายรถไฟ
สายตะวันออก(กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ)เพียงเสนทางเดียว ทําใหการขยายตัวของเมืองไดเริ่มขยายจากริมฝง
แมน้ําบางปะกงไปจนถึงบริเวณริมเสนทางรถไฟที่ถนนมหาจักรพรรดิ์ ไปตามถนนสุวินทวงศและตาม
แนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ในขณะเดียวกันเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดมีการตัดถนนสายรอง
เพื่อเชื่อมตอภายในเขตเทศบาลใหมากขึ้น ทําใหประชากรไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูตามถนนสายรองมากยิ่งขึ้น
กวาเดิม นอกจากนั้นการสรางสะพานขามไปยังถนนศุขประยูร จึงถือไดวาเปนการเปดโอกาสใหพื้นที่เขต
เทศบาลมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 5.16 สะพานที่ขามไปยังถนนศุขประยูร
4)ภาพถายทางอากาศ การใชประโยชนที่ดินในปพ.ศ. 2542 – ปจจุบัน(ภาพที่ 5.5- ภาพที่5.6) มีการ
ขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น ตั้งแตเสนทางหลวงแผนดิน 314 ไปจนถึง
เสนทางหลวงแผนดิน 304 และขยายไปจนถึงเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 รวมทั้งมีการปรับปรุง
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ที่เชื่อมตอไปยังถนนศุขประยูรขึ้นมาใหม เปนปจจัยในการสงเสริมการขยายตัวของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไปสูฝงตะวันออกของริมแมน้ําบางปะกงอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันการวางผัง
เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกําหนดขอบเขตและกลุมของสวนราชการ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
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การซอนทับ
(Overlay)

ป พ.ศ. 2495

พื้นที่เมืองในป พ.ศ. 2495

ป พ.ศ. 2510

โครงขายถนนหลัก
สะพาน
พื้น พื้นที่เมืองที่ขยายตัวในป พ.ศ. 2510 - - - - - - - - - - โครงขายถนนในป พ.ศ. 2510
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ภาพที่ 5.17 การเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยวิธีการซอนทับ (overlay)
ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2495 กับภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2510

การซอนทับ
(Overlay)
ป พ.ศ. 2510

ป พ.ศ. 2534

ทางรถไฟสายตะวันออกฉะเชิงเทรา - พลูตาหลวง
พื้นที่เมืองในป พ.ศ. 2510
โครงขายถนนหลัก
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ด พื้นที่เมืองที่ขยายตัวในป พ.ศ. 2534 - - - - - - - - - - โครงขายถนนในป พ.ศ. 2534
ภาพที่ 5.18 การเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยวิธีการซอนทับ (overlay)
ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2510 กับภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2534

ป พ.ศ. 2542

โครงขายถนนหลัก
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304

พื้นที่เมืองที่ขยายตัวในป พ.ศ. 2542
โครงขายถนนในป พ.ศ. 2542
ภาพที่ 5.19 การเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยวิธีการซอนทับ (overlay)
ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2534 กับภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2542

ป พ.ศ. 2542

พื้นที่เมืองในป พ.ศ. 2542

ป พ.ศ. 2546

โครงขายถนนหลัก
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ด พื้นที่เมืองที่ขยายตัวในป พ.ศ. 2546 - - - - - - - - - - - โครงขายถนนในป พ.ศ. 2546
ภาพที่ 5.20 การเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยวิธีการซอนทับ (overlay)
ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2542 กับภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2546
วิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
1)การขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จากการศึกษาถึงแนวโนมการขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การขยายตัวของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราสวนใหญจะอยูฝากฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกง เนื่องจากบริเวณนี้เปนแหลงที่ตั้งถิ่นฐานแต
เดิมของเมืองฉะเชิงเทรา โดยเมืองจะขยายตัวออกไปตามเสนทางคมนาคมใหม คือ ทางดานทิศตะวันตก
มีแนวโนมการขยายตัวตอเนื่องจากถนนมหาจักรพรรดิ์ไปตามถนนสุวินทวงศและตามแนวเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 314 ตั้งแตสถานีขนสงใหมไปจนถึงถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314)และ
จะขยายตัวอยูทางดานตะวันตกของถนนศรีโสธรตัดใหม จากบริเวณดานใตของถนนมหาจักรพรรดิถ์ งึ ถนน
เทพคุณากร(ถนนทางเขาวัดโสธร) ซึ่งเปนพื้นที่เปดโลกอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังมีระบบพื้นฐานแตเดิม
รองรั บ ไว อ ยู แ ล ว ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ห ลั ก ในการขยายตั ว เป น ย า นที่ อ ยู อ าศั ย ในอนาคต โดยมี ก ารสร า ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปนในบริเวณที่อยูอาศัย เพื่อดึงดูดการขยายตัวทางดานที่อยูอาศัยของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราใหเปนไปตามแนวทางการใชที่ดินในอนาคต
2)การขยายตัวของกิจกรรม
จากการศึกษาและการวิเคราะหสภาพปจจุบันของพื้นที่ศึกษาในดานตางๆ อีกทั้งการศึกษาวิเคราะห
แผนพัฒนาและโครงการที่เกี่ยวของ การวิเคราะหลักษณะที่เปนปญหา ทําใหสามารถวิเคราะหแนวโนมและ
การขยายตัวของกิจกรรมในดานตางๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวิเคราะหลักษณะแนวโนมของทิศทางการ
ขยายตัวของเมือง เพื่อใชเ ปนข อมูลสําคัญในการสรุป บทบาท หนาที่ของเมื องในอนาคต โดยทําการ
วิเคราะหแยกตามลักษณะของกลุมกิจกรรมที่มีอยูในปจจุบัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1)กิจกรรมพาณิชยกรรมทั่วไป
ในปจจุบันมีแนวโนมวาจะเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อสนองรับตอปริมาณประชากร
และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะบริเวณศูนยพาณิชยกรรม ในสภาพปจจุบันที่มีราคาที่ดินสูงขึ้น
ตลอดจนขอจํากัดในดานกายภาพของยานการคาไมสามารถขยายตัวใหเพียงพอสําหรับประชาชนและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรมที่สําคัญและมีแนวโนมในการขยายตัวในแงธุรกิจที่มีเพิ่มขึ้น ไดแก
กลุ ม อาคารพาณิ ช ย ตึ ก แถว และอาคารที่ พั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ ศู น ย พ าณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่ ศั ก ยภาพสู ง
2.2)กิจกรรมดานตลาดสินคาและการคาสง
โดยทั่วไปลักษณะของกิจกรรมยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในสภาพปจจุบัน ทั้งในดานการซื้อ
ขายและลักษณะของกลุมผูใชบริการ ยังคงสภาพเดิมอยู
2.3)กิจกรรมประเภทสถาบันราชการ
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กลุมของสถาบันราชการสวนใหญจะอยูในบริเวณศูนยราชการ ถนนเรืองวุฒิ,ถนนจุลละนันทและ
บางสวนกระจัดกระจายอยูตามถนนชุมพล การขยายตัวของศูนยราชการนั้นพบวา ปจจุบันในบริเวณศูนย
ราชการของจังหวัดยังมีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตไดอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
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สรุปแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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แนวโนมขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะเปนการขยายตัวไปทางดานตะวันตกของพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไปตามแนวทางของเสนทางคมนาคมทั้งเสนทางคมนาคมหลัก คือ ถนนแผนดิน
หลวงหมายเลข 304 ถนนแผนดินหลวงหมายเลข 314 ซึ่งเปนถนนสายหลักที่เกิดจากการผานของอําเภอ
เมืองฉะเชิงเทราไปยังอําเภอใกลเคียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงเดินทางไปจังหวัดตางๆอีกดวย ดังนั้น
การขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงตองอาศัยปจจัยในเสนทางการคมนาคม ถนนสายหลักของพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในการขยายตัวของพื้นที่สําหรับอนาคต
5.4 การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานจํานวนประชากร
โดยมีอัตราการลดลงของจํานวนประชากรที่เห็นเดนชัดในป พ.ศ. 2547 มีอัตราการลดลงของประชากรถึง
รอยละ 7.44 แสดงใหเห็นไดวาในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่ ประชากรจะ
เขามาอาศัยทํางานแลวกลับไปยังที่พักนอกเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นเมืองในเขตเทศบาลจึงมีแนวโนมใน
การขยายตัวของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในอนาคต(ตาราง5.1)
สวนนอกเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แตอยูในเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรไมแนนอน บางปเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.51 (พ.ศ. 2545) บางปประชากรกลับลดลงถึงรอยละ -1.05
(พ.ศ. 2547) แตสวนมากอัตราการเพิ่มของประชากรนอกเขตเทศบาลแตอยูในเขตอําเภอเมือง จะมีอัตรา
ประมาณรอยละ 1.1 ตอป
ในดานการยายเขาและยายออก พบวา ในปพ.ศ. 2539-2549 มีการยายเขาเพื่อการประกอบอาชีพสูง
ที่สุด ตามดวยเหตุผลของการติดตามครอบครัวและการสมรสตามลําดับ (ตาราง5.2)
ทางด า นโครงสร า งประชากร เทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา เป น ชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
คอนขางสูง โดยมีประชากรในวัยแรงงานถึงรอยละ 67.o4 และมีวัยชราที่ตองเลี้ยงดูเพียงรอยละ 7.16 มี
ขนาดครอบครัวเฉลี่ย 5.6 คน/ครอบครัว และมีแนวโนมของขนาดครอบครัวเล็กลง เนื่องจากการคุมกําเนิดที่
ไดผล
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีอัตราการเกิดลดลงทุกปอยางชาๆ และมีอัตราการตาย
ลดลงทุกป เปนผลใหอัตราการเพิ่มสุทธิเพิ่มขึ้นทุกป แตเนื่องจากประชากรมีอัตราการยายถิ่นออกสูงกวา
อัตราการยายถิ่นเขา ทั้งนี้เพราะประชาชนนิยมมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ซึ่งตั้งอยูภายในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแลวจึงยายออกไปภูมิลําเนาเดิมของตน จึงมีผลใหอัตราการยายถิ่นออกของของ
ประชากรเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสูงขึ้นตามไปดวย
ตารางที่ 5.1 แสดงจํานวนประชากรและรอยละของการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในเขตอําเภอ
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เมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2540-2549
จํานวนประชากร อัตราการเพิ่ม จํานวนประชากรนอก อัตราการเพิ่ม
เขตเทศบาล (คน) (รอยละ/ป)
เขตเทศบาล(คน)
(รอยละ/ป)
84,870
43,794
2540
5.67
89,686
1.34
44,384
2541
0.62
90,245
-0.90
43,982
2542
1.03
91,176
-0.42
43,793
2543
1.00
92,090
0.06
43,820
2544
8.51
99,933
0.14
43,884
2545
0.75
100,683
-1.89
43,053
2546
-1.05
99,616
-7.44
39,846
2547
0.97
100,584
-0.37
39,695
2548
0.90
101,490
-0.25
39,572
2549
ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2549
ป พ.ศ.

120,000
100,000
80,000
จํานวนประชากรเขตเทศบาล (คน)
60,000
จํานวนประชากรนอกเขตเทศบาล
(คน)

40,000
20,000
0

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

แผนภูมิที่ 5.1 การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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ตารางที่ 5.2 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรวัยตาง ๆ ตามกลุมเปาหมายการพัฒนา พ.ศ. 2549
ชาย
หญิง
รวม
วัย (ชวงอายุ)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
เด็ก (0-12 ป)
3,726
50.72
3,620
49.28
7,346
17.01
การศึกษาภาคบังคับ
2,713
50.61
2,648
49.39
5,361
12.41
(8-15 ป)
เยาวชน (15-24 ป)
3,383
49.79
3,411
50.21
6,749
15.62
เจริญพันธุ (15-49 ป) 11,437
47.96
12,411
52.04
23,848
55.21
แรงงาน (13-60 ป)
15,277
48.45
16,257
51.55
31,534
73.00
ผูสูงอายุ
2,117
46.26
2,459
53.74
4,576
10.59
(60 ป ขึ้นไป)
ที่มา: กองวางแผนประชากรและกําลังคน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,2549
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แบงตามกลุมเปาหมายของการพัฒนาป พ.ศ. 2549
จํานวนประชากรมากที่สุดอยูในกลุมแรงงาน(13-60 ป) จํานวน 31,534 คน คิดเปนรอยละ 73.00 รองลงมา
ไดแก กลุมวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) จํานวน 23,848 คน คิดเปนรอยละ 55.21 และกลุมเด็ก (0-12 ป)
จํานวน 7,346 คน คิดเปนรอยละ 17.01

10.59

17.01

เด็ก ( 0-12 ป)
12.41
15.62

การศึกษาภาคบังคับ( 8-15 ป)
เยาวชน ( 15-24 ป)
เจริญพันธุ ( 15-49 ป)

73
55.21

แรงงาน ( 13-60 ป)
ผูสูงอายุ

( 60 ปขึน
้ ไป)

แผนภูมิที่ 5.2 จํานวนและรอยละของประชากรวัยตาง ๆ ตามกลุมเปาหมายการพัฒนา ปพ.ศ. 2549
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ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงสาเหตุและรอยละการยายเขา - ออก ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ชวงป พ.ศ. 2539 – 2549
เขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
รอยละ
รอยละ
สาเหตุ
สถานที่
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ยายเขา ยายออก
ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก
79.92
81.08
45.08 ภาคอื่น
64.21
เพื่อประกอบ
60.62
56.02
อาชีพ
11.54
18.02
18.25 ภาคตะวันออก
15.95
17.34
12.77
ติดตาม
ครอบครัว
8.73 อําเภอเมือง
13.49
12.54
16.10
การสมรส
8.54
11.94 อําเภออื่นใน
6.35
4.86
11.58
เพื่อการศึกษา
จังหวัด
16.00 ตางประเทศ
4.64
3.53
หางานทํา
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
รวม
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย,2549

4.64
16

หา
งาน
ทาํ

การ
สม
รส

เพอ
ื่ ปร
ะก
อบ
อาช
พี
ตดิ
ตาม
ครอ
บค
รวั

0

4.86
11.94

20

12.54
8.73

40

เพอ
ื่ กา
รศก
ึ ษา

60

17.34
18.25

80

60.62
45.08

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีการยายเขาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามาเพือ่ ประกอบ
อาชีพมากที่สุดรอยละ60.62 รองลงมามีการยายเขาเทศบาลเพราะติดตามครอบครัวเขามารอยละ17.34 สวน
การยายออกจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพือ่ ประกอบอาชีพมากที่สุดรอยละ 45.48 รองลงมามีการยายออก
เพราะติดตามครอบครัวรอยละ 18.25

รอยละยายเขา
รอยละยายออก

แผนภูมิที่ 5.3 แสดงรอยละการยายเขา - ออก ของประชากรในเขตเทศบาลชวงปพ.ศ. 2539 - 2549
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ตารางที่ 5.4 แสดงโครงสรางประชากรเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปพ.ศ. 2549 ชวงอายุทุก ๆ 5 ป
ชาย
หญิง
วัย

หมวดอายุ

จํานวน
รวม

รอยละ

0–4

1,051

2.72

5–9

1,340

3.47

10 – 14

1,754

15 – 19

วัยชรา

รอยละ

1,037

2.68

1,379

3.57

4.54

1582

4.09

1,480

3.83

1452

3.76

20 – 24

1,482

3.83

1532

3.96

25 – 29

1,445

3.74

1484

3.84

30 – 34

1,435

3.71

1550

4.01

35 – 39

1,477

3.82

1682

4.35

40 – 44

1,476

3.82

1859

4.81

45 – 49

1,398

3.62

1713

4.43

50 – 54

1,156

2.99

1380

3.57

55 – 59

836

2.16

1077

2.79

60 – 64

604

1.56

724

1.87

65 – 69

504

1.30

721

1.87

70 – 74

363

0.94

546

1.41

75 – 79

219

0.57

368

0.95

80 – 84

109

0.28

201

0.52

85 ขึ้นไป

86

0.22
47.12

153

0.40

20,440

52.88

วัยเด็ก

วัย
แรงงาน

รวม รวมรอย
จํานวน
จํานวน ละของ
รวม
ชวงวัย
วัย

รวม

18,215

4,145

12,185

1,885

18,215

10.72

31.52

4.88

47.12

ที่มา: รายงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2549

รวม รวมรอย
จํานวน ละของ
ชวงวัย
วัย
3,998

10.34

13,729

35.52

2,713

7.02

20,440

52.88
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86

153- 85 201- 80 – 84

109
219

368- 75 – 79

363

546- 70 – 74
721-

65 – 69

724-

60 – 64

10771380-

836

55 – 59

1156
1398

45 – 49

1859168215501484153214521582-

40 – 44

1476

35 – 39

1477

30 – 34

1435

25 – 29

1445

20 – 24

1482

15 – 19

1480

10 – 14

1754
1340

5–9

1379-

0–4

1037-2000

604

50 – 54

1713-

-2500

504

-1500

-1000

-500
หญิง

1051

0

500

1000

1500

2000

ชาย

แผนภูมิที่ 5.4 โครงสรางประชากรเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปพ.ศ. 2549 ชวงอายุทุก ๆ 5 ป
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5.5 การเปลี่ยนแปลงการใชทดี่ ินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 5.5 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2539-2549
พ.ศ. 2539
ประเภทการใชที่ดิน
1. พาณิชยกรรม
2.ที่พักอาศัย
3.ศูนยราชการ

พ.ศ. 2544

พื้นที่ รอยละ พื้นที่ รอยละ พื้นที่ รอยละ
(ไร)
(ไร)
(ไร)
157.6
5.73
164.8 5.81
217.1 6.48
1,256.00
45.63 1,327.70 46.80 1,641.20 48.99
336
12.21
356 12.55
398.7 11.90

4.สถาบันศาสนา
5.สถาบันการศึกษา
6.สถานที่พักผอน
7.อุตสาหกรรมและ
คลังสินคา

121.2
226.4
86.8
118

4.40
8.23
3.15
4.29

118.8
231.6
86.8
130.6

4.19
8.16

8.ปศุสัตว
9.ถนน,ตรอก,ซอย

194.4
256

7.06
9.30

135.6
285

รวม

พ.ศ. 2549

2,752.40

การเปลี่ยนแปลง
พ.ศ. 2539 - 2549
พื้นที่ รอยละ
(ไร)
59.50 9.96
385.20 64.46
62.70 10.49

4.60

118.8
241.1
125
158

3.55
7.20
3.73
4.72

-2.40
14.70
38.20
40.00

-0.40
2.46
6.39
6.69

4.78
10.05

132
318.1

3.94
9.50

-62.40 -10.44
62.10 10.39

100.00 2,836.90 100.00 3,350.00 100.00

597.60 100.00

หมายเหตุ: รอยละ ของการใชที่ดิน ไมรวมที่วาง,แมน้ํา,ลําคลองและพื้นที่เกษตรกรรม
ที่มา: สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ,2549
การใชที่ดินในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีการขยายตัวในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ.2539-2549)
ประเภทการใชที่ดินที่เพิ่มมากที่สุด คือ ที่พักอาศัย,พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม โดยแสดงใหเห็นถึงความ
แตกต า งของการเพิ่ม พื้น ที่ ของการใชที่ดิน ในเขตเทศบาลเมือ งฉะเชิง เทราและยั ง แสดงให เ ห็น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของสัดสวนการใชที่ดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะประเภทการใชที่ดินหลัก ซึ่ง
สะทอนสภาพบทบาทของเมือง ไดเเก พื้นที่สถาบันศาสนาที่มีสัดสวนลดลง จากรอยละ 4.40 เปนรอยละ
3.55 ของพื้นที่เมือง(Urban Area) ในป พ.ศ.2549 สถาบันการศึกษาที่มีสัดสวนลดลง จากรอยละ 8.23 เปน
รอยละ 7.20 ของพื้นที่เมือง ในป พ.ศ.2549 และพื้นที่ปศุสัตวลดลง จากรอยละ 7.06 เปนรอยละ 3.94 ของ
พื้นที่เมือง ในป พ.ศ.2549 ในขณะที่พื้นที่พักอาศัย ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45.63 เปนรอยละ 48.99 ของพื้นที่
เมือง ในป พ.ศ.2549 ,พื้นที่พาณิชยกรรม ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.73 เปนรอยละ 6.48 ของพื้นที่เมือง ในป
พ.ศ.2549 และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ4.29 เปนรอยละ 4.74 ของพื้นที่เมือง
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ในปพ.ศ.2549 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมืองศูนยกลางการปกครองของเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราใหมาเปนเมืองที่มีการคาและที่พักอาศัย
การใชทดี่ นิ พ.ศ. 2539

9.3

7.06

4.29

1. พาณิชยกรรม

5.73

2.ทีพ่ กั อาศัย
3.ศูนยราชการ

3.15

4.สถาบันศาสนา
5.สถาบันการศึกษา

8.23

6.สถานทีพ่ กั ผอน
4.4

7.อุตสาหกรรมและคลังสินคา

12.21

45.63

8.ปศุสตั ว
9.ถนน,ตรอก,ซอย

แผนภูมิที่ 5.5 การใชที่ดินเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2539

การใชทดี่ นิ พ.ศ. 2544
4.6

1. พาณิชยกรรม
10.05

4.78

5.81

2.ทีพ่ กั อาศัย
3.ศูนยราชการ

3.06

4.สถาบันศาสนา
5.สถาบันการศึกษา

8.16

6.สถานทีพ่ กั ผอน

4.19
12.55

46.8

7.อุตสาหกรรมและคลังสินคา
8.ปศุสตั ว
9.ถนน,ตรอก,ซอย

แผนภูมิที่ 5.6 การใชที่ดินเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2544
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การใชพนื้ ที่ พ.ศ. 2549
1. พาณิชยกรรม

4.72
3.94

9.5

2.ทีพ่ กั อาศัย

6.48

3.ศูนยราชการ

3.73

4.สถาบันศาสนา
5.สถาบันการศึกษา

7.2

6.สถานทีพ่ กั ผอน
7.อุตสาหกรรมและคลังสินคา
3.55

11.9

48.99

8.ปศุสตั ว
9.ถนน,ตรอก,ซอย

แผนภูมิที่ 5.7 การใชที่ดินเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2549
5.6 สภาพปญหาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ปญหาที่พบในบริเวณเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสวนใหญจะเปนปญหาเดียวกับเขตเมืองโดยทั่วไป
คือ ปญหาการจราจร ปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งกอสรางชํารุดทรุดโทรม ปญหาที่กลาวมานี้สามารถ
สังเกตเห็นได ซึ่งในการศึกษาปญหาในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาจากการประมวล
ในการออกสํารวจพื้นที่ สังเกตการณ สอบถามประชาชนโดยวิธีการสัมภาษณ ซึ่งจากการรวบรวมขอมูล
สามารถแบงปญหาในพื้นที่ศึกษาออกเปน ปญหาทางกายภาพ ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม
5.6.1 ปญหาทางดานกายภาพ
1)ปญหาเกีย่ วกับอาคารและสิ่งกอสราง
ในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีการทรุดโทรมของอาคารเกาที่มีอายุเกาแก บริเวณ ตลาดบาน
ใหม และบริเวณถนนพานิช มักมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจากสภาพธรรมชาติ เชน ฝน แสงแดด
ความชื้น และความเสื่อมของวัสดุ เนื่องจากการขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง การตอเติมอาคารโดยไม
คํานึงถึงรูปแบบและองคประกอบของอาคารเดิม โดยสวนใหญเมื่อเกิดความชํารุดทรุดโทรมของอาคารหรือ
ความตองการพื้นที่ใชสอย ผูอยูอาศัยมักจะตอเติมอาคารโดยปราศจากความเขาใจในดานสถาปตยกรรมหรือ
มุงเนนการประหยัดคาใชจาย เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและองคประกอบของอาคาร ทําใหรูปแบบอาคาร
เหลานี้ที่มีการตอเติมขึ้นมาใหมมักตางไปจากลักษณะหนาตาของตึกแถวเกาที่สรางจากความพิถีพิถันของ
ชางฝมือในอดีต นอกจากนี้การตอเติมอาคารบานเรือน ยังมีผลตอการรับน้ําหนักของโครงสรางอาคาร เชน
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โครงสรางผนังรับน้ําหนัก เสา คาน ทําใหเกิดการแตกราวของอาคารไดในที่สุด นอกจากนั้นการพัฒนา
อาคารใหม โดยการทุบอาคารเกาเพื่อเปลี่ยนรูปแบบเปนอาคารใหม เพื่อประโยชนใชสอยในกิจการ ทําให
เกิดความไมตอเนื่องของอาคารเกา ทําใหเกิดความสูญเสียเอกลักษณของพื้นที่ไป

ภาพที่ 5.21 สภาพอาคารบริเวณถนนพานิช ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 5.22 สภาพอาคารบานเรือนที่บริเวณตลาดบานใหม ริมแมน้ําบางปะกง
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1.2)ปญหาการใชที่ดินไมเปนระเบียบ
เนื่องจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจในอัตราสูงเมื่อเทียบกับ
อําเภอตางๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกิจกรรมการใชที่ดินหลายประเภทที่กระจัดจายอยูเปนจํานวนมาก
ทําใหเกิดปญหาความไมเปนระเบียบของการใชที่ดินขึ้น เกิดการผสมผสานกันระหวางที่พักอาศัย โรงเรียน
โรงแรม พาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ จึงทําใหเกิดปญหาพื้นที่เสื่อมโทรมไดใน
ที่สุด เนื่องจากกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูตนน้ําจึงมีการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู
แมน้ํา ลําคลอง ทําใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา นอกจากนั้นปญหาที่สําคัญของการใชที่ดินเพื่อการพาณิชยก
รรมที่ถูกจํากัดการขยายตัว เนื่องจากการใชที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมบริเวณศูนยกลางธุรกิจการคาของ
เมืองถูกปดกั้นการขยายตัว คือทางดานทิศเหนือมีสถาบันราชการตั้งอยู ทางดานทิศใตมีแมน้ําบางปะกงซึ่ง
เปนแมน้ําสายหลักขวางกั้นการขยายตัวอยู ทางดานทิศตะวันออกมีคลองทาไขและทางดานทิศตะวันตกมี
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ทําใหการใชที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมไมสามารถที่จะขยายตัวได
สรุปปญหาสําคัญเกี่ยวกับการใชที่ดินเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จําแนกไดดังนี้
- เกิดปญหาการลุกล้ําที่ดิน เชน อาคารที่พักอาศัยมีการตั้งหลักแหลงและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของแมน้ําบางปะกง

ภาพที่ 5. 23 ที่พักอาศัยริมฝงแมน้ําบางปะกง
- เกิ ด ป ญ หาแหล ง เสื่ อ มโทรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในย า นบริ เ วณที่ พั ก อาศั ย เก า และการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของ
สาธารณะ

ภาพที่ 5.24 บริเวณที่พกั อาศัยเกาและการบุกรุกที่ดินของสาธารณะ
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-ปญหาการขาดพื้น ที่สําหรั บการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะยานพื้นที่การคาที่ถูก ปด กั้ นการ
ขยายตัว

ภาพที่ 5. 25 ยานพื้นที่การคาที่ถูกปดกั้นการขยายตัว
1.3)ปญหาการจราจรติดขัด
การจั ด ระบบจราจรภายในเทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา ถนนบางสายไม ส ามารถรองรั บ จํ า นวน
ยานพาหนะที่สัญจรไปมาไดและมีปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะถนนภายในเขตเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราเปนถนนเสนทางหลักที่เชื่อมโยงผานไปยังอําเภอ และจังหวัดใกลเคียง จึงทําใหเกิดปญหาจราจร
ติดขัดคับคั่งและไมเปนระเบียบ เชน บนถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุขประยูรและถนนศุภกิจ
โดยเฉพาะถนนชุมพลและถนนภายในบริเวณตะวันออกกับบริเวณสี่แยกเชิงสะพานบางปะกงฝงตะวันตก
จะมีปริมาณการจราจรสูงโดยเฉพาะในชวงชั่วโมงเรงดวน คือ ในชวงเชาและชวงเย็นของวันทํางาน

ภาพที่ 5. 26 การจราจรติดขัดภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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จากลักษณะของโครงขายถนนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พบไดวามีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน คือ
ยานพาหนะที่จะผานเขาสูถนนชุมพล สวนหนึ่งตองผานจากถนนมหาจักรพรรดิ์เขาไปและเปนบริเวณที่ตัด
กับถนนชุมพล ดังนั้นการพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา พอสรุปไดดังนี้
- เกิดจากการกระจุกตัวของกิจกรรมภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดแก ตลาดสดทั้ง 4 แหง
เชน ตลาดทรัพยสินใหม ตลาดบอบัว ตลาดเกื้อกูลและตลาดบานใหม รวมทั้งกิจกรรมทางการคา การ
บริการในบริเวณตลาดตะวันออกของริมถนนชุมพล สถาบันการศึกษาเชิงสะพานบางปะกง ทําใหพื้นที่เขา
มาใชบริการในบริเวณดังกลาว กอใหเกิดปริมาณการจราจรสูงในบริเวณถนนชุมพล เชิงสะพานบางปะกง
และถนนศุภกิจ โดยเฉพาะชวงเวลาที่เขามาใชบริการในตลาดสดและสถาบันการศึกษา ซึ่งมีเวลาในการใช
บริการทั้งในชวงเชา-เย็น

ภาพที่ 5.27 การกระจุกตัวของกิจกรรมภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- เกิดจากกิจกรรมบางชนิดที่ดึงดูดปริมาณการจราจร ไดเเก สถานีจอดรถ บขส. ภายในบริเวณ
รอบๆ ตลาดสดตะวันออก ที่จอดรถสองแถวและบริเวณตลาดทรัพยสิน ซึ่งอยูใกลกัน ทําใหมีการเพิ่ม
การจราจรบนถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนศุขประยูร เขาสูถนนชุมพล เพื่อเขาจอดยังสถานี บขส. นอกจากนี้
ยังกอใหเกิดความสับสนในบริเวณใกลเคียงกับที่จอดรถ ในเรื่องการเขา-ออกของรถ การจอด การขึ้นลงของ
ผูโดยสาร ประกอบกับการใชบริการของประชาชนในตลาดสด ซึ่งเปนการเพิ่มความสับสนใหกับบริเวณ
ดังกลาว

ภาพที่ 5.28 กิจกรรมที่ดึงดูดปริมาณการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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- เกิดจากปริมาณรถที่ผานเขาเทศบาล เพื่อที่จะไปอําเภอบางน้ําเปรี้ยวทุกคัน จําเปนที่จะตองผาน
ถนนชุมพลและถนนศุภกิจ เพราะไมมีถนนหรือทางเลี่ยงอื่นที่จะผานไปได รถที่ผานมีทั้งรถประจําทาง รถ
สวนตัว และรถบรรทุกสินคา เนื่องจากอําเภอบางน้ําเปรี้ยวเปนอําเภอที่มีโรงสีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
แลวยานพาหนะที่ตองการผานไปยังกรุงเทพฯ พนัสนิคม ชลบุรี ปราจีนบุรี ยังตองผานถนนมหาจักรพรรดิ์
หรือถนนศุขประยูร แมวาในปจจุบันจะมีถนน By Pass ออมเมืองทางดานใตก็ตาม แตยังมียานพาหนะอีก
จํานวนหนึ่งที่ยังคงใชเสนทางเดิมผานอยู จึงทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดได รวมทั้งยังมีปญหาการจัด
เสนทางการจราจรและระบบไฟสัญญาณจราจรไมทั่วถึง
2) ปญหาดานสภาพแวดลอม
2.1) ปญหาน้ําเสียในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
แมน้ําบางปะกงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไหลผานเมืองตางๆ ตั้งแต
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีและไหลลงอาวไทยที่อําเภอบางปะกง ซึ่งประชาชนในเขตพื้นที่แมน้ําดังกลาว
ไหลผานไดใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆและขณะเดียวกันก็เปนแหลงรองรับน้ําทิ้งและของเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมเหลานั้นดวย เปนเหตุใหคุณภาพน้ําในแมน้ําบางปะกงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง สําหรับเขตควบคุม
มาตรฐานคุณภาพน้ําครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตปากแมน้ําบางปะกง คลังน้ํามันของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงจุดบรรจบของแมน้ํานครนายก และ
ปราจีนบุรี จัดอยูในคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 3 (ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ซึ่งมิใชทะเล
สามารถใชอุปโภคบริโภคได โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ รวมถึงสามารถใชเพื่อการเกษตรได)
ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใชเปนประโยชน เพื่อการอุปโภค และ
บริโภคโดยผาน การฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน มลพิษทางน้ํา
ที่เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สามารถแยกแหลงที่มาของมลพิษทางน้ําไดเปน 3 กลุม คือ
1)น้ําเสียจากแหลงชุมชน ประกอบดวยชุมชนขนาดใหญและขนาดยอม ไดแก ยานชุมชนและ
พาณิชยกรรม โรงแรม สถานบริการ สถานที่ราชการ ตลาดสด ตลอดจนบานเรือนของราษฎร ที่ปลูกรุกล้ํา
ในคลองชลประทาน ไดแก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประเมินปริมาณความสกปรกได 11,000 กิโลกรัมตอ
วัน (คาความสมดุลประชากร 35 กรัมบีโอดีตอวัน) และโรงพยาบาลที่ระบายลงสูแมน้ําบางประกง
2)น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตรมีปริมาณความสกปรก
ประมาณ 270 กิโลกรัมตอบีโอดีตอวัน กระจายตัวตามแหลงตางๆ เชน บริเวณบางนา-ตราด บริเวณถนน
ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม บริเวณถนนฉะเชิงเทรา–บางปะกง บริเวณถนนสุวินทวงศ
3)น้ําเสียจากการเกษตรกรรม เกิดจากน้ําเสียจากปศุสัตว เปด ไก สุกร กระบือ น้ําเสียจากการเลีย้ งกุง
กุลาดํา สวนใหญระบายน้ําเสียลงสูแมน้ําบางปะกง 1,400 ตันบีโอดีตอป หรือ 4,000 กิโลกรัมบีโอดีตอวัน
(ไมรวมความสกปรกจากการดูดโคลนเลนกนบอทิ้ง)
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นอกจากนั้นตามสภาพถนนและตรอกซอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่สวนใหญไมมีทอระบาย
น้ํา จึงทําใหการระบายน้ําของเทศบาลมีสภาพไมดีเทาที่ควร ซึ่งรวมถึงสภาพน้ําเสียจากที่อื่นๆไหลมา
รวมกัน ทําใหน้ําเสียไมสามารถที่จะระบายได ทําใหเกิดน้ําขังและเปนน้ําเนาเสีย สงกลิ่นเหม็นสรางความ
เดือดรอนใหแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผนวกกับผูประกอบการหลายแหงไดปลอยน้ํา
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ โดยไมไดรับการบําบัดน้ําเสียใหกลายเปนน้ําที่ดี
กอนที่จะปลอยทิ้ง

ภาพที่ 5.29 น้ําเสียในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2.2) ปญหาดานคุณภาพน้ําของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีความอุดมสมบูรณทางดานแหลงน้ํา เนื่องจากมีแมน้ําบางปะกง ซึ่งเปน
แหลงน้ําที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เปรียบเสมือนเปนเสนเลือดของชาวแปดริ้วมีความยาว 122 กม.
โดยปญหาที่เกิดขึ้นคือ เรื่องคุณภาพของน้ําในแมน้ําบางปะกง ชวงที่ไหลผานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามี
คุณภาพลดต่ําลงทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่เปนเขตชุมชนเมืองหนาแนน เชน ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา คุณภาพน้ําไมเหมาะที่จะนําไปใชในครัวเรือนหรือทําน้ําประปา นอกจากนี้ยังมีปญหา
ผลกระทบตอคุณภาพน้ําแมน้ําบางปะกง กรณีมีเขื่อนทดน้ําบางปะกง ไดเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศน
หลายประการ เชนเกิดความแตกตางของระดับน้ําที่ขึ้นลงจากระดับที่เคยเปน เกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี
สภาพน้ําบริเวณเหนือเขื่อนหยุดนิ่ง ผักตบชวาแพรกระจายหนาแนนทั้งเหนือเขื่อนและทายเขื่อน การเนาเสีย
ของน้ําในแมน้ําบางปะกงและคลองสาขา การพังทลายของตลิ่งบริเวณทายเขื่อน ตลอดจนปญหาจากน้ําเสีย
ทั้งจากชุมชน จากภาคเกษตรกรรม และจากโรงงานอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 5.30 แหลงน้ําที่สําคัญภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2.3) ปญหาน้ําทวมขังของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เดิมเมืองแปดริ้วของเราไมคอยประสบปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่มากนัก เวนแตในบางครั้งที่ระดับ
น้ําในแมน้ําบางปะกงเพิ่มขึ้นมาในระดับที่สูงมาก เปนเหตุใหน้ําในแมน้ําไหลกลับยอนเขามาในทอระบาย
น้ํา สงผลใหน้ําเออลนฝาทอขึ้นมา เมื่อฝนตกทําใหน้ําไมสามารถระบายลงสูแมน้ําโดยตรงได จึงเกิด
ปญหาน้ําทวมขังในบางพื้นที่เปนบางครั้ง ทั้งนี้เปนเพราะโครงสรางของระบบทอระบายน้ําของเทศบาล
เมืองในอดีต เปนระบบที่ปลอยน้ําทิ้งลงสูแมน้ําบางปะกงโดยตรง โดยผานตรงตอระดับน้ําในพื้นที่ ดั้งนั้น
ระดับน้ําขึ้นลงในอดีตจึงสงผลกระทบมายังเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แตดวยระบบการระบายน้ําลงสูแมน้ํา
บางปะกงดังกลาว ยังไดสรางปญหาอีกประการหนึ่งกับแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญที่สุด คือ น้ําเสียทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ถูกปลอยลงสูแมน้ําบางปะกงไมวาจะเปนน้ําทิ้งจากการซักลาง น้ํา
เนาเสียทวมขังตางๆ น้ําเสียที่ถูกสงลงไปในทอระบายน้ํา แมน้ําบางปะกงจึงเปนแหลงรับน้ําเสียแหลง
ใหญ ซึ่งสงผลใหคุณภาพน้ําในแมน้ําบางปะกงมีคุณภาพต่ําลงเรื่อยๆ
2.4)ปญหาจากขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีประมาณ 37 ตันตอวัน ปจจุบันการจัดเก็บขยะของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดประมาณรอยละ 85 โดยการกําจัดขยะใชวิธีเทกองบนพื้น(Open Dumping) และ
วิธีกองบนพื้นแลวเผา(Open Burnning) ซึ่งกอใหเกิดปญหาเรื่องกลิ่น เศษขยะปลิวกระจาย เกิดการปนเปอน
ลงสูแหลงน้ําและการแพรกระจายของเชื้อโรค นอกจากนั้นยังมีขยะติดเชื้อ และกากของเสียอันตราย ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 9,540 ตันตอปและขยะติดเชื้อโรคจากโรงพยาบาล ที่ผลิต
ขยะติดเชื้อ 61 ตันตอป ปจจุบันมีการทิ้งรวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปเปนสวนใหญ อีกสวนหนึ่งสงไปกําจัด
ที่โรงงานกําจัดกากของเสียอันตรายในจังหวัดระยอง
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แหลงเกิดขยะที่สําคัญ ไดเเก บริเวณตลาดสด ยานธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ปริมาณขยะจะ
เพิ่มมากขึ้นในชวงฤดูฝน คือ ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกป เทศบาลดําเนินการจัดเก็บ
ขยะโดยใชรถบรรทุกขยะออกบริการเก็บขยะวันละ 3 เที่ยว โดยเก็บขยะจากถังรองรับขยะที่ตั้งบริการตาม
ถนนสายตางๆ รวมถึงบริเวณตลาดสด ในปจจุบันสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล จึงทําใหสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลมีจํานวนไมเพียงพอเมื่อเทียบกับ
ปริมาณขยะ รวมถึงอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการจัดเก็บขยะ เชน ถังรองรับขยะมีไมเพียงพอตอปริมาณ
ขยะที่เพิ่มขึน้ นอกจากนั้นประชาชนยังขาดความรวมมือ ในการรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง
ทิ้งขยะตามความพอใจ แหลงน้ําที่สําคัญภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
5.6.2 ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ระบบโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
หรือไมเพียงพอตอการเพิ่มจํานวนของประชากร เสนทางหลักที่เขาสูตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะทาง
หลวงหมายเลข 314 (บางปะกง – ฉะเชิงเทรา) ยังเปนหลุมเปนบออยูเปนจํานวนมาก ไมสะดวกในการ
สัญจร เสนทางชํารุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากมีรถบรรทุกสินคาตางๆ วิ่งผานอยูเกือบตลอดเวลา
นอกจากนี้การที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เกิดขึ้น
เปนจํานวนมาก จําเปนที่จะตองเรงรัดการสรางระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท
และเสนทางคมนาคมตางๆใหเพียงพอตอการขยายตัวของเมือง
5.7 วิเคราะหศักยภาพของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
การศึกษาในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหปจจัยทางดานตางๆที่จะมีผลตอบทบาทในการพัฒนาพื้นที่
ศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งปญหาและศักยภาพ
ในการพั ฒ นา เพื่ อ สรุ ป บทบาท หน า ที่ สํ าหรั บ การเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการปรั บ ปรุง ใหเ ป น
แนวความคิดที่เหมาะสมตอไป
5.7.1 การวิเคราะหขอไดเปรียบและศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ศึกษา
ในบริเวณพื้นที่ศึกษา มีปจจัยที่สงเสริมและสนับสนุนใหเปนขอไดเปรียบและศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1)ขอไดเปรียบทางดานทําเลที่ตั้ง
ลั ก ษณะสภาพแวดลอ มที่ ส วยงาม มี ภูมิ ป ระเทศที่ เ หมาะสมแก ก ารจัด เปน เมือ งทอ งเที่ ย วและ
สามารถพัฒนาบริเวณพื้นที่ริมแมน้ําบางปะกงซึ่งอยูติดกับพื้นที่ศึกษา ใหเปนบริเวณสวนสาธารณะหรือกัน
พื้นที่ไวสําหรับการรักษาสิ่งแวดลอมของศูนยกลางการคาและชุมชนเมืองไดอยางเหมาะสม

ภาพที่ 5.31 สวนสาธารณะริมแมน้ําบางปะกง
2)ลักษณะเดนทางดานกิจกรรมรอบพื้นที่
พื้นที่ศึกษาลวนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนบทบาทหลักของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ
2.1)ทางดานเหนือของพื้นที่ศึกษาจะเปนสถานีรถไฟจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีผลทําใหมีศักยภาพใน
การคมนาคมขนสง เปนการสะดวกในการเดินทางเขาถึงพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายิ่งขึ้น นอกจากนั้นยัง
มีสถาบันการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนเมืองศูนยกลางทางดานการศึกษา
โดยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาเป น จํ า นวนมากที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง เช น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ฉะเชิ ง เทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ โรงเรียนดัดดรุณี และเปนเมืองศูนยกลางทางดานการปกครอง โดยมีศูนย
ราชการจํานวนมากที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชน สถานีตําวจ ที่วาการอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พาณิชยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นจึงทําใหพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีลักษณะเดน
ของกิจกรรมรอบพื้นที่อยางเห็นไดชัด
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ภาพที่ 5.32 ลักษณะเดนทางดานกิจกรรมทางดานเหนือของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2.2) ทางดานตะวันออกของพื้นที่ศึกษาจะเปนคลองบานใหม ซึ่งมีตลาดบานใหมเปนตลาดที่มีอายุ
มากกวา 100 ป ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวในชวงวันเสาร-อาทิตยและมีเสนทางคมนาคมทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3200 ที่ไปอําเภอบางน้ําเปรี้ยว นอกจากนั้นยังมีวัดจีนประชาสโมสรและวัดอุภัยภาติกา
รามที่เปนวัดที่มีชื่อเสียงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีตลาดที่สําคัญของเทศบาลที่เปนศูนยกลางทางดาน
พาณิชยกรรมของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชน ตลาดบอบัว ตลาดทรัพยสินใหม ตลาดเกื้อกูลและตลาด
บานใหม ซึ่งถือไดวาเปนแหลงพาณิชยกรรมหลักของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 5.33 ลักษณะเดนทางดานกิจกรรมทางดานตะวันออกของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2.3)ทางดานตะวันตกของพืน้ ที่ศึกษาจัดเปนสถาบันการศึกษา เชน สถาบันราชภัฏราชนครินทร ซึ่ง
เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สถาบันศาสนา(วัดโสธรวรารามวรวิหาร)และ
มีถนนมหาจักรพรรดิ์ เปนแนวทางการขยายตัวจากศูนยกลางการคาเดิม และมีหางสรรพสินคาที่เกิดขึ้นใหม
ในเทศบาล เชน บิ๊กซี คารฟูร และมีสถานีขนสงของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีตลาดขนสง ทําใหมีศักยภาพใน
การคมนาคม เปนการสะดวกในการเดินทางเขาถึงพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 5.34 ลักษณะเดนทางดานกิจกรรมทางดานตะวันตกของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2.4)ทางดานทิศใตของพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่ติดกับแมน้ําบางปะกงและถนนศุขประยูร ซึ่งมีบทบาท
เปนทางการการคมนาคมขนสง ไปยังอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และสามารถรองรับศักยภาพของพื้นที่
ทองเที่ยวดานวัฒนธรรม โดยการลองเรือทางน้ํา ตลอดจนเพิ่มพื้นที่นันทนาการและพักผอนของเมือง

ภาพที่ 5.35 ลักษณะเดนทางดานกิจกรรมทางดานใตของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ดังนั้นจึงทําใหเกิดลักษณะเดนของกิจกรรมในพื้นที่ศกึ ษาที่สวนใหญเปนกิจกรรมพาณิชยกรรม ซึ่ง
มีกิจกรรมประเภทคาปลีก คาสงและอุตสาหกรรม นอกจากนีย้ ังมีสถาบันราชการ สถาบันศาสนาและอาคาร
ประเภทอนุรกั ษ เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
3) ลักษณะเดนทางดานการคมนาคมขนสง
บริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งตั้งอยูบริเวณถนนทางหลวงแผนดิน 304 ถนนทางหลวงแผนดิน 314 และ
ถนนทางหลวงแผนดิน 3200 ซึ่งเปนทางเขาหลักของเมือง ลักษณะเดนเชนนี้ทําใหบริเวณพื้นที่ศึกษามี
ศักยภาพในดานการพัฒนาพื้นที่ เพราะมีขอดี คือ เปนพื้นที่ที่อยูบริเวณเขาทางหลักของเมืองนั่นเอง
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5.7.2 วิเคราะหปญหาและขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
บริ เ วณพื้น ที่ ศึก ษานอกจากจะมีขอดีแ ละขอไดเปรี ย บตางๆ บริเ วณพื้น ที่ศึ กษายั งมีปญหาและ
ขอจํากัดที่มีผลตอการพัฒนาของพื้นที่อยูหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1)ปญหาดานการคมนาคมและการเขาถึงพืน้ ที่ศึกษา
ถนนภายในพื้นที่ศึกษาที่มีปญหาดานการคมนาคมและการเขาถึงพื้นที่มากที่สุด คือ ถนนชุมพล ซึ่ง
เปนถนนสายหลักของเมือง เปนที่ตั้งของตลาดที่สําคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา คือ ตลาดบอบัว ซึ่งเปน
ตลาดตอนเชาที่ มีประชากรมาซื้ ออาหารและ สิน คามากที่สุดในเทศบาลเมื องฉะเชิงเทรา ถนนชุมพล
นอกจากจะเปนสิ่งที่สงเสริมบทบาทของพื้นที่แลว ยังถือเปนขอจํากัดที่สําคัญของพื้นที่ศึกษา เพราะเปน
ถนนสายหลัก ดังนั้นปริมาณการจราจรของถนนสายนี้จึงคอนขางแนนและมีปญหา

ภาพที่ 5.36 ปญหาดานการคมนาคมและการเขาถึงพื้นที่ศึกษา
2)ปญหาและขอจํากัดในดานการขยายตัวของพื้นที่ศึกษา
ปญหาและข อจํากัดในดานการขยายตัวของพื้น ที่ศึกษานี้ เกิดจากการใชที่ดินบริเวณโดยรอบ
ทางดานทิศใตที่ติดกับแมน้ําบางปะกง ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย สําหรับการพัฒนาพื้นที่ศึกษา คือ แมน้ําบาง
ปะกง มีขอจํากัดสําคัญในการขยายตัวของพื้นที่ แตขอดีคือ สามารถใชลักษณะทางธรรมชาติของแมน้ําให
เกิดประโยชนได ทั้งดานการสงเสริมใหเกิดการคมนาคมทางน้ํา เกิดการทองเที่ยวตามริมฝงแมน้ําและใช
พื้ น ที่ ริ ม แม น้ํ า บางปะกงเป น สวนสาธารณะหรื อ เป น พื้ น ที่ สํ า หรั บ รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ใหกับพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 5.37 ปญหาและขอจํากัดในดานการขยายตัวของพืน้ ที่ศึกษา
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3)ปญหาดานสภาพแวดลอมริมแมน้ําบางปะกง
ในการใชประโยชนที่ดินบริเวณริมแมน้ําบางปะกงในปจจุบัน เปนการใชที่ดินพาณิชยกรรมเปน
สวนใหญ ลักษณะอาคารจะเปนอาคารคอนกรีตสูงประมาณ 4 ชั้น และบางสวนจะเปนบานไม 2-3 ชั้น ที่มี
การตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตเดิมซึ่งสรางลุกล้ําเขตที่ดินและบริเวณแมน้ําบางปะกง เปนสภาพที่มีความหนาแนน
สูง ทําใหสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดมุมมองไมดีของพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 5.38 ปญหาดานสภาพแวดลอมริมแมน้ําบางปะกง
5.7.3 การวิเคราะหเพื่อหาศักยภาพในการพัฒนา
การศึกษาวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่ศึกษา ใชวิธีการที่เรียกวา
POTENTIAL SURFACE ANALYSIS ( PSA) เพื่อพิจารณาถึงความพรอมของพื้นที่ในการใชที่ดินเพื่อ
กิจกรรมตางๆ อันเปนแนวทางในการเลือกทําเลที่ตั้งของกิจกรรมการใชที่ดิน ในพื้นที่ศึกษาตามลําดับ
ความสําคัญโดยการกําหนดปจจัยตางๆ ที่หมายถึง สวนหรือสาเหตุสําคัญที่เปนตัวกําหนดประเภทการใช
ที่ดินอันมีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้ง มีขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหดังนี้
1)กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการวิเคราะห
เพื่อวิเคราะหหาศักยภาพในการพัฒนา โดยพิจารณาความเหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ที่เนนการวิเคราะหเพื่อหาลําดับศักยของความเหมาะสมและความพรอมในการพัฒนาพื้นที่สวน
ตางๆ โดยมีเปาหมายพัฒนาเต็มรูปแบบ
2)กําหนดปจจัยตางๆและคาน้ําหนักของปจจัยทีใ่ ชในการวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา
2.1 กําหนดปจจัยตางๆที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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ปจจัย(Factors) หมายถึง สวนหรือสาเหตุสําคัญที่เปนตัวกําหนดประเภทของการใชที่ดินที่มีผลตอ
การกําหนดที่ ตั้งในระดั บที่ แ ตกตางกั น ดังนั้นปจ จัย ที่ใ ชในการวิเ คราะหจึงมุง เน นประเด็นที่เ กี่ ย วกับ
ลักษณะและความพรอมของพื้นที่สวนตางๆ โดยมีปจจัยทางดานกายภาพ(ความพรอมของพื้นที่)และดาน
เศรษฐกิจ(แรงดึงดูดทางเศรษฐกิจ)เปนปจจัยหลัก
ตารางที่ 5.6 ตารางแสดงลักษณะปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ลักษณะของปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพ
ปจจัย
การพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ความหนาแนนของอาคารและที่อยูอาศัยในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา
กายภาพ
ระบบเขาถึงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
พื้นที่อนุรักษในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ตลาดสด/ยานการคาในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เศรษฐกิจ
แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย
ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สังคม
ศูนยราชการในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
แหลงนันทนาการและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา
2.2 การกําหนดคาน้ําหนักของปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา (WEIGHTING OF FACTORS)
คาน้ําหนักของปจจัย คือ สิ่งที่จะอธิบายถึงคาความสําคัญของปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยหลักและปจจัย
รอง เพื่อรวบรวมเปนคาคะแนนรวมของศักยภาพในระดับตางๆ คาน้ําหนักของปจจัยถูกกําหนดขึ้นตาม
ลักษณะของปจจัย โดยแสดงคาออกมาเปนตัวเลข(โดยทั่วไปแลวจะกําหนดใหมีคาประมาณ 2-3 เทา ตาม
ลักษณะของศักยภาพในระดับตางๆ คือ ศักยภาพสูง ศักยภาพปานกลาง ศักยภาพต่ํา)ปจจัยที่มีคาน้ําหนักสูง
ที่สุด คือ ปจจัยทางดานกายภาพ มีคาน้ําหนักของปจจัย 2 เทาและปจจัยทางดานเศรษฐกิจ มีคาน้ําหนักของ
ปจจัย 1 เทา
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ตารางที่ 5.7

ตารางแสดงคาน้ําหนักของปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา ลักษณะของปจจัยใน คาน้ําหนักปจจัยในการ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
การวิเคราะห
วิเคราะหศักยภาพ
ศักยภาพ
1. ความหนาแนนของอาคารและที่อยูอาศัย
กายภาพ
2
2. ระบบเขาถึง
กายภาพ
2
3. พื้นที่อนุรักษ
กายภาพ
2
4. ตลาดสด/ยานการคา
เศรษฐกิจ
1
5.แหลงทองเทีย่ ว
เศรษฐกิจ
1
6.สถาบันการศึกษา
สังคม
0.5
7.โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข/
สังคม
0.5
อนามัย
8. ศูนยราชการ
สังคม
0.5
9.แหลงนันทนาการและสวนสาธารณะ
สังคม
0.5
10.0
รวมคาน้ําหนัก
3) กําหนดตัวชี้และเกณฑในการวัด
จากปจจัยดานตางๆนํามากําหนดตัวชี้หรือดัชนี(INDICATE)และเกณฑในการวัดตามลักษณะของ
ปจจัยที่แตกตางกันออกไป รวมทั้งกําหนด เพื่อนําไปรวมกันเปนคาคะแนนในขั้นตอนสุดทาย ดังนี้
3.1 ลักษณะความหนาแนน เกณฑในการพิจารณาบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยบริเวณดังกลาวจะตองเปนบริเวณพื้นที่โลงเปนสวนใหญ เพื่อความเหมาะสม
ตอการลงทุนในดานเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตรเมือง(URBAN ECONOMIC) คือ บริเวณที่เปนพื้นที่
โลงวาง จะไมมีอุปสรรคตอการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่มากนัก
การพิจารณาวาลักษณะหรือรูปแบบของพื้นที่เปนพื้นที่โลงวาง(OPEN STAGE) จะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับความเหมาะสมในการพัฒนาสูงกวาพื้นที่หรือบริเวณที่มีพื้นที่โลงวางต่ํา ฉะนั้นจึงพิจารณาจาก
ลักษณะความหนาแนนหรือพื้นที่คลุมดินของอาคารเปนสวนนอยหรือเปนที่โลงวาง จะมีศักยภาพในการ
พัฒนามากกวาพื้นที่ที่มีความหนาแนนหรือพื้นที่คลุมดินของอาคารมากกวา โดยแบงลักษณะของความ
หนาแนนออกเปน 3 ระดับ คือ ความหนาแนนระดับนอย(รอยละ40 ลงมา) จะมีคาคะแนนเทากับ 3 ,ความ
หนาแนนระดับปานกลาง (รอยละ40-70) จะมีคาคะแนนเทากับ 2 และความหนาแนนระดับมาก(รอยละ70
ขึ้นไป)จะมีคาคะแนนเทากับ 1
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3.2 ระบบการเขาถึงพื้นที่(ACCESSIBILITY) เปนปจจัยทางดานกายภาพที่มีความสําคัญตอการหา
ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากเกณฑในการพิจารณาตองเปนบริเวณที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ ก็คือ ตองเปนบริเวณที่สะดวกตอการเขาถึงสําหรับยานพาหนะที่ใชในการ
เดินทางทุกรูปแบบ โดยพิจารณาวาความสะดวกในการเขาถึงหรือตําแหนงที่มีความสามารถในการเขาถึงได
ดี จะมีความสัมพันธโดยตรงกับตําแหนงหรือบริเวณที่มีโครงขายของถนนที่ผานพื้นที่ริมถนน จะมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาสูงกวาพื้นที่ในบริเวณที่ลึกเขาไป สําหรับการคมนาคมขนสง ฉะนั้นจึงพิจารณาจาก
ระยะหางที่สามารถเดินจากพื้นที่นั้นๆสูถนนสายหลัก สายรองและสายยอย ตามลําดับ ในระยะทางไมเกิน
500 เมตร โดยแบงลักษณะของความเขาถึงออกเปน 3 ระดับ คือ ระบบการเขาถึงของถนนสายหลัก จะมี
คาคะแนนเทากับ 3 ระบบการเขาถึงของถนนสายรอง จะมีคาคะแนนเทากับ 2 และระบบ การเขาถึงของ
ถนนสายยอย จะมีคาคะแนนเทากับ 1
3.3 พื้นที่อนุรักษ เปนปจจัยทางดานกายภาพที่มีความสําคัญตอการหาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากเกณฑในการพิจารณาบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่จะตอง
เปนบริเวณพื้นที่ที่หางไกลจากการอนุรักษ หางไกลจากศาสนสถานถึงจะมีความเหมาะสมในการพัฒนา
พื้นที่ ฉะนั้นเกณฑการพิจารณาจะใชเกณฑระยะทางที่ใกลกับพื้นที่อนุรักษ ในระยะทางไมเกิน 500 เมตร
โดยแบงในลักษณะของการเขาถึงหรือระยะทางของพื้นที่อนุรักษ ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ การเขาถึง
แหลงพื้นที่อนุรักษที่มีระยะทางนอยกวา 500 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 1 การเขาถึงแหลงแหลงพื้นที่
อนุรักษที่มีระยะทาง 500 – 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 2 และการเขาถึงแหลงพื้นที่อนุรักษที่มี
ระยะทางมากกวา 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 3 ซึ่งเปนพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา
3.4 ตลาดสด/ยานการคา เปนปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอการหาศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา คือ เปนบริเวณที่สะดวกตอการเขาถึงตลาดสด/ยานการคา มีระยะทาง
ที่ใกลกับตลาดสด/ยานการคา ฉะนั้นจึงพิจารณาจากระยะทางที่ใกลกับตลาดสด/ยานการคา ในระยะทางไม
เกิน 500 เมตร โดยแบงลักษณะของการเขาถึงหรือระยะทางของตลาดสด/ยานการคา ซึ่งแบงออกไดเปน 3
ระดับ คือ การเขาถึงตลาดที่มีระยะทางนอยกวา 500 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 3 การเขาถึงตลาดที่มี
ระยะทาง 500 – 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 2 และการเขาถึงตลาดที่มีระยะทางมากกวา 1,000 เมตร
จะมีคาคะแนนเทากับ 1
3.5 แหลงทองเที่ยว เปนปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอการหาศักยภาพในการพัฒนา
พื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา คือ เปนบริเวณที่สะดวกตอการเขาถึงแหลงทองเที่ยว มีระยะทางที่ใกลกับ
แหลงทองเที่ยว ฉะนั้นจึงพิจารณาจากระยะทางที่ใกลกับแหลงทองเที่ยวในระยะทางไมเกิน 500 เมตร โดย
แบงลักษณะของการเขาถึงหรือระยะทางของแหลงทองเที่ยว ออกไดเปน 3 ระดับ คือ การเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวที่มีระยะทางนอยกวา 500 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 3 การเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่มีระยะทาง
500 – 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 2 และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่มีระยะทางมากกวา 1,000 เมตร
จะมีคาคะแนนเทากับ 1
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3.6 สถาบันการศึกษา เปนปจจัยทางดานสังคมที่มีความสําคัญตอการหาศักยภาพในการพัฒนา
พื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เกณฑการพิจารณาบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ ก็คือ ตองเปน
บริเวณที่สะดวกตอการเขาถึงสถาบันการศึกษา มีระยะทางที่ใกลกับแหลงสถานศึกษา ฉะนั้นจึงพิจารณาจาก
ระยะทางที่ใกลกับสถาบันการศึกษาในระยะทางไมเกิน 500 เมตร โดยแบงในลักษณะของการเขาถึงหรือ
ระยะทางของสถาบันการศึกษา ออกไดเปน 3 ระดับ คือ การเขาถึงสถาบันการศึกษาที่มีระยะทางนอยกวา
500 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 3 การเขาถึงสถาบันการศึกษาที่มีระยะทาง 500 – 1,000 เมตร จะมีคา
คะแนนเทากับ 2 และการเขาถึงสถาบันการศึกษาที่มีระยะทางมากกวา 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 1
3.7โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย เปนปจจัยทางดานสังคมที่มีความสําคัญตอการ
หาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เกณฑการพิจารณา คือ บริเวณที่สะดวกตอการ
เขาถึงโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย มีระยะทางที่ใกลกับโรงพยาบาลและศูนยบริการ
สาธารณสุข/อนามัย ฉะนั้นจึงพิจารณาจากระยะทางที่ใกลกับโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข/
อนามัย ในระยะทางไมเกิน 500 เมตร โดยแบงในลักษณะของการเขาถึงหรือระยะทางของโรงพยาบาล
และศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย ออกไดเปน 3 ระดับ คือ การเขาถึงพื้นที่โรงพยาบาลและศูนยบริการ
สาธารณสุข/อนามัย ที่มีระยะทางนอยกวา 500 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 3 การเขาถึงพื้นที่โรงพยาบาล
และศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย ที่มีระยะทาง 500 – 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 2 และการเขาถึง
พื้นที่โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัยที่มีระยะทางมากกวา 1,000 เมตร จะมีคาคะแนน
เทากับ 1
3.8 ศูนยราชการ เปนปจจัยทางดานสังคมที่มีความสําคัญตอการหาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เกณฑในการพิจารณาเปนบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ ก็คือ ตองเปน
บริเวณที่สะดวกตอการเขาถึงศูนยราชการ มีระยะทางที่ใกลกับแหลงศูนยราชการ ฉะนั้นจึงพิจารณาจาก
ระยะทางที่ใกลกับศูนยราชการในระยะทางไมเกิน 500 เมตร โดยแบงในลักษณะของการเขาถึงหรือ
ระยะทางของศูนยราชการ ออกไดเปน 3 ระดับ คือ การเขาถึงศูนยราชการที่มีระยะทางนอยกวา 500 เมตร
จะมีคาคะแนนเทากับ 3 การเขาถึงศูนยราชการที่มีระยะทาง 500 – 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 2
และการเขาถึงศูนยราชการ ที่มีระยะทางมากกวา 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 1
3.9 แหลงนันทนาการและสวนสาธารณะ เปนปจจัยทางดานสังคมอีกปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
หาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เกณฑในการพิจารณาตองเปนบริเวณที่เหมาะสม
สํ า หรั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ก็ คื อ บริ เ วณที่ ส ะดวกต อ การเข า ถึ ง แหล ง นั น ทนาการและสวนสาธารณะ มี
ระยะทางที่ใกลกับแหลงนันทนาการและสวนสาธารณะ ฉะนั้นจึงพิจารณาจากระยะทางที่ใกลกับแหลง
นันทนาการและสวนสาธารณะ ในระยะทางไมเกิน 500 เมตร โดยแบงในลักษณะของการเขาถึงหรือ
ระยะทางของแหลงนันทนาการและสวนสาธารณะ ไดเปน 3 ระดับ คือ การเขาถึงแหลงนันทนาการและ
สวนสาธารณะ ที่มีระยะทางนอยกวา 500 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 3 การเขาถึงแหลงนันทนาการและ
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สวนสาธารณะที่มีระยะทาง 500 – 1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 2 และการเขาถึงแหลงนันทนาการ
และสวนสาธารณะที่มีระยะทางมากกวา1,000 เมตร จะมีคาคะแนนเทากับ 1
ตารางที่ 5.8 แสดงรายละเอียดของเกณฑและระดับคะแนนในแตละปจจัยที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพการ
พัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ปจจัย
เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
3
2
1
1.ความหนาแนนของที่อยู
รอยละของอาคารหรือสิ่งปลูก
นอย
ปานกลาง
มาก
อาศัย
สรางตอพื้นที่ดินรวม
รอยละ40
รอยละ40 - 60
รอยละ
ลงมา
60 – 70 ขึ้นไป
2. ระบบเขาถึง
ถนน (เมตร)
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายยอย
3. พื้นที่อนุรักษ
ระยะหางจากพื้นที่อนุรักษ (เมตร) มากกวา 1,000 500 – 1,000
นอยกวา 500
4. ตลาดสด/ยานการคา
ระยะหางจากตลาด/ยานการคา นอยกวา 500
500 – 1,000 มากกวา 1,000
(เมตร)
5. แหลงทองเที่ยว
ระยะหางจากแหลงทองเที่ยว
นอยกวา 500
500 – 1,000 มากกวา 1,000
(เมตร)
6. สถาบันการศึกษา
ระยะหางจากสถานศึกษา (เมตร) นอยกวา 500
500 – 1,000 มากกวา 1,000
7.โรงพยาบาลและ
ระยะหางจากโรงพยาบาลและ นอยกวา 500
500 – 1,000 มากกวา 1,000
ศูนยบริการสาธารณสุข/
ศูนยบริการสาธารณสุข/อนามัย
อนามัย
(เมตร)
8. ศูนยราชการ
ระยะหางจากศูนยราชการ(เมตร) นอยกวา 500
500 – 1,000 มากกวา 1,000
9.แหลงนันทนาการและ
ระยะหางจากแหลงนันทนาการ นอยกวา 500
500 – 1,000 มากกวา 1,000
และสวนสาธารณะ(เมตร)
สวนสาธารณะ
4) กําหนดขอบเขตและหนวยพื้นที่ที่ใชในการศึกษาทําเปนระบบตาราง(GRID)
4.1) แนวความคิด บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนพื้นที่ที่มีความกวาง มีเสนขอบเขต
คอนขางเดนชัดในรูปของเสนสายตางๆในรอบพื้นที่ ดังนั้นการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะหจึงกําหนด
จากพื้นที่บริเวณที่ถูกลอมรอบจากแนวเขตถนนสายหลักและสายรองตางๆ
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4.2) ขอบเขตและหนวยพื้นที่
พื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 12.76 ตารางกิโลเมตร อยูในพื้นที่วิเคราะหในระบบตาราง
ออกเปนพื้นที่ยอยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง 500 เมตร ยาว 500 เมตร (2,500 ตารางเมตร) จํานวน 227
ชอง
5)การรวบรวมคะแนนและจัดลําดับขั้น
เมื่อใสคะแนนจริง(โดยนําคาน้ําหนักมาคูณคาคะแนน) ของปจจัยตางๆลงในแผนทีแ่ ตละปจจัยแลว
จึงไดนําเอาคาคะแนนที่ไดจากแผนทีย่ อยทั้ง 9 ปจจัย รายละเอียดอยูใ นภาคผนวก
6)สรุปผลการวิเคราะห
- พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง เปนคาคะแนนที่อยูในชวงคะแนนรวม 21 – 30 มีจํานวน 133
ชอง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 7.45 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 58.59 ของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ทั้งหมด โดยจะเปนพื้นที่ที่อยูตามถนนสายหลักและถนนสายรองบางสวน รวมทั้งถนนสายยอย เนื่องจากมี
พื้นที่วางเปลามาก ความหนาแนนของที่อยูอาศัยนอย ทําใหพื้นที่นี้มีศักยภาพในการพัฒนาสูง
- พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาปานกลางเปนคาคะแนนที่อยูในชวงคะแนนรวม 11-20 มีจํานวน
49 ชอง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 2.74 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 21.59 ของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ทั้งหมด โดยเปนพื้นที่ที่อยูตามถนนสายหลักและถนนสายรอง รวมทั้งถนนสายยอยบางสวน ซึ่งมีโอกาสใน
การพัฒนาไดอีก
- พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่ํา เปนคาคะแนนที่อยูในชวงคะแนนรวม 1-10 มีจํานวน 7 ชอง
คิดเปนพื้นที่ประมาณ 0.39 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.08 ของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งหมด
โดยเปนพื้นที่ที่มีตลาดสด มีสถานพยาบาล มีสถานีตํารวจ มีสถานศึกษาอันไดแกบริเวณถนนชุมพลตัดกับ
ถนนศุขประยูร ซึ่งพื้นที่มีความพรอมในทุกๆดาน ประกอบกับมีความหนาแนนของที่อยูอาศัยมากทําใหไม
สามารถพัฒนาตอไดอีก
- พื้นที่ที่ไมสามารถพัฒนาไดเนื่องจากเปนเขตเกษตรกรรม เขตราชการและสถาบันศาสนา ซึ่งถูก
ขอจํากัดทางดานผังเมือง มีจํานวน 38 ชอง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 2.18 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.74
ของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งหมด
โดยสรุปแลวพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายังอยูในกลุมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง
ศักยภาพในการพัฒนาระดับปานกลางและศักยภาพในการพัฒนาระดับต่ํา ดังแสดงในรายละเอียดตอไปนี้
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาในแตละบทที่ผานมาทําใหทราบไดวาองคประกอบอะไรบางที่มีสวนสําคัญที่ชวย
สงเสริมใหเกิดบทบาทในลักษณะตางๆของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเมื่อดูตามพัฒนาการของเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราแลว จะพบวาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทําใหโครงสราง
หลักๆของเมืองทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่พัฒนาเปน
ศูนยกลางของเมืองมากยิ่งขึ้น แตยังคงสภาพโครงสรางของเมืองไวไดคอนขางสมบูรณ ถึงแมวาในชวง
ระยะเวลาหนึ่งจะมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงทางบก มีทางรถไฟตัดผานพื้นที่ มีการตัดถนนตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็สงผลกระทบตอกิจกรรมและบทบาททางเศรษฐกิจภายในเมืองใหเกิด
ความเจริญรุงเรืองอยางมาก แตก็ทําใหเกิดภาวะซบเซาของบทบาทการคมนาคมขนสงทางน้ําที่ลดนอยลงไป
นอกจากนี้ การเปลี่ย นแปลงทิศ ทางในการขยายตั ว ของเมือ งก็ทํา ใหรู ป แบบการตั้ งถิ่ น ฐานมีลัก ษณะที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการตั้งถิ่นฐานที่เขาหาถนนมากขึ้น มีการขยายพื้นที่อยูอาศัยออกมาจากแหลงน้ํามากขึ้น
แตทั้งนี้สภาพพื้นที่ที่เปนอยูโดยรวมก็ยังคงมีเอกลักษณของพื้นที่คอนขางชัดเจน ไมไดถูกทําลายคุณคา
ดั้งเดิมลงไป
นอกจากนั้ นจากการวิ เคราะหศักยภาพในการพัฒนาพื้น ที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา(PSA)
สามารถสรุ ป ได ว า พื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทราน า จะมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอในการพั ฒ นาให เ ป น เมื อ ง
ศูนยกลางทางดานการคาและการทองเที่ยว ในเชิงศาสนสถานและชุมชนเกา รวมทั้งกับความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติที่อยูรวมกัน มีรูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยมีโครงขายการคมนาคมเปนตัวสนับสนุนใหเกิด
การเชื่ อ มโยงในการเข า ถึ ง ของพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งแห ง นี้ นอกจากนั้ น เป น การสนั บ สนุ น ให มี ก ารตั้ ง
ศูนยกลางเมืองใหม บริเวณพื้น ที่ทางดานตะวันตกของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ได จากการวิเคราะห
ศักยภาพพื้นที่ในการพัฒนาโดยจั ดใหเปนเมืองที่อยูอาศัย สถานศึกษา สวนสาธารณะ สถานพยาบาล
ศู น ย ก ารค า และการบริ ก ารอื่ น ๆ เกิ ด ขึ้ น ในพื้น ที่ เ มือ งศู น ยก ลางใหมแ ห งนี้ เ พื่ อ เปน เมือ งที่ร องรั บนิค ม
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณริมถนน 314
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6.2 อภิปรายผลการศึกษา
ในการอภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนการตอบคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคของการศึกษา
ดังนี้
6.2.1 วิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
การตั้งถิ่นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เริ่มจากชวงแรกที่มีกลุมคนเขา
มาอยูอาศัยหลากหลายเชื้อชาติ มีทั้งวัดไทย วัดจีน มัสยิด โบสถ โดยมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว
ตามริมลําคลองและเเมน้ําบางปะกง (River Linear Settlement)ซึ่งมีการขยายตัวออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
ในชวงที่ 2 จะมีการตั้งถิ่นฐานที่กระจายตัวออกไปสูเสนทางคมนาคม ถนน ดังนั้นพื้นที่เกษตรกรรมจึงมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเปนที่อยูอาศัยและมีขนาดของที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในชวงที่ 3 ที่
มีการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยเปนแนวยาวสองขางริมถนนสายหลักเพิ่มมากขึ้น(Road Linear Settlement) มีการ
กระจายตัวของอาคารบานเรือนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากพัฒนาการทั้ง 3 ชวงทําใหเห็นไดวาจากปจจัยทางกายภาพ
มีผลอยางยิ่งตอเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพราะวาหลังจากการขุดคลองที่ใชเชื่อมตอในการเดินทางคมนาคม
ก็มีผลทําใหเกิดการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานทั้งคนไทย คนจีนและคนไทยมุสลิม โดยที่พวกคนเหลานี้ไดเขา
มาตั้งถิ่นฐานบานเรือนเปนการบงบอกถึงความเปนเอกลักษณและวิถีชีวิตของเมืองริมน้ํา แตวาเมื่อมีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพ โดยมีการปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงใหม ทําใหการ
ขนสงสินคามีการเปลี่ยนแปลงจากทางน้ํามาเปนทางบก สงผลใหศูนยกลางทางการคาที่ประกอบกิจกรรม
ตางๆเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําใหเห็นไดวารูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ก็คือ การกระจายตัวออกไปตามแนวเสนทางคมนาคมทางบก ตามแนวยาวของริมถนน
6.2.2สภาพการใช ที่ ดิ น และการเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะทางด า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คมของ
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สภาพการใชที่ดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีศูนยกลางอยูบริเวณเชิงสะพานขามแมน้ําบางปะกง
บริ เ วณริ ม ถนนชุ ม พล บริ เ วณศู น ย ก ารค า ตะวั น ออกพลาซ า และตลาดสด ส ว นทางด า นใต ถ นนมหา
จักรพรรดิ์ เปนที่ตั้งศูนยราชการของจังหวัดฉะเชิงเทราและหนวยงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ
สวนยานที่พักอาศัย รานคายอยและกิจกรรมอุตสาหกรรมจะกระจายตัวอยูโดยรอบเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โดยสรุปการใชที่ดินในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงเปนการใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การพาณิชยกรรม
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หนวยราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญและไมมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพโดยรวมของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภายในเขตเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราที่เปนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําบางปะกงไหลผานกลางเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจากแนวเขต
เทศบาลดานทิศใตไปจดเทศบาลดานทิศเหนือ โดยมีคลองที่สําคัญ ไดเเก คลองทาไข คลองโสธรและคลอง
บานใหม สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจึงมีแนวถนนสายหลักที่ตัดผานจากอําเภออื่นๆเขา
มาภายในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปนจํานวนมาก เชน ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ถนน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 และถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานกายภาพภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีการยายถิ่นที่อยูอาศัยเขามาทํางานภายในเมืองมากขึ้น
เพราะเมืองเปนศูนยกลางทางดานการคมนาคม เปนเมืองหนาดานของทางภาคตะวันออก เปนศูนยกลางใน
ทุกๆดานของจังหวัดฉะเชิงเทรา สงผลทําใหประเภทของการใชที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของที่
อยูอาศัยมีความหนาแนนมากขึ้น การใชที่ดินพาณิชยกรรมมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับจํานวนประชากรที่
เขามาภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ของเทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทราเป น เมื อ งที่ มี ก าร
ประกอบอาชีพทางดานการคาเปนหลัก เปนเมืองศูนยกลางพาณิชยกรรม ศูนยกลางทางการเงินและการ
ธนาคารที่ใหบริการภายในพื้นที่โดยรอบ เปนบริเวณกวางคลอบคลุมหลายพื้นที่และเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
นักทองเที่ยวเขามาสูเมืองเปนจํานวนมากขึ้น สงผลใหเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี
การเปลี่ ย นแปลงทางดา นสั ง คมและวั ฒ นธรรมโดยรวมของเทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทราเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเปนเมืองศูนยกลางการบริการทางสังคมและการศึกษามากขึ้น
6.2.3สภาพปญหาของการใชที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งปญหาทางดานอื่นๆของ
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ปญหาที่เกี่ยวกับการใชที่ดินสาธารณูปโภคและการใชที่ดินสาธารณูปการ เพราะเมืองเกิดการ
ขยายตัวเต็มที่ มีการกระจุกตัวของที่อยูอาศัยบริเวณถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนชุมพล ถนนศุภกิจอยูเปน
จํานวนมาก เกิดความหนาแนนขึ้นบริเวณศูนยกลางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทําใหเกิดปญหาการจราจรที่
ติดขัดในชวงชั่วโมงเรงดวน เพราะเปนเสนทางคมนาคมที่ใชเดินทางผานไปยังอําเภอเมืองอื่นๆโดยรอบ
เกิดปญหาที่อยูอาศัยไมเพียงพอกับความตองการของจํานวนคนที่เขามาทํางาน ปญหาดานสภาพแวดลอม
เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาดานคุณภาพน้ํา ปญหาน้ําทวมขังและปญหาจากขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งปญหาระบบโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไมเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน
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ดังนั้นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในอนาคตของเทศบาลเมืองจึงเปนการขยายตัวไป
ทางดานตะวันตกของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไปตามแนวทางของเสนทางคมนาคมทั้งเสนทาง
คมนาคมหลัก คือ ถนนแผนดินหลวงหมายเลข 304 ถนนแผนดินหลวงหมายเลข 314 ซึ่งเปนถนนสายหลัก
ที่เกิดจากการผานของอําเภอเมืองฉะเชิงเทราไปยังอําเภอใกลเคียง ซึ่งในปจจุบันเปนที่ตั้งของโรงงานขนาด
ใหญ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม นับเปนแหลงงานสําคัญของประชากรในเมือง รวมถึงเดินทางไปจังหวัด
ตางๆอีกดวย ดังนั้นการขยายตัวของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงตองอาศัยปจจัยในเสนทางการคมนาคม
ถนนสายหลักของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในการขยายตัวของพื้นที่สําหรับอนาคต
6.3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
แนวทางการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในอนาคต โดยไดนําผลการศึกษาจากการ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน วิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและความตองการของ
พื้นที่กิจกรรมตางๆมาสรุปรวมเปนแนวความคิด เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกับประโยชนใชสอยใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวางไว
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จากการที่วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งวิเคราะหจาก
ภาพถายทางอากาศ 5 ป ทําใหทราบวาเมืองมีการขยายตัวไปทางดานตะวันตกของเทศบาล ซึ่งเปนพื้นที่โลง
ไมมีเสนทางคมนาคมสายรอง และสายยอยของเมืองตัดผานมากนัก สวนใหญเปนพื้นที่ตาบอด ขาดการ
เขาถึงของการคมนาคม ดังนั้นจึงควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปทางดานตะวันตกของเทศบาล
เพื่อใหเกิดการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เปนการเปดโอกาสใหกับพื้นที่วางเปลาใหมีการใช
ประโยชนของที่ดินมากขึ้น ดังนั้นจึงทําใหทราบไดวาโครงสรางเสนทางคมนาคมทางบก เชน สะพาน
ถนน เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองฉะเชิงเทรา และทําใหเกิดการพัฒนาดานตางๆภายในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตามมา ไดเเก การพัฒนาสาธารณูปโภค(ไฟฟา ประปา โทรศัพท ) การพัฒนา
สาธารณูปการ (สถานศึกษา สถานพยาบาล ฯลฯ) ซึ่งทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกลเคียง
6.3.1เสนอแนะแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ไดจากผลการวิเคราะหศักยภาพ
พื้นที่(PSA)เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
แนวความคิดรวมของการพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แบงออกเปน 3 พื้นที่ ไดเเก
1)พื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาสูง เปนพื้นที่บริเวณริมถนนเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 และ
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ทางฝงตะวันตกของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3200 พื้นที่บริเวณถนนพระยาศรีสุนทร ถนนประชาสรรค ถนนเทพคุณากร
โดยเสนอแนะใหเปนแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต ดังนี้
1.1)แนวการใชที่ดินในการพัฒนาที่โลง ที่วาง
โดยในการพัฒนาที่โลง ที่วางและทางสัญจร จําเปนที่จะตองมีการพิจารณาเพื่อพัฒนาไปตามระบบ
โดยในการพัฒนาพื้นที่โลง ที่วางและทางสัญจร ก็เพื่อรองรับความตองการของประชาชน ซึ่งการพัฒนาก็
เพื่อตอบสนองใหกับประชาชนในพื้นที่ศึกษาและบริเวณขางเคียง รวมทั้งยังเปนการตอบสนองตอการ
ประกอบกิจกรรมตางๆของคนในพื้นที่และยังเปนการพัฒนาไวเพื่อรับกับแนวโนมการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตอี กด วย นอกจากนี้ การที่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีศั กยภาพทางพื้น ที่เ พีย งพอที่จะเป นสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โลง ที่วางและทางสัญจรจึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตอง
ทําใหดีไปในคราวเดียวกัน เพื่อที่จะสงเสริมใหกิจกรรมทางดานการทองเที่ยวมีขึ้นไดอยางเปนระบบ
พื้นที่โลง ที่วาง ในปจจุบันพื้นที่โลง ที่วางมีทั้งที่เปนลาดปูนและลาดดิน โดยที่มีการใชประโยชน
เชน ลานอเนกประสงค ลานออกกําลังกาย รวมทั้งพื้นที่บางแหงที่ถูกปลอยวางไว ซึ่งพื้นที่สวนใหญยังคง
ขาดความสวยงามและรมรื่น รวมทั้งบางแหงก็มีสภาพทรุดโทรม จึงควรมีการปรับปรุงพื้นที่โลง ที่วาง
เหลานี้ใหมีความสวยงาม รมรื่นและสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยเนนการจัดการ
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พื้นที่ที่ไดทําการเสนอแนะไปนี้มีทั้งที่เปนที่สาธารณะและเปนที่ของเอกชน รวมทั้งเปนที่ของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แตถาหากมีการประสานงานกันอยางดีและมีระบบแลว แนวทาง
ดังกลาวก็จะสามารถเปนจริงขึ้นมาได เพื่อที่ประโยชนสูงสุดจะไดตกอยูกับประชาชนภายในพื้นที่เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 6.1 พื้นที่โลง ที่วาง
สวนพื้นที่ทางสัญจร ในปจจุบันการเขาถึงพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สามารถเขาถึงไดโดยทาง
ถนนสายหลัก ซึ่งสภาพของถนนจะมีสภาพที่ชํารุด สวนถนนภายในพื้นที่ก็ไมมีสิ่งสวยงามนาดึงดูดใจ
เทาที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนทางสัญจรเหลานี้ใหเกิดความสวยงาม รมรื่น เพื่อที่จะ
ทําใหเกิดบรรยากาศนาอยูและสรางความประทับใจใหกับผูที่พบเห็น
1.2 )สรางโครงขายถนนสายหลักเพิ่มเติม
เพื่อใชเชื่อมโยงเสนทางหลักของพื้นที่ภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเสนนี้เริ่มตน
จากถนนเทพคุณากรที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ไปทางดานเหนือตัดกับถนนประชาสรรค
ตัดกับถนนพระยาศรีสุนทร เชื่อมโยงกับถนนมหาจักรพรรดิ์ และสรางถนนเสนทางใหมทางดานตะวันออก
ตัดกับทางดานตะวันตก บริเวณถนนมรุพงษ ไปเชื่อมโยงกับถนนประชาสรรค และบริเวณถนนพระยาศรี
สุนทรไปเชื่อมโยงกับถนนมรุพงษ เพื่อทําใหเกิดโครงขายการคมนาคมขึ้นในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและ
ยังเปนการทําใหชวยลดปญหาการจราจรในชวงชั่วโมงเรงดวนไดอีกดวย รวมทั้งเปนการพัฒนาใหเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรามีการกระจายการตั้งถิ่นฐานมาทางดานตะวันตกมากขึ้น เปนการพัฒนาใหเกิดศูนยกลางของ
เมืองอีกแหงหนึ่ง แทนศูนยกลางเมืองเดิมที่มีความหนาแนน รวมทั้งเปดโอกาสจากเสนทางคมนาคมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 314 โดยใหมีศูนยการคา ขนาดใหญเขามาตั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต รวมทั้งส งเสริม ให มีก ารตั ดถนนสายรอง เพื่อสนับสนุนการบริการระบบสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการ เพื่อพัฒนาใหเปนที่อยูอาศัยขึ้นมารองรับประชาชนในอนาคต
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2)พื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาระดับปานกลาง เปนพื้นที่บริเวณริมถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนศุภกิจ
ถนนศุขประยู ร และถนนศรี โสธรตัด ใหม โดยเสนอแนะใหเ ปนแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ดังนี้
2.1)แนวความคิดในการสรางเครือขายถนนสายรอง เพื่อเปดพื้นที่เชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
แนวความคิดนี้คํานึงถึงการจัดระบบเครือขายคมนาคมในพื้นที่ศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เครือขายคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ใหมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกและปลอดภัยใน
ดานการสัญจร รวมทั้งมีเครือขายถนนที่สามารถเขาถึงในสวนตางๆของพื้นที่ไดโดยสะดวก เพื่อใหเกิด
ภาพรวมระหวางการใชที่ดินกับระบบเครือขายคมนาคมใหมีความสัมพันธกัน โดยใหเกิดความเหมาะสม
สอดคลองกับศักยภาพของการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในอนาคต จากขอกําหนดการใชที่ดิน
ของผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทราป 2549 โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ซึ่งถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สีแดงเปนสวน
ใหญ ดังนั้นการศึกษาสภาพปจจุบัน แนวโนมการขยายตัวของศูนยพาณิชยกรรม บทบาทและนโยบาย
ตางๆพบวา มีแนวโนมจะพัฒนาเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมในอนาคต (พื้นที่สีแดง) เพราะศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นที่มีความเปนไปไดสูง อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหยานการคามีความสมบูรณและสัมพันธกับการใช
ที่ดิน ของศูนยกลางพาณิชยกรรมไดอยางเหมาะสม
แนวความคิดในการจัดระบบเครือขายคมนาคมในพื้นที่ศึกษานี้ เพื่อใหมีความสัมพันธกับระบบ
ของการใชที่ดิน มีเครือขายที่เปนระบบและมีความสัมพันธกับศูนยพาณิชยกรรม โครงขายคมนาคมของ
เมือง สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมตาง ๆ ระหวางพื้นที่ของกิจกรรมโดยรอบพื้นที่ศึกษากับกิจกรรมในพืน้ ที่
การคา โดยมีแนวความคิดของการจัดระบบเสนทางคมนาคม ดังนี้
ก) เสนทางเดิมที่ยังคงสภาพไว มีระบบโครงขายที่ดีและมีขนาดของผิวการจราจรที่ดี
ข) เสนทางเดิมที่กําหนดใหมีการขยายผิวการจราจร
จากการวิเคราะหในดานของโครงขายคมนาคมในสภาพปจจุบันของพื้นที่ ทําใหทราบวาในพื้นที่
ศึกษาเปนศูนยกลางคมนาคมขนสงของภาคตะวันออก เพราะมีถนนสายหลักที่ใชเปนเสนทางเชื่อมตอ
ระหวางภาคกลางและภาคตะวันออก 1 เสนทาง คือ ทางหลวงแผนดิน 304 เปนทางหลวงแผนดินที่เชื่อมโยง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนทางหลวง
แผนดินที่มีบทบาทสําคัญที่ทอดผานพื้นที่ตอนในของพื้นที่บริเวณชายฝงตะวันออกตอนเหนือในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงระบบเครือขายคมนาคมที่สําคัญในพื้นที่ศึกษา นอกจากนี้ยังมีถนนสายหลัก
คือ ถนนมหาจักรพรรดิ์-ถนนชุมพล-ถนนศุภกิจ-ถนนศุขประยูร ซึ่งเปนถนนที่เชื่อมโยงติดตอไปยังชุมชน
บริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษาไดอยางสะดวก อีกทั้งยังมีสะพานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304 เปนตัวเชื่อมโยงระหวางฝงใตของแมน้ําบางปะกง ซึ่งเปนการขยายตัวของศูนยกลางการคา
เดิมและจากการวิเคราะหในเรื่องปญหา รวมถึงขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่ทําใหทราบวา ถนนสายรองและ
ถนนสายยอยยังมีปญหาทางดานถนนที่มีผิวการจราจรคอนขางแคบ เครือขายคมนาคมไมเปนระบบไมมี
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ลําดับศักยภาพของระบบถนนที่ดี ถนนสายยอยที่มาเชื่อมตอกับถนนสายหลักมีขนาดเล็กและมีการเชื่อมตอ
กับ ถนนสายหลั ก มากเกินไป ป ญหาตางๆ ดัง กล าวควรที่จ ะมีการปรับปรุ งและการวางแผนออกแบบ
เครือขายคมนาคม เพื่อใหเกิดเครือขายที่เปนระบบ มีความสมบูรณถูกตองตามลําดับศักยของถนนที่ดี
สําหรับรายละเอียดในการปรับปรุง และการเสนอแนะการจัดระบบเครือขายคมนาคมในพื้นที่ดังกลาวมีดังนี้
2.2)ปรับปรุง ถนนมรุพงษและถนนศุภกิจ ใหมีผิวการจราจรขนาดกวางขึ้น เพื่อรองรับกับจํานวน
ยานพาหนะที่สัญจรไปมาในชวงเวลาเรงดวน ใหเปนถนนสายหลักและมีการจํากัดจํานวนถนน ตรอก ซอย
เชื่อมตอกับถนนสายหลัก

ภาพที่ 6.2 ผิวการจราจรของถนนมรุพงษและถนนศุภกิจ
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3) พื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาระดับต่ํา เปนพื้นที่บริเวณริมถนนชุมพล โดยเสนอแนะใหเปนแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดังนี้
3.1)ปรับปรุงถนนชุมพล ใหมีผิวการจราจรที่กวางขึ้น โดยใชเปนเปนถนนที่เชื่อมตอกับถนนพานิช
และวรรณยิ่ง เพื่อรองรับการจราจรและแบงเบาภาระหนาที่จากถนนชุมพล นอกจากนี้แลวยังสามารถใช
เปนทางเขาหลักของพื้นที่ศึกษาไดอีกเสนทางหนึ่ง

ภาพที่ 6.3 ผิวการจราจรของถนนชุมพล ถนนวรรณยิ่งและถนนพานิช
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3.2)ควบคุมความสูงของอาคารบริเวณศูนยกลางเมืองเกา ไมใหมีการปลูกสรางอาคารที่มีความสูง
การพิจารณากําหนดความสูงของอาคารและสิ่งปลูกสรางแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ความสูงไมเกิน 10 เมตรหรือจํานวนชั้นประมาณ 2-3 ชั้น ไดแก บริเวณพื้นที่กลุมกิจกรรมการคา
โดยเฉพาะกลุมของอาคารพาณิชย เพื่อเปดมุมมองสูงและอาคารสูงภายในของพื้นที่
2) ความสูงไมเกิน 20 เมตรหรือจํานวนชั้นประมาณ 4-6 ชั้น ไดเเก อาคารชั้นในสวนที่ตอเนื่องจาก
แนวอาคารชั้นนอก เชน อาคารหางสรรพสินคาขนาดใหญ(COMPLEX) โรงภาพยนตรและอาคารสํานักงาน
บางสวน
3)ความสูงเกินกวา 30 เมตรขึ้นไป ไดเเก อาคารประเภทโรงแรมและอาคารสํานักงานขนาดใหญ
6.3.2 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นทีเ่ ทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองมาประกอบดวย เนื่องจากความหมายของคําวา พัฒนาเมือง คือ การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในเมือง เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของสวนประกอบตางๆ จากสภาพที่ไมพึงปรารถนาไปสูสภาพที่พึง
ปรารถนาอั น เป น เป า หมายที่ ไ ด ตั้ ง ไว ซึ่ ง ในการที่ จ ะพั ฒ นาไปตามทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อ งจํ า เป น ที่ จ ะต อ ง
ทําการศึกษาถึงศักยภาพและเอกลักษณของพื้นที่ รวมทั้งจะตองมีการปรึกษาหารือกัน เพื่อการวิเคราะห
ปญหาและวางแผนในการพัฒนาให เปนไปตามระบบ โดยที่ในแนวทางการพัฒนาพื้น ที่เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา มีขั้นตอนและแนวทางดังตอไปนี้
1)การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสวนใหญ จะมีการพัฒนาไปตามแนวยาวของถนน
แตพื้นที่ริมถนนที่ถูกใชไปคอนขางเต็มที่หรือมีการพัฒนาไปแลวระดับหนึ่ง จึงทําใหพื้นที่ศักยภาพในการ
พัฒนาลดนอยลงไป ดังนั้นพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาเทศบาลเมืองในครั้งนี้จึงเปนพื้นที่กระจุกตัว
ในถนนเสนรองและเปนพื้นที่ขาดการเขาถึงของเสนทางคมนาคม ทําใหเกิดความเหมาะสมที่จะเกิดการ
พัฒนาโดยมีการตัดเสนทางคมนาคมใหเกิดขึ้นใหม เพื่อที่จะรองรับกับการขยายตัวของเมือง รวมทั้งเปนการ
กระจายความเจริญจากศูนยกลางเกามายังศูนยกลางใหมที่เปนพื้นที่วาง
2)พื้นที่ที่ตองควบคุมการพัฒนา พื้นที่สวนนี้จะประกอบไปดวยศาสนสถาน พื้นที่เกษตร พื้นที่เลี้ยง
สัตวน้ํา รวมทั้งพื้นที่ที่อยูติดกับคลองทั้งหมด โดยพื้นที่ควบคุมการพัฒนานี้มีไวเพื่อใหมีการจัดการอยาง
เหมาะสม ไม มีก ารเปลี่ย นแปลงจนทํ าใหเ กิด ความเสีย หาย ทั้ งลัก ษณะของสถาป ตยกรรมทางศาสนา
บานเรือน วิถีชีวิตในการดํารงชีพดวยการเกษตร การจับสัตวน้ําหรือการเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งเปนอาชีพที่มีให
เห็นไดอยางชัดเจนทางพื้นที่ นอกเหนือไปจากการคาขาย ทั้งยังเปนอาชีพที่บงบอกถึงความเปนอยูดั้งเดิม
รวมทั้งความชัดเจนของกลุมคนทางพื้นที่
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ในพื้นที่นี้สามารถที่จะพัฒนาได แตจะตองมีการสอบถามหรือทําการสํารวจจากหลายๆฝาย ทั้งของ
ภาครัฐและจากประชาชนในพื้นที่ โดยในพื้นที่ควบคุมการพัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานี้มีศาสน
สถานที่ สํ า คั ญ ได แ ก บริ เ วณวั ด โสธรวรารามวรวิ ห าร มั ส ยิ ด กลางจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โบสถ ค ริ ส ต
ศาลหลักเมือง วัดปตุลาธิราชรังสฤษฏ วัดจีนประชาสโมสร วัดอุภัยภาติการาม โดยศาสนสถานเหลานี้
ควรให ไ ด รั บ การบู ร ณะซ อ มแซมได เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาให อ ยู ใ นสภาพที่ ดี แต ก็ ไ ม ค วรที่ จ ะรื้ อ ถอนหรื อ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอาคาร เพราะจะทําใหเอกลักษณของตัวอาคารสูญเสียไปและในการบูรณะซอมแซม
ก็ควรที่จะคํานึงถึงจิตใจของผูที่นับถือ รวมทั้งถาเปนไปไดก็ควรที่จะปรึกษาหารือประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันกอน
3)พื้นที่พัฒนา เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางคุณคานอยที่สุดเมื่อเทียบกับในสวนของพื้นที่ขางตน
โดยพื้นที่พัฒนาจะเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไดมากที่สุด พื้นที่พัฒนาที่สําคัญก็คือ ในบริเวณอาคาร
พาณิชยริมถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งในสวนของพื้นที่วางที่เปนที่โลงไมไดทําการเกษตร
หรือเลี้ยงสัตวน้ําหรือเปนลานกีฬา โดยทั้งหมดนี้สามารถจะทําการพัฒนาพื้นที่ใหมีการใชประโยชนใน
ดานอื่นๆ เพื่อที่จะไดเปนการเพิ่มศักยภาพทางพื้นที่
4)พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอยูชวงบริเวณฝงตะวันตกของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจาก
วางแนวทางการพัฒนาใหเกิดเปนถนนโครงขายในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราบริเวณนี้ เปนการทําใหเกิด
การเชื่อมโยงระหวางถนนจากทางดานเหนือคือ ถนนมหาจักรพรรดิ์ ลงมาสูถนนเทพคุณากร จึงเปนการ
สนับสนุนการวางแผนการใชที่ดินในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้ มีพื้นที่โลงวาง
มากมาย ซึ่งจากการที่ทําใหเกิดระบบถนนแบบตาราง เปนการชวยทําใหปญหาที่ดินตาบอดลดจํานวนลง ทํา
ใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ไดจากการทําถนนเสนนี้ จะทําใหพื้นที่ในการเดินทางภายในเขต
เทศบาลลดลง การเดินทางสั้นลง รวมทั้งทําใหเทศบาลมีการจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น ทําใหรายไดของเทศบาล
มีจํานวนมากขึ้น
5)ถนนเสนใหมที่จะเกิดขึ้น ยังเปนตัวนําการเจริญเติบโตมาสูเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากการ
ที่มีถนนเสนใหมเกิดขึ้นและยังเปนถนนที่เชื่อมโยงไปสูเสนทางถนนสายหลักของพื้นที่ จะทําใหมีระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับการขยายตัวของเมือง มีการทําทอระบายน้ํา สราง
โรงเรียนเพิ่มขึ้น มีสถานีตํารวจเพิ่มขึ้น เปนการกระจายความแออัดจากศูนยกลางเมืองเดิมที่อยูริมฝงเเมน้ํา
บางปะกง มายังศูนยกลางใหม เพื่อใหเกิดเปนเมืองที่มีการพัฒนา โดยเปนการกระจายคนใหออกมาจาก
ศูนยกลางเกาเพื่อลดความหนาแนนและเปนการเปดโอกาสใหมีการกระจายการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยมายัง
พื้นที่บริเวณเหลานี้
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6.4 ขอเสนอแนะอื่น
หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามามีสวนในการดําเนินงาน เชน องคกรทองถิ่น ไดแก สํานักงาน
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา สํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย โดยมีแนวทางในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่กําหนดใหมีการจัดการกับพืน้ ที่ เชน
การจัดทําผังการใชที่ดินและการวางแผนเพื่อการจัดการกับพื้นที่มีคุณคาริมแมน้ําบางปะกง การจัดทํา
โครงขายเสนทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงการเขาถึงของพื้นที่เทศบาล โดยมีการประสานงานและปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางหนวยงาน เพื่อเปนการบริหารและจัดการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราใหดียิ่งขึ้น
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