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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของงานวิจัย
ระบบนิเ วศทางทะเลมีบทบาทและความสํ าคัญ เป็ นเวลาช้ านาน สําหรับชุมชนชายฝั ง
ทะเลในหลายประเทศในแทบเอเชี ย อัฟ ริ กาและอเมริ กาใต้ กลุ่ม คนหลากหลายเชื อ& ชาติและ
เผ่าพันธุ์ตงถิ
ั & นฐานบ้ านเรื อนและดํารงชีวิตอยูภ่ ายใต้ สภาพแวดล้ อมทางทะเล เพือพึงพาอาศัยและ
เก็บเกี ยวผลผลิตจากทรัพยากรทางทะเลด้ วยการประกอบอาชีพประมงเป็ นหลัก1 ลักษณะของ
ชุมชนเหล่านี &ในแถบเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศไทย มักจะเป็ น
ชุมชนประมงทีมีการตังถิ
& นฐานเป็ นหลักแหล่งถาวร มีประวัติการตังถิ
& นฐานยาวนานและมีขนาด
แตกต่ า งกั น ตั ง& แต่ ชุ ม ชนเล็ ก ๆ ไปจนถึ ง ชุ ม ชนที มี ค รั ว เรื อ นนั บ เป็ นร้ อย ๆ ครั ว เรื อน ซึ ง
นอกเหนือจากการจับสัตว์นํา& และทรัพยากรชายฝั ง อืน ๆ อันเป็ นกิจ กรรมหลักของมนุษย์ ชาว
ประมงยัง ต้ องพึงพาและใช้ ประโยชน์จ ากทรัพยากรทางทะเลในด้ านอืน ๆ เช่น การสัญจรทาง
นํ า& การใช้ ป ระโยชน์จ ากป่ าชายเลน เป็ น ต้ น สํ า หรับ บางชุม ชนแล้ ว ผลผลิต และประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลโดยตรงเหล่านี & เป็ นพื &นฐานหลักในการดํารงชีวิตของประชากรเลยทีเดียว
สะท้ อนให้ เห็นในภูมิปัญญาท้ องถินทีเกียวข้ องกับการตังถิ
& นฐานให้ สอดคล้ องกับสภาพภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องชุมชน มีการผสมผสานและปรับประยุกต์ใหม่ให้ สอดคล้ องกับการ
เปลียนแปลงอยู่เสมอ2 ก่อให้ เกิดเอกลักษณ์ ของพืน& ที ทัง& ด้ านสถาปั ตยกรรม สภาพแวดล้ อม
พฤติกรรม กิจกรรมและวัฒนธรรมของชุมชน
ในอดีตการใช้ ประโยชน์และการพึงพาอาศัยทรัพยากรทางทะเลมีหลากหลายลักษณะ มี
ขอบเขตจํากัดและตังอยู
& ่บนพื &นฐานความจําเป็ นของชุมชน การตังถิ
& นฐานบ้ านเรื อนและชุมชนใน
สภาพแวดล้ อมของชายฝั งทะเลจึงอาศัยการพึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลักทัง& ทางตรงและ
ทางอ้ อม ทังเรื
&  องของการจับสัตว์นํ &าและผลิตภัณฑ์อืน ๆ จากทะเล ก่อให้ เกิดการตังถิ
& นฐานและ
การขยายตัวของชุม ชนเพื อการประกอบอาชีพ การเกิ ดขึน& ของโรงงานอุตสาหกรรมเพือความ
สะดวกในการขนส่ ง วัต ถุ ดิ บ และการเดิ น ทาง นํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาโครงสร้ างพื น& ฐาน ระบบ

1

วัฒนา สุกณ
ั ศีล, การเปลียนแปลง ปั ญหาและทางเลือกของชุมชนประมง: กรณีศึกษาการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนหมู่บ้านดาโต๊ ะ อําเภอยะหริ ง
จังหวัดปั ตตานี, (สํานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงชลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี, 2539), หน้ า 1.
2
นวณัฐ์ โอศิริ, ภูมิทํศน์ชุมชนป่ าชายเลน ภูมิปัญญาท้ องถินว่าด้ วยการประหยัดพลังงานและความยัง ยืน, (ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 1.

2

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพือตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนในชุมชนทีเพิมมาก
ขึ &นเรื อย ๆ
อย่างไรก็ตาม เมือความสมดุลของทรัพยากรทางทะเลไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประชาชน ทังที
& เกิดจากการเปลียนแปลงทางธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ กล่าวคือ เมือ
ทรัพยากรทางทะเลได้ ถูกแปรรู ปและกลายเป็ นปั จจัยพื &นฐานทีสําคัญสําหรับการเติบโตทางด้ าน
เศรษฐกิจและความเจริ ญของสังคม ความเข้ มข้ นในการใช้ ทรัพยากรทางทะเลในรู ปแบบต่าง ๆ
ภายใต้ การผลิตเชิงพาณิชย์เริ มมีมากขึ &น ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการ
พัฒ นาประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการขยายขอบเขตของชุม ชนเมื อง การพัฒ นาอุต สาหกรรม การ
เจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงต่อชุมชนบริ เวณชายฝั ง
ทะเล 3 ชุม ชนประมงที ตงั & ถิ นฐานบริ เ วณชายฝั ง เริ ม เผชิญ กับการเปลี ยนแปลงวิถีชี วิตและการ
ประกอบอาชี พ จากชาวบ้ า นที เ คยประกอบอาชี พ จับ สัต ว์ นํ า& ในการดํ า รงชีว ิต มีโ อกาสใน
การแสวงหาความหลากหลายในการประกอบอาชี พ เพิม ขึน& เป็ นอาชี พ ที ไ ม่จํ าเป็ นต้ องพึง พา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงอีกต่อไป โดยเฉพาะกิจกรรมการค้ าและบริ การทีหนาแน่นไปตามการ
เข้ าถึงจากเส้ นทางคมนาคมทางบกเป็ นหลัก ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงระบบความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนและลักษณะทางด้ านกายภาพทีเปลียนแปลงตามโอกาสในการประกอบอาชีพ จากระบบ
ความสัมพันธ์ในชุมชนแบบเครื อญาติ กลายเป็ นชุมชนเมืองทีมีประชากรแฝงเพิมขึ &น ตลอดจนการ
ตังถิ
& นฐาน สถาปั ตยกรรมและสิงปลูกสร้ างของชุมชนชายฝั งทะเล ทีสอดคล้ องไปกับการตังถิ
& นฐาน
บริเวณการเข้ าถึงทางบกเป็ นหลัก จึงทําให้ ชมุ ชนชายฝั งทะเลถูกลดบทบาทลงทัง& ๆ ทีเป็ นชุมชนที
มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ของท้ องถินในพื &นทีตา่ ง ๆ ของประเทศ
จังหวัดชลบุรี เป็ นจังหวัดทีมีการเจริ ญเติบโตสูงสุดติดอับดับที 5 ของประเทศ4 รองจาก
กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และภูเก็ต ตามลําดับ เป็ นสถิติของกระทรวงมหาดไทย ทีวัด
จากเศรษฐกิจด้ านการส่งออก รายได้ จากการท่องเทียว การพัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เป็ นจังหวัดชายทะเลทีมีชุมชนดังเดิ
& มและมีความสําคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ ได้ แก่
ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล ประกอบไปด้ วยชุมชนทังหมด
&
12 ชุมชน อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมื องชลบุรี และชุมชนบางส่วนอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
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นวณัฐ์ โอศิริ, ภูมิทํศน์ชุมชนป่ าชายเลน ภูมิปัญญาท้ องถินว่าด้ วยการประหยัดพลังงานและความยัง ยืน, (ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 2.
4
กระทรวงมหาไทย, สถิ ติ ก ารจั ด อั น ดั บ ความเจริ ญเติ บ โตของจั ง หวั ด ในประเทศไทย, [ออนไลน์ ], 2551. แหล่ ง ที ม า:
http://www.moi.go.th/portal, [ 25 สิงหาคม 2552].
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ตําบลบางทราย ชุมชนเหล่านี &ล้ วนเป็ นชุมชนทีอยู่ในพื &นทีศนู ย์กลางหลักของจังหวัด ทังศู
& นย์กลาง
การค้ าการบริการ ศูนย์ราชการ ศูนย์รวมของการเปลียนถ่ายรถขนส่งสาธารณะ เป็ นต้ น
ในอดีตชุมชนเหล่านี &ถูกพัฒนาให้ เป็ นเมืองท่าชายฝั งทะเลภาคตะวันออก มีบทบาทสําคัญ
ในการเป็ นศูน ย์ ก ลางการค้ า ขาย การเดิน เรื อ และการประมง 5 เพราะความอุด มสมบูร ณ์ ข อง
ทรัพยากรทางทะเลทีเป็ นปั จจัยหลักในการดึดดูดให้ ประชาชนเข้ ามาตังถิ
& นฐานเพือการประกอบ
อาชีพในพื &นที สังเกตได้ จากสภาพทัว ไปของชุมชนทีประกอบด้ วยบ้ านทีสร้ างขึ &นบนหาดเลน เรี ยง
รายไปตามสองข้ างของสะพานไม้ ทียืนลงไปในทะเล จึงเกิดการขยายตัวของชุมชนลงไปในทะเล
สอดคล้ องกับรู ปแบบของการประกอบอาชี พประมงชายฝั ง ประกอบกับการเดินทางในทะเลมี
ความสะดวกรวดเร็ วกว่าทางบก จึง ทํ าให้ ผ้ ูคนในพื น& ที โดยรอบเดินทางมายัง ชุม ชนแห่ง นี เ& พื อ
แลกเปลียนและซื &อสินค้ า จนชุมชนกลายเป็ นย่านการค้ าทีสําคัญของจังหวัดชลบุรีในสมัยนัน&
อย่างไรก็ตาม การเกิดกระบวนการเปลียนสภาพชุมชนไปสู่สงั คมสมัยใหม่ ทําให้ ระบบ
โครงสร้ างชุมชนดังเดิ
& มเกิดการเปลียนแปลง ทังในเชิ
&
งกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม จากอดีตทีมี
& นฐานอยูบ่ ริเวณชายฝั งทะเลเพือการประกอบอาชีพประมงชายฝั ง ได้ ถกู ปรับเปลียนให้ เข้ า
การตังถิ
กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ทีมีการพัฒนาระบบคมนาคมทางบก การใช้ ประโยชน์ทีดินและการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีไม่จําเป็ นต้ องพึงพาทรัพยากรทางทะเลโดยตรงอีกต่อไป ประชาชนมีโอกาสใน
การประกอบอาชีพ และการใช้ ประโยชน์ทีดินและการเดินทางมีความหลากหลายมากขึน& การ
ประกอบอาชีพประมงซึงเป็ นอาชีพดังเดิ
& มของชุมชนถูกลดบทบาทลง ทําให้ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไม่เอื &อต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอีกต่อไป จึงเกิดการโยกย้ ายเข้ าหาศูนย์กลาง
ความเจริ ญแห่งใหม่ทีเอือ& ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตทีดีกว่า พื &นทีชายฝั งทะเลจึงขาดการพัฒนา
กลายเป็ นพื &นทีล้าหลัง เกิดปั ญหาทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการสิงแวดล้ อม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ทัง& ๆ ที
เป็ นชุมชนดังเดิ
& มในยุคเริมต้ นของการตังถิ
& นฐานและอยูใ่ นพื &นทีศนู ย์กลางหลักของจังหวัดชลบุรี
ดังนัน& หากสามารถทําความเข้ าใจในโครงสร้ างของชุมชน พัฒนาการและรู ปแบบการตัง&
ถินฐาน ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน รวมไปถึงปั จจัยทีส่งผล
ต่อการเปลียนแปลงของพื น& ที ผ่านความเชื อมโยงทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ชุมชนจากอดีตถึงปั จจุบนั เพือทีจะสร้ างความเข้ าใจต่อการเปลียนแปลงรูปแบบการตังถิ
& นฐานและ
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นพดล ส้ มจีนเทศ, การปรับปรุ งฟื น& ฟูชุมชนชายทะเลเทศบาลเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 1.
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วิถีชีวิตทีมีการเปลียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาทีเกิดขึ &นของชุมชน และสามารถวางแผนพัฒนาพื &นที
ให้ เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน จึงเป็ นทีมาของการศึกษาพัฒนาการของชุมชนบริ เวณสะพาน
เลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี
1.2 คําถามหลักงานวิจัย
ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี มีการเปลียนแปลงอย่างไร และ
ปั จจัยหลักใดทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงนัน& ๆ
1.3 สมมติฐานงานวิจัย
ผลจากการเปลียนแปลงทางด้ านการประกอบอาชีพประมงเป็ นอาชีพค้ าขาย ก่อให้ เกิด
การเปลี ย นแปลงรู ป แบบของที อ ยู่ อ าศัย จากการเข้ าถึ ง ทางบก และขนาดของครั ว เรื อ นที
เปลียนแปลงไปตามระบบความสัมพันธ์ในชุมชน
1.4 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) ศึกษาพัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล ตังแต่
& อดีตถึงปั จจุบนั
2) ศึกษาปั จจัยและผลทีมีตอ่ การเปลียนแปลงของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครัง& นี &เป็ นการวิเคราะห์เพือหาเหตุและผลทีเกิดขึ &นจากปั จจัยต่าง ๆ อันส่งผลต่อ
การเปลียนแปลงของพื &นทีด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยกําหนดรูปแบบการศึกษาไว้ ดงั นี &
1) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลพื &นฐานจากเอกสารทีเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที
เกียวข้ อง ได้ แก่ สํานักงานเทศบาลเมืองชลบุรี สํานักงานเทศบาลตําบลบางทราย องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี สํานักงานโยธาธิการเเละผังเมือง จังหวัดชลบุรี หอสมุดแห่งชาติจงั หวัดชลบุรี
และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2) ศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าทีในหน่วยงานทีเกียวข้ อง แกนนํา
ชุมชนและผู้สูงอายุทีอาศัยอยู่ในชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล ซึงข้ อมูลทีได้ จากการ
สํารวจทางด้ านเอกสารและการสัม ภาษณ์ เพื อนํ าผลที ไ ด้ ไ ปวิเคราะห์ ในเชิง พรรณนาและการ
วิเคราะห์เชิงปริ ม าณตามค่าสถิ ติของข้ อมูลทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ในรู ปแบบของ
ข้ อมูลทุติยภูมิทีได้ จากหน่วยงานของจังหวัด โดยมีขอบเขตทางด้ านเนื &อหาและขอบเขตด้ านพื &นที
ศึกษา รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี &
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1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื &อหา
1) ศึกษาและวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางกายภาพ ตลอดจนลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจ
และสังคมตังแต่
& อดีตจนถึงปั จจุบนั ตามช่วงเวลาสําคัญของพัฒนาการทีเกิดขึ &นในชุมชน โดยใช้
การเกิดของเส้ นทางคมนาคมเป็ นปั จจัยหลักในการแบ่งช่วงเวลาการศึกษาพัฒนาการของชุมชน
เพราะเป็ นปั จ จัย ทางกายภาพที เ ห็ น ได้ ชัด เจนที สุ ด และเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลียนแปลงของชุมชนทีมีการตังถิ
& นฐานอยูบ่ ริเวณริมนํ &าโดยทัว ไป แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงเวลา ได้ แก่
ช่ วงทีหนึง (พ.ศ.2495 - พ.ศ.2511) ในช่วงทียงั คงแสดงลักษณะทางกายภาพดังเดิ
& มของ
ชุมชน ตลอดจนลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในยุคเริมต้ นของการตังถิ
& นฐาน
ช่ วงทีสอง (พ.ศ.2512 - พ.ศ.2546) หลังจากทีมีการเกิดขึ &นของถนนสุขมุ วิททีวางตัวใน
แนวแกนเหนือ-ใต้ ขนานกับถนนวชิรปราการอ้ อมไปทางทิศตะวันออกของชุมชน เป็ นถนนสาย
หลักของภาคตะวันออกทีตดั ผ่านเข้ าสูใ่ จกลางเมืองชลบุรี
ช่ วงทีสาม (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2553) ช่วงเวลาปั จจุบนั ทีมีการเปิ ดให้ บริ การสะพานเลียบ
ชายฝั ทะเล จังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นถนนยกระดับทีมีจุดเริ มต้ นตังแต่
& สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี
ถนนพาสเภตรา ไปตามชายฝั งผ่านชุมชนชายทะเลสิ &นสุดทีซอยข้ างสถานีดบั เพลิง ตําบลบางทราย
2) ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติความเป็ นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ พัฒนาการของชุมชน
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง การใช้ ประโยชน์ ทีดินและอาคาร รู ปแบบความหนาแน่นของมวล
อาคารต่อพืน& ทีว่าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ โครงสร้ างครอบครั ว
ลักษณะประชากร รายได้ ครัวเรื อน และการประกอบอาชีพ
ขอบเขตด้ านพื &นที
พื &นทีชมุ ชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี ตังอยู
& ่ริมชายฝั งทะเลตะวันออก
ของอ่าวไทย ทางตอนเหนือของอําเภอเมืองชลบุรี อยู่ระหว่างเขตการปกครองของเทศบาลตําบล
บางทรายและเทศบาลเมืองชลบุรี ครอบคลุมพื &นทีประมาณ 2.07 ตารางกิโลเมตร มีชมุ ชนทีอยู่
เขตพื &นทีศกึ ษาทังสิ
& &น 12 ชุมชน ได้ แก่ (แผนที 1.1) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี &
ทิศเหนือ
ปิ ดล้ อมด้ วยเส้ นทางสิ &นสุดของสะพานเลียบชายฝั งทะเล
ทิศตะวันออก ปิ ดล้ อมด้ วยถนนวชิรปราการ ถนนพิพิธ
ทิศใต้
ปิ ดล้ อมด้ วยถนนภาสเภตรา
ทิศตะวันตก ปิ ดล้ อมด้ วยสะพานเลียบชายฝั งทะเล
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อ่ าวไทย

แผนที 1.1 ขอบเขตพื &นทีชมุ ชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
คําอธิบายแผนที
ขอบเขตชุมชน

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.5.2 วิธีดาํ เนินการศึกษา
1) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลนัน& แบ่งออกเป็ นการเก็บข้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในส่วนของ
ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นการสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องและประชาชนทีอาศัย
อยู่ในพื &นทีชมุ ชน สําหรับการเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจยั ได้ ทําการรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิจากแหล่ง
ความรู้ ต่าง ๆ ทังหนั
& งสือ เอกสารทางวิชาการจากห้ องสมุด การสืบค้ นทางอินเตอร์ เน็ต และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับเนื &อหาสาระของวิทยานิพนธ์
2) ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนของข้ อมูลทางด้ านกายภาพ จะเป็ นการวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศและแผน
ทีด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) และอธิบาย
ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ที เ กิ ด ขึ น& ระหว่ า งปั จ จั ย ที ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี ย นแปลงของชุ ม ชน กั บ
องค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของพื &นที ด้ วยทฤษฎีและแนวความคิดทีได้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง และการวิเคราะห์ด้วยวิธีตารางไขว้ (Cross Table Analysis)
ประกอบการบรรยายเชิง พรรณนา ซึงเป็ นผลมาจากการเปลี ยนแปลงหรื อพัฒ นาการในแต่ล ะ
ช่วงเวลาสําคัญ ๆ ทีเกิดขึ &นในพื &นที โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแผนทีและตารางข้ อมูล
1.6 ข้ อจํากัดของงานวิจัย
1) การศึกษาพัฒนาการของชุมชนชายทะเลครอบคลุมช่วงระยะเวลายาวนาน ลักษณะ
การศึกษาจึงเน้ นทีภาพรวมเพือแสดงให้ เห็นถึงสาเหตุและผลของการเปลียนแปลงในระดับชุมชน
ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ จึงอาจจะทําให้ ขาดข้ อมูลในเชิงลึกและแสดงให้ เห็นถึงปั จจัยของการ
เปลียนแปลงได้ ไม่ครบทุกประเด็น
2) การนําข้ อมูลทางด้ านกายภาพต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที เป็ นต้ น ซึงอยู่ใน
ช่วงเวลาของอดีตมาประกอบการศึกษา พบว่ามีการสูญหาย ขาดแคลน และบางส่วนเกิดการ
ชํารุ ด การนําข้ อมูลมาใช้ จึงต้ องประกอบกับการสันนิษฐานจากข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ทีมีอยู่
อาจทําให้ เกิดการคลาดเคลือนของข้ อมูลได้
3) การเก็บข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลทีเล่าต่อกันมา เป็ นบทความ
เชิง พรรณนาที อ าจจะมี ก ารต่อเติม จินตนาการของผู้เ ล่าเข้ าไป การนํ าข้ อมูล มาใช้ จึง เป็ นการ
รวบรวมจากหลากหลายแหล่ง ที ม า และนํ า มาวิเ คราะห์ เ พื อสรุ ป หาข้ อ เท็จ จริ ง จึง อาจทํ า ให้
รายละเอียดปลีกย่อยบางส่วนถูกตัดทอนลงไป
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4) สถิติข้อมูลบางอย่างทีมีความจําเป็ นต่อการศึกษาครัง& นี & ยังไม่มีหน่วยงานราชการหรื อ
เอกชนใด ๆ ทําการบันทึกเก็บไว้ ประกอบกับการศึกษาในพื &นทีย้อนหลังไปเป็ นเวลานาน ข้ อมูลที
ได้ จึงเกิดความแตกต่างทัง& ทางลักษณะของการจัดเก็บข้ อมูล ฐานในการเก็ บข้ อมูล เเละความ
ละเอี ยดในการเก็บข้ อมูล การนํ าข้ อมูลมาใช้ จึง ต้ องมี การเรี ยบเรี ยง และเปลียนแปลงหน่วยที
จัดเก็บใหม่ ข้ อมูลทีได้ จึงสามารถบอกแนวโน้ มการเปลียนแปลงได้ เท่านัน& ไม่สามารถชี &ลักษณะ
การเปลียนแปลงโดยละเอียดได้ อย่างสมบูรณ์
5) การเก็บข้ อมูลในระดับชุมชน เนืองจากพื &นทีมีขนาดใหญ่ ประกอบกับข้ อจํากัดทางด้ าน
บุคลากร งบประมาณ การเก็บข้ อมูลจึงต้ องทําการแบ่งกลุ่ม และเลือกโดยใช้ เกณฑ์ชมุ ชนทีอยู่ใน
ขอบเขตของการศึกษา มีรูปแบบน่าสนใจและอยู่ในกําลังของผู้ทําการศึกษา ข้ อมูลทีได้ จึงอาจไม่
ครบถ้ วนทังหมด
&
แต่เพียงพอทีจะใช้ ชี &แจงแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบ และผลทีเกิดขึ &นตามวัตถุประสงค์
1.7 คําจํากัดความทีใช้ ในงานวิจัย
พัฒนาการ6 หมายถึง การทีสิงใดสิงหนึงได้ แปรสภาพจากทีเคยเป็ นอยู่มาเป็ นสภาพใหม่
โดยมีองค์ประกอบของเวลาเป็ นเครื องกํ าหนด ซึงเป็ นการเปลียนแปลงอย่างช้ า ๆ ผลของการ
เปลียนแปลงไม่สง่ ผลต่อความรู้สกึ หรื อวิถีชีวิตของคนมากนัก
ชุมชน หมายถึง หน่วยทางสัง คมทีอยู่เหนือระดับครอบครัวขึน& ไป เป็ นการรวมตัวของ
หลายครอบครัวในพื &นทีเดียวกัน มีรูปแบบการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชือ
ทีคล้ ายคลึงกัน เป็ นสถานทีตงบ้
ั & านเรื อน ประกอบอาชีพ เลี &ยงดูบตุ รหลานและทํากิจกรรมต่าง ๆ
ส่วนใหญ่ ในชี วิตประจําวัน ลักษณะทางเศรษฐกิ จเป็ นแบบเลี ย& งตนเองที จํ ากัดมากกว่าสัง คม
พึง พิงตลาดและการแลกเปลียนอย่างง่าย ลักษณะทางสังคมเป็ นสังคมแบบปิ ด มีความสัมพันธ์กนั
แบบเครื อญาติ ซึง โครงสร้ างทางกายภาพทีเห็นได้ ชดั คือ กลุม่ ของบ้ านเรื อนและการใช้ ทีดนิ
1.8 ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับ
เข้ าใจถึงพัฒนาการและการเปลียนแปลงเชิงพื &นทีของชุมชนจากอดีตถึงปั จจุบนั ตลอดจน
มีความเข้ าใจลักษณะทางด้ านสังคม ซึงอธิ บายผ่านความเชือมโยงกับปั จจัยทางด้ านกายภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน และสามารถนําแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ กบั การศึกษาพื &นที
ชุมชนเมืองอืน ๆ ทีมีพฒ
ั นาการหรื อลักษณะของชุมชนคล้ ายกับพื &นทีศกึ ษา

สมศักดิl ศรี สนั ติสขุ , การเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม: แนวการวิเคราะห์และการวางแผน, (คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536), หน้ า 20.
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากอดีตถึงปั จจุบนั ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี มีพฒ
ั นาการ
ของพืน$ ที เกิ ดขึน$ อย่างเห็นได้ ชัดทัง$ ด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สัง คม อันเกิ ดจากปั จจัยต่าง ๆ ทัง$
ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกชุมชน ดังนันการศึ
$
กษาเพือสืบค้ นและเปรี ยบเทียบพัฒนาการ
ของพื $นทีในช่วงเวลาต่าง ๆ ทีเกิดขึ $น จําเป็ นทีจะต้ องมีการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง เพือสรุปเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั ซึง มีรายละเอียดดังต่อไปนี $
2.1 แนวความคิดเกียวกับชุมชนชายฝั งทะเล
งานวิจัยในครั ง$ นีเ$ ป็ นการศึกษาในระดับขอบเขตของชุมชน ซึงเป็ นชุมชนทีอยู่ริมชายฝั ง
ทะเล มีความแตกต่างจากการศึกษาชุมชนริ มฝั งแม่นํ $าลําคลอง เพราะชุมชนชายฝั งทะเลอาศัย
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรทางทะเลในดํ า รงชี วิ ต โดยตรง แตกต่ า งกั บ ชุ ม ชนริ ม ฝั ง
แม่นํา$ ลําคลองทีอาศัยแหล่งนํ $าเพือการสัญจรไปมาระหว่างพื $นทีเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันการศึ
$
กษา
ครัง$ นี $ จึงเป็ นการศึกษาในบริบทของชุมชนทีอาศัยอยูใ่ นพื $นทีชายฝั งทะเล ซึง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2.1.1 นิยามของชุมชนชายฝั งทะเล
ชุมชนชายฝั งทะเล คือ รูปแบบของชุมชนทีมีการตังถิ
$ นฐานอยู่บริ เวณริ มชายฝั งทะเล โดย
พึงพาอาศัยและเก็บเกี ยวผลผลิตจากทรัพยากรทางทะเลด้ วยการทําประมงเป็ นหลัก และเป็ น
พื $นฐานหลักของการดํารงชีวิต สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนทีผกู พัน
อยูก่ บั ทะเล เป็ นชุมชนทีตงหลั
ั $ กแหล่งถาวรและมีประวัตกิ ารตังถิ
$ นฐานยาวนาน
ชุมชนชายฝั งทะเล ถูกพิจารณาไปตามบทบาทหน้ าที คือขึ $นอยู่กบั ลักษณะภูมิศาสตร์ ทีอยู่
ใกล้ กบั ทะเล1 โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในการประกอบอาชีพและเป็ น
$ นฐานของประชากร มีผลให้ เกิดความต้ องการในการใช้ ทีดิน
แรงดึงดูดให้ มีการอพยพเข้ ามาตังถิ
บริเวณชายฝั งทะเล ซึง Piotr Zaremba2 ได้ กล่าวถึงหน้ าทีของเมืองชายฝั งทะเล ดังนี $
1) ท่าเรื อสําหรับขนถ่ายสินค้ า
2) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกียวกับทะเล เพือตอบสนองความต้ องการในการเดินเรื อและ
ทําการประมง เช่น การรับ-ส่งผลผลิตทางการประมง อูซ่ อ่ มเรื อ เป็ นต้ น
1

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, การตังถิ
$ นฐานมนุษย์ ทฤษฎีเเละเเนวปฏิบตั ิ, (ม.ป.ท, 2536), หน้ า 43.
Piotr Zaremba อ้ างถึงในศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี, บทบาทและความเชือมโยงของสะพานปลาทีมีต่อการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร, (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้ า 15.
2

10

3) ศูนย์กลางพาณิชยกรรมทางทะเล
4) ศูนย์กลางการประมง ท่าเรื อ และโรงงานอุตสาหกรรมทีเกียวข้ องกับการประมง
5) สถาบันอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
นอกจากนี $ ยังมีหน้ าทีเป็ นศูนย์กลางนันทนาการด้ านการท่องเทียว หรื อเมืองตากอากาศ
และท่าเรื อประมงท้ องถินขนาดเล็ก เป็ นต้ น
2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนชายฝั งทะเล
พืน$ ทีบริ เวณชายฝั งทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากแม่นํา$ สายหลักที
มีทางออกสู่ทะเล ทําให้ สภาพทัวไปเป็ นดินเลนปนทราย มีนํา$ ท่วมถึง ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช
สวนและทําไร่นา แต่ลกั ษณะภูมิประเทศดังกล่าวกลับเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของป่ า
ชายเลนและสัตวนํ $าต่าง ๆ และด้ วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการอยู
ใกล้ แหล่งนํา$ สามารถใช้ เป็ นเส้ นทางคมนาคมในการเดินทางไปยังทีตา่ ง ๆ ได้ อย่างสะดวก จึง
ทําให้ บริเวณชายฝั งทะเลกลายเป็ นแหล่งตังถิ
$ นฐานของชุมชนทีประกอบอาชีพจับสัตว์ นํ $ามาตั $งแต่
อดีต บางแห่งมีการเกิดขึ $นของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปสินค้ าทางทะเล และเป็ นท่าเรื อในการ
ขนส่งสินค้ าทีสําคัญ ส่งผลให้ มีการขยายโครงสร้ างพื $นฐาน การบริการอย่างต่อเนือง
ลักษณะการตังถิ
$ นฐานของชุมชนชายฝั งทะเลเป็ นแบบ (Linear settlement)3 เป็ นแนวยาว
ไปตามบริ เวณชายฝั งทะเล ซึงเป็ นผลมาจากการประกอบอาชีพประมงชายฝั ง และเป็ นลักษณะ
การตังถิ
$ นฐานแบบดังเดิ
$ มของไทย4 เนืองจากแหล่งนํ $ามีอิทธิพลต่อการตั $งถินฐานของมนุษย์ แต่
มักมีปัญหาในเรื องของการสัญจรทียาวเกินไป และเมือชุมชนขยายตัวออกไปตามแนวยาวก็จะยิง
สร้ างความลําบากในการสัญจรมากขึ $น องค์ประกอบสําคัญของลักษณทางด้ านกายภาพในแต่ละ
ท้ องถินแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ทังในเรื
$  องของสถาปั ตยกรรม การจัดกลุ่มเรื อนและ
ทีวา่ ง และลักษณะทางสัญจรในชุมชน
แบบแผนการตังบ้
$ านเรื อนของชุมชนชายฝั งทะเล มีลกั ษณะคล้ ายกับชุมชนทีตงถิ
ั $ นฐาน
ตามริ มแม่นํา$ ลําคลองโดยทัว ไปในภาคกลาง กล่าวคือตัวเรื อนจะหันหน้ าออกสูท่ ะเลและถูกจัด
กลุม่ ตามความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ เรื อนทีสร้ างอยูต่ ิดริ มทะเลส่วนใหญ่จะเป็ นเรื อนดังเดิ
$ มหรื อ
เรื อนต้ นตระกูล โดยมีเรื อนของลูกหลานและญาติพีน้องสร้ างอยู่ใกล้ เคียงกันหรื อขยายถัดออกมา
ตามแนวตังฉากกั
$
บทะเล เรื อนแต่ล ะกลุ่ม สามารถเข้ าถึงได้ ด้วยการเดินจากแนวถนนที มักเป็ น
3

นวณัฐ์ โอศิริ, ภูมิทํศน์ชุมชนป่ าชายเลน ภูมิปัญญาท้ องถินว่าด้ วยการประหยัดพลังงานและความยัง ยืน, (ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 33.
4
ระหัตร โรจนประดิษฐ์ , นาวาสถาปั ตยกรรมผังเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์, 2549), หน้ า 9.
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ทางเดิน แคบ ๆ ไปสิ น$ สุด ที ท่ า นํ า$ ซึ ง บริเ วณท่า นํ $าและทางเดิน ใช้ เ ป็ น พื $นทีส ว่ นกลางในการ
ประกอบกิจกรรมเกียวกับการประมง เช่น นําผลผลิตจากทะเลขึ $นจากเรื อ ซ่อมแซมเครื องมือจับ
สัตว์นํ $า คัดแยกและทําความสะอาดสัตว์นํ $าเพือส่งตลาด และเป็ นทีพกั ผ่อนในยามว่างของคน
ชุมชน ซึงทางเดินทีเข้ าสู่กลุ่มเรื อนหากไม่ใช่สะพานไม้ ก็จะถูกพัฒนาเป็ นทางเดินคอนกรี ตเพือ
ความแข็งแรงในการรับนํ $าหนักและความคงทนถาวร การจัดเรื อนในลักษณะเครื อญาตินี $ ก่อให้
เกิดสังคมเอื $อเฟื อ$ เผือแผ่สามารถแบ่งปั นช่วยเหลือกันในด้ านแรงงานและอาหารเมือคราวจําเป็ น
สําหรับสภาพบ้ านเรื อนพื $นถินโดยทัว ไปประกอบด้ วยเรื อนไม้ ยกเสาสูง ซึงสอดคล้ องกับ
สภาพภูมิประเทศทีมีนํา$ ท่วมถึงเป็ นประจํา ส่วนลักษณะทีพกั อืน ๆ มีทั $งแบบเรื อนไม้ สมัยใหม่
และอาคารคอนกรี ตปะปนกันไป ส่วนมากเรื อนพื $นถินจะอยู่ใกล้ ชิดกันไม่มีอาณาบริ เวณหรื อรัว$ กัน
ขอบเขตทีดิน ยกเว้ นเรื อนของผู้มีฐานะดีซึงมักเป็ นชาวไทยเชื $อสายจีนและเรื อนสมัยใหม่ทีมีทีดิน
บริ เวณกว้ างขวาง โดยทัว ไปบ้ านเรื อนจะมีการเปลียนแปลงรู ปแบบและวัสดุอย่างต่อเนือง เรื อน
ดังเดิ
$ มหรื อเรื อนทีสร้ างด้ วยวัสดุท้องถินมีเหลือให้ เห็นอยู่น้อยในปั จจุบนั เพราะสภาพทีตงชุ
ั $ มชน
ต้ องเผชิ ญ กั บ ปั ญหานํ า$ ท่ว มและพื $นดิน ชายฝั  ง ถูก กัด เซาะ ชาวบ้ า นจึง เลือ กที จ ะใช้
รูปแบบโครงสร้ างและวัสดุก่อสร้ างบ้ านเรื อนทีทนั สมัย ทนทาน และไม่ต้องปรับเปลียนบ่อยครัง$
ลักษณะของชุม ชนชายฝั ง ทะเลทีสํ าคัญ อี กอย่างหนึง คือ มี ตลาดถาวรเกิ ดขึน$ เพือเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าขายและแลกเปลียนสินค้ าระดับท้ องถิน มีวดั และศาลเจ้ าจีนเพือสนองตอบต่อ
ระบบความเชือของผู้คนหลากหลายกลุ่มทีมาอยู่รวมกัน ซึงส่วนใหญ่เป็ นชาวจีนอพยพเข้ ามาตัง$
ถินฐานตังแต่
$ สมัยรัชกาลที 3 เป็ นต้ นมา
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการปรับเปลียนโครงสร้ างทางอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน
โดยเฉพาะการพึงพาทรัพยากรทางทะเลมาเป็ นอาชีพรับจ้ างทัว ไป ทําให้ องค์ประกอบสําคัญของ
โครงสร้ างกายภาพดังเดิ
$ มเกิดการเปลียนแปลง บ้ านเรื อนของลูกหลานทีไม่ได้ สืบทอดอาชีพประมง
เมือแยกตัวออกมาก็จะหันมาปลูกเรื อนแบบสมัยใหม่ มีความหนาแน่นสูงขึ $น มีทีว่างระหว่างเรื อน
น้ อ ยลงและมัก จะหันหน้ า ออกสู่ถ นน รู ป แบบเหล่า นี ท$ ํ า ให้ เ กิ ดความแออัด มี ก ารระบายและ
ไหลเวียนของอากาศตํา
2.1.3 ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั งทะเล
ลักษณะสําคัญของชุมชนบริ เวณชายฝั งทะเล คือ เป็ นชุมชนทีพึงพาทรัพยากรทางทะเล
ในการดํารงชีวิตเป็ นหลัก อันเนืองมาจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ประกอบกับ
ข้ อจํากัดในเรื องการขาดแคลนนํา$ จืดและสภาพดินไม่เอื $ออํานวยต่อการเพาะปลูก ประชาชนที
อาศัยอยู่บริ เวณชายฝั งทะเลจึงประกอบอาชีพประมงและการเพาะเลี $ยงสัตว์นํ $าเป็ นหลัก ก่อให้
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เกิดการตัง$ ถินฐานของชุมชนริ มชายฝั งทะเลเพือการประกอบอาชีพ สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะ
ทางด้ านสังคมและกายภาพ ซึงเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนชายฝั งทะเล ทังลั
$ กษณะของที
อยูอ่ าศัย รูปแบบสถาปั ตยกรรม การจัดกลุม่ ของทีอยู่อาศัยตามความสัมพันธ์ของระบบสังคมแบบ
เครื อญาติ เป็ นต้ น ซึงชุมชนประมงต้ องอาศัยประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ในการสังเกตและอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอยูเ่ สมอ ทังในเรื
$  องของฤดูกาล คลืนลมและกระแสนํ $าทีเหมาะสม กับการจับสัตว์
นํ $าชนิดต่าง ๆ เพือประโยชน์ตอ่ การดํารงชีวิตและการทําประมง5
ั$
าประมง
ชาวบ้ านในชุมชนชายฝั งทะเลมีอาชีพแตกต่างกันไปตามความถนัด ซึงมีทงการทํ
ชายฝั ง การจับสัตว์ นํา$ ตามหาดเลน เป็ นต้ น ชุม ชนชายฝั ง ทะเลบางแห่ง มีทีตั $งทางภูม ิศาสตร์
ทีเหมาะสม ทําให้ ชมุ ชนมีความสําคัญในอีกหลายด้ าน เช่น เป็ นทางผ่านระหว่างการเดินทางไปยัง
พื $นทีตา่ ง ๆ จึงเหมาะสมต่อการเป็ นท่าเรื อในการส่งผ่านสินค้ าทางทะเลทีสําคัญ
ในอดีตชุมชนประมงชายฝั งทะเลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภายใต้ เงือนไขระบบเศรษฐกิจ
แบบยังชีพ (Subsistence economy) สิงทีเป็ นผลผลิตจากทรัพยากรทางทะเลส่วนใหญ่ใช้ บริ โภค
ภายในครัวเรื อน แต่อย่างไรก็ตามความหยืนหยุ่นในการตังถิ
$ นฐานของชาวประมงทีผนั แปรไปตาม
ฤดูกาลและจํานวนสัตว์นํา$ ทีมีอยูใ่ นธรรมชาติเป็ นหลัก ขณะทีทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมไม่
เอื $อต่อการเพาะปลูกด้ านการเกษตร ชุมชนจึงไม่สามารถพึง พาและเลี $ยงตัวเองได้ ในด้ านอืน ๆ จึงมี
ความจําเป็ นทีจะต้ องมีการติดต่อแลกเปลียนกับชุมชนภายนอก เพือให้ ได้ มาในสิงทีจําเป็ นสําหรับ
การดําเนินชีวิต ดังนันสิ
$ งทีเป็ นผลผลิตจากทรัพยากรทางทะเลนอกจากจะเก็บไว้ บริ โภคภายใน
ครัวเรื อนแล้ ว ส่วนทีเหลือยังสามารถนําไปแลกเปลียนกับข้ าวปลาอาหารและเครื องใช้ ทีจําเป็ นต่อ
การดํารงชีวิตอืน ๆ เช่น ข้ าวสาร ผัก ผลไม้ วัสดุก่อสร้ างบ้ านเรื อนจากชุมชนในเขตนํ $าจืดทีอยูล่ กึ
เข้ าไปตามแนวลําคลองอีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงในวิถีการผลิตหรื อประสิทธิภาพในการผลิตและปริ มาณ
สัตว์ นํา$ ทีจ บั ได้ เ พิม ขึ $น ซึง เป็ นผลมาจากการพัฒ นาเทคโนโลยีทีช ว่ ยในการเพิม ประสิทธิภ าพ
ในการจับ สัต ว์ นํา$ สอดคล้ อ งกับการขยายตัว ของการผลิต เพื อขายตลาด และความต้ อ งการ
สัต ว์ นํ า$ จากชุม ชนอื น ๆ ทั $งใกล้ แ ละไกล ประกอบกับการพัฒ นาเครื อข่า ยการขนส่ง และการ
คมนาคมทางบกตามแผนพัฒ นาของรั ฐ ที ช่ว ยกระจายการเคลื อ นย้ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ สัต ว์ นํ า$ ไป
ได้ กว้ างขวางมากขึ $น ซึงโครงสร้ างและระบบตลาดของประเทศเหล่านี $ล้ วนส่งผลให้ การดํารงชีพ

5

นวณัฐ์ โอศิริ, ภูมิทํศน์ชมุ ชนป่ าชายเลน ภูมิปัญญาท้ องถินว่าด้ วยการประหยัดพลังงานและความยัง ยืน, (ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 23.
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และวิถีชีวิตทังในด้
$ านการผลิตและบริ โภคของชุมชนประมงถูกกําหนดโดยปั จจัยภายนอกมากขึ $น6
ชุม ชนประมงที อาศัยจับสัตว์ นํา$ เป็ นหลักไม่เ พียงแต่ต้องมีการพัฒ นาเทคนิคการจับสัตว์นํ $าให้
ได้ ประสิทธิภาพ มากขึ $นเท่านัน$ หากยังได้ มีการปรับเปลียนและเริ มทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน ๆ
เพือหารายได้ เสริ มเพิมขึ $นตามระบบเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงไป เพือยกระดับคุณภาพชีวิตทีดีของ
ครอบครัว
ปั จจุบนั หลายครัวเรื อนในพื $นทีชายฝั งทะเลไม่ได้ ออกเรื อจับสัตว์นํ $าเอง เนืองจากมีคา่ ใช้
จ่ายสูง แต่จะรับจ้ างทําประมงและรับจ้ างแปรรูปสินค้ าทางทะเลแทน โดยทัว ไปคนเชื $อสายจีนทํา
การค้ า ขาย ส่วนคนไทยและคนนอกพื น$ ที ซึง มี ทัง$ แรงงานต่างด้ าวและกลุ่ม คนที อ พยพเข้ ามา
ชัว คราวเพือเป็ นลูกจ้ างประมงพื $นบ้ าน แต่อย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพประมงมีแนวโน้ มลดลง
เนืองจากทรั พยากรสัตว์ นํา$ ลดลง ทําให้ มีรายได้ ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ชาวบ้ านต้ องเปลียนอาชีพไปเป็ นลูกจ้ างตามโรงงานอุตสาหกรรม ทําการค้ าขาย หรื อ
แม้ กระทัง ละทิ $งถินฐานบ้ านเกิดเพือไปแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพยังแหล่งอืน ๆ
2.1.4 ระบบความเชือและสังคมของชุมชนชายฝั งทะเล
ชุมชนประมงพึงพาและผูกพันกับสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติในแง่เศรษฐกิจและการยังชีพ
แต่ผ ลผลิ ตผลทางประมงมัก ไม่แ น่นอน เพราะต้ องขึน$ อยู่กับ ปั จ จัยทางธรรมชาติหลากหลาย
ประการ ดังนันชุ
$ มชนจึงจําเป็ นต้ องหาทีพึงเพือสร้ างขวัญและกําลังใจในการออกทะเล เพือให้ ได้
สัตว์นํ $าในปริมาณทีเพียงพอต่อการดําเนินชีวิต
ระบบความเชือและประเพณี ของชุมชนประมงในแถบชายฝั งทะเลของอ่าวไทย มีความ
เกียวข้ องกับวัฒนธรรมจีนอยู่ไม่น้อย เนืองจากบรรพบุรุษของประชากรส่วนใหญ่ซึงเป็ นชาวจีน ได้
นําขนบธรรมเนียบและประเพณี ความเชื อในเรื องเทพเจ้ าและวิญญาณเข้ ามาด้ วย ในปั จ จุบัน
วิถีทางวัฒนธรรมความเชือของชุมชนประมงเชื $อสายจีนตามชายฝั งทะเลทางภาคตะวันออกได้ มี
การผสมผสานกับคติความเชือของไทยอย่างกลมกลืน ทําให้ คนรุ่ นต่อ ๆ มาค่อย ๆ ปรับตัวไม่ยึด
ติ ด เคร่ ง ครั ด กั บ ขนบธรรมเนี ย มดั ง$ เดิ ม มากจนเกิ น ไป หากแต่ ค ลี ค ลายให้ สอดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมร่ วมสมัยเพื อเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิตที ดี มีความสงบสุขและความเรี ยบร้ อยให้
เกิดขึ $นในสังคม ซึง สะท้ อนให้ เห็นในลักษณะดังต่อไปนี $

6

วัฒนา สุกณ
ั ศีล, การเปลียนแปลง ปั ญหาและทางเลือกของชุมชนประมง : กรณีศึกษาการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนหมูบ่ ้ านดาโต๊ ะ อําเภอยะหริ ง
จังหวัดปั ตตานี, (สํานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงชลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี, 2539), หน้ า 20.
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1) วัดและศาลเจ้าจี น ในสมัยรัชกาลที 2 จนถึงรัชกาลที 5 ชาวจีนอพยพเข้ ามาตังถิ
$ นฐาน
ในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก7 ซึงช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาทีภาคใต้ ของประเทศจีนเกิด
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทังภั
$ ยธรรมชาติและการเมือง ชาวจีนทีอพยพเข้ ามาในประเทศไทยได้ กลายเป็ นผู้
มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกลุ่มทีเข้ ามาตังถิ
$ นฐานบริ เวณชายฝั งทะเลจะมี
บทบาทในการทําการประมงเป็ นอย่างมาก8 หลักฐานสําคัญทีแสดงให้ เห็นถึงร่องรอยวัฒนธรรมจีน
ของชุมชนประมง คือการสร้ างศาลเจ้ าประจําหมู่บ้าน เมือแรกเริ มการตังถิ
$ นฐานนัน$ ศาลเจ้ าเป็ น
สถานทีแรกทีชมุ ชนร่วมกันจัดสร้ างเพือใช้ ประกอบพิธีกรรมและเป็ นศูนย์กลางของหมู่บ้าน และมัก
สร้ างบนทํ า เลที เ รี ย กว่ า “ชี พ จรของมัง กร” กล่ า วคื อ ด้ า นหน้ า ติ ด ทะเลหรื อ แหล่ ง นํ า$ มีพื $นที
ด้ านหลังสูงเป็ นเนินเขา หรื อถ้ าหากพื $นทีตงเป็
ั $ นทีราบ ศาลเจ้ าก็จะสร้ างบนฐานสูงเป็ นสัญลักษณ์
เพือแสดงถึงความสําคัญเหนือสิงก่อสร้ างอืน ๆ ในชุมชน
ขณะทีวัดในชุมชนชายฝั งทะเลโดยส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในชุมชนเหมือนอย่างศาลเจ้ าจีน
โดยจะอยู่แยกต่างหากจากชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียง เพือความสะดวกในการก่อสร้ างและใช้ พื $นที
ได้ อย่างกว้ างขวาง เป็ นสถานทีประกอบกิจกรรมเนืองในวันสําคัญทางศาสนาและงานทีเกียวข้ อง
กับวิถีชีวิต เช่น พิธีอปุ สมบท พิธีฌาปนกิจศพ เป็ นต้ น
2) ระบบคุณค่าและความสัมพันธ์ ในสังคม ระบบความเชือและความสัมพันธ์ทางสังคม
ของชุมชนประมง ทีมีระบบการยังชีพแบบพอเพียง มีรากฐานมาจากการเคารพธรรมชาติและเพือน
มนุษย์ด้วยกันเอง ชาวบ้ านจะถือว่าทุกคนสามารถใช้ ประโยชน์จากทะเลได้ เท่าเทียมกัน ไม่มีการ
อ้ างสิทธิครอบครองแต่ต้องช่วยกันดูแลรักษา เพราะเป็ นแหล่งเลี $ยงชีพทีสําคัญทีสดุ ในอดีตชุมชน
อาศัยอยูก่ นั อย่างเอื $อเฟื อ$ เผือแผ่ เพราะมีความเชือว่าการประมงขึ $นอยู่กบั สภาพทางธรรมชาติและ
โชคเป็ นสําคัญ บ่อยครัง$ ทีชาวประมงต้ องกลับมาด้ วยเรื อเปล่า ในกรณีนี $เพือนบ้ านจะแบ่งปั นสัตว์
นํ า$ ที จ บั ได้ แ ละมีเ หลือ เกิน ความต้ อ งการให้ แ ก่ก นั ตามสมควร วิธ ีนี $ถือ เป็ น กลไกหนึ ง ที
ช่วยควบคุมทรัพยากรทางทะเลไปในตัว
ลักษณะทางสังคมโดยทัว ไปจะมีความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกันในระหว่างชุมชน เพราะต้ อง
คอยช่วยเหลื อกัน ทัง$ ในงานที เ กี ยวกับ การประมงและการสร้ างเรื อ นพัก อาศัย งานเหล่า นี ไ$ ม่
สามารถทําสําเร็ จได้ ด้วยคนเดียวต้ องเรี ยกญาติพีน้องและเพือนฝูงมาช่วยเหลือ ดังนัน$ รู ปแบบ
ครัวเรื อนของชุมชนประมงเชื $อสายไทย-จีน จึงมักให้ ลกู หลานทีแยกครอบครัวออกมาตังบ้
$ านเรื อน

7

นวณัฐ์ โอศิริ, ภูมิทํศน์ชุมชนป่ าชายเลน ภูมิปัญญาท้ องถินว่าด้ วยการประหยัดพลังงานและความยัง ยืน, (ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 26.
8
สุภาคค์ จันทวานิช, ชาวจีนแต้ จิfวในประเทศไทยและภูมิลําเนาเดิมทีเฉาซ่าน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534). หน้ า 37.
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อยูใ่ กล้ กนั นอกจากเพือการช่วยเหลือกันในงานต่าง ๆ แล้ ว ตามประเพณีมกั จะให้ ลกู ชายได้ รับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงในด้ านการประกอบอาชีพประมงจากพ่อแม่ และต้ องเป็ นลูกเรื อทุก
ครัง$ ทีออกสูท่ ะเล
แต่ในปั จจุบนั ระบบทางสังคมในลักษณะดังกล่างข้ างต้ นเริมเปลียนแปลงไป ซึงเป็ นผลมา
จากการทีมีประชากรย้ ายถินเข้ ามาอาศัยอยู่ในชุมชนมากขึ $น เกิดความไม่ไว้ ใจซึงกันและกัน เป็ น
ผลทําให้ ระบบสังคมเกิดการเปลียนแปลงจากสังคมแบบเครื อญาติ เริ มเป็ นสังคมแบบต่างคนต่าง
อยู่ เกิดความห่างเหินในระบบความสัมพันธ์มากขึ $น รู้ จกั คุ้นเคยกันเฉพาะในหมู่ญาติพีน้องเท่านัน$
และเกิดระบบสังคมแบบครอบครัวเดียวมากขึ $น
จากลักษณะและเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของชุมชนชายฝั งทะเล ทีสะท้ อนให้ เห็นทางด้ าน
กายภาพ เศรษฐกิ จ สัง คมของชุม ชน จะเห็น ได้ ว่า ระบบเศรษฐกิ จ ของชุม ชน โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพประมงชายฝั ง เป็ นกิจกรรมหลักทีก่อให้ เกิดการพัฒนาพื $นทีชายฝั งทะเลในหลาย
ด้ าน เช่น การพัฒนาที อยู่อาศัยให้ สอดคล้ องกับสภาพภูมิประเทศและการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาเทคโนโลยี เพือเพิมประสิทธิ ภาพในการจับสัตว์นํา$ ตลอดจนก่อให้ เกิดการเปลียนแปลง
ของชุมชนในหลาย ๆ ด้ าน ทีเป็ นผลจากการเปลียนแปลงการประกอบอาชีพ ดังจะเห็นได้ จากการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึ $นทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
2.2 ความสัมพันธ์ ของการเปลียนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน
จากการศึกษาสภาพทัว ไปของชุมชนชายฝั งทะเล ตลอดจนลักษณะของการเปลียนแปลง
ทีเกิดขึ $นในชุมชนดังกล่าว จะเห็นได้ วา่ ลักษณะทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีความสัมพันธ์
ซึง กันและกัน ระบบหนึง นํ าไปสู่การเปลี ยนแปลงอี กระบบหนึง อย่างเป็ นพลวัตร กระบวนการ
เปลียนแปลงในทีนี $จึงหมายถึง9 การเจริญเติบโต (Growth) ทีเป็ นการเปลียนแปลงในระดับของการ
กระทํา (Changes in performance level) อันเนืองมาจากองค์ประกอบและปั จจัยต่าง ๆ ทีเกิดขึ $น
ทังในและนอกชุ
$
มชน ซึง Concen10 ได้ อธิบายว่าการเปลียนแปลงทีแสดงให้ เห็นในทางกายภาพนัน$
เป็ นผลสรุปของการตอบสนองความต้ องการทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน ซึงเป็ นสาม
ปั จจัยหลักทีผลักดันและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนือง ขณะที Hiller และ Hanson11 กล่าวว่า การ
เปลียนแปลงทางกายภาพทีได้ รับอิทธิพลมากจากความเชือ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และลักษณะภูมิ
พงษ์ศกั ดิp ศรี จมู , การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื $นทีศนู ย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 24.
10
M.R.G. Concen, The Urban landscape historical development and management, (United State: Academic Press, 1981), pp 53.
11
Hiller และ Hanson อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, การเปลียนแปลงเชิงพื $นทีของชุมชนกระทู้ จังหวัดภูเก็ต, (ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้ า 33.
9
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ประเทศของแต่ละพืน$ ที เพือประโยชน์ในการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ ปัจจุบนั ตลอดจนยุค
สมัยทีเปลียนแปลง เพือการดํารงชีวิตอยู่ได้ อย่างปกติสขุ อีกทังการเปลี
$
ยนแปลงทางด้ านกายภาพ
เศรษฐกิ จ สัง คมของชุม ชนเป็ นไปอย่า งเกี ย วเนื อ ง ซับ ซ้ อ นและมี เ งื อนไข โดยแสดงออกผ่า น
ลักษณะทางกายภาพทีเป็ นรูปธรรม สามารถมองเห็นและจับต้ องได้
นอกจากนี อ$ ภิ ร ดี เกษมศุข และสรายุท ธ ทรั พ ย์ สุข 12 อธิ บ ายว่า การเปลี ย นแปลงทาง
กายภาพนัน$ เป็ นทังผลและปั
$
จจัยของการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ
ปกครอง การเปลียนแปลงดังกล่าวล้ วนส่งทังผลและเกิ
$
ดเป็ นเหตุของการเปลียนแปลงลักษณะทาง
กายภาพ ซึง มีลกั ษณะเป็ นรูปธรรม สามารถสังเกตและบันทึกได้ อย่างชัดเจน ดังนันเพื
$ อหาเหตุผล
และปั จ จัยของการเปลี ยนแปลงเชิง พืน$ ทีของชุมชน จึง มีความจําเป็ นที จะต้ องทําการศึกษาถึง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และบทบาทของชุมชนทีเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพือสามารถ
วางแผนรองรับและแก้ ปัญหาการเจริญเติบโตและการเปลียนแปลงของเมืองในอนาคตได้
สรุปได้ ว่า ชุมชนบริ เวณชายฝั งทะเล เป็ นปรากฏการณ์การรวมตัวกันของมนุษย์เพือสร้ าง
มาตรฐานความเป็ นอยู่ทีดีขึ $น เป็ นพื $นทีทีมีศกั ยภาพหรื อข้ อได้ เปรี ยบทางด้ านทรัพยากรเพือการ
ดํารงชีพ มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ซึงเป็ นผลมาจากการประกอบอาชีพ
ประมงชายฝั ง ทีถกู สะท้ อนให้ เห็นทางด้ านกายภาพจากอาคาร สิงปลูกสร้ าง โครงข่ายการสัญจร
และการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ด้ านเศรษฐกิจทีแสดงให้ เห็นถึงการประกอบอาชีพ การแลกเปลียนสินค้ า
และบริการเพือตอบสนองความต้ องการของพลเมือง ความหลากหลายทางสังคมทีเกิดจากการตัง$
ถินฐานอยู่รวมกันอย่างถาวรและหนาแน่นในพื $นทีทีมีขอบเขตชัดเจน มีความหลายหลายของ
ประชากร วัฒนธรรมและความเชือ นอกจากนีช$ ุมชนมักมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
ตลอดเวลา ทังมิ
$ ตทิ างกายภาพ เศรษฐกิจ และการเลือนขันหรื
$ อเปลียนแปลงของกลุ่มทางสังคม ซึง
สะท้ อนให้ เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของชุมชนทีเกิดจากปรับตัวและพัฒนาไปตามยุคสมัย
2.3 แนวคิดเกียวกับปั จจัยของการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
จากความสัมพันธ์ของการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน ย่อม
มีปัจจัยหลายประการทีส่งผลกระทบทําให้ ชุมชนมีการปรับตัวเพือตอบรับการเปลียนแปลงทีจะ
เกิดขึ $น ซึงมานพ พงศทัต13 ได้ อธิบายถึงสาเหตุการเจริ ญเติบโตของชานเมืองทีอยู่ภายใต้ อิทธิพล

12

อภิรดี เกษมศุขและสรายุทธ ทรัพย์สขุ , กรุงเทพฯทีเปลียนไป, (วารสารหน้ าจัว คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), หน้ า

129.
13

มานพ พงศทัต, รายงานการวิจยั เรื องการขนส่งทางนํ $าของกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั สภาพแวดล้ อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2527), หน้ า 115.
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ของเมื องขนาดใหญ่ โดยเน้ น การพัฒ นาปั จ จัย หลักที ทําให้ เกิ ดการใช้ ทีดินเปลี ยนแปลงไปใน
อนาคต ประกอบกับนักวิชาการท่านอืน ๆ ทีมีแนวคิดในลักษณะทีคล้ ายกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี $
1) ประชากรทีเ# พิ#มขึ'น (Population) ความหนาแน่นของประชากรทีเพิมมากขึ $น จะทําให้ มี
ความต้ อ งการพื น$ ที สํ า หรั บ ที อ ยู่อ าศัย พัก ผ่อ น และทํ า งานมากขึ น$ เป็ นเงาตามตัว กล่ า วคื อ
ประชากรทีเพิมขึน$ ใหม่นีจ$ ะก่อให้ เกิดกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมทีเกี ยวกับทีอยู่อาศัย กิจกรรมที
เกียวกับการทํางาน และกิจกรรมส่งเสริ มทีเพิมขึ $นตามความเจริ ญของเศรษฐกิจและสังคมทียงั ไม่
เคยเกิดขึ $นมาก่อนในอดีต แม้ แต่การใช้ ทีดินเพืออยู่อาศัย ซึงเป็ นการใช้ ทีดินจํานวนมากในเมือง ก็
มี การใช้ ทีดินในรู ปแบบที ทันสมัยมากขึน$ เช่น คอนโดมิเ นี ยม ทาวเฮาส์ เป็ นต้ น ซึง ลักษณะที
ประชากรเพิ ม ขึ น$ นี ก$ ็ จ ะมี ก ารใช้ ที ดิ น เพิ ม มากขึ น$ และจะมี กิ จ กรรมใหม่ ๆ เกิ ด ขึ น$ ตามมา
ลักษณะการเพิมขึ $นของประชากรนัน$ นอกจากจะเป็ นการเพิมขึ $นจากการปฏิสมั พันธ์โดย
ธรรมชาติแล้ ว ฉัตรชัย พงศ์ประยูร14 กล่าวว่า การเพิมขึ $นของประชากรเป็ นผลโดยตรงจากปั จจัย
ดึง ดูดของถิ น ใหม่ทีประชากรต้ องการย้ ายเข้ า ไป และปั จ จัยผลักดันจากถิ น เดิม ของผู้ย้า ยถิ น
เหล่านัน$ ซึงปั จจัยอันเป็ นตัวดึงดูดให้ ประชากรเกิดการย้ ายถินเข้ าไปมีหลายสาเหตุด้วยกัน คือ
ต้ องการย้ ายเข้ ามาทํางานเพราะมีความเข้ าใจว่าเป็ นแหล่งโอกาสในการหางานทําทีดี มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการบริ การทางด้ านสังคมทีพร้ อมกว่า ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
จากบ้ านไปทีทํางานมีราคาถูก และราคาทีดินทีเหมาะสม ตลอดจนความพอใจต่าง ๆ ทางด้ าน
ทีตงของที
ั$
อยูอ่ าศัยทีมีความได้ เปรี ยบในเชิงเศรษฐกิจทีมากกว่าถินฐานเดิม
ส่วนปั จ จัย ผลักดันให้ ผ้ ูย้ ายถิ น ออกจากถิ น เดิม ประกอบไปด้ วยความยากจนอัน เป็ น
ปั ญหาทางเศรษฐกิจทีมีรายได้ น้อย ไม่สามารถเลี $ยงครอบครัวได้ ตลอดจนปั ญหาการถื อครอง
ทีดินขนาดเล็ก และผลผลิตทางด้ านการเกษตรมีน้อยเพราะต้ องอาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก จึงต้ อง
ละถินฐานเดิมเพือความเป็ นอยู่ทีดีกว่า นอกจากนี $ยังมีสาเหตุส่วนตัวอีกมากมาย เช่น ไม่พอใจที
อยูอ่ าศัยเดิม หรื อต้ องการติดตามหัวหน้ าครอบครัวและคูส่ มรส ตลอดจนการเปลียนหน้ าทีการงาน
จึงอาจสรุปได้ วา่ การย้ ายถินมีทงปั
ั $ ญหาส่วนตัว ปั ญหาเศรษฐกิจ และปั ญหาทางด้ านสังคม
ลักษณะทีเกิดจากการย้ ายถินของประชากรนัน$ ถือได้ ว่าเป็ นการเปลียนแปลงในลักษณะ
ทางสังคม ซึงแต่เดิมสังคมเมืองในประเทศไทยมิได้ แตกต่างไปจากสังคมหมู่บ้านในชนบทมากนัก
ในแง่ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เพราะลักษณะเมืองในอดีตก็คล้ ายหมู่บ้านทีมีความหนาแน่น
แต่เมือมีการพัฒนาเทคโนโลยีทีทนั สมัยและมีการดําเนินชีวิตแบบตะวันตกมากขึ $น ทําให้ เมืองใน
ประเทศไทยเปลี ย นแปลงไปอย่างมาก ซึง การเปลี ยนแปลงดัง กล่าวสะท้ อ นออกมาให้ เ ห็นใน
14

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, การตังถิ
$ นฐานมนุษย์ ทฤษฎี และแนวปฏิบตั ิ, (ม.ป.ท. : 2536), หน้ า 183.
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รูปแบบทางสังคมแบบตัวใครตัวมัน เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทีบีบคันทํ
$ าให้ คนเคร่งเครี ยดและเกิด
การแข่งขันทังกั
$ บคนและเวลา ประกอบกับประชากรจํานวนมากอพยพมาจากทีอืน ความไม่ร้ ู จกั
คุ้นเคยกัน ทําให้ เกิดความเหินห่างของความสัมพันธ์ในชุมชนมากขึ $น อีกทังคนในสั
$
งคมเมืองขาด
พื $นทีทีจะมาพบปะสังสรรค์และขาดกิจกรรมทีจะทําร่วมกัน จึงทําให้ มีสภาพต่างคนต่างอยู่ดงั เช่น
ปั จจุบนั
2) การให้บริ การทางด้านการคมนาคมและการเข้าถึง (Transportation Service &
Accessibility) ได้ แก่ ความหนาแน่นของการจราจร ไม่ว่าจะเป็ นเส้ นทางรถโดยสารหรื อรถยนต์
ส่วนบุคคล ซึง ปั จจุบนั มักขึ $นอยู่กบั ลักษณะโครงข่ายการคมนาคมทางบกเป็ นหลัก ขณะทีกิจฐเชต
ไกรวาส15 กล่าวว่า ระบบคมนาคมมีความสําคัญในการเชือมต่อระหว่างการใช้ ทีดินและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เป็ นตัวนําอาหาร วัตถุดิบ ปั จจัยการการผลิตอืน มาสู่เมืองและกระจาย
ผลผลิตของเมืองไปยังพื $นทีโดยรอบ ซึงการเปลียนแปลงรูปแบบการคมนาคมจะส่งผลต่อรู ปแบบ
การใช้ ทีดินด้ วย เช่น การปรากฎห้ องแถวหรื ออาคารขายสินค้ าและบริ การให้ แก่ผ้ ทู ีสัญจรไปมา
หลังจากทีมีการตัดถนนขึ $นใหม่ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับที Richard L. Miller16 กล่าวว่า โครงสร้ าง
ทางพื $นทีของเมืองขึ $นอยูก่ บั การคมนาคมขนส่ง กล่าวคือ การเปลียนแปลงของการตังถิ
$ นฐานขึ $นอยู่
กับระบบการติดต่อของมนุษย์ โดยเทคโนโลยีเกียวกับการติดต่อสือสารและการคมนาคมเป็ นสิง
สําคัญ ทําให้ การติดต่อโดยการพบหน้ ากันมี น้อยลงไป ฉะนัน$ ระบบการติดต่อสื อสารและการ
คมนาคมจึงเป็ นพื $นฐานสําคัญทีเกียวข้ องกับการเจริญเติบโตของเมือง
นอกจากนี $ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง17 ได้ อธิบายในลักษณะเช่นเดียวกัน คือเมือ
มีการสร้ างเส้ นทางคมนาคมเส้ นใหม่ทีมีความสะดวกรวดเร็ วกว่าเส้ นทางเดิมก็จะได้ รับผลกระทบ
ซึง ในอดี ต ชุม ชนที อ ยู่ใ กล้ แ หล่ ง นํ า$ จะเป็ น ศูน ย์ก ลางการค้ า ขาย แต่เ มื อ มีก ารสร้ า งเส้ น ทาง
คมนาคมทางบกทัง$ ทางรถยนต์ แ ละทางรถไฟเกิ ด ขึน$ เมื อ งที อ ยู่ริ ม นํ า$ จึง ถูก ลดความสํ า คัญ
ลง และเกิดเมืองแห่งใหม่ใกล้ กบั เส้ นทางคมนาคมเหล่านัน$ ซึงการเปลียนแปลงในลักษณะนี $ส่งผล
ต่อการใช้ ที ดิน ในเมื อ งนัน$ ๆ เป็ นอย่างมาก ย่านริ ม นํ า$ ซึ ง เป็ นทั $งที อยูอ่ าศัยและที สํ าหรับ ขาย
สินค้ าทีมาจากทางเรื อ รวมทังเป็
$ นโกดังพักสินค้ ากลับซบเซา การใช้ ทีดินในย่านนันอาจเป็
$
นเพียง
การอยู่อาศัย ส่วนบริ เ วณใกล้ กับเส้ นทางคมนาคมทางบก ซึง เดิมอาจเป็ นเพี ยงทุ่งหญ้ าทีไ ม่มี
15

กิจฐเชต ไกรวาส อ้ างใน เจนการ เจนการกิจ, ปั จจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงการใช้ ทีดินเพือพาณิชยกรรม ในย่านสุขมุ วิท, (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 10.
16
Richard L. Miller อ้ างถึงในเติมศักดิp ภาณุวรรณ, ปั จจัยการเปลียนแปลงของชุมชนริ มนํา$ ในคลองบางกอกน้ อย, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้ า 11.
17
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการและแนวโน้ ม, (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542),
หน้ า 189.
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ความสําคัญ กลับได้ รับการพัฒนาขึ $นเพือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึ $น ทําให้ การใช้ ทีดินในเมือง
เปลียนแปลงไปอย่างเห็นได้ ชดั
3) การควบคุมของรัฐ (State Control) ปั จจัยหลักทีสําคัญต่อเนืองมาก็คือ การทีมีการ
ควบคุมการใช้ ทีดนิ ของรัฐ สําหรับประเทศทีพฒ
ั นาแล้ วจะมีการจัดทํา “ผังเมืองรวม” เพือเป็ นแผน
แม่บทของการใช้ ทีดนิ ในเมืองทังหมด
$
และมี “ผังเฉพาะ” ซึงเป็ นผังละเอียดบ่งบอกถึงลักษณะการ
ใช้ ทีดนิ ทีชดั เจนยิงขึ $น ในกรณีนี $ การใช้ ทีดินจะมีขอบเขตจํากัด โดยรัฐเองเป็ นผู้วางแนวทางในการ
ใช้ ทีดินให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของรัฐ การพัฒนาทางด้ านการใช้ ทีดินของเอกชนจะได้ รับ
การชี $แนะและควบคุมการใช้ ทีดนิ โดยรัฐ
ขณะทีดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง ได้ อธิบายว่าการก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่
โดยการตัดสินใจของรัฐ โดยยกตัวอย่างการเกิดสลัมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร หลังจากทีมีการ
สร้ างโรงงานปูนซีเมนต์ทีเปรมประชา ได้ มีการสร้ างทีอยู่ให้ คนงานก่อสร้ างอยู่ตงแต่
ั $ ปี พ.ศ. 2500
เนืองจากจุดนี $เป็ นจุดทีไม่ห่างไกลจากจุดอืน ๆ ค่าเช่าทีพกั ราคาถูก สามารถเดินทางเข้ าไปทํางาน
ในเมืองได้ ง่าย ชุมชนตรงนี $จึงได้ พฒ
ั นากลายมาเป็ นชุมชนแออัด ซึงการก่อสร้ างโครงการขนาด
ใหญ่อืน ๆ ของรัฐก็ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงด้ านอืน ๆ ของเมืองเช่นเดียวกัน ทังการสร้
$
าง
สะพานหรื อตัดถนนผ่านชุมชนทําให้ ชมุ ชนนันแตก
$
และหมดความเป็ นชุมชนไปในทีสดุ
4) ราคาที #ดิน (Land Cost) สภาพของตลาดการค้ าเสรี ประชาธิปไตย (Free Trade)
ปั จจัยในการผลิตเบื $องต้ นคือ ทีดิน ซึงจะเป็ นตัวกําหนดการใช้ ทีดินในอนาคต ราทีดินทีสงู ย่อมจะ
ใช้ ในกิจกรรมทีให้ ผลตอบแทนสูง ราคาทีดินตําจะใช้ ในกิจกรรมทีให้ ผลตอบแทนตํา ดังนัน$ ราคา
ทีดินมักจะเป็ นปฏิ ภ าคกลับกับระยะทางที ห่างจากจุดศูนย์ กลาง ทีดินในชนบทมักจะใช้ ไ ปใน
กิ จ กรรมทางด้ า นการเกษตร ซึ ง มี ร าคาตํ า ที ด นิ ในเมือ งแถบชานเมือ งมัก จะใช้ เ พื อ การอยู่
อาศัย ที ดินใจกลางเมืองใช้ เ พื อการพาณิ ช ย์ ซึง มี ราคาสูง ที สุด ดัง นัน$ ราคาที ดินจะเป็ นปั จ จัย
สําคัญในการบ่งบอกถึงกิจกรรมทีจะใช้ ในอนาคตด้ วย
นอกจากปั จจัยหลักทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงการตังถิ
$ นฐานของชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น
พงษ์ศกั ดิp ศรี จมู 18 ได้ อธิบายถึงปั จจัยในประเด็นทีนา่ สนใจเพิมเติมอีก 2 ประการ คือ
1) ระบบการเกษตรกรรมที #มีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient agriculture system) ทําให้ สามารถ
ผลิ ตอาหารและผลผลิต จากการเกษตรได้ เ พี ย งพอกับ การบริ โภคของประชากรในเมื อง และ
สามารถนําผลผลิตทีเหลือไปเป็ นวัตถุดบิ ในโรงงานเพือแปรรูปสินค้ าเพือจําหน่าย
พงษ์ ศักดิp ศรี จูม, การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื $นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาค
เเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 24.
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2) การค้น พบวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ และการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น เครื # อ งจัก รกลได้เ ป็ น
ผลสํ าเร็ จ (Scientific discoveries and mechanical inventories) ทําให้ เมืองเกิดการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ ว เนืองจากสามารถสร้ างเครื องจักรและระบบผลิตสินค้ าได้ คราวละมาก ๆ (mass
production) จนเกิดโรงงานอุตสาหกรรมและกลายเป็ นตลาดงานทีดงึ ดูดให้ ประชากรชนบทอพยพ
เข้ ามาทํางานในเมือง ดังนันจะพบว่
$
ายิงเมืองมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ $นเท่าใดการกลายเป็ น
เมืองก็จะมีความเข้ มข้ นมากเท่านัน$
ขณะทีดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง19 ซึงได้ ศึกษาบันทึกในประวัติศาสตร์ ตํานาน
รวมทัง$ หลัก ฐานทางโบราณคดี ต่า ง ๆ กล่า วว่ า เมื อ งทุก เมื อ งย่อ มมี ก ารเปลี ย นแปลงไปตาม
กาลเวลา โดยมี ประเด็นที น่าสนใจ คื อ ในเรื องของปั จ จัยจากการเปลี ยนแปลงของธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง ปั ญ หานํ า$ ท่ว ม หรื อ กระแสนํ $าเปลีย นทิศ ตลอดจนปั ญ หาการพัง ทลาย
ของดิน อัน ส่ง ผลต่อ การเปลี ย นแปลงของพื น$ ที เช่น ปั ญ หาแม่นํ า$ ตื น เขิน ปั ญ หาการยุบ ตัว
ของพื $นทีอนั เกิดจากการพังทลายของดิน เป็ นต้ น ทําให้ เมืองบางเมืองต้ องย้ ายไปสร้ างเมืองในที
แห่งใหม่เพือหลีกหนีปัญหาทีเกิดขึ $น
จากเนื $อหาสาระดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุปปั จจัยหลักทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของ
ชุมชน ดังต่อไปนี $
1. การเปลียนแปลงทางธรรมชาติ
2. การพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
3. การเกิดขึ $นของโรงงานอุตสาหกรรม
4.การเพิมขึ $นของประชากร
5. นโยบายของรัฐ
6. ราคาทีดนิ
2.4 แนวคิดเกียวกับองค์ ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
เมือทราบถึงคําจัดกัดความ ลักษณะและรู ปแบบของชุมชนเมืองชายฝั งทะเล ตลอดจน
ปั จ จัยและการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ทีเ กิ ดขึน$ ย่อมต้ องเข้ าใจถึง องค์ประกอบทางด้ านกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม เพือนํามาวิเคราะห์และใช้ อธิบายการเปลียนแปลงของชุมชนในบริ บทของ
ชุมชนชายฝั งทะเลตามช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ อย่างชัดเจน ซึงเนื $อหาในส่วนนี $เป็ นการทบทวนเกียวกับ
องค์ประกอบและการเปลียนแปลงของชุมชน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี $
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ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการและแนวโน้ ม, (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542),

หน้ า 189.
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2.4.1 แนวคิดเกียวกับองค์ ประกอบทางด้ านกายภาพของชุมชน
การเปลียนแปลงทีแสดงให้ เห็นในลักษณะทางด้ านกายภาพของชุมชนนัน$ เป็ นผลสรุปของ
การตอบสนองความต้ องการทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน ทีสามารถมองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนมากทีสดุ ซึง มีรายละเอียดดังต่อไปนี $
1) องค์ ประกอบทางด้ านกายภาพของชุมชน
Krier20 นักวิจยั ด้ านสัณฐานวิทยาผู้หนึงได้ อธิบายไว้ ว่า สัณฐานวิทยาเมืองเป็ นการศึกษา
รู ปร่ าง รู ปทรง ความหนาแน่น กิจกรรมการใช้ สอยของเมือง ซึงทําให้ ผ้ ูศึกษาสามารถเข้ าใจถึง
ลักษณะทีเปลียนแปลง รู ปแบบความเหมือนหรื อแตกต่าง โดยพิจารณาจากโครงข่ายการสัญจร
กิจกรรมการใช้ สอยอาคาร และความหนาแน่นของอาคารในเมือง
สอดคล้ องกั บ Conzen21 ที ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า องค์ ป ระกอบทางด้ า นกายภาพคื อ
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical environments) ของชุมชนตามลัก ษณะต่าง ๆ เช่น
ลักษณะรูปทรงและการจัดวางตัวของอาคาร โครงข่ายการสัญจร ความหนาแน่นของมวลอาคาร
เป็ นต้ น ซึงองค์ประกอบทางด้ านกายภาพของชุมชนทีแตกต่างกันเป็ นผลโดยตรงมาจากรู ปแบบ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยพิจารณาจากการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร
รูปร่างของของทีดนิ และระบบโครงข่ายการสัญจร
นอกจากนี $ Bill Hiller22 สนับสนุนเพิมเติมถึงการศึกษาองค์ประกอบทางด้ านกายภาพของ
ชุมชนทีว่า เป็ นการทําความเข้ าใจเกียวกับการเปลียนแปลงของขนาดและรู ปทรงของพื $นทีอย่าง
ชัดเจน โดยวิเคราะห์จากการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร โครงข่ายการสัญจร และความหนาแน่น
ของมวลอาคารต่อพืน$ ที ว่าง ซึงสามารถอธิ บายการเปลี ยนแปลงองค์ประกอบหรื อวิวัฒนาการ
ทางด้ านกายภาพของพื $นทีควบคูไ่ ปกับการศึกษาด้ านเศรษฐกิจและสังคม เพือทําให้ เข้ าใจเหตุผล
ของการเปลียนแปลงและสรุปแนวโน้ มทีกําลังจะเกิดขึ $นในอนาคตของเมืองได้
จากคํานิยามในมุมมองต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุ ปรู ปแบบและองค์ประกอบ
ทางด้ านกายภาพ เพือนําไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพของ
ชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี ได้ ดงั นี $
1) รูปแบบโครงข่ายการสัญจร (Transit pattern)
2) รูปแบบความหนาแน่นของมวลสิงปลูกสร้ างทีเป็ นสัดส่วนต่อพื $นทีว่าง (Urban figure
and ground pattern) หรื อสัดส่วนของพื $นทีสิงปลูกสร้ างทีปกคลุมดินกับพื $นทีโล่ง
20

Rob Krier, Urban space, (London: Academy Editions, 1984). pp. 213.
M.R.G. Conzen, The Urban landscape: historical development and management, (London: Academic Press, 1981). pp 121.
22
Bill Hiller, The social logic of space, Bartlett School of Architecture and Planning, (University College London, 1987). pp. 165.
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3) รูปแบบการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร (Land use and building use pattern) คือ
ชนิด หรื อประเภทของกิจกรรมในทีดนิ หรื ออาคาร เช่น ย่านพาณิชยกรรม ทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
2) วิวัฒนาการและการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพของชุมชน
ในส่วนนีเ$ ป็ นการทบทวนวิวัฒ นาการหรื อการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพโดยทัวไป
ได้ แก่ รูปแบบโครงข่ายการสัญจร การใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร ความหนาแน่นของมวลอาคาร
และพื $นทีวา่ ง ซึง มีรายละเอียดดังนี $
ก) การเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพของชุมชนว่ าด้ วยเรืองโครงข่ ายการสัญจร
Hillier23อธิบายว่าในบริเวณทีมีศกั ยภาพการเข้ าถึงดี มีแนวโน้ มทีจะดึงดูดกิจกรรมทีอาศัย
ประโยชน์จากการสัญจรนัน$ ตามแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐสัญจร (movement economy)
เช่น ย่านพาณิชยกรรมและการบริการต่าง ๆ และเมือเกิดการกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นในพื $นทีที
มีศกั ยภาพในการเข้ าถึงสูงอยูแ่ ล้ ว ก็จะดึงดูดคนเดินเท้ าให้ เข้ ามาในพื $นทีนนมากขึ
ั$
$นเป็ นทวีคณ
ู ซึง
ปริ มาณการสัญจรทีเ พิมมากขึน$ มีผลต่อรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร โดยจะดึงดูด
กิจกรรมการค้ าและการบริการต่าง ๆ มากขึ $นในบริเวณนัน$ ๆ
ขณะที Siksna24 ได้ อธิบายว่าชุมชนเมืองหรื อศูนย์กลางเมืองทีดีควรจะมีวิวฒ
ั นาการของ
การแบ่งซอยพื $นทีออกเป็ นบล็อกย่อย ๆ ทีสานกันด้ วยโครงข่ายการสัญจรทีหนาแน่นยิงขึ $นเรื อย ๆ
เพือเพิมพืน$ ทีผิวของมวลถนนในการรองรับปริ มาณการสัญจรทีเพิมมากขึ $น โดยทีศกั ยภาพการ
เข้ าถึงของเส้ นทางในระดับต่าง ๆ ควรมีความสัมพันธ์ กับรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ทีดินของเมือง
ด้ วย กล่าวคือ เส้ นทางสําคัญระดับพื $นทีมกั มีการใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการค้ าการบริ การ เส้ นทาง
รองและเส้ นทางย่อยเป็ นการใช้ ประโยชน์ทีดินทีผสมผสานกันระหว่างพาณิชยกรรมกับการพัก
อาศัย หรื อพักอาศัยอย่างเดียว จนเกิดความเป็ นชุมชนเมืองทีมีความหลากหลายของกิจกรรมและ
ผู้คนในพื $นที
จะเห็ น ได้ ว่า การเปลี ย นแปลงโครงข่ า ยการสัญ จรในพื น$ ที เ มื อ งนัน$ เกิ ด ขึน$ เมื อ มี ก าร
ปรับเปลียนบทบาทหน้ าทีและต้ องการให้ เกิดการเดินทางเข้ าถึงพื $นทีได้ สะดวก สามารถตอบสนอง
ต่อความต้ องการของประชากรมากขึ $น โดยมีการปรับเปลียนจากโครงข่ายการสัญจรแบบง่าย ๆ
มาเป็ นโครงข่ายทีมีความสลับซับซ้ อนมากขึ $น มีแบบแผน มีการตัดถนนและแบ่งซอยพื $นทีเพือ

Bill Hiller, อ้ างถึงในพงษ์ ศักดิp ศรี จูม, การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื $นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 26.
24
Siksna อ้ างถึงใน พงษ์ศกั ดิp ศรี จมู , การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื $นทีศนู ย์กลางเมืองชลบุรี, หน้ า 27.
23
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สร้ างความเชือมโยงให้ เกิดการติดต่อในทุกทิศทาง25 ซึงประเภทของทางสัญจรทีเกิดขึน$ ภายใน
เมืองจะเป็ นตัวสะท้ อนกิจกรรมและกําหนดรูปแบบการใช้ สอยทีดินและอาคาร และความหนาแน่น
ของมวลอาคารต่อพื $นทีวา่ งภายในพื $นทีแต่ละย่านของเมือง
การวิเคราะห์เพือเปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงโครงข่ายการสัญจรของพื $นทีนนั $ สามารถ
ศึกษาได้ จากแผนผังโครงข่ายการคมนาคมและการสัญจรของเมือง เพือให้ ทราบถึงแบบแผนและ
ความสําคัญของโครงข่ายของถนน ประกอบกับการศึกษาแผนงานและโครงการพัฒนาจากภาครัฐ
ทีเกิดขึน$ ในอดีตและอนาคต เพือศึกษาและตรวจสอบผลของโครงการทีดําเนินการมาแล้ ว หรื อ
แนวโน้ มการเปลียนแปลงทีจะส่งผลต่อโครงข่ายการสัญจรในพื $นที
ข) การเปลี ย นแปลงทางด้ า นกายภาพของชุ ม ชนว่ าด้ ว ยเรื องรปแบบ
ความ
ู
หนาแน่ นของมวลสิงปลกสร้
ู างทีเป็ นสัดส่ วนต่ อพืนS ทีว่าง
ประชากรทีอาศัยอยู่ในเขตเมืองอย่างถาวร จะเข้ าถือครองทีดินและนําทีดินของตนมาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และตามลักษณะของกิจกรรม Smailes26 ได้
กล่าวถึงการเปลี ยนแปลงขนาดบล็อกถนนภายในพื น$ ทีเมื องเมื อช่วงเวลาผ่านไปว่า มักจะเกิ ด
กระบวนการเปลียนแปลงในสองลักษณะ กล่าวคือ
1) เนื $อเมืองเก่า จะถูกปรับเปลียนมากทีสดุ จนเกิดเป็ นพื $นทีทีมีองค์ประกอบทางกายภาพที
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบไปด้ วยทีพกั อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และโดยมากมัก
เป็ นโครงสร้ างเก่าแก่ทรุ ดโทรม แต่สุดท้ ายมักมีส่วนผสมของโครงสร้ างเก่าทีมีประโยชน์ใช้ สอย
อย่างใหม่ปะปนกับโครงสร้ างทีเกิดใหม่บนแปลงทีดนิ เก่า โดยมีลําดับของการปรับเปลียนเนื $อเมือง
เก่าในกระบวนการเปลียนแปลงทางกายภาพ ดังนี $
ก. การเปลียนประโยชน์การใช้ ทีดนิ และอาคาร ฉ. การเปลียนบางส่วน/ทังหมดของบล็
$
อกถนน
ข. การปรับโครงสร้ างภายในอาคาร
ช. การปรับขนาดบล็อกถนน
ค. การขยายอาคารสูท่ ีดินและบล็อกว่างเปล่า ซ. การปรับเปลียนหลายบล็อกถนนพร้ อม ๆ กัน
ง. การเพิมชันอาคาร
$
ฌ. การเปลียนแปลงทังย่
$ าน /ส่วนของเมือง
จ. การเชือมแปลงทีดิน

25

Alman อ้ างถึงใน วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, แนวทางการพัฒนาพื $นทีชายฝั งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้ า 8.
26
Smailes อ้ างถึงในพงษ์ ศักดิp ศรี จูม, การเปลียนแปลงเชิ งสัณฐานของพื $นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 39.
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2) เนื อ$ เมื องใหม่ มักพบลักษณะแตกต่างอย่างค่อนข้ างชัดเจน ระหว่างพืน$ ทีพักอาศัย
พาณิช ยกรรม อุตสาหกรรม แม้ แยกตัวออกไปไม่มี ขอบเขตชัดเจนนักและมักถูกผ่าออกด้ วย
เส้ นทางคมนาคมหลัก เช่น ถนน รางรถไฟ ที พบการเกาะตัวของโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
พาณิชย์ เป็ นต้ น พืน$ ทีในภาพรวมอาจมีรูปร่ างแตกต่างกันไปหลากหลายตามสถานการณ์ หรื อ
สภาพภูมิประเทศและเป็ นพื $นทีเมืองทีเพิมขึ $นมาใหม่ ซึงบริ เวณพื $นทีว่างของเมืองสามารถจําแนก
การเปลียนแปลงความหนาแน่นของมวลอาคารและพื $นทีวา่ ง/ขนาดบล็อกถนน ดังนี $
ก. มีลกั ษณะของมวลอาคารขนาดเล็ก เกาะกลุ่มแบบหลวม ๆ ไปตามสภาพลักษณะภูมิ
ประเทศ ขนาดบล็อกถนนมีพื $นทีขนาดใหญ่ รูปทรงไม่แน่นอนและมีพื $นทีวา่ งจํานวนมาก
ข. มีรูปแบบมวลอาคารและบล็อกถนนทีหลากหลาย กระจุกตัวเป็ นกลุ่มแบบเบาบาง และ
หนาแน่นบางจุด พื $นทีศนู ย์กลางของเมืองมีการแบ่งซอยพื $นทีเพือการใช้ ประโยชน์มากขึ $น
ค. รูปทรงอาคารมีความหลากหลาย มีบล็อกถนนทีถกู ซอยย่อยขนาดเล็ก ความหนาแน่น
ของมวลอาคารมาก/พื $นทีวา่ งน้ อย กระจุกกันเป็ นกลุม่ ตามขนาด (ตามการใช้ ประโยชน์ทีดนิ )
ง. ขนาด รู ปร่ าง และรู ปทรงของมวลอาคารและบล็อกอาคารมีความหลากหลาย พื $นที
ขนาดเล็ก ความหนาแน่นของมวลอาคารมาก/พื $นทีว่างน้ อย มีการเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของ
รูปทรงมวลอาคารทีมีขนาดเดียวกัน/ใกล้ เคียงกัน (ตามการใช้ ประโยชน์ทีดนิ /อาคาร)
จ. ขนาด รูปร่าง และรูปทรงของมวลอาคารและบล็อกถนนมีความหลากหลาย พื $นทีขนาด
เล็ก มีความหนาแน่นของมวลอาคารมากในขณะทีพื $นทีวา่ งน้ อย
การวิ เ คราะห์ รู ป แบบความหนาแน่น ของมวลสิ ง ปลูก สร้ างที เ ป็ นสัด ส่ว นต่อ พื น$ ที ว่า ง
สามารถศึกษาด้ วยเทคนิคทฤษฎี “ภาพและพื $น” (figure and ground map) ทีแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของพื $นทีวา่ งกับมวลอาคาร ขนาดและความละเอียดของมวลอาคาร ตลอดจนความ
เชือมโยงของพื $นทีในแต่ละย่านภายในเมืองทีสมั พันธ์ กบั องค์ประกอบต่าง ๆ เชิงพื $นที ซึงเป็ นการ
วิเคราะห์การเปลียนแปลงทีแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการของพื $นทีได้ อย่างชัดเจน
ค) การเปลี ย นแปลงทางด้ า นกายภาพของชุ ม ชนว่ า ด้ ว ยเรื องรปแบบ
การใช้
ู
ประโยชน์ ท ดี นิ และอาคาร
การใช้ ประโยชน์ทีดนิ และอาคารนันมี
$ ความเชือมโยงกับรูปแบบความหนาแน่นของมวลสิง
ปลูกสร้ างทีเป็ นสัดส่วนต่อพื $นทีว่าง และโครงข่ายการสัญจร โดยพบข้ อสรุปของการเปลียนแปลง
รู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที ดิน ตามแนวคิด ของ Conzen27 ที อ ธิ บ ายแนวความคิด เกี ย วกับ การ

Concen อ้ างถึงในพงษ์ ศักดิp ศรี จูม, การเปลียนแปลงเชิ งสัณฐานของพืน$ ทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต ภาค
วิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 35.
27
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เปลี ย นแปลงเชิง พื น$ ที ข องชุม ชนเมื อ งผ่า นช่ว งเวลาต่าง ๆ ผสมผสานกับทฤษฎี ข อง Hillier
(Movement economy), Siksna และ Smiles สรุปได้ ดงั นี $
1) ลักษณะการใช้ ประโยชน์ทีดินโดยทัว ไป ในระยะแรกอาคารบ้ านเรื อนจะเกาะกลุ่มอยู่
บริเวณเส้ นทางสัญจรหลักเพือความสะดวกในการติดต่อกับพื $นทีอืน และใกล้ กบั แหล่งทีเอื $อต่อการ
ประกอบอาชีพ ซึงหลังจากการพัฒนาพืน$ ทีทีเข้ มข้ น และเริ มมีอาคารทีหนาแน่นมากขึน$ จนเป็ น
ย่านพาณิชยกรรมหรื อทีอยู่อาศัยและกระจายไปยังพื $นทีข้างเคียง โดยเส้ นทางหลักของพื $นทีหรื อ
พื $นทีทีมีศกั ยภาพในการเข้ าถึงดีมกั มีการใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการค้ าการบริ การ เส้ นทางรองและ
เส้ นทางย่อยเป็ นการผสมผสานระหว่างพืน$ ทีพาณิชยกรรมกับทีพักอาศัย หรื อทีพักอาศัยอย่าง
เดียว เพือตอบสนองการใช้ ทีดนิ ภายในเมืองให้ เกิดประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจมากทีสดุ
2) ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ทีดินแบบถดถอย คือในระยะหลัง ทีเ มื องตกอยู่ในสภาวะ
ถดถอย เพราะการพัฒนาอย่างเต็มกําลังและใช้ พื $นทีว่างในเมืองจนหมด ย่านพาณิชยกรรมและที
พักอาศัยมีความหนาแน่นของอาคารบ้ านเรื อนจนมีแนวโน้ มทีจะกลายเป็ นชุมชนแออัด ถึงระยะ
สุดท้ ายพื $นทีมีความเสือมโทรม ความเป็ นย่านพาณิชยกรรมและทีอยูอ่ าศัยเริ มลดบทบาทลง มีการ
รื อ$ ย้ ายสิ ง ปลูก สร้ าง บ้ า งก็ ถูก ปล่อ ยทิง$ ร้ าง หรื อกลายเป็ นชุม ชนแออัดด้ ว ยมวลของอาคารที
หนาแน่นเกินไป เพราะพื $นทีวา่ งสําหรับการพัฒนาถูกนําใช้ จนหมดและเข้ าสูภ่ าวะตกตําในทีสดุ
ปั จจัยหลักทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงตามแนวความคิดของ Conzen คือ ความต้ องการ
ใช้ ทีดนิ ภายในเมืองให้ เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากทีสดุ ถึงแม้ ในระยะหลังเมืองจะตกอยู่ใน
สภาวะถดถอย เพราะการพัฒนาอย่างเต็มกําลังและใช้ พื $นทีว่างในเมืองจนหมด แม้ จะมีการย้ าย
ศูนย์กลางเมืองออกไปยังพื $นทีอืนทีมีพื $นทีวา่ งและทรัพยากรมากกว่าก็ตาม
การจับตาการเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร โดยทัว ไปใช้ การศึกษาและ
การวิเคราะห์จากแผนผังการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร แผนทีภูมิศาสตร์ สารสนเทศหรื อ GIS
(Geographic Information System) ภาพถ่ายทางอากาศ และข้ อมูลการสํารวจกิจกรรมและ
ประเภทการใช้ ประโยชน์ทีดิน ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงอัตราการขยายตัว การเจริ ญเติบโต หรื อเสือม
ถอยลงของพื น$ ที ชุม ชนเมื องนัน$ โดยสัง เกตได้ จ ากการเพิมขึน$ หรื อลดลงของกิ จ กรรมการใช้
ประโยชน์ทีดนิ และอาคาร ความหนาแน่นและความหลากหลายของกลุม่ อาคารและสิงปลูกสร้ าง
2.4.2 แนวคิดเกียวกับองค์ ประกอบทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชน
เมือทราบถึงองค์ประกอบและการเปลียนแปลงในเชิงกายภาพของพื $นทีแล้ ว ย่อมต้ องทํา
ความเข้ าใจถึงประเด็นทางด้ านเศรษฐกิจ ซึง เป็ นปั จจัยสําคัญทีเปลียนแปลงไปตามระยะเวลาและ
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สถานการณ์ ทีเปลียนไป ตลอดจนมีอิทธิพลต่อการขยายตัวเป็ นเมืองต่อไปในอนาคต เนื $อหาใน
ส่วนนี $จึงเป็ นการทบทวนองค์ประกอบและการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชน ดังนี $
1) องค์ ประกอบทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชน
ดารณี บัญชรเทวกุล28 อธิบายว่า เมือชุมชนมีความเจริ ญขึ $น จะเกิดการแยกย่อยในหน้ าที
ของชุมชน เช่น ในการผลิตสินค้ าและบริ การ การกระจายผลผลิตและการบริ โภค เป็ นต้ น เรี ยก
กระบวนการเหล่านี $ว่า “การแยกย่อยของโครงสร้ างและหน้ าที” (Differentiation) ก่อให้ เกิดความ
แตกต่างกันออกไปของระบบย่อย ๆ ในชุมชน ตลอดจนความสนใจและกิจกรรมของสมาชิกใน
ชุมชน อย่างไรก็ตาม คนมักจะมองว่าการแยกย่อยของโครงสร้ างและหน้ าที คือ การแบ่งงานกันทํา
(Division of Labor) ในระดับสังคมแล้ วการแบ่งงานกันทํานี $เป็ นประเภท Inclusive Division of
Labor ซึง Gibbs & Poston29 ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นการแยกย่อยของกิจกรรมทีทําเพือยังชีพ
และการขึ $นอยู่แก่กนั ในหน้ าทีโดยไม่มีการประสานหรื อรวมตัวกันอย่างเป็ นทางการ กิจกรรมทีทํา
เพือยังชีพ หรื อ Sustenance Activities หมายถึง การใช้ พลังงานของมนุษย์ในการผลิตสินค้ าและ
บริการบางอย่าง แต่ไม่ได้ จํากัดอยูเ่ พียงการแสวงหาอาหาร นํ $า และทีอยูอ่ า ศัยเท่านัน$
จะเห็นได้ ว่า การแบ่งงานกันทําสามารถพิจารณาได้ 2 ด้ าน คือด้ านทีเกียวกับการแยก
ย่อยของกิจกรรมทีทําเพือยังชีพ (Sustenance Differentiation) และด้ านทีเกียวกับการพึงพากัน
ของหน้ าที การแยกย่อยของกิจกรรมทีทําเพือยังชีพ หมายถึง จํานวนหรื อประเภท หรื อชนิดของ
กิจกรรมทีทําเพือยังชีพของคนในกลุ่ม หรื อทีเรี ยกว่า การแยกย่อยในแง่ของโครงสร้ าง (Structural
Differentiation) และความสมํ าเสมอของการกระจายของสมาชิก ทีทํา กิจ กรรมแต่ล ะประเภท
หรื อทีเรี ยกว่าการแยกย่อยในแง่กระจายตัว (Distributive Differentiation) การวัดการแยกย่อยใน
แง่โครงสร้ างสามารถทําได้ โดยการพิจารณาส่วนประกอบหรื อประเภทของอาชีพทีปรากฏอยู่ใน
สัง คม ส่ว นการแยกย่อ ยในแง่ ก ระจายตัว วัด ได้ โ ดยดูจ ากจํ า นวนคนที อ ยู่ใ นแต่ล ะอาชี พ ซึ ง
การศึกษาการแยกย่อยของโครงสร้ างและหน้ าที ในชุม ชนเมื องมักทํ ากันโดยใช้ ข้อมูล ทุติยภูมิ
เกียวกับประชากร แยกตามเพศ เชื $อชาติ และอาชีพ หรื ออุตสาหกรรม
ขณะทีพงษ์ศกั ดิp ศรี จมู 30 ได้ อธิบายถึงพื $นทีเมืองในมิติทางเศรษฐกิจไว้ ว่า เมืองเป็ นพื $นที
ทีมีความหนาแน่นของกิจกรรมทางการค้ า การบริ การ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตและการขยายตัว
28

ดารณี บัญชรเทวกุล. กระบวนการเป็ นเมืองกับการเปลียนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา, (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 25.
29
Gibbs & Poston อ้ า งถึ ง ใน ดารณี บัญ ชรเทวกุล . กระบวนการเป็ นเมื อ งกับ การเปลี ย นแปลงทางสัง คมในประเทศกํ า ลัง พัฒ นา.
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 25.
30
พงษ์ ศักดิp ศรี จม,
ู การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื $นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาค
เเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 22.
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ตลอดเวลาและรวดเร็วมากกว่าพื $นทีบริ เวณอืน กล่าวคือ พื $นทีเมืองเป็ นพื $นทีศนู ย์รวมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่น ร้ านค้ า แหล่งบริ การ ธนาคาร โรงแรม เป็ นต้ น ซึงเกิดจากการแยกย่อยและการ
กระจายหน้ าทีตลอดจนความชํานาญพิเศษในระบบเศรษฐกิจของเมือง ในรู ปแบบของการเป็ น
ศูนย์รวบรวมการผลิต (Production) การบริ โภค (Consumption) กระจายและจัดสรรผลผลิต
สินค้ า (Distribution) สําหรับประชากรทีอยู่อาศัยภายในเมือง รวมทังพื
$ $นทีอืนโดยรอบเขตอิทธิพล
ที อ ยู่ห่างไกลออกไปด้ ว ย ดัง นัน$ องค์ ประกอบที ใ ช้ ใ นการสัง เกตถึ ง ความหลากหลายของการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้ ดงั นี $
1) ตัวแปรทางด้ านการผลิต (Production) ได้ แก่ โครงสร้ างทางอาชีพของประชากร
ก่อให้ เกิดการจ้ างงานทังในภาคอุ
$
ตสาหกรรม ภาคการค้ าและการบริการ ซึงเป็ นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลือนกระบวนการทางด้ านการผลิต
2) ตัวแปรทางด้ านการบริ โภค (Consumption) สังเกตได้ จากการมีอยู่ของสิงต่าง ๆ
ภายในพื $นทีเมือง เช่น ธนาคาร ตลาด ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ า อาคารพาณิชย์ โรงแรม เป็ นต้ น
3) ตัวแปรกระจายและจัดสรรผลผลิตสินค้ า (Distribution) สังเกตได้ จากการเกิดขึ $นของ
สถานทีตา่ ง ๆ อยูภ่ ายในพื $นทีเมือง ได้ แก่ สถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร และท่าเรื อ เป็ นต้ น
นอกจากนี $ทัศนีย์ ทองสว่าง31 ได้ อธิบายเพิมเติมว่าโดยทัว ไประบบเศรษฐกิจของสังคมทุก
สังคมมักจะประกอบด้ วยหน่วยเศรษฐกิจทีสําคัญ ดังต่อไปนี $
1) ผู้บริ โภคหรื อครัวเรื อน หมายถึง ผู้ทีมีอํานาจในการตัดสินใจซื $อสินค้ าหรื อบริ การ เพือ
สนองความต้ องการหรื อการใช้ สอย และครัวเรื อนต้ องมีรายได้ เพือใช้ ซื $อสินค้ าและบริ การ กล่าวคือ
ครั วเรื อนต้ องมี แรงงานไว้ รับจ้ างทํ า กิ จ กรรมต่าง ๆ จากหน่วยผลิตและได้ รับค่าจ้ างตอบแทน
นอกจากนี ค$ รั ว เรื อ นยั ง เป็ นเจ้ าของที ดิ น ที นํ า มาใช้ ในการทํ า เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม และเป็ นเจ้ าของทุนในการดําเนินธุรกิจ ซึง อาจเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ได้
2) หน่วยธุรกิจ คือหน่วยงานทีนําทรัพยากรมาทําการผลิตเป็ นสินค้ าและบริ การ หน่วย
ธุรกิจอาจมีขนาดและรูปแบบแตกต่างกันได้ ขึ $นอยูก่ บั ลักษณะสินค้ าและบริการทีสามารถผลิตได้
3) รัฐบาลในแง่เศรษฐกิจ หมายถึง การทีรัฐเป็ นผู้ทําการผลิตสินค้ าและบริ การ กล่าวคือ
เป็ นสินค้ าและบริ การทีรัฐบาลให้ บริ การเปล่าแก่ประชาชนทุกคนในชาติอย่างเสมอภาค ซึงได้ แก่
การสร้ างถนนหนทาง สวนสาธารณะ การบริการทางด้ านการศึกษา สาธารณสุข เป็ นต้ น
สามารถสรุปองค์ประกอบทางด้ านเศรษฐกิจ เพือใช้ เป็ นตัวแปรในการศึกษาครัง$ นี $ คือ
1. โครงสร้ างอาชีพ ได้ แก่ ประเภทของอาชีพและจํานวนคนทีอยูใ่ นแต่ละอาชีพ
31

ทัศนีย์ ทองสว่าง, สังคมวิทยา, (กรุงเทพ : โอ.เอส.พริ น$ ติ $ง เฮาส์ , 2549), หน้ า 142.
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2. รายได้ ของประชากร
3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2) วิวัฒนาการและการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชน
การเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ32 คือการเปลียนแปลงทีประกอบด้ วยการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พร้ อมกับการเปลียนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพือทําให้
ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองในระยะยาว ซึงศุภางค์ ศุภพันธ์ มณี 33 ได้ อธิบายถึง
$
ฒนาตามทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนี $
ขันตอนการพั
1) ระยะแรกของระบบเศรษฐกิจ เป็ นแบบพึงตนเอง พอกินพอใช้ มีการลงทุนและการ
ค้ าขายน้ อย ประชากรทําการเกษตรทังหมดหรื
$
อส่วนใหญ่ ทีตงของแหล่
ั$
งผลิตแล้ วแต่การกระจาย
ตัวของทรัพยากร และพึง พาทรัพยากรทางธรรมชาติในการประกอบอาชีพเป็ นส่วนใหญ่
2) ระยะต่อมามีการปรับปรุงด้ านการขนส่ง ทําให้ มีการค้ าและระดับความชํานาญมากขึ $น
(Specialization) เกิดอุตสาหกรรมในครัวเรื อน (Village Industries) ซึงแหล่งวัตถุดิบมักมาจาก
สาขาเกษตรกรรม
3) ระยะนี $การเกษตรเจริญขึ $น มีการผลิตพืชผลมากขึ $น
4) เมือประชากรเพิม มากขึน$ และเกิ ดภาวะตอบแทนในภาคเกษตรกรรมลดน้ อยลง
(Diminishing Returns) ทํ า ให้ ต้ อ งหัน ไปสู่ก ารพัฒ นาอุตสาหกรรม ที เ รี ย กว่า “Secondary
Industries” วัตถุดบิ ในระยะแรกมาจากภาคเกษตรกรรม ผลผลิตอาจเป็ นการแปรรูปสินค้ าเกษตร
5) ระยะสุดท้ ายของการพัฒนา จะหันไปหาอุตสาหกรรมบริ การ (Tertiary Industries)
และผลิตสินค้ าส่งออกไปยังพื $นทีด้อยความเจริญกว่า
ดัง นั น$ มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ จึ ง เป็ นปั จจั ย สํ า คัญ ที เ ป็ นตัว กํ า หนดโครงสร้ างและการ
เปลียนแปลงทางกายภาพและสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการผลิต การจําหน่าย การบริ โภค และการ
แบ่งปั นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึงคุณลักษณะทางเศรษฐกิจทีดีจะเกิดขึ $นได้ ต้องอาศัยปั จจัย
สําคัญจากโครงสร้ างทางด้ านกายภาพหรื อสัณฐานของเมือง ทีเอือ$ ให้ เกิดพืน$ ทีอรรถประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพทางเศรษฐกิจในพื $นทีนนั $ ๆ และสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของประชากรได้ เป็ นอย่างดี
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ณรงค์ ธนาวิลภาส, หลักเศรษฐศาสตร์ อย่างง่าย, (กรุงเทพฯ : บริ ษัท คิวพริ น$ ท์ จํากัด, 2549), หน้ า 154.
ศุภางค์ ศุภพันธ์มณี, บทบาทและความเขือมโยงของสะพานปลาทีมีต่อการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้ า 6.
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2.4.3 แนวคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางด้ านสังคมของชุมชน
ระบบสังคม เป็ นการศึกษาสภาพความเป็ นอยู่ การเปลียนแปลงสภาพจิตใจของมนุษย์
และการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป ดังนันการที
$
จะอธิบายพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงควบคู่ไปกับการศึกษาทางด้ านกายภาพและ
เศรษฐกิจของชุมชน จึงต้ องศึกษาปั จจัยทางด้ านสังคมควบคูก่ นั ไปด้ วย เนื $อหาในส่วนนี $จึงเป็ นการ
ทบทวนประเด็นเกียวกับองค์ประกอบและการเปลียนแปลงทางด้ านสังคมของชุมชน ดังต่อไปนี $
1) องค์ ประกอบทางด้ านสังคมของชุมชน
ราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ. 252434 ให้ ค วามหมายของการเปลี ยนแปลงทางสัง คมว่า
หมายถึง การทีระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรื อรู ปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ครอบครัว การปกครอง ได้ เปลียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็ นด้ านใดก็ตาม การเปลียนแปลงนี $
อาจเป็ นในทางก้ าวหน้ าหรื อถดถอย และเป็ นไปอย่างถาวรหรื อชัว คราว โดยการวางแผนให้ เป็ นไป
เอง และทีเป็ นประโยชน์หรื อโทษก็ได้ ทงสิ
ั $ $น
ขณะทีเสถียร วิพรมหา35 กล่าวว่า การเปลียนแปลงทางสังคมในแต่ละสังคมใช้ ระยะเวลา
ไม่เ ท่ากัน และปริ มาณการเปลี ยนแปลงจะแตกต่างกันไป ขึน$ อยู่กับองค์ประกอบที สํ าคัญ คือ
สิงแวดล้ อมทางกายภาพ ลักษณะโครงสร้ างทางสังคม วัฒนธรรมพื $นฐาน ได้ แก่ ค่านิยม คติ ความ
เชือ ทีสมาชิกปลูกฝั งและถ่ายทอดกันมาและประโยชน์ทีสมาชิกจะได้ รับจากการเปลียนแปลงนัน$
โดยสรุปแล้ ว การเปลียนแปลงทางด้ านสังคม คือ ความแตกต่างทีเกิดขึ $นในสังคมช่วงเวลา
ใดเวลาหนึง มีความหมายโดยตรงถึงการเปลียนแปลงระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ซึง
เป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงโครงสร้ างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างส่วนประกอบ
ของสังคมนัน$ ๆ ซึงอาจเป็ นผลดีหรื อผลเสียทีเกิดขึ $นภายในชุมชน และมีความซับซ้ อนมากยิงขึ $น
ดังนันองค์
$ ประกอบทางด้ านสังคม จึงเกียวข้ องกับโครงสร้ างประชากร และระบบความสัมพันธ์ของ
คนในสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีทีมีอยูใ่ นชุมชน
2) วิวัฒนาการและการเปลียนแปลงทางด้ านสังคมของชุมชน
ฉัตรชัย พงษ์ ประยูร36 กล่าวว่า การเปลียนแปลงทางด้ านสังคมของชุมชนไทยนัน$ ส่วน
ใหญ่มีชีวิตอยู่ตามหมู่บ้านทีพึงตนเอง การติดต่อกับโลกภายนอกจํากัดอยู่เฉพาะการเเลกเปลียน
ในระดับชุมชนทีจําเป็ น ต่อมาเมือมีการติดต่อค้ าขายกับชุมชนภายนอกมากขึ $น ผู้คนจึงมีวิถีชีวิตที
เติมศักดิp ภาณุวรรณ, ปั จจัยการเปลียนแปลงของชุมชนริ มนํ า$ ในคลองบางกอกน้ อย, (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวาง
เเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้ า 16,
35
เสถียร วิพรมหา การเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิp, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิตภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้ า 24.
36
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, การตังถิ
$ นฐานมนุษย์ ทฤษฎี และแนวปฏิบตั ิ. (ม.ป.ท. : 2536), หน้ า 40.
34
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เปลียนเเปลงไป จากวิถีชีวิตเเบบพอกินพอใช้ หนั มาทําการเกษตรเพือการค้ ามากขึ $น ผลทีได้ คือทํา
ให้ ชุ ม ชนเเปรสภาพเป็ นชุม ชนเมื อ งมากยิ ง ขึ น$ ซึ ง สุ ริ ชัย หวัน แก้ ว 37 ได้ อ ธิ บ ายเพิ ม เติ ม ถึ ง
กระบวนการเปลียนแปลงทางด้ านสังคมทีสําคัญ ดังต่อไปนี $
1) กระบวนการทีชุมชนกลายเป็ นเมือง หรื อการเคลือนย้ ายของผู้คน การขยายตัวของ
เมื อ ง การเพิ ม จํ า นวนประชากร ตลอดจนการขยายวิ ถี แ บบชาวเมื อ งโดยการพัฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น การก่อสร้ างถนน ไฟฟ้ า ประปา เป็ นต้ น ทําให้ รสนิยมและ
ความต้ องการของคนในชนบทเปลียนแปลงไปในทางทีคล้ ายชาวเมืองมากยิงขึ $น
2) การเปลี ย นแปลงทางสัง คมที เ ลื อ มลํ า$ มากยิ ง ขึ $น โดยเกิด ขึ $นขณะที เ กิด การเจริญ
เติบโตทางด้ านเศรษฐกิจ ซึงเป็ นผลดีกับเขตเมืองหรื ออุตสาหกรรม แต่ทําให้ คนอีกส่วนหนึงอยู่
ห่างไกลจากการมีส่วนรับผลประโยชน์ของการเปลียนแปลง เช่น การพัฒนาเมืองให้ เจริ ญในด้ าน
ต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ก่อให้ เกิดแหล่งสลัมสําหรับคนจํานวนมาก เป็ นต้ น
3) ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน สถาบันครอบครัวถูกปรับลดบทบาทลง ครอบครัวมีขนาด
เล็กลง มีความสัมพันธ์ แบบห่างเหิน เป็ นสังคมของคนแปลกหน้ า ซึงเป็ นผลมาจากจากการเป็ น
สังคมแบบครอบครัวเดียว และมีคนแปลกหน้ าเข้ ามาในชุมชนเพิมมากขึน$ ขณะเดียวกันก็ขาด
แรงงานทีสําคัญในการพัฒนาพืน$ ทีชนบท นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้ งทังภายในสั
$
งคมเมืองและ
ระหว่างสังคมเมืองกับชนบท
ตามหลักการของแนวคิดระบบสังคม38 (Social system approach) ได้ อธิบายการ
เปลียนแปลงทางสังคมในพื $นทีเมือง เน้ นว่าสังคมเมืองมีแนวโน้ มการเปลียนแปลงไปสู่สภาวะที
ซับซ้ อนมากขึ $น และมีการปรับตัวตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึ $นเพือให้ ระบบสังคมโดยรวมอยู่รอด
ซึงต้ องผ่าน 2 กระบวนการสําคัญได้ แก่ กระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้ าง
และหน้ าที (Differentiation) และกระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการ (Integration) กล่าวคือ
ก. กระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้างและหน้าที # (Differentiation)
เกิดขึ $นเมือเมืองมีการขยายตัวและเจริ ญเติบโตขึ $น ปรากฏการกระจายหน้ าทีและความชํานาญ
ตามระดับสภาพทางสังคม ภายใต้ แบบแผนทีเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน เช่น ค่านิยม ความเชือ เป็ น
ต้ น การแยกย่อยนี $ทําให้ เกิดระบบย่อย ๆ ตลอดจนสมาชิกเกิดความสนใจในการทํากิจกรรมทีมี
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สุริชยั หวันแก้ ว, สังคมและวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้ า 164.
พงษ์ ศักดิp ศรี จูม, การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื $นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาค
เเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 23.
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ความหลากหลายและแตกต่างกัน ตัวแปรทีใช้ วดั การแยกย่อยทางสังคม คือสิงทีมีอยู่ หน่วยงาน
หรื อสถาบันทีเกียวข้ องทางสังคมของชุมชนนัน$ เช่น โรงเรี ยน สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็ นต้ น
ข. กระบวนการผสมผสานหรื อบรณาการ
(Integration) เพือทําให้ เกิดการเชือมโยงและ
ู
ทําให้ ระบบสังคมโดยรวมอยูร่ อดได้ ตามภาวะการเปลียนแปลง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี $
- การผสมผสานและบูรณาการทางวัฒนธรรม (cultural integration) เป็ นการผสมผสาน
กลมกลืนกันทางวัฒนธรรมของกลุม่ คนหลากหลายวัฒนธรรมในสังคม
- การผสมผสานและบูรณาการทางบรรทัดฐานทางสังคม (normative integration) เป็ น
ความเข้ ากันได้ ของมาตรฐานทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
- การผสมผสานและบูรณาการทางการติด ต่อ สื อความหมาย (communicative
integration) เชือมโยงกันของการติดต่อสือความหมายทีกระจายอยูใ่ นสังคม
- การผสมผสานและบูรณาการทางหน้ าที (functional integration) เป็ นการพึงพากันหรื อ
ขึ $นอยูแ่ ก่กนั ระหว่างหน้ าทีตา่ ง ๆ ในสังคม
ตัวแปรทีใช้ ในการวัดการผสมผสานและการบูรณาการทางสังคม สังเกตได้ จากการมีอยู่
ของกลุม่ สมาคมและองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรสาธารณกุศล งานประเพณี งานประจําปี เป็ นต้ น
ดังนัน$ การเปลียนแปลงทางสังคมจึงเป็ นการเปลียนแปลงในด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
มนุษย์และกลุม่ คน เป็ นการเปลียนแปลงในวิถีทางทีมนุษย์กระทําต่อกัน หรื อเป็ นการเปลียนแปลง
โครงสร้ างและหน้ าที หรื อกระบวนการต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างและหน้ าทีอย่าง
ใดอย่างหนึง อีกนัยคือ การเปลียนแปลงทางสังคมเป็ นการเปลียนแปลงทีเกิดขึ $นกับพฤติกรรมทาง
สังคม (Social behavior) หรื อการกระทําทางสังคม (social action) ทีมีความสัมพันธ์กนั
2.5 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานศึกษาเกียวกับลักษณะของชุมชนชายฝั งทะเล
นวณัฐ โอศิริ39 ศึกษาเรื องภูมิทศั น์ของชุมชนป่ าชายเลนบริ เวณชุมชนบ้ านแหลม อําเภอ
บ้ านแหลมจังหวัดสมุทรสาคร และชุมชนชายทะเลบางกระเจ้ า อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
ชุมชนชายฝั งทะเลแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ อนั เน่นแฟ้นระหว่างสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
เป็ นไปในลักษณะพึงพาซึงกันและกัน แม้ ว่าปั จจุบนั ชุมชนไม่ได้ พึงพาทรัพยากรทางทะเลโดยตรง
มากเท่าในอดีต ตลอดจนแบบแผนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมทังรู$ ปแบบทางกายภาพของ
ชุมชนชายฝั งทะเล ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเป็ นพื $นฐานสําคัญในการสร้ างความยัง ยืนให้ กับชุมชน
39

นวณัฐ์ โอศิริ, ภูมิทํศน์ชมุ ชนป่ าชายเลน ภูมิปัญญาท้ องถินว่าด้ วยการประหยัดพลังงานและความยัง ยืน, (ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 45.

32

ในแง่สงั คมและเศรษฐกิจชุมชนชายฝั งทะเลมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับชุมชนพื $นถินดังเดิ
$ มหลาย ๆ
แห่งในประเทศไทย ซึง มีความสัมพันธ์ในสังคมแบบเครื อญาติและมีระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน
และตลาดท้ องถิน ชาวบ้ านมีการเกื $อกูลกัน กลุ่มบ้ านมีลกั ษณะทีใกล้ ชิดและมีพื $นทีโล่งส่วนกลาง
ร่วมกันเพือประกอบกิจกรรมทางประมง ไม่มีการปิ ดกันหรื
$ อแบ่งแยกเรื อนอย่างชัดเจน ซึงก่อเกิด
ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคนในชุมชน ในเชิงของความเชือและประเพณี ชุมชนชายฝั งทะเลมี
ระบบความเชือทางศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติทีเป็ นพื $นฐานในการรวมกลุ่มของชุมชน ความ
เชื อ และพิธี ก รรมในเรื อ งเทพเจ้ า ของจี น และพระพุท ธศาสนามี บ ทบาทสํ า คัญ ในการกํ า หนด
พฤติกรรมของคนในชุมชน รวมทังกํ
$ าหนดแบบแผนทางด้ านกายภาพของหมู่บ้าน ดังนันศาลเจ้
$
า
และวัดจึงกลายเป็ นศูนย์กลางทางด้ านจิตใจและทางด้ านกายภาพของชุมชน
วัฒ นา สุกัณ ศีล 40 ศึกษาเรื องลักษณะของชุม ชนประมง กรณี ศึกษาชุม ชนบ้ านดาโต๊ ะ
อําเภอยะหริง จังหวัดปั ตตานี พบว่าด้ วยสภาพพื $นทีของชุมชนชายฝั งทะเลและระบบนิเวศของอ่าว
จึ ง เป็ นทํ า เลที เ หมาะแก่ ก ารตั ง$ ถิ น ฐานของชุ ม ชนเพื อ การดํ า รงชี พ บนพื น$ ฐานการพึ ง พา
ทรัพยากรธรรมชาติ อันได้ แก่ ป่ าชายเชน สัตว์นํา$ และทรัพยากรอืน ๆ ทรัพยากรเหล่านี $ได้ เป็ น
ปั จจัยและแหล่งทํากิน ทีมาของอาหาร ทีพักอาศัย เครื องมือ เครื องใช้ และการพึงพาด้ านอืน ๆ
ของชุมชนประมงรอบอ่าวปั ตตานี ขณะทีพื $นทีรอบ ๆ ของชุมชนบ้ านดาโป๊ ะยังเป็ นทีตงของชุ
ั$
มชน
เมือง ย่านธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี $ยังเป็ นทีตงของท่
ั$
าเทียบเรื อประมงทีใหญ่ทีสุดแห่ง
หนึงของภาคใต้ เนืองจากสภาพของอ่าวเป็ นทีกําบัง ลมที ดีและอยู่ใกล้ แหล่งจับปลานอกน่าน
นํ $า ซึง การขยายตัวของธุรกิจประมงในช่วงหลายปี ทีผา่ นมา ทําให้ มีการขยาย การบริการ โครง
สร้ างพื $นฐาน จํานวนธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่อเนืองประมงด้ านต่าง ๆ เพิมขึ $น
ถึ ง แม้ ปั จจุ บั น อาชี พ ในหมู่ บ้ านจะเพิ ม ความหลากหลายมากขึ น$ เพราะความ
เจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการผลิตและการเปลียนแปลงทางด้ านอืน ๆ ความใกล้ ชิดและความ
เชือมโยงกับตลาดทําให้ ชมุ ชนหันมาประกอบอาชีพค้ าขาย หรื อจับจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ขึน$ แต่ช าวบ้ านส่วนใหญ่ยังคงยึดหลักในการทําประมงและใช้ เรื อติดเครื องยนต์ขนาดเล็กเป็ น
พาหนะขับ เคลื อ นออกไปจับ สัต ว์ นํ า$ ตามชายฝั  ง ทะเล และด้ ว ยความสัม พัน ธ์ข องชุม ชนกับ
ชายฝั งทะเลในลักษณะทีพึงพาอาศัยซึงกันและกัน ได้ สะท้ อนออกมาให้ เห็นในรู ปแบบของความ
เข้ าใจ ความรู้ และความเชือต่าง ๆ ของชุมชน ลักษณะความเชือส่วนใหญ่มีพื $นฐานมาจากหลัก

40

วัฒนา สุกณ
ั ศีล, การเปลียนแปลง ปั ญหาและทางเลือกของชุมชนประมง : กรณีศึกษาการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนหมูบ่ ้ านดาโต๊ ะ อําเภอยะ
หริ ง จังหวัดปั ตตานี, (สํานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี, 2539), หน้ า 20.
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ทางศาสนาและอํานาจสิงศักดิสp ิทธิpทีแสดงออกให้ เห็นในลักษณะของพิธีกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การประกอบอาชีพประมง
งานศึกษาเกียวกับการเปลียนแปลงของชุมชนชายฝั งทะเล
รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร41 ศึกษาการเปลียนแปลงรูปแบบการตังถิ
$ นฐานของชุมชนทะเลน้ อย
จังหวัดพัทลุง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพัฒนาการของชุมชนบ้ านทะเลน้ อยจากอดีตถึงปั จจุบนั
รวมไปถึงรู ปแบบการตังถิ
$ นฐาน เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ ระหว่างคน กิจกรรม และการใช้
พื $นทีในชุมชนพบว่า ชุมชนทะเลน้ อยมีการตังบ้
$ านเรื อนอยู่ริมทะเลน้ อย ซึงมีสภาพเป็ นทีลุ่มนํา$
ขัง มี ลัก ษณะเป็ นชุม ชนประมงพื น$ บ้ า นที มี วิ ถี ชี วิ ต และกิ จ กรรมสัม พัน ธ์ กั บ ทะเลน้ อย การ
เปลียนแปลงรูปแบบการตังถิ
$ นฐานของชุมชนบ้ านทะเลน้ อย สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ช่วง ได้ แก่ ช่วง
ยุคไตรหัวหงส์ ยุคไปมาค้ าขายใช้ เรื อเมล์ และยุคทิ $งทะเลลืมพาย โดยยุคทิ $งทะเลลืมพายมีการ
เปลียนแปลงรู ปแบบการตังถิ
$ นฐานอย่างชัดเจนทีสุด การเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นผลมาจาก
อิทธิ พลของปั จจัยทางธรรมชาติ ความแห้ งแล้ งบวกกับภัยทางธรรมชาติ เทคโนโลยี มรดกจาก
อดีต และสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รู ปแบบการตังถิ
$ นฐานทีคงเอกลักษณ์ ดงเดิ
ั $ มของชุมชม
ประมงบ้ านทะเลน้ อย คือการตังถิ
$ นฐานขนานไปกับแนวคลอง ซึงในปั จจุบนั พื $นทีบริ เวณดังกล่าว
ยังคงมีวิถีชีวิต กิจกรรม และรูปแบบอาคารแบบชุมชนประมงพื $นบ้ านดังเดิ
$ มของชุมชนทะเลน้ อย
สาธร โมราศิล ป์42 ศึกษาวิวัฒ นาการของชุม ชนเมืองนครศรี ธ รรมราชตังแต่
$ อดีตจนถึง
ั นาการมายาวนาน กําเนิดขึ $นบริ เวณริ มฝั งทะเล
ปั จจุบนั พบว่า ชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราชมีวิวฒ
ตะวันออก แต่เดิมมีบทบาทเป็ นเมืองท่าสําคัญในแหลมมลายู ต่อมาเมือฝั งทะเลอยู่ห่างจากชุมชน
ออกไปบทบาทในการเป็ นเมืองท่าก็ลดลงไป แต่ก็ยงั คงมีบทบาทสําคัญในการเป็ นเมืองศูนย์กลาง
การปกครองของภูมิภาค ในอดีตเมืองนครศรี ธรรมราชมีศนู ย์กลางอยู่บริ เวณเมืองเก่าซึงเป็ นศาลา
กลางจังหวัดและตลาดท่าม้ าในปั จจุบนั ต่อมาเมือมีการเกิดขึน$ ของชุมชนการค้ าซึงอยู่บริ เวณ
ท่าเรื อขึ $น-ลงสินค้ า ได้ พฒ
ั นาเติบโตขึ $นมาเป็ นศูนย์กลางการค้ าทีใหญ่ทีสุดในชุมชน และนับเป็ น
ศูนย์ กลางชุม ชนแห่ง ใหม่ ความหลากหลายของกิ จ กรรมได้ เ กิ ดขึน$ ที ศูนย์ กลางแห่ง ใหม่นี $ จน
กลายเป็ นศูนย์กลางการค้ าแห่งใหม่ทีใหญ่ทีสุด ให้ บริ การแก่ชุมชนเมืองและชุมชนโดยรอบ และ
เป็ นศูนย์กลางของชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราชในปั จจุบนั อีกทังสภาพทางภู
$
มิศาสตร์ ของเมืองซึง
ตังอยู
$ ่บนสันทราย (Sand dune) แนวยาวเป็ นตัวกําหนดสภาพเมือง เมืองจึงเจริ ญเติบโตไปตาม
41

รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร.(2546). การเปลียนแปลงรู ปแบบการตัง$ ถินฐานของชุมชนทะเลน้ อย จังหวัดพัทลุง. (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้ า 45.
42
สาธร โมราศิลป์, การศึกษาวิวฒ
ั นาการและแนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราช, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), หน้ า 87.
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แนวสัน ทรายจากบริ เ วณเมื อ งเก่ า กับ เมื อ งใหม่ ทํ า ให้ เ กิ ด เมื อ งในลัก ษณะแนวยาว (Linear
Pattern) และเมืองได้ ขยายออกไปตามแนวเหนือ-ใต้
ปั จจุบนั ชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราชยังคงขยายตัวเรื อยมา จนในปั จจุบนั การใช้ ประโยชน์
ทีดนิ ในเมืองเริมอิมตัว ประกอบกับความต้ องการทีอยูอ่ าศัยทีเพิมขึ $นแต่ทีดนิ บริ เวณใจกลางเมืองมี
ราคาแพง การเจริ ญเติบโตของเมืองจึงได้ ขยายตัวออกสู่พื $นทีทางด้ านตะวันตกและตะวันออก
และมีแนวโน้ มจะขยายตัวออกไปเรื อย ๆ
พอตา แก่นแก้ ว43 ศึกษาการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนปากพนัง
$ ปี พ.ศ.2439-2525 โดยมีการแยกเป็ นการเปลียนแปลงทางด้ านการเกษตร อุตสาหกรรม
ตังแต่
การค้ า และการประมง พบว่าปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงเหล่านี $ ได้ แก่
1) นโยบายของรัฐ โดยเริ มใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ $น ได้ มีการพัฒนา
ทางด้ านโครงสร้ างพื $นฐาน อันได้ แก่การคมนาคม การสร้ างถนนสายต่าง ๆ เชือมโยงแหล่งชุมชน
ต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้ สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลียนแปลงไป
2) ช่วงสงครามโลกครัง$ ที 2 เนืองจากชุมชนปากพนังเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้ าระหว่าง
จังหวัดนครศรี ธรรมราชกับชุมชนภายนอก ก่อให้ เกิดปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจเกิดขึ $น คือภาวะเงิน
เฟ้อ ทําให้ ราคาสินค้ ามีราคาแพง สินค้ าอืน ๆ ภายในประเทศก็แพงตามไปด้ วย ค่าครองชีพสูงขึ $น
3) เกิดมหาวาตภัยทีแหลมตะลุมพุก ซึงเป็ นปั จจัยทีก่อให้ เกิดความเปลียนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิ จ และสัง คมเป็ นครั ง$ ที สํ า คัญ ที สุด ในอํ า เภอปากพนัง นํ า$ ทะเลท่ว มทํ า ให้ น าข้ า วเสีย
หาย ชาวบ้ านต้ องสูญเสียบ้ านเรื อน ทรัพย์สิน เงินทุน และเครื องมือเครื องใช้ ในการผลิตไปกับพายุ
เพราะฉะนัน$ การฟื $นฟูทางด้ านเศรษฐกิจและการผลิตทําได้ โดยยาก เกิดความซบเซาทางด้ าน
เศรษฐกิ จ จากสภาพดัง กล่ า วจึ ง ทํ า ให้ เกิ ด โครงการพั ฒ นาลุ่ ม นํ า$ ปากพนัง ในด้ า นต่า ง ๆ
ขึ $น โดยเฉพาะด้ านการปลูกพืช เนืองจากสภาพพื $นทีของอําเภอปากพนังมีความเหมาะสมในด้ าน
การเพาะปลูกมากทีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิงข้ าว รองมาจากอาชีพประมง
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ องพบว่า ชุมชนชายฝั งทะเล
แสดงให้ เห็นถึงความผูกพันของชุมชนกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ทีสะท้ อนให้
เห็นการประกอบอาชีพจับสัตว์นํ $าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้ เกิดการตั $งถินฐานประชากร
43

พอตา แก่นแก้ ว, ความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนปากพนัง พ.ศ. 2439-2525, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), หน้ า 43.
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ในพื $นทีชายฝั งเพือการประกอบอาชีพ ทีแสดงให้ เห็นทางด้ านโครงข่ายการสัญจร การใช้ ประโยชน์
ทีดนิ และอาคาร และความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื $นทีว่าง ขณะทีแบบแผนการก่อสร้ างทีอยู่
อาศัยของชุมชนทีถกู จัดกลุ่มตามความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ โดยมีเรื อนของญาติพีน้องสร้ างอยู่
ใกล้ เ คียงกันเอื อ$ ประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ ประมง ก่อให้ เ กิ ดสัง คมเอื อ$ เฟื $อเผื อแผ่และมี
ความสัมพันธ์ตอ่ กันเป็ นอย่างดี
อย่ า งไรก็ ต ามการตัง$ ถิ น ฐานของมนุ ษ ย์ เ ป็ นผลมาจากการตัด สิ น ใจเลื อ กพื น$ ที ที มี
สภาพแวดล้ อมที เอือ$ อํ านวยต่อคุณภาพชีวิตมี ความได้ เ ปรี ยบจากทรัพยากรธรรมชาติทีมนุษย์
ต้ อ งการ โดยมี ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเปลี ย นแปลงรู ป แบบการตัง$ ฐานเป็ นตัว แปรสํ า คัญ ที
ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของชุมชนชายฝั งทะเล ได้ แก่ การพัฒนาเส้ นทางคมนาคม การเกิดขึ $น
ของโรงงานอุ ต สาหกรรม การเพิ ม ขึ น$ ของประชากร ราคาที ดิ น นโยบายของรั ฐ และการ
เปลียนแปลงสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสัง คมของชุม ชนชายฝั ง ทะเล ดัง นัน$ จึง สร้ างกรอบแนวคิ ด ที ป ระกอบด้ ว ยตัว แปรต่า ง ๆ
ดังต่อไปนี $
แผนภมิู ท ี 2.1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและผลทีมตี อ่ การเปลียนแปลงของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี
ปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของชุมชน
1. การเปลียนแปลงทรัพยากรทางธรรมชาติ
2. การพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
3. การเกิดขึ $นของโรงงานอุตสาหกรรม
4. จํานวนประชากร
5. นโยบายของรัฐ
6. ราคาทีดิน

เศรษฐกิจ

- โครงสร้ างอาชีพ
- รายได้ ของประชากร
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สังคม

กายภาพ

- โครงสร้ างประชากร
- ระบบความสัมพันธ์ของคน
ในสังคม
- กิจกรรมทางสังคม

- โครงข่ายการสัญจร
- การใช้ ประโยชน์ ที ดิ น และ
อาคาร
- ความหนาแน่นของมวลอาคาร
ต่อพื $นทีวา่ ง

บทที 3
ระเบียบวิธีวิจัย
จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ กี ยวข้ องกับลักษณะของชุมชน
ชายฝั งทะเล และองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพือกําหนดกรอบแนวทางใน
การศึกษาวิจยั ซึงในบทนี .จะเป็ นการกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจยั เพืออธิบายขันตอนการวิ
.
จยั การเก็บ
รวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับเป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
ซึงการวิจยั ครัง. นี .เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ขันตอน
.
คือ
1. การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื .อหา (Content analysis) จากเอกสารทีเกียวข้ อง ข้ อมูล
ทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึก 2. วิเคราะห์การเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ โดยใช้ เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ
องค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพืออธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึ .นในชุมชนตาม
ช่วงพัฒนาการจากข้ อมูลทุตยภูมิ ตามตัวแปรทีได้ กําหนดในกรอบแนวความคิดงานวิจยั
3.1 ขอบเขตงานวิจัย
3.1.1 ขอบเขตด้ านเนือ หา
การศึกษาครั ง. นีม. ุ่งเน้ นไปทีลกั ษณะการเปลียนแปลงทังด้
. านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของพื .นทีในบริ บทของชุมชนชายฝั งทะเล ซึงจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ องพบว่า การเปลียนแปลงรูปแบบการคมนาคมซึงเป็ นปั จจัย
ทางกายภาพทีเห็นได้ ชดั เจนทีสดุ ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ ทีดินในพื .นทีทีมีเส้ นทางคมนาคมตัดผ่าน
เป็ นพื .นฐานสําคัญทีเกียวข้ องกับการเจริ ญเติบโตของเมือง และเป็ นปั จจัยสําคัญทีก่อให้ เกิดการ
เปลียนแปลงของชุมชนทีมีการตังถิ
. นฐานอยู่บริ เวณริ มนํ .าโดยทัว ไป ดังนั .นการแบ่งช่วงเวลาใ นกา
ศึกษาพัฒ นาการของชุม ชน จึง ใช้ การเกิ ดขึน. ของเส้ นทางคมนาคมเป็ นปั จ จัยหลักในการแบ่ง
ช่วงเวลาในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงเวลา ได้ แก่
ช่วงทีหนึง (พ.ศ.2495 - พ.ศ.2511) ในช่วงทียงั คงแสดงลักษณะทางกายภาพดังเดิ
. มของ
ชุมชน ตลอดจนลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในยุคเริมต้ นของการตังถิ
. นฐาน
ช่วงทีสอง (พ.ศ.2512 - พ.ศ.2546) หลังจากทีมีการเกิดขึ .นของถนนสุขุมวิททีวางตัวใน
แนวแกนเหนือ-ใต้ ขนานกับถนนวชิรปราการอ้ อมไปทางทิศตะวันออกของชุมชน เป็ นถนนสาย
หลักของภาคตะวันออกทีตดั ผ่านเข้ าสูใ่ จกลางเมืองชลบุรี
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ช่วงทีสาม (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2553) ช่วงเวลาปั จจุบนั ทีมีการเปิ ดให้ บริ การสะพานเลียบ
ชายฝั ทะเล จังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นถนนยกระดับทีมีจุดเริ มต้ นตังแต่
. สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี
ถนนพาสเภตรา ไปตามชายฝั งผ่านชุมชนชายทะเลสิ .นสุดทีซอยข้ างสถานีดบั เพลิง ตําบลบางทราย
เนื องจากการศึกษาในครั ง. นี . เป็ นการศึกษาการเปลียนแปลงในระดับ “ชุม ชน” ซึงเป็ น
หน่วยทางสังคมขนาดเล็กและไม่ซบั ซ้ อน ดังนันการศึ
.
กษาลักษณะทางด้ านกายภาพจึงมุ่งเน้ นไปที
กลุ่มของอาคารบ้ านเรื อน ทีอยู่อาศัย และลักษณะการใช้ ทีดินโดยทัว ไป ควบคู่ไปกับการศึกษา
ด้ านทางโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื .นทีว่าง ตลอดจน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในระดับชุมชนเท่านัน. ในส่วนของลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจ
และสังคม จะเป็ นการศึกษาในขอบเขตของระดับชุม ชนเช่นเดียวกัน ทางด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่
โครงสร้ างอาชีพ (จํานวน/ประเภทของอาชีพทีปรากฏในชุมชน,จํานวนคนทีอยู่ในแต่ละอาชีพ) และ
รายได้ ครัวเรื อน ทางด้ านสังคม ได้ แก่ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน โครงสร้ างครอบครัว ตลอดจนโครงสร้ างและลักษณะประชากรในพื .นที
3.1.2 ขอบเขตด้ านพืน ที
พื .นทีชมุ ชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล ตังอยู
. ่ริมชายฝั งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
ทางตอนเหนือของอําเภอเมืองชลบุรี ระหว่างเขตการปกครองของเทศบาลตําบลบางทรายและ
เทศบาลเมืองชลบุรี ครอบคลุมพืน. ทีประมาณ 2.07 ตารางกิโลเมตร ซึงหน่วยวิเคราะห์ทีใช้ ใน
งานวิจยั คือ ชุมชนในเขตพื .นทีศึกษา 12 ชุมชน แต่เพือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้
แบ่งพื .นทีชมุ ชนออกเป็ น 3 กลุม่ หลัก โดยพิจารณาจากบทบาทหน้ าทีของชุมชน ดังนี . (แผนที 3.1)
1) กลุ่มที 1 กลุ่มชุมชนทีแสดงบทบาทของการเป็ นย่านพาณิชยกรรม ผ่านโครงสร้ างของ
พื .นทีทีมีรูปแบบของเส้ นทางจราจรทีสานเป็ นตารางกริ ด และมีการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารใน
รูปแบบของย่านการค้ าอย่างชัดเจน ได้ แก่ ชุมชนท้ ายบ้ าน 1 และชุมชนท้ ายบ้ าน 2
2) กลุ่มที 2 กลุ่มชุมชนทีแสดงบทบาทของการเป็ นย่านอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
ทะเล ผ่านโครงสร้ างของพืน. ทีทีมีมีการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารในรู ปแบบของอุตสาหกรรม
อย่างชัดเจน ได้ แก่ ชุมชนท่าเรื อพลี ชุมชนศรี นิคม ชุมชนเกรี ยงไกรยุค ชุมชนเสริ มสันติ ชุมชน 3 อ.
ชุมชนชลธารสําราญรมย์ ชุมชนราษฎ์ประสิทธิZ และชุมชนจิตต์ประสาน
3) กลุม่ ที 3 กลุม่ ชุมชนทีแสดงบทบาทของการเป็ นย่านทีอยู่อาศัยผ่านโครงสร้ างของพื .นที
ทีมีมีการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารในรูปแบบการเป็ นย่านทีอยู่อาศัยอย่างชัดเจน ได้ แก่ ชุมชน
บ้ านท่าถ่านล่าง และชุมชนบ้ านคงคาไลย
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กลุ่มชุมชนที 3

กลุ่มชุมชนที 2

กลุ่มชุมชนที 1

แผนที 3.1 การแบ่งกลุม่ ชุมชนเพือใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
คําอธิบายแผนที
ขอบเขตชุมชน

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมลู
การเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ มาจากข้ อมูล 2 ประเภท คือ
3.2.1 ข้ อมลปฐมภมิ
ู
ู ได้ แก่
- การออกสํารวจพืน. ทีศึกษาในชุม ชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี
เพือให้ ทราบถึงลักษณะทางกายภาพปั จจุบนั และในอดีตทียงั คงหลงเหลืออยู่ และเป็ นหลักฐานที
แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการในอดีตตามช่วงเวลาทีกําหนด โดยการสํารวจและจดบันทึกข้ อมูล
- การสัมภาษณ์ผ้ มู ีส่วนเกียวข้ องกับประเด็นศึกษา ในรู ปแบบกลุ่มแบบเจาะจง (Focus
Group Interviews) เพือให้ ทราบถึงลักษณะทางกายภาพปั จจุบนั เปลียนแปลงจากอดีตอย่างไร
อะไรเพิมขึ .น /ลดลงในระดับชุมชนก่อน/หลังการพัฒนาต่าง ๆ ประกอบการศึกษาจากภาพถ่ายเก่า
ทีได้ จากบุคคลในพื .นที ตลอดจนลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงไป โดยคําถาม
สําหรับการสัมภาษณ์ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง (ภาคผนวก)
ในขันตอนของการสั
.
มภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ ทําการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าทีในหน่วยงานของรัฐทีทํางานเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั ง
ทะเลโดยตรง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีพฒ
ั นาชุมชน เจ้ าหน้ าทีกองสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองชลบุรีและ
เทศบาลตํ าบลบางทราย ตลอดจนแกนนํ า ชุม ชนหรื อ คนในครอบครั ว ของแกนนํ าชุม ชน และ
ผู้สงู อายุทีอาศัยอยูใ่ นชุมชน สาเหตุทีเลือกแกนนําชุมชนเนืองจากเป็ นบุคคลทีเป็ นทียอมรับของคน
ในพื น. ที ทํางานร่ วมกับหน่วยงานของรั ฐโดยผ่านการเป็ นตัวแทนของชุม ชน และส่วนใหญ่ เป็ น
บุคคลทีมีอายุมากกว่า 45 ปี ส่วนกลุ่มผู้สงู อายุเป็ นคนในพื .นทีตงแต่
ั . กําเนิด ย่อมมีความรอบรู้ ถึง
ประวัติความเป็ นมาของพื .นที ตลอดจนพัฒนาการทีเปลียนแปลงไปตามปั จจัยหรื อการพัฒนาที
เกิดขึ .นในชุมชน
3.2.2 ข้ อมลทุ
ู ตยิ ภมิู ได้ แก่
- ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับประวัติความเป็ นมาของชุมชน การตังถิ
. นฐาน สภาพทางกายภาพ
เศรษฐกิ จ และสัง คมในอดี ต และปั จ จุบัน ที มี ก ารบัน ทึ ก ไว้ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรและมี ค วาม
น่าเชือถือของข้ อมูล
- ข้ อมูลสถิตทิ างด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนตามการแบ่งช่วงเวลาศึกษา
- แผนและนโยบายของจังหวัดทีเกียวข้ องกับพื .นทีศกึ ษา
- ภาพถ่ายทางอากาศของชุมชน พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2553 ตลอดจนข้ อมูล
ดิจิตอลเพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
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- แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการตังถิ
. นฐาน พัฒนาการชุมชน ปั จจัยที
ก่อ ให้ เ กิ ด การเปลี ย นแปลง ตลอดจนผลหรื อ ลักษณะของการเปลี ย นแปลงที เ กิ ด ขึน. ทางด้ า น
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
3.3 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมลู
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนัน. จะวิเคราะห์จากข้ อมูลปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิทีได้ รวบรวม
ไว้ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ขันตอน
.
คือ
ขันตอนที
.
 1 วิเคราะห์ลกั ษณะทางด้ านกายภาพของชุมชน ได้ แก่
1) รูปแบบโครงข่ายของการสัญจร (Transport network pattern) ด้ วยวิธีการวิเคราะห์
แผนทีโครงข่ายการคมนาคมด้ วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information
System) และภาพถ่ายทางอากาศ โดยการจําแนกลําดับศักดิขZ องโครงข่ายการสัญจรจากชันข้
. อมูล
ในแผนที เพือวิเคราะห์รูปแบบและความหนาแน่นของโครงข่ายการสัญจร ตลอดจนพัฒนาการ
ของระบบโครงข่ายการสัญจรตามช่วงเวลาสําคัญทีเกิดการเปลียนแปลงของชุมชน
2) รูปแบบการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร (land use and building use pattern) ด้ วย
วิธีวิเคราะห์แผนทีการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร (land and building use map) จากแผนทีด้วย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) และภาพถ่ายทาง
อากาศ เพือศึกษาถึงการจําแนกย่าน รู ปแบบกิจ กรรมบนทีดินและอาคาร ความหนาแน่นของ
กิจกรรม ตลอดจนการเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารตามช่วงเวลาสําคัญทีเกิดการ
เปลียนแปลงของชุมชน
3) รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพื .นทีว่าง (Urban figure and ground
pattern) รูปแบบขนาดบล็อกถนน (urban block size pattern) ด้ วยวิธีวิเคราะห์แผนทีภาพและ
พื .น (figure and ground analysis map) จากแผนทีด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS:
Geographic Information System) และภาพถ่ายทางอากาศ เพือวิเคราะห์ถึงสัดส่วนและ
ความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบพืน. ทีว่างกับขนาดของมวลอาคารหรื อสิงปลูกสร้ าง การจัดวาง
ตําแหน่งของกลุ่มอาคารและพืน. ทีว่าง การสร้ างความเข้ าใจถึงรู ปแบบการกระจุกตัวและการ
กระจายตัว ตลอดจนการเพิมขึ .นของสิงปลูกสร้ าง ขนาดบล็อกถนนและการเปลียนแปลงของพื .นที
ศึกษาในช่วงเวลาสําคัญ
ขันตอนที
.
 2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัย (ตัวแปรต้ น) ทีก่อให้ เกิดการ
เปลียนแปลงของชุมชน กับองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม (ตัวแปรตาม) ในแต่ละ
ช่วงพัฒนาการของชุมชน โดยวิธีการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross Table Analysis)
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วิธีการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross Table Analysis) ใช้ ในกรณีทีมีตวั แปรทีเป็ นสาเหตุส่ง
อิทธิ พ ลไปยังตัวแปรตาม ซึง จะต้ องทํ าการเก็ บรวบรวมข้ อมูลและทําการแจกแจงความถี แบบ
ตารางไขว้ โดยมี วิธี การวิเ คราะห์คือ การหาร้ อยละของความถี ในแต่ล ะกลุ่ม ของตัวแปรที เ ป็ น
สาเหตุและนําผลทีได้ มาเปรี ยบเทียบกัน
ขัน. ตอนที 3 การเปรี ย บเที ย บข้ อมูล ระหว่า งช่ว งพัฒ นาการของชุม ชน โดยการจัด
เรี ยงลําดับข้ อมูลตามช่วงเวลาตังแต่
. อดีตถึงปั จจุบนั ตามองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคมของชุมชน แต่ด้วยข้ อจํากัดในการสืบค้ นข้ อมูลในอดีต จึงทําให้ การเปรี ยบเทียบข้ อมูลในช่วง
พัฒ นาการและระหว่า งช่ว งพัฒ นาการมี ข้อ จํ า กัด ขัน. ตอนของการเปรี ย บเที ยบจึง ใช้ ข้อ มูล ที
สามารถสืบค้ นได้ เป็ นตัวกําหนดในการเปรี ยบเทียบ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที 3.3
ตารางที 3.1 เปรี ยบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตใิ นแต่ละช่วงพัฒนาการ
ช่ วงที 1 พ.ศ. 2495 - พ.ศ.2511
ข้ อมูลสถิติ (ร้ อยละ)
1. ความหนาแน่นของโครงข่ายถนน
2. ความหนาแน่นของการใช้ ประโยชน์ทีดิน
3. สัดส่วนของมวลอาคารต่อพื .นทีวา่ ง

ช่ วงที 2 พ.ศ. 2511 - พ.ศ.2547
ช่ วงที 3 พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2553
ข้ อมูลสถิติ (ร้ อยละ)
ข้ อมูลสถิติ (ร้ อยละ)
1. ความหนาแน่นของโครงข่ายถนน 1. ความหนาแน่นของโครงข่ายถนน
2. ความหนาแน่นของการใช้ ประโยชน์ทีดิน2. ความหนาแน่นของการใช้ ประโยชน์ทีดิน
3. สัดส่วนของมวลอาคารต่อพื .นทีวา่ ง 3. สัดส่วนของมวลอาคารต่อพื .นทีวา่ ง
4. จํานวนประชากรในแต่ละอาชีพ
4. จํานวนประชากรในแต่ละอาชีพ
5. รายได้ ประชากร
5. รายได้ ประชากร
6. จํานวนประชากรในแต่ละช่วงอายุ

หลักจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงองค์ประกอบของพื .นที
ทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเปลียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาทีเกิดขึ .น นําเสนอ
ข้ อมูลในรูปแบบของตารางเปรี ยบเทียบข้ อมูลและแผนที ประกอบการบรรยายเชิงพรรณนาซึงเป็ น
ผลมาจากการเปลียนแปลงหรื อพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาสําคัญ ๆ ทีเกิดขึ .นในชุมชน ทีสืบค้ นได้
จากการสัมภาษณ์และเอกสาร รายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับพื .นทีชมุ ชน

บทที 4
พืนทีศึกษาและพัฒนาการทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
การศึกษาสภาพทัวไปของชุม ชนบริ เ วณสะพานเลี ยบชายฝั งทะเล จัง หวัดชลบุรี เป็ น
การศึ ก ษาและสรุ ป ข้ อมู ล พื น) ฐานของพื น) ที ศึ ก ษา ซึ งมุ่ ง เน้ นให้ เห็ น ถึ ง ภาพรวมในปั จ จุ บัน
ครอบคลุม ถึ ง เนื อ) หาทางด้ า นประวัติค วามเป็ นมาและพัฒ นาการจากอดี ต จนถึง ปั จ จุบัน ทัง)
ลักษณะทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี )
4.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
เมื องชลบุรี นับว่าเป็ นเมื องเก่าแก่แห่ง หนึงของประเทศไทย มี หลักฐานอ้ างอิง ทาง
ประวัติศาสตร์ มาโดยตลอด ตังแต่
) สมัยทวาราวดี สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ กล่าวคือ มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ กล่าวถึงเมืองพระรถ ทีตําบลพนัสนิคม อําเภอ
พนัสนิคมและเมืองศรี พโรในตําบลหนองไม้ แดง อําเภอเมืองชลบุรี เป็ นเมืองคูก่ นั โดยมีผ้ คู ้ นพบ
พระศิลาลักษณะตรงกับพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีประทับบนตัวพระพนัสบดี อายุกว่า 1,000 ปี 1
ดังนัน) ถ้ าเมืองพระรถเป็ นเมืองสมัยทวาราวดีจริง เมืองศรี พโรก็ย่อมเป็ นเมืองในสมัยทวาราวดีด้วย
) ยคุ สมัยทวาราวดี
ซึงก็หมายความว่าชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในปั จจุบนั ก็มีมาตังแต่
ชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลมีหลักฐานทีแน่นอนในสมัยกรุงศรี อยุธยา กล่าวคือ
ในแผนทีไตรภูมิโบราณสมัยอยุธยาปรากฏชือตําบลสําคัญของเมืองชลบุรี 4 ตําบล เรี ยงจากทิศ
เหนือไปสู่ทิศใต้ คือ ตําบลบางทราย ตําบลบางปลาสร้ อย ตําบลบางพระเรื อ (ตําบลบางพระใน
ปั จจุบนั ) และตําบลบางละมุง แต่ไม่ปรากฏชือเมืองศรี พโรแต่ประการใด คาดว่าเมืองศรี พโรน่าจะ
กลายเป็ นเมืองร้ างตังแต่
) สมัยสุโขทัยเป็ นต้ นมา ทําให้ ทราบว่าชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั ง
ทะเล ซึงเป็ นส่วนหนึงของตําบลบางทรายและตําบลบางปลาสร้ อย เป็ นเมืองทีพอจะยืนยันได้ ว่า
ปรากฏอยูใ่ นแผนทีโบราณไตรภูมิสมัยอยุธยา แม้ จะไม่ปรากฏหลักฐานความสําคัญของเมืองมาก
นัก เป็ นเพียงรายชือในทําเนียบศักดินาหัวเมืองว่าเป็ นเมืองชันตรี
) 2 และเป็ นเพียงเมือง ๆ หนึงใน
มณฑลปราจีน3

พงษ์ศกั ดิC ศรี จมู , การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื )นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 57.
2
พงษ์ศกั ดิC ศรี จมู , การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื )นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, หน้ า 57.
3
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลผลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณะ และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี, (ม.ป.ท, 2544), หน้ า 8.
1
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เมืองชลบุรีถกู พัฒนามาอย่างต่อเนืองและยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองชลบุรี เป็ นเทศบาล
เมืองชลบุรีเมือวันที 7 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที 52 ต่อมาได้ มีการ
เปลียนแปลงขยายเขตเทศบาลครัง) ที 1 เมือวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2480 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่มที 45 ส่วนเทศบาลตําบลบางทรายนันเดิ
) มตังอยู
) ่ทีอําเภอเมือง และถูกยกฐานะจัดตังขึ
) )นเป็ น
สุขาภิบาลบางทราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมือ วันที 18 มีนาคม 2507 ต่อมาเมือวันที
24 กุมภาพันธ์ 2542 ได้ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากสุขาภิบาลบางทรายเป็ นเทศบาลตําบล
บางทราย ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
) วันที 25 พฤษภาคม 2542 เป็ นต้ นมา
4.2 พัฒนาการช่ วงที 1 (พ.ศ.2495 - พ.ศ.2511)
4.2.1 ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี ยวข้ องพบว่า ลักษณะทางด้ าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื องของการประกอบอาชีพประมงชายฝั ง เป็ นประเด็นหลักทีก่อให้ เกิดการ
พัฒนาทางด้ านกายภาพและสังคมของชุมชนชายฝั งทะเล ดังนันการอธิ
)
บายถึงสภาพทัวไปและ
พัฒนาการของชุมชน จึงเริ มต้ นจากการอธิบายในส่วนของลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนเป็ นอันดับแรก
เริ นต้ นด้ วยระบบเศรษฐกิจของชุมชนในอดีตประกอบด้ วย การพาณิชย์ การเดินเรื อและ
การประมง กล่าวคือ สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในยุคแรกของการตังถิ
) นฐานขึ )นอยู่กับรายได้
จากการประกอบอาชีพประมงชายฝั งและกิจกรรมทางทะเลเป็ นหลัก ซึงในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที 5) ราชอาณาจักรไทยเริ มมีกิจกรรมการค้ ากับต่างประเทศ จึง
เริมปรากฏอาชีพเรื อบรรทุกสินค้ าเกิดขึ )น มีเรื อฉลอมทะเลขนาดใหญ่สําหรับบรรทุกสินค้ าประเภท
นํ )าตาลทรายแดง ข้ าว ปลาและอาหารอืน ๆ ไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้ เคียง อีกทังยั
) งมี
เรื อโดยสารรับ-ส่งผู้โดยสารต่างพื )นทีอีกเป็ นจํานวนมาก ซึงโดยปกติเรื อไม่สามารถจอดลําเลียง
สินค้ าทีนอกสันดอนปากแม่นํ )าได้ สะดวก จึงนิยมมาทอดสมอเพือขนถ่ายสินค้ าในพื )นที ทําให้
ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในสมัยนันเป็
) นทีรู้ จักอย่างแพร่ หลายในหมู่ชาวต่างชาติ
เพราะเป็ นเมืองทีตังอยู
) บ่ นเส้ นทางการค้ าทางทะเลระหว่างไทยกับต่างประเทศ ประกอบกับชายฝั ง
ทะเลของจังหวัดชลบุรีมีลกั ษณะผืนนํ )าเป็ นซอกสีเหลียมเข้ าไปในแผ่นดิน ทะเลด้ านจังหวัดชลบุรี
จึงเป็ นทะเลทีมีคลืนลมค่อนข้ างสงบและอยูไ่ ม่หา่ งจากกรุงเทพมหานครมากนัก จึงเหมาะสมเป็ นที
จอดพักเรื อสินค้ าของชาวต่างชาติเพือไปมาค้ าขายกับราชอาณาจักรไทย
ผลจากการเป็ นท่า เรื อ ที ดึง ดูดการเข้ ามาของเรื อ สิน ค้ า ในสมัยอดี ต ทํ า ให้ พื น) ที ชุม ชน
บริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล มีย่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพือรองรับคนทีเข้ ามาในพื )นทีทัง)
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ตลาดสดและย่านพาณิชยกรรมขนาดเล็กของชุมชนในอดีตทีตังอยู
) ่บริ เวณริ มถนนวชิรปราการ ซึง
จากบันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ บรรยายถึงสภาพเศรษฐกิจของตลาดเมือง
ชลบุรีในบันทึกจดหมายรายวันฯ ว่า4 “ตลาดเมืองชลบุรีเป็ นตลาดใหญ่ ยาวประมาณ 400 เมตร
เดิมสร้ างเป็ นโรงจากปลูกรุ กเข้ ามาจนเหลือถนนเป็ นทางแคบ ๆ มีโรงบ่อนตังอยู
) ่ในทีของศาลเจ้ า
(ในสมัยอดีตตลาดแผงลอยตามหัวเมืองต่าง ๆ มักจะสร้ างอยู่ใกล้ ๆ กับโรงบ่อน) มีตลาด ร้ านชํา
และแผงลอยตังรกรุ
) งรังไปหมด” ต่อมาเกิดไฟไหม้ ตลาด พระยามหิบาลบุรีรักษ์ ผู้ว่าราชการเมือง
ชลบุรีในสมัยนันจึ
) งได้ โอกาสขยายถนนให้ กว้ างออกไปถึง 4 วา และแนะนําเจ้ าของตลาดให้ ปลูก
ใหม่ด้วยไม้ จริ ง และมุงหลังคาด้ วยสังกะสีเพือความแข็งแรง แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ไปเช่า
ขายของเพราะตังอยู
) ่ไกลจากโรงบ่อน ถึงแม้ ว่าพระยามหิบาลบุรีรักษ์ ได้ ขอทีหลวงข้ างถนนปลูก
ห้ องแถวและตลาดแผงลอยขึ )นอีกส่วนหนึงก็ตาม
ต่อมามีการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ ทําให้ ชายทะเลแถบบ้ านศรี พโรและบางปลาสร้ อย
(พื )นทีชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในปั จจุบนั ) ไม่เหมาะทีจะเป็ นท่าเรื ออีกต่อไป เพราะ
ชายฝั งทะเลบริ เ วณดังกล่าวตื )นเขิน อันเนื องมาจากการทับถมของเลนทีถูกกระแสนํา) พัดมา
จากแม่นํา) บางประกง ท่าเรื อสินค้ าจึงถูกย้ ายไปอ่างศิลาและเกาะสีชงั แทน ส่งผลให้ ชมุ ชนชาย
ฝั งทะเลมีการประกอบอาชีพประมงชายฝั งเป็ นหลัก
ด้ ว ยความสมบูร ณ์ ข องทรั พ ยากรทางทะเลที เอื อ) ประโยชน์ ต่อ การประกอบอาชี พ ที
เกียวข้ องกับกิจกรรมทางทะเล จึงเป็ นปั จจัยทีดึงดูดประชากรให้ เข้ ามาตังถิ
) นฐานในชุมชน ซึงกลุ่ม
คนส่วนใหญ่เป็ นคนไทยทีอพยพเข้ ามาตังถิ
) นฐานในพื )นทีเพือประกอบอาชีพประมงชายฝั ง เกิดเป็ น
ชุมชนและสังคมขนาดเล็ก ทีอยู่อาศัยกันแบบเครื อญาติ และช่วยเหลือซึงกันและกันเป็ นอย่างดี
ขณะที บริ เ วณริ มถนนวชิรปราการ มี กลุ่ม ร้ านค้ าและตลาดขนาดล็กเกิ ดขึน) เพื อใช้ เ ป็ นพื น) ที
แลกเปลียนสินค้ าและพบปะสังสรรค์ของคนในพื )นทีละแวกนัน) (เนืองจากในสมัยอดีตมักจะมีโรง
บ่อนตังอยู
) พ่ ื )นทีบริเวณข้ างตลาด จึงกลายเป็ นทีพบปะสังสรรค์ของกลุ่มคน)5 คนทีเข้ ามาทํากิจการ
ค้ าขายส่วนใหญ่จึงเป็ นกลุ่มคนจีน คนมอญ มากขึ )น กลุ่มชาวจีนจะจับจองพื )นทีสองฝั งของถนน
วชิรปราการประกอบอาชีพค้ าขายเป็ นจํานวนมาก จนมีคํากล่าวว่า ถนนวชิรปราการเป็ นพรมแดน
ทีกันเขตระหว่
)
างคนไทยกับคนจีน แม้ วา่ ในพื )นทีจะมีการอยูอ่ าศัยปะปนหลายเชื )อชาติ แต่ส่วนใหญ่
ก็มีลักษณะความสัม พันธ์ ทีแน่นแฟ้ นจากกลุ่มคนในเชื อ) ชาติและเครื อญาติ สังเกตได้ จากกลุ่ม
ศาสนสถานต่าง ๆ ทีมีมากและกลายเป็ นศูนย์กลางของชุมชน
4

ภารดี มหาขันธ์, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชลบุรี, (นนทบุรี : องศาสบายดี, 2552), หน้ า 103.
ประวัติเมืองบางปลาสร้ อย หรื อเมืองชลบุรี. (ม.ป.ป. , ม.ป.ท, ม.ป.พ.), หน้ า 6.
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ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิด ทฤษฎี ที
เกียวข้ องกับชุมชนชายฝั งทะเลในยุคเริ มต้ นของการตังถิ
) นฐาน ทีในอดีตชุมชนประมงชายฝั งทะเล
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภายใต้ เงือนไขระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence economy) สิงที
เป็ นผลผลิตจากทรัพยากรทางทะเลส่วนใหญ่ใช้ บริ โภคภายในครัวเรื อนแบบพอกินพอใช้ มีการ
ลงทุนและการค้ าขายน้ อย สอดคล้ องกับระบบความเชือและความสัมพันธ์ ทางสังคมของชุมชน
ประมง ทีส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ คนไทยเชื )อสายจีน อยูอ่ าศัยกันอย่างเอื )อเฟื อ) เผือแผ่ มีความสัมพันธ์อนั
ดีตอ่ กันในระหว่างชุมชน เพราะต้ องคอยช่วยเหลือกันทังในงานที
)
เกียวกับการประมงและการสร้ าง
เรื อนพักอาศัยในชุมชนทีอยูอ่ าศัยกันแบบเครื อญาติ
4.2.2 ลักษณะทางด้ านกายภาพของชุมชน
เมือมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพ ประกอบกับในอดีต
บริ เวณชายทะเลเป็ นพื )นทีว่างเปล่าไม่มีผ้ ใู ดหวงแหนและเป็ นเจ้ าของ หากใครต้ องการสร้ างทีอยู่
อาศัยสามารถสร้ างสะพานไม้ ยืนออกไปในทะเล ก็จะได้ พื )นทีสองข้ างสะพานไม้ ไว้ สําหรับสร้ างที
อยู่อาศัยและจอดเรื อโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื )อทีดิน จึงทําให้ มีประชากรเข้ ามาตังถิ
) นฐานอยู่ในชุมชน
เป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ ลกั ษณะการตังถิ
) นฐานของชุมชนเป็ นแบบแนวยาวเลียบไปตามชายฝั ง
ทะเล (Seaside Linear Settlement) เป็ นแนวยาวในแกนเหนือ-ใต้ (รูปที 4.1)
ในระยะนัน) หากมี ใ ครต้ อ งการที จะสร้ างบ้ า นต่อ ไปอี ก ผู้ที สร้ างสะพานขึน) ก่ อ นจะมี
นํ )าใจเอื )อเฟื อ) เผือแผ่และอนุญาตให้ ก่อสร้ างสะพานจากเดิมต่อไปได้ เสมอ ประกอบกับเวลานั )น
ป่ าไม้ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เสาและไม้ จึงมีราคาถูก หาซื )อได้ ง่าย เมือนําเสาและไม้ มาถึง
ํ งสถานทีทีต้ องการโดยสะดวก หากมี
ฝั งก็รอเวลานํ า) ขึ )นจึงผูกมัดให้ ล อยไปตามนํ )าและนาไปยั
จํานวนมากก็จะอาศัยเรื อบรรทุกเสาและไม้ กระดานมาจําหน่ายอยู่เสมอ ดังนัน) ผู้ทีเป็ นนายทุน
หรื อผู้รับจ้ างซึงมีอาชีพทีต้ องพึงพาอาศัยทะเล หรื อแม้ แต่ผ้ ทู ีมีอาชีพอิสระส่วนใหญ่ก็มกั นิยมสร้ าง
บ้ านในทะเล เพราะมีโอกาสทํามาหากินได้ อย่างกว้ างขวาง ด้ วยเหตุนี )จึงมีการก่อสร้ างสะพานไม้
ออกไปในทะเลเป็ นจํานวนหลายสิบสะพาน และหลายสะพานมีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร เช่น
สะพานศาลเจ้ า สะพานแดง สะพานหลวง (ชือเดิมในสมัยนัน)
) เป็ นต้ น และส่วนมากทังสองข้
)
าง
ของสะพานจะมีการปลูกสร้ างทีอยูอ่ าศัยตลอดแนวของสะพาน ซึงการปลูกสร้ างทีอยู่อาศัยของคน
ในสมัยโบราณมักจะมีการเว้ นช่องว่างไว้ ให้ ระยะห่างกัน เป็ นการป้องกันอัคคีภยั ไม่ให้ ลกุ ลาม
ด้ วยความสําคัญของชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น จึงส่งผลให้ ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั ง
ทะเลในยุคนัน) มีลกั ษณะทางด้ านกายภาพทีสําคัญ ดังต่อไปนี )
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ก. รปแบบโครงข่
ายการสัญจร (Transport network pattern)
ู
เนื องจากชุม ชนในอดี ต เป็ นเมื อ งท่ า ที มี ค วามสํ า คัญ ประกอบกับ การติ ด ต่อ และการ
คมนาคมขนส่ง ระหว่างจัง หวัดชลบุรี–กรุ ง เทพมหานครและเมื องอื น ๆ โดยทางทะเล มี ความ
สะดวกมากทีสุด เพราะในขณะนันถนนวชิ
)
รปราการและถนนพิพิธ ซึงเป็ นถนนสายหลักของชุมชน
ยังเป็ นถนนดินและระยะทางสันไม่
) สะดวกต่อการเดินทางเท่าทีควร ทําให้ การติดต่อและการสัญจร
ส่วนใหญ่กบั พื )นทีอืน ๆ รวมทังกรุ
) งเทพมหานคร ต้ องอาศัยทางนํ )าเป็ นหลักประมาณร้ อยละ 856
ของการเดินทาง จึงส่งผลให้ ศนู ย์กลางความเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชนและเมืองชลบุรี
ตังอยู
) ใ่ นบริเวณพื )นทีชายฝั งทะเล ซึงเป็ นเส้ นทางคมนาคมทีสําคัญทีสุดในสมัยนัน)

รู ปที 4.1 ลักษณะทางกายภาพของพื )นทีบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล พ.ศ. 24627

พงษ์ศกั ดิC ศรี จมู , การเปลียนแปลงเชิงสัณฐานของพื )นทีศูนย์กลางเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวาง เเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 118.
7
แผนทีโบราณ. หอสมุดแห่งชาติจงั หวัดชลบุรี, (ม.ป.ท., ม.ป.ท., ม.ป.ท.).
6
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) นฐานของชุมชนในอดีต8
รปที
ู  4.2 ลักษณะการตังถิ
จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนทีทหาร พ.ศ. 2495 ประกอบกับแผนที
กรุงเทพฯ-ปราจิณบุรี พ.ศ. 2462 พบว่าลักษณะโครงข่ายการสัญจรทางบกของชุมชนในยุคนันมี
)
โครงข่ายการสัญจรทีไม่ซบั ซ้ อน เรี ยบง่าย คล้ ายก้ างปลา มีความหนาแน่นของเส้ นทางคมนาคม
ค่อนข้ างน้ อยและเป็ นถนนดินสายสัน) ๆ เส้ นทางคมนาคมทีสําคัญ ได้ แก่ ถนน วชิรปราการและ
ถนนพิพิธ ซึงเป็ นถนนสายหลักของชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าว วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ขนานกับ
พื )นทีชายฝั งทะเล มีลกั ษณะเป็ นถนนดินคดเคี )ยวไปตามสภาพภูมิประเทศเชือมต่อกับถนนสาย
ย่อย ๆ ที แตกแขนงเป็ นกิ งก้ านสาขาตัง) ฉากกับถนนวชิรปราการ กระจุกตัวกันอยู่ทางด้ านทิศ
ตะวันตกของถนน ส่วนใหญ่เป็ นสะพานไม้ ยืนลงไปในทะเล ซึงลักษณะโครงข่ายดังกล่าวตอบรับ
กับวิถีชีวิตแบบชาวประมงชายฝั งและยังคงพึงพาการสัญจรทางนํ )าเป็ นหลัก (แผนที 4.1) จึงทําให้
ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเข้ าถึงชุมชนได้ ใน 2 ทิศทาง คือ ทางบกและทางนํ )า

8

วิทยุกระจายเสียงเมืองชลบุรี, รวมภาพเก่า เล่าอดีต [online], 2553. แหล่งทีมา : http://www.chumchonradio.net, [ 25 สิงหาคม 2552].
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อ่ าวไทย

แผนที 4.1 โครงข่ายคมนาคมทางบกของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2495
คําอธิบายแผนที
ถนนสายหลัก
ถนนสายย่อย
การสัญจรทางนํ )า

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข. รปแบบการใช้
ประโยชน์ ท ดี นิ และอาคาร (Land use and building use pattern)
ู
รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในยุค
แรกพบว่า มีลกั ษณะเป็ นแนวยาวเลียบไปตามชายฝั งทะเล (Seaside Linear Settlement) เป็ น
ชุมชนทีมีลกั ษณะค่อนข้ างเล็ก บิดเบี )ยวไปตามถนนวชิรปราการและถนนพิพิธซึงเป็ นถนนสายหลัก
ของชุมชน สามารถแบ่งพื )นทีออกเป็ น 2 บริเวณ คือ (แผนที 4.2)
1) บริเวณริมชายฝั งทะเล ปรากฏการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารเพือการพักอาศัยเป็ นหลัก
โดยเฉพาะในกลุ่มของชุมชนทีมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ )นในพื )นทีและเบาบางลงเรื อย ๆ ขึ )นไป
ทางทิศเหนือของชุมชน ลักษณะอาคารส่วนใหญ่เป็ นอาคารไม้ ยกพื )นสูง โดยใช้ สะพานไม้ ในการ
เชือมต่อกับพื )นทีบนฝั ง มีการสร้ างอาคารหรื อสิงปลูกสร้ างยืนและหันหน้ าลงไปในทะเลเพือให้ เอื )อ
และสะดวกต่อกิจกรรมการประกอบอาชีพประมงและการสัญจรทางนํ )า โดยส่วนใหญ่เป็ นอาคาร
ไม้ 1 ชัน) เพือให้ เกิดการรับลมทะเลน้ อยทีสุด ในส่วนการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้ ากระจายอยูท่ กุ ชุมชน ยกเว้ นชุมชนบ้ านท่าถ่านล่างและชุมชนบ้ านคงคาไลย
2) ตามแนวริ มถนนวชิรปราการ ปรากฏกลุ่ม การใช้ ประโยชน์ ทีดินและอาคารประเภท
กิ จ กรรมการค้ า การบริ ก าร ตลาด และบ่อ นการพนัน กระจุกตัว เรี ย งรายตามริ ม สองฝั งถนน
ลักษณะอาคารเป็ นห้ องแถวไม้ 1-2 ชัน) เรี ยงชิดติดกันตลอดแนวถนนวชิรปราการ มีความหนาแน่น
ช่วงตังแต่
) ชมุ ชนท้ ายบ้ าน 1 ถึงชุมชนชลธารสําราญรมย์ ซึงส่วนใหญ่เป็ นพื )นทีพาณิชยกรรมกึงทีอยู่
อาศัย มีตลาดขายปลา ตลาดขายผักสด ตังอยู
) ่บริ เวณหน้ าศาลเจ้ าเก๋ง (ชุมชนเสริ มสันติ) ซึงเวลา
นันบริ
) เวณศาลเจ้ ายังมีทีว่างไม่มีกําแพงกัน) สามารถวางขายสินค้ าตามหน้ าร้ านสองข้ างของถนน
ประกอบกับในสมัยนันรั
) ฐบาลยังอนุญาตให้ มีการตังบ่
) อนการพนันบริ เวณหน้ าศาลเจ้ า แต่อยู่ห่าง
จากถนนลงไปในชายทะเลประมาณ 100 เมตร มีการแสดงการละเล่นงิว) ลิเก เป็ นประจําทุกวัน
และเปิ ดให้ ดฟู รี เพือเป็ นการเรี ยงร้ องความสนใจจากประชาชนทัวไป จึงทําให้ พื )นทีบริ เวณนี )มีผ้ คู น
หนาแน่นตลอดทัง) วัน ส่งผลให้ เกิดกิจกรรมการค้ าและบริ การเกิดขึน) ในพื )นที ซึงภายหลังได้ รวม
เรี ยกตลาดบริ เวณนี )ว่า “ตลาดทรัพย์สิน” (บริ เวณฝั งตะวันออกของถนนวชิรปราการหรื อฝั งถนน
ตรงข้ ามชุมชน) และภายหลังมีตลาดสดทีสําคัญของชุมชนเกิดขึ )นอีก ได้ แก่ ตลาดพระคลังข้ างที
(ตลาดบน) และตลาดบุรีบริบาล (ตลาดล่าง)
นอกจากนัน) การใช้ ประโยชน์ ที ดิน ประเภทกลุ่ม สถาบัน ราชการและศาสนสถานจะอยู่
บริ เวณโดยรอบของชุม ชน ซึงกลุ่มสถาบันราชการจะอยู่บริ เ วณริ มชายฝั งทะเลด้ านทิศใต้ ของ
ชุม ชน และมี ล านกิ จ กรรมของเมื องร่ วมอยู่ด้ วย ส่วนกลุ่ม ศาสนสถานอยู่บริ เ วณพื น) ที ด้ านทิ ศ
ตะวันออกของถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ มีทงศาสนสถานแบบไทยและจี
ั)
น
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แผนที 4.2 การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2495
คําอธิบายแผนที
เส้ นทางคมนาคม
ทีอยูอ่ าศัย
พาณิชยกรรม
คลังสินค้ า

±
ราชการ
ศาสนา

0
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620 Miles
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ค. รู ปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารและพืนทีว่าง /ขนาดบล็อกถนน (Figure
and ground pattern/urban block size pattern)
จากการพิจารณาความหนาแน่นของมวลอาคารและพื )นทีว่างของชุมชนในยุคแรกพบว่า
รู ปแบบของมวลอาคารมีลักษณะเด่นอยู่สองรู ปแบบ กล่าวคือ รู ปแบบแรกมีลักษณะของมวล
อาคารขนาดเล็ก กระจายตัวเป็ นแนวยาวตามชายฝั งทะเลในแนวเหนือ-ใต้ กระจุกอย่างหนาแน่น
ริ มชายฝั งทะเล ซึงส่วนใหญ่เป็ นอาคารพักอาศัยทีเป็ นรู ปแบบของชุมชนประมงชายฝั ง หันหน้ า
ออกสู่ทะเล วางตัวเป็ นระเบียบไปตามสะพานไม้ ทียืนลงสู่ทะเล กระจัดกระจายในช่วงตอนปลาย
ของสะพานไม้ และมักเกาะกลุ่มอยู่บริ เวณชุม ชนท่าเรื อพลี ชุมชนไกรเกรี ยงยุค ชุมชนศรี นิคม
ชุมชนเสริ มสันติ ชุมชน 3 อ. ชุมชนชลธารสําราญรมย์ และเบาบางลงเรื อย ๆ ขึ )นไปทางทิศเหนือ
ของชุมชน ชุมชนทีมีมวลอาคารหนาแน่นมักพบโรงงานอุตสาหกรรมในพื )นที สังเกตได้ ว่าลักษณะ
การเรี ยงตัวของอาคารมีการเว้ นช่องว่าง ไม่เรี ยงชิดติดกัน เพราะการปลูกสร้ างทีอยู่อาศัยของคน
ในอดีตมักจะมีการเว้ นช่องว่างให้ ระยะห่างกันเพือป้องกันอัคคีภยั ไม่ให้ ลกุ ลาม
ส่ว นอี ก รู ป แบบหนึงมี ลักษณะเป็ นมวลอาคารยาว ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริ เ วณถนน
วชิรปราการทีปรากฏลักษณะกลุ่มมวลอาคารดังกล่าวเรี ยงตัวเป็ นแนวยาวสองฟากฝั งถนน เป็ น
บริ เ วณพื น) ทีที มี ลักษณะบ่ง ชี ถ) ึง การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทพาณิ ชยกรรม นอกจากนี ม) วล
อาคารขนาดใหญ่ยงั เป็ นลักษณะของการใช้ ประโยชน์อาคารเพืออุตสาหกรรมประมงชายฝั งทะเล
ซึงส่วนใหญ่ จะอยู่ช่วงปลายของสะพานไม้ ได้ แก่ สะพานท่าเรื อพลี สะพานเกรี ยงไกรยุค ซึง
ลักษณะและประเภทของรู ปร่ างมวลอาคารในพื น) ที ชุม ชนเรี ยงลํ าดับตามความถี คือ รู ปแบบ
สีเหลียมผืนผ้ า (ก, ค) รูปทรงหลายเหลียม (ข) และรูปทรงสีเหลียมจัตรุ ัส (ง) ซึงส่วนใหญ่วางตัวใน
แนวเหนือใต้ หนั สูถ่ นนแกนหลักเป็ นสําคัญ (รูปที 4.3)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รปที
ู  4.3 การวิเคราะห์รูปทรงมวลอาคารของชุมชน พ.ศ. 24959
ส่วนการศึกษารูปแบบและขนาดของบล็อกถนนพบว่า ชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าวทียังคงให้
ความสํ า คัญ กับการสัญ จรทางนํ า) เป็ นหลัก มีรูปแบบและขนาดของบล็อกถนนที เป็ นลักษณะ

9

จากการวิเคราะห์ของผู้วิจยั , 2553.
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เฉพาะของเมืองริ มนํ )า และมีการเปิ ดพื )นทีด้ วยเส้ นทางคมนาคมทางบก จึงสามารถเข้ าถึงชุมชน
ได้ ทงทางนํ
ั)
)าและทางบก การขยายตัวของเมืองจึงมักมีลกั ษณะและรูปแบบเป็ นแนวยาว จําแนก
รายละเอียดขนาดบล็อกถนนในรูปแบบต่างๆ ได้ ดงั นี )
1) ย่านชุมชนพักอาศัย พบว่ารูปแบบของบล๊ อคถนนมีลกั ษณะกึงสีเหลียมผืนผ้ ายาวตังฉาก
)
กับแนวแกนหลักของถนนวชิรปราการ ซึงเป็ นผลมาจากการประกอบอาชีพประมงและกิจกรรมที
ต้ อ งพึ งพาแหล่ ง นํ า) เป็ น หลัก ทํ า ให้ รูป แบบของบล็อ กถนนส่ว นใหญ่ต้ อ งยื นยาวลงไปใน
ทะเล ความยาวของบล็อกโดยเฉลียประมาณ 532 เมตร กว้ างเฉลียประมาณ 10 เมตร แปลงทียาว
สุดมีความยาวประมาณ 864 เมตร คือ สะพานศาลเจ้ า สะพานแดง และสะพานต้ นลําภู
2) ย่านพาณิ ช ยกรรมของชุม ชนบริ เ วณริ ม ถนนวชิรปราการ รู ปแบบของบล็อกถนนมี
ลักษณะเป็ นรูปสีเหลียมผืนผ้ า เป็ นตาตารางขนาดเล็ก (grid system) กระจุกตัวอยู่บริ เวณด้ านทิศ
ตะวันตกของถนนวชิรปราการ ตังแต่
) ชมุ ชนท้ ายบ้ าน 2 ไปถึงชุมชนท่าเรื อพลี (แผนที 4.3)
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แผนที 4.3 รูปแบบของมวลอาคารต่อพื )นทีว่างชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2495
คําอธิบายแผนที
กลุม่ อาคารประเภทต่าง ๆ

±

0
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310

620 Miles
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รูปแบบของบล๊ อคถนนบริเวณ
ชุมชนพักอาศัย

รูปแบบของบล๊ อคถนนบริเวณ
ย่านพาณิชยกรรมของชุมชน

แผนที 4.4 รูปแบบและขนาดของบล๊ อคถนนของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2495
คําอธิบายแผนที
โครงข่ายถนน
ขอบเขตพื )นที

±

0
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620 Miles
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จะเห็นได้ ว่า พัฒนาการช่วงที 1 ปั จจัยทีก่อให้ เกิดการตังถิ
) นฐาน คือความได้ เปรี ยบของ
ภูมิ ป ระเทศริ ม ชายฝั งทะเล ที มี ค วามอุด มสมบูร ณ์ ข องทรั พ ยากรทางทะเลเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ
ก่อให้ เกิดการตันถิ
) นฐานเพือการประกอบอาชีพประมงชายฝั ง มีรูปแบบทางสังคมแบบเครื อญาติ
ทีระบบความสัมพันธ์มีการเอื )อเฟื อ) เผือแผ่ช่วยเหลือกันเป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับชุมชนชายฝั งทะเล
ในบริ เ วณอื น ๆ ซึ งผลจากโอกาสในการประกอบอาชี พ ดัง กล่ า วนอกจากจะมี ผ ลต่อ ระบบ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ยังส่งผลต่อเนืองไปถึงรู ปแบบการตังถิ
) นฐาน ซึงสะท้ อนให้ เห็นจาก
องค์ประกอบทางด้ านกายภาพของชุมชนทีเป็ นแบบเรี ยบง่าย ไม่มีความซับซ้ อนในระบบมากนัก
สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ทฤษฎี ที เกี ยวข้ อ งกับ พัฒ นาการทางด้ า นกายภาพของชุม ชน
กล่าวคือ โครงข่ายเส้ นทางคมนาคมทีเป็ นแบบเรี ยบง่าย มีความหนาแน่นไม่มากนัก ลักษณะของ
มวลอาคารยังคงมีขนาดเล็ก เกาะกลุม่ แบบหลวม ๆ ไปตามสภาพภูมิประเทศ ซึงส่วนใหญ่เป็ นการ
ใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการพักอาศัย และยังคงมีทีว่างในชุมชนอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
4.3 พัฒนาการช่ วงที 2 (พ.ศ. 2512-2546)
4.3.1 ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
เมือมีการประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 1-3 (พ.ศ.2540–2519)
ระบบการคมนาคมทางบกของประเทศได้ รับการพัฒนาและมุ่งเน้ นให้ มีการใช้ การสัญจรทางบก
มากขึน) โดยรัฐ บาลได้ เริ มส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ มีการสร้ างและพัฒนาถนนสายประธานทัว
ประเทศ ซึงจังหวัดชลบุรีได้ รับการพัฒนาถนนสุขมุ วิทเป็ นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร เชือมตังแต่
)
กรุงเทพมหานครและไปสิ )นสุดทีจังหวัดระยอง มีระยะทางทังสิ
) )น 97 กิโลเมตร ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จใน
ปี พ.ศ. 2512 ถือเป็ นการเปิ ดเส้ นทางใหม่ระหว่างภาคมหานครกับภาคตะวันออก จึงเกิดการ
คมนาคมขนส่งทางบกทีสะดวกรวดเร็ วมากขึ )น ความนิยมในการสัญจรทางนํ )าจึงเริ มลดบทบาท
ลง บรรดาเรื อกลไฟและเรื อฉลอมทะเลลดน้ อยลงตามลําดับอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการขนส่งสินค้ า
และการเดินทางโดยใช้ รถยนต์กนั มากขึ )น ขณะเดียวกันก็เกิดรถโดยสารประจําทางรับส่งผู้โดยสาร
และขนส่งสินค้ า ความนิยมในการสัญจรทางนํ )าจึงค่อย ๆ ลดบทบาทลงและสูญหายไปในทีสุด
การเปลี ยนแปลงดัง กล่า วเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ทํ าให้ เ กิ ดย่านการค้ า และพาณิ ช ยกรรม
บริเวณถนนแกนสําคัญของชุมชนตามทฤษฎีเศรษฐสัญจร (movement economy) คือ บริ เวณทีมี
ศักยภาพในการเข้ าถึงสูง ย่อมดึงดูดกิจกรรมการค้ าและบริ การให้ เข้ ามาในพืน) ที ได้ แก่ ถนน
วชิรปราการและถนนพิพิธ ดังนัน) การประกอบอาชี พค้ าขายจึงเป็ นอาชี พทีสร้ างรายได้ ให้ กับ
ประชาชนนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงชายฝั ง และเมือพิจารณาในแง่ของโครงสร้ าง
ทางด้ า นอาชี พ และจํ า นวนประชากรที อยู่ใ นแต่ล ะอาชี พ ตามแนวคิด การแยกย่อ ยในแง่ ข อง

56

โครงสร้ าง (Structural Differentiation) และการแยกย่ อ ยในแง่ ก ระจายตัว (Distributive
Differentiation) พบว่าชุมชนในช่วงพัฒนาการดังกล่าวมีความหลากหลายของการประกอบอาชีพ
เพิมขึ )น ได้ แก่ การประกอบอาชีพค้ าขาย รับจ้ าง พนักงานบริ ษัทและรับราชการ ซึงการประกอบ
อาชีพค้ าขายเป็ นอาชีพทีมีจํานวนผู้ประกอบอาชีพมากทีสุด รองลงมาเป็ นอาชีพประมง รับจ้ าง
พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัวและรับราชการตามลําดับ
จะเห็นได้ ว่าการประกอบอาชีพประมงชายฝั งซึงเป็ นอาชีพหลักของคนในชุมชนตังแต่
) ยุค
เริ มต้ นของการตังถิ
) นฐานได้ ถกู ลดบทบาทลง การประกอบอาชีพค้ าขายทีอาศัยการเข้ าถึงทางบก
เป็ นหลักเริ มมีความสําคัญ ประกอบกับความสะดวกในการเดินทางไปยังพื )นทืต่าง ๆ เท่ากับเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ กับคนในชุนชนสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพอืน ๆ ได้ มากขึ )น ทังการเป็
)
น
ลูกจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื )นที พนักงานตามห้ างสรรพสินค้ า หรื อกิจกรรมการค้ า การ
บริ การต่าง ๆ ทีเกิดขึน) ตามแนวของถนนสุขุมวิท ซึงชุมชนใหม่นีไ) ด้ เจริ ญเติบโตขึ )นอย่างรวดเร็ ว
จนกระทังกลายเป็ นย่านพาณิชยกรรมทีสําคัญของชุมชนและจังหวัดชลบุรี ก่อให้ เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมขึ )นของ
ประชากร ตลอดจนการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารทีมีความหนาแน่นมากขึ )น
ดังนันตั
) วกําหนดทิศทางการขยายตัวของชุมชนจึงเปลียนจากการประกอบอาชีพประมง
ชายฝั งมาเป็ นอาชีพค้ าขายทีอาศัยพื )นทีทีมีศกั ยภาพในการเข้ าถึงสูงคือบริ เวณริ มถนน แต่บทบาท
ทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชนยังคงอยู่ทีการประกอบอาชีพประมงเป็ นหลัก เพราะถือเป็ นอาชีพที
สร้ างรายได้ หลักให้ กับคนส่วนใหญ่ในชุมชน เพราะกิจกรรมการค้ าขายมักกระจุกตัวอยู่บริ เวณริ ม
ถนนเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ได้ กระจายอยูใ่ นพื )นทีชุมชน แต่ก่อให้ เกิดความหลากหลายและเป็ นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพมากขึ )น
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รป
ู ที 4.4 ลักษณะทางกายภาพบริเวณถนนสุขมุ วิท และถนนวชิรปราการในอดีต10
ด้ วยลักษณะของการเปลียนแปลงทางด้ านการประกอบอาชีพของคนในชุมชนทีมีความ
หลากหลาย ประกอบกับการติดต่อกับชุมชนภายนอกมีมากขึน) จึงส่งผลให้ เกิดการเพิมขึน) ของ
ประชากรในชุมชน ทีมีความต้ องการแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพ มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และการบริ การทางด้ านสัง คมทีพร้ อมกว่า จึง ทํ าให้ ประชากรในชุม ชนบริ เ วณ
สะพานเลียบชายฝั งทะเลในพัฒนาการช่วงที 2 มีจํานวนเพิมมากขึ )น (จากพัฒนาการช่วงที 1
พบว่าความหนาแน่นของทีอยู่อาศัยเพิมขึน) ซึงเป็ นข้ อมูลด้ านโครงสร้ างประชากรทีได้ รับความ
อนุเคราะห์จากเจ้ าหน้ าทีพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี เป็ นข้ อมูลทีจัดเก็บในรู ปแบบของเอกสารที
แสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า ประชากรโดยเฉพาะในวัยแรงงานมีมากกว่าประชากรในวัยอืน ๆ
มากถึงร้ อยละ 77 ของประชากรทังหมด
)
สอดคล้ องกับจํานวนผู้ประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพ
ขณะทีจํานวนประชากรแฝงในพื )นทีชุมชนทีเป็ นตัวเลขทางค่าสถิตินนไม่
ั ) สามารถหาข้ อมูล
ได้ เนืองจากทางเทศบาลเมืองชลบุรีและเทศบาลตําบลบางทรายไม่มีข้อมูลการจัดเก็บประชากร
แฝง ทํ าให้ เ ป็ นอุปสรรคต่อการคํานวณประชากรแฝงในพื น) ที แต่ความหนาแน่นของชุม ชนใน
ปั จ จุบันเป็ นเพราะมี ประชาแฝงอาศัยอยู่เ ป็ นจํ านวนมาก หากคํานวนโดยให้ บ้านแต่ล ะหลัง มี
ประชากรอยู่โดยประมาณ 4 คนต่อหลังคาเรื อน11 ดังนันจะมี
)
ประชากรแฝงในชุมชน 1,856 คน
)
มชน
โดยประมาณ คิดเป็ นร้ อยละ 14 ของประชากรทังหมดในชุ

10

วิทยุกระจายเสียงเมืองชลบุรี, รวมภาพเก่า เล่าเรื องอดีต [online], 2553. แหล่งทีมา http://www.chumchonradio.net, [25 สิงหาคม 2552].
นพดล ส้ มจีนเทศ, การปรับปรุงฟื น) ฟูชมุ ชนชายทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 79.
11
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จากการเพิมขึ )นของประชากรประกอบกับการสัมภาษณ์บุคคลในพื )นที พบว่าประชากรที
เพิมขึน) ส่วนหนึงเป็ นประชากรที อพยพมาจากพืน) ที อื น ๆ โดยเฉพาะประชาชนในภาคอี ส านที
ต้ องการเข้ ามาประกอบอาชีพร้ บจ้ างเป็ นลูกเรื อประมงชายฝั ง ลูกจ้ างโรงงานอุตสาหกรรมทังใน
)
และนอกชุมชน เป็ นต้ น ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ ในชุมชนทีเริ มเป็ นสังคมของคนแปลกหน้ า
จากประชากรแฝงทีเข้ ามาในชุมชนเพิมมากขึ )น แต่ลกั ษณะทางสังคมของชุมชนยุคดังกล่าวยังคง
เป็ นสังคมชนบทหรื อสังคมในรู ปแบบของญาติพีน้ องอยู่บ้าง เนืองจากประชาชนในชุมชนทีอาศัย
อยูม่ านานจะรู้จกั กันเป็ นอย่างดี มีความผูกพันทางครอบครัว ส่วนประชากรแฝงทีเข้ ามาทําการเช่า
ทีอยู่อาศัยในพืน) ทีจะไม่ค่อยรู้ จักกัน ต่างคนต่างอยู่ แต่จะรู้ จักกันเฉพาะผู้ทีอาศัยอยู่ในละแวก
เดียวกันเท่านัน) จึงเริ มเห็นชุมชนในลักษณะครอบครัวเดียวมากขึ )น มีความสนิทสนมกันน้ อยลง
หรื อไม่ร้ ูจกั กันเลย จึงทําให้ ความสัมพันธ์เป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่
หากพิจ ารณาตามกระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้ างและหน้ า ที
(Differentiation) และกระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการ (Integration) พบว่าชุมชนบริ เวณ
สะพานเลียบชายฝั งทะเล มีกระบวนการเติบโตทางสังคมทีมีความซับซ้ อนมากขึ )นกว่าในพัฒนา
ช่วงที 1 อย่างชัดเจน ซึงจะเห็นได้ จากการมีกลุ่มสถาบันทางสังคมทีมีการรวมกลุ่มกันเพือสนอง
ความต้ องการของประชากรในพื )นทีมีความหลากหลายมากขึ )น โดยจําแนกได้ ดงั ต่อไปนี )
ก. กระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้างและหน้าที  (Differentiation)
ตามหลักการของกระบวนการจะพบว่า ชุมชนมีความหลากหลายทางสังคมมากขึ )น กล่าวคือ
ระบบการแยกย่อยตามกระบวนการทางสังคมมีมากขึ )นและให้ บริ การกับกลุ่มทางสังคมทีมีระดับ
กว้ างขวางขึ )น ตัวแปรสําคัญทีแสดงให้ เห็นกระบวนการเปลียนแปลงดังกล่าว ได้ แก่ จํานวน
สถานศึกษา พื )นทีสาธารณะ สถาบันราชการ และศาสนสถาน ภายในพื )นทีและพื )นทีใกล้ เคียงที
ประชาชนในชุมชนไปใช้ บริ การมีจํานวนมากขึ )น เห็นได้ ชดั จากความหนาแน่นของกิจกรรมการใช้
ทีดินประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื )นทีของชุมชน มีความหลากหลายและหนาแน่น
เพิมขึ )น เพือตอบสนองความต้ องการของคนในชุมชน (แผนที 4.6)
ข. กระบวนการผสมผสานหรื อบรณาการ
(Integration) เมือเกิดภาวะการเปลียนแปลงขึ )น
ู
ในระบบสังคมของชุมชนทีมีความหลากหลายและเกิดระดับความกว้ างขวางทางสังคมมากขึน)
ส่งผลให้ ระบบโครงสร้ างภายในเกิดกระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการ (integration) เกิดขึ )น
โดยพบกระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการทางสังคมทัง) 4 ประเภทภายในพื )นทีชุมชน ได้ แก่
- การผสมผสานวัฒนธรรม สังเกตได้ จากการทีชุมชนมีกลุ่มของผู้อยู่อาศัยหลากหลายเชื )อ
ชาติตัง) แต่พัฒ นาการช่วงที 1 ถึง พัฒ นาการช่วงที 2 ซึงจากการศึก ษาประวัติของชุม ชน
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ประกอบการสัมภาษณ์บคุ คลในพื )นทีพบว่า ในชุมชนประกอบไปด้ วยกลุ่มคนไทยเชื )อสายจีนเป็ น
ส่วนใหญ่ และมีบางส่วนทีเป็ นชาวมอญ ลาวเวียง มุสลิม เป็ นต้ น จึงเกิดความหลากหลายของ
วัฒนธรรมและประเพณี เห็นได้ จากศาลเจ้ าของคนไทยเชื )อสายจีนทีมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากบริ เวณริ ม
ถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีทีเป็ นลักษณะเด่นเฉพาะของ
ชุมชนและจังหวัดชลบุรี อาทิเช่น ประเพณีวนั ไหล กองข้ าวบวงสรวงทีเป็ นการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน เป็ นต้ น ก่อให้เกิ ดการผสมผสานทางบรรทัดฐานทางสังคม ที
พบว่าเกิดการปรับตัวทางพฤติกรรมของกลุ่มคนไทยเชื )อสายต่าง ๆ เป็ นอย่างดี ซึงเป็ นผลมาจาก
ความเข้ ากันได้ ของมาตรฐานทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
- การผสมผสานและบรณาการทางการติ
ดต่อสื อความหมาย จากความสะดวกรวดเร็ ว
ู
ทางด้ านการคมนาคมทางบกในสมัยนัน) พบว่าการติดต่อสือสารของกลุ่ม คนในสัง คมมี ความ
กว้ างขวางมากขึน) ผู้คนในชุมชนสามารถติดต่อและเชือมโยงทังภายในและภายนอกสั
)
งคมทีมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีกระจายอยู่ในสังคมได้ อย่างดี ทังการพู
)
ดคุย การมีปฏิสมั พันธ์
ร่วมกัน ไม่มีความขัดแย้ งทางเชื )อชาติ ศาสนา และระดับของการประกอบอาชีพ
- การผสมผสานและบรณาการทางหน้
าที  ในลักษณะของการรวมกลุ่มทางสังคมของคนที
ู
มีความหลากหลาย ได้ แก่ การร่วมกลุม่ เป็ นสมาคมหรื อมูลนิธิตา่ ง ๆ ซึงยังไม่มีการเกิดขึ )นในชุมชน
บริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในสมัยนัน)
ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎี ที
เกี ยวข้ องกับชุม ชนชายฝั งทะเล ในยุคที ชุม ชนเกิ ดการเปลี ยนแปลงจากปั จ จัยทางด้ านต่าง ๆ
กล่าวคือ เมือชุมชนได้ รับผลจากปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลง ส่งผลให้ เกิดความหลากหลาย
ของการประกอบอาชีพ ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง มี
คนแปลกหน้ าเข้ ามาในพืน) ทีเพือการประกอบอาชีพและเข้ ามาทํากิจกรรมในชุมชนเพิมมากขึน)
ก่อให้ เกิดกลุม่ สถาบันทางสังคมเพือตอบสนองความต้ องการของประชากรในพื )นที
4.3.2 ลักษณะทางด้ านกายภาพของชุมชน
ด้ วยความสําคัญของการประกอบอาชีพค้ าขาย ทีส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามริ มถนนสาย
หลักของชุมชน ก่อให้ เกิดการตังถิ
) นฐานในรูปแบบใหม่ทีเป็ นการผสมผสานระหว่างการตังถิ
) นฐาน
แบบแนวยาวเรี ยบไปชายฝั งทะเล (Seaside Linear Settlement) กับการตังถิ
) นฐานทีขยายตัวเข้ า
หาศูนย์กลาง (Concentric ring) คือบริ เวณเส้ นทางคมนาคมสายหลักของชุมชน (Rode Linear
Settlement) ซึงลักษณะดังกล่าว จึงส่งผลให้ ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในยุคนัน) มี
ลักษณะทางด้ านกายภาพทีสําคัญ ดังต่อไปนี )
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ก. รปแบบโครงข่
ายการสัญจร (Transport network pattern)
ู
เมืองชลบุรีเริมมีการขยายตัวเข้ าหาถนนสุขมุ วิทเพิมมากขึ )น มีการพัฒนาระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งในพื )นทีให้ เป็ นถนนคอนกรี ตได้ มาตรฐาน ได้ แก่ถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ และ
สะพานไม้ ในพื )นทีชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลถูกพัฒนาให้ เป็ นถนนซอยต่าง ๆ โดยการ
ถมดินแทนสะพานเดิมและก่อสร้ างด้ วยคอนกรี ตเพือให้ เกิดความมันคงถาวร จนไม่เหลือร่ องรอย
ของการเป็ นสะพานไม้ ดงั เช่นอดีต นอกจากนี )ยังมีการพัฒนาถนนสายรองเพิมขึ )นอีกหลายสาย เช่น
ถนนราชประสงค์ ถนนพระยาสัจจา ถนนสุขประยูร เป็ นต้ น โดยรอบพื )นทีชุมชน จึงเริ มปรากฏการ
ตังถิ
) นฐานตามแนวถนนสําคัญในพื )นทีอย่างหนาแน่นเพิมขึ )น แต่สิงปลูกสร้ างส่วนใหญ่ยงั คงเกาะ
กลุม่ กันอย่างเห็นได้ ชดั ใกล้ กบั แนวชายฝั งทะเล
ผลจากการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมทางบกในชุม ชนและพื น) ทีโดยรอบ จะเห็นได้ ว่าเริ ม
ปรากฏการสัญจรทางบกอย่างต่อเนือง รูปแบบการเข้ าถึงพื )นทีเปลียนจากหน้ าบ้ านเป็ นหลังบ้ าน
หรื อเปลียนจากการเข้ าถึงทางนํ )ามาเป็ นทางบกแทน เพือเอื )อประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพและ
การสัญจร ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลจึงเกิดกลุ่มโครงข่ายการสัญจรใหม่ ทังรู) ปแบบ
และความหนาแน่นของเส้ นทางคมนาคมทีเพิมขึ )น จากการจําแนกรู ปแบบและความสําคัญของ
โครงข่ายการสัญจรในพื )นทีตามบทบาทหน้ าทีและความสําคัญของถนนทีมีตอ่ ชุมชน รายละเอียด
ดังต่อไปนี )
1. ถนนสายประธาน ได้ แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขมุ วิท) ซึงเป็ นถนนที
วางตัวในแนวแกนเหนือ-ใต้ ขนานกับถนนวชิรปราการอ้ อมไปทางทิศตะวันออก เป็ นถนนสายหลัก
ทีตัดผ่านเข้ าสูใ่ จกลางเมืองชลบุรี
2. ถนนสายหลักในชุมชน ได้ แก่ ถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ จากเดิมเป็ นเพียงถนนดิน
ได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นถนนคอนกรี ตทีได้ มาตรฐานและมีความยาวเพิมขึ )น เพือเชือมต่อกับถนน
สายอืน ๆ ทีอยูโ่ ดยรอบ สร้ างความสะดวกในการเดินทางเข้ า-ออกพื )นทีของคนในชุมชน
3. ถนนสายย่อยในชุมชน ได้ แก่ ถนนขนาดเล็กและซอยต่างๆ ในพื )นที เช่น ซอยลาดวิถี ซอย
ศรี บญ
ั ญัติ รัฐผดุง ซอยบํารุงเขต ซอยเจตประชา เป็ นต้ น (แผนที 4.5)
ผลจากการวิเคราะห์แผนทีและภาพถ่ายทางอากาศ แสดงให้ เห็นว่าลักษณะโครงข่ายการ
สัญจรของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลมีการเปลียนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั และแตกต่าง
จากช่วงอดีตทีผ่านมา กล่าวคือมีความหนาแน่นของเส้ นทางคมนาคมในพืน) ทีเพิมขึน) ทุกชุมชน
โดยเฉพาะในส่ว นของถนนซอยที แตกกิ งก้ า นสาขาจากแนวแกนถนนวชิ ร ปราการไปทางทิ ศ
ตะวันตกของชุมชน เชือมต่อกับถนนสายต่าง ๆ โดยรอบชุมชนจนถึงถนนสุขมุ วิท
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จะเห็นได้ ว่า ด้ วยลักษณะของโครงข่ายการสัญจรทีมีถนนวชิรปราการและถนนพิพิธเป็ น
ถนนแกนหลักเพียงเส้ นเดียวเชือมต่อกับถนนซอยเข้ าสู่ชุมชน จึงเป็ นเส้ นทางจราจรทางบกเพียง
เส้ นเดี ย วที ใช้ เดิ น ทางเข้ าสู่ ชุ ม ชน อี ก ทั ง) การสั ญ จรทางนํ า) ในอดีต ลดลงและหมดไปใน
ทีสุด เหลื อเพียงแค่การสัญจรเพือการประกอบอาชีพประมงชายฝั งเท่านัน) ประกอบกับการใช้
ประโยชน์ ทีดิน บริ เ วณถนนวชิร ปราการที เป็ นลัก ษณะของย่านพาณิ ช ยกรรม ถึ ง แม้ ว่า จะเกิ ด
ศูนย์กลางความเจริ ญแห่งใหม่ริมถนนสุขมุ วิท แต่ย่านพาณิชยกรรมบริ เวณถนนวชิปราการยังคง
เป็ นแหล่งทีประชาชนทังในชุ
) มชนและโดยรอบให้ ความสําคัญ เพราะมีสินค้ าและบริ การเฉพาะด้ าน
เช่น ร้ านจําหน่ายอุปกรณ์ประมง ตลาดผ้ า ตลาดสด คลินิกรักษาโรค เป็ นต้ น อยู่เป็ นจํานวนมาก
ส่งผลให้ การจราจรบริเวณถนนวชิรปราการต่อเนืองไปจนถึงถนนพิพิธติดขัด
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โครงข่ายถนนทีเพิมขึ )น
จากพัฒนาการช่วงที 1
(เส้ นทางคมนาคมสีแดง)

แผนที 4.5 โครงข่ายคมนาคมทางบกของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2517
คําอธิบายแผนที
ถนนสายหลัก
ถนนสายย่อย
การสัญจรทางนํ )า

พื )นทีศึกษา

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข. รปแบบการใช้
ประโยชน์ ท ดี นิ และอาคาร (Land use and building use pattern)
ู
การใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารของชุมชนในช่วงระยะเวลานี ) เกิดการเปลียนแปลงอย่าง
ชัดเจนทังความหลากหลาย
)
ขนาด ทิศทางการขยายตัว และรู ปแบบการตังถิ
) นฐาน โดยลักษณะ
ของชุมชนมีการขยายตัวเข้ าสู่ถนนสุขุมวิทช่วงทีตัดผ่านเข้ าเมืองชลบุรีและถนนสายสําคัญต่าง ๆ
เพิมมากขึน) ขณะเดียวกันก็เกิดรถโดยสารประจําทางรับส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้ าขึ )นแทนที
ก่อให้ เกิดความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการประกอบธุรกิจการค้ า ความนิยมในการปลูก
สร้ างทีอยู่อาศัยจึงเปลียนแปลงไป จากทีเคยยืนลงไปในทะเลดังเช่นในอดีตเริ มหันไปนิยมสร้ างที
อยูอ่ าศัยบนบกตามแนวถนนแทนมากขึ )น ซึงจากเดิมทีมีการตังถิ
) นฐานอยู่ตามแนวริ มชายฝั งทะเล
(River linear settlement) เป็ นหลักในพัฒนาการช่วงแรก (พ.ศ.2495-พ.ศ.2511) เริ มเปลียนเป็ น
การตังถิ
) นฐานเป็ นแนวยาวตามเส้ นทางคมนาคมทางบก (Road linear settlement) เข้ าหา
ศูนย์กลางเมือง (Concentric ring) ส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของย่านพักอาศัยและย่านพาณิชยก
รรมริ มสองฝั งถนนเพิมมากขึน) อีกทังยั
) งเกิดกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารทีมีความ
หลากหลาย ได้ แก่ สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนา และพื น) ที สาธารณะประโยชน์
ลักษณะอาคารทีเปลียนแปลงทังวั
) สดุก่อสร้ าง จํานวนชัน) และรูปแบบของอาคาร
ลักษณะของการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารในชุมชนมักเกิดขึน) เป็ นแนวแคบ ๆ ไปตาม
ความยาวของถนนซอยในชุมชน ไม่มีการกระจายตัวจนเต็มพื )นที มีพื )นทีว่างหรื อพื )นทีรกร้ างเกิดขึ )น
ทางตอนในของชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตทางทะเลและคลังสินค้ าเพิมมากขึ )น
เกิ ด การกระจุก ตัว และการรวมกลุ่ม ของกิ จ กรรมการค้ า และบริ ก ารริ ม ฝั งถนนวชิ ร ปราการ
โดยเฉพาะในบริ เ วณที เป็ นถนนซอยเข้ า -ออกชุม ชน จะพบว่ า มี ท างเข้ า -ออกที ค่อ นข้ า งแคบ
ก่อให้ เกิดปั ญหาการจราจรทีติดขัดบริ เวณถนนวชิรปราการ ซึงการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารใน
พัฒนาการช่วงที 2 ของชุมชน สามารถแบ่งได้ เป็ น 7 ประเภท ดังต่อไปนี )
1) การใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารประเภททีอยู่อาศัย จะเกาะกลุ่มเป็ นส่วนใหญ่อยู่บริ เวณ
ริมชายฝั งทะเลและบริ เวณถนนพิพิธ เป็ นการใช้ ประโยชน์ทีดินทีมีมากทีสุดในชุมชน เมือเทียบกับ
ขนาดของพื )นทีในแต่ละชุมชนถื อว่าการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทนี )มีความหนาแน่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีสดั ส่วนทีใกล้ เคียงกันในแต่ละชุมชน เฉลียร้ อยละ 22 ของพื )นที ซึงส่วนใหญ่เป็ น
ชุมชนประมงชายฝั งทะเล ลักษณะอาคารพักอาศัยมีความสูง 1-2 ชัน) และเริ มเปลียนจากวัสดุไม้
มาเป็ นคอนกรี ตเพือความทนทานต่อการใช้ งาน และทนต่อแรงลมทีมีความแรงในช่วงฤดูฝน
2) การใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารประเภทพาณิชยกรรม จะอยู่บริ เวณถนนสายหลักของ
ชุมชนคือ ถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ มีการขยายตัวและเพิมขึ )นของกิจกรรมการค้ าและอาคาร
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พาณิชย์ กระจุกตัวหนาแน่นปะปนอยู่กบั กิจกรรมการพักอาศัย เมือเทียบกับขนาดของพื )นทีในแต่
ละชุมชนถื อว่าการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทนีม) ีความหนาแน่นอยู่ในระดับที น้ อย คือมีสัดส่วน
เฉลียร้ อยละ 4 ของพื )นที เพราะกระจุกตัวอยู่บริ เวณริ มถนนวชิรปราการเป็ นหลัก ลักษณะอาคาร
เป็ นแบบห้ องแถวมีความสูง 1 – 2 ชัน) เพือใช้ เป็ นทีพักอาศัยและขายสินค้ า วัสดุอาคารมีทงไม้
ั ) และ
ครึงไม้ ครึงคอนกรี ต กึงกลางกึงใหม่ปะปนกัน
3) การใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า กระจุกตัวอยู่
บริ เวณชุมชนประมงริ มชายฝั งทะเล โดยเฉพาะในพื )นทีของชุมชนท่าเรื อพลี ชุมชนเกรี ยงไกรยุค
ชุมชนเสริ มสันติ ปรากฏโกดังสินค้ าและโรงงานขนาดเล็กกระจายตัวเป็ นแนวยาวปะปนกับทีอยู่
อาศัยของประชาชน เมือเทียบกับขนาดของพื )นทีในแต่ละชุมชนถือว่าการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
นี )มีความหนาแน่นอยู่ในระดับน้ อย คือมีสดั ส่วนเฉลียร้ อยละ 8 ของพื )นที ซึงส่วนใหญ่เป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กแปรรูปผลผลิตทางทะเล
4) การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทศาสนสถาน ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ริมถนนฝั งตะวันออก
ของถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ เป็ นศาสนสถานประเภทวัดพุทธ รองลงมาเป็ นศาลเจ้ าจีน
5) การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทสถาบันการศึกษา อยู่ในพื )นทีชุมชนท้ ายบ้ าน 1 ชุมชนท้ าย
บ้ าน 2 ชุมชนศรี นิคม ชุมชนเกรี ยงไกรยุคและชุมชนชลธารสําราญรมย์ ซึงเป็ นสถาบันการศึกษาใน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
6) การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทสถาบันราชการ มักกระจุกตัวอยู่นอกพื )นทีชุมชน กล่าวคือ
อยู่บริ เ วณทางทิศ ใต้ ของชุม ชนซึงเป็ นลัก ษฃณะของการถมพื น) ที ลงไปในทะเลและบริ เ วณฝั ง
ตะวันออกของถนนวชิรปราการ ในพื )นทีชุมชนเริ มปรากฏให้ เห็นในชุมชนท้ ายบ้ าน 1 อาจเพราะ
เป็ นชุมชนทีอยู่ติดกับศูนย์ราชการของเมืองจึงทําให้ มีสถาบันราชการเกิดขึ )นในพื )นที และในชุมชน
บ้ านคงคาไลยซึงเป็ นทีตังของเทศบาลตํ
)
าบลบางทราย
7) พื )นทีโล่งและทีว่างสาธารณะ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริ เวณศูนย์ราชการจังหวัดชลบุรี
และในชุมชนท้ ายบ้ าน 1 ซึงนอกจากจะอยู่ใกล้ กบั ศูนย์ราชการ ในพื )นทีชุมชนยังมีพื )นทีป่ าชายเลน
อยู่เป็ นจํานวนหนึง บางแห่งถูกพัฒนาให้ เป็ นพื )นทีสาธารณะสําหรับการออกกําลังกายของคนใน
ชุมชน ส่วนพื )นทีโล่งว่างทีไม่มีการใช้ ประโยชน์จะกระจายอยู่ทวไปในชุ
ั
มชน ซึงบางแห่งเป็ นป่ าชาย
เลนทีไม่ได้ รับการดูแลรั กษา ถูกบุกรุ กจากสิงปลูกสร้ างของประชาชน หรื อเป็ นพืน) ทีตาบอดไม่
สามารถใช้ ประโยชน์และเข้ าถึงได้ เจ้ าของทีปล่อยปละละเลยขาดการบํารุงรักษา เป็ นต้ น
ผลของลักษณะการใช้ ประโยชน์ ทีดินและอาคารดังกล่าวของชุม ชน จะเห็นได้ ว่าบริ เวณ
ถนนวชิ ร ปราการ มี ลัก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ทีดิน และอาคารส่ว นใหญ่ เ ป็ นกิ จ กรรมเกี ยวกับ
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พาณิชยกรรม การค้ า และการบริ การระดับชุมชนและระดับเมือง โดยยังคงปรากฏลักษณะอาคาร
พาณิชย์แบบห้ องแถวไม้ ปะปนกับอาคารพาณิชย์แบบตึกคอนกรี ตและมีสภาพเก่ากระจุกตัวเรี ยง
รายตามแนวถนนวชิรปราการ นอกจากนี )ยังพบว่าบริ เวณถนนฝั งตะวันออกของถนนวชิรปราการ
ยังคงเป็ นทีตังของตลาดสํ
)
าคัญ ๆ ในอดีต ได้ แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระองค์ ตลาดบุรีบริ บาล
ตลาดพระคลังข้ างที และตลาดบางทราย ซึงให้ บริการในระดับชุมชนและระดับเมือง

66

การใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น ที เพิ มขึ น) จาก
พัฒนาการช่วงที 1 (พื )นทีสีชมพู)
อ่ าวไทย

แผนที 4.6 การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2517
คําอธิบายแผนที
เส้ นทางคมนาคม
ทีอยูอ่ าศัย
พาณิชยกรรม
คลังสินค้ า
ราชการ
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ค. รปแบบความหนาแน่
นของมวลอาคารและพืนทีว่าง /ขนาดบล็อกถนน (Figure
ู
and ground pattern/urban block size pattern)
รู ปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพืน) ทีว่างของชุมชนในช่วงพัฒนาการดังกล่าว
พบว่า เกิดความหนาแน่นของกลุ่มมวลอาคารเพิมมากขึ )น มีการขยายตัวและแบ่งซอยพื )นทีเพือ
สร้ างสิงปลูกสร้ างเพิมเติม มีรูปแบบและมวลอาคารทีค่อนข้ างแตกต่างหลากหลายตามประเภท
ของกิจกรรมและลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเฉพาะบริ เวณย่านทีพักอาศัยทีกระจุกตัว
บริ เวณชายฝั งทะเล รู ปแบบของอาคารเป็ นแบบรู ปสีเหลียมผืนผ้ า (a,c) สีเหลียมจัตรุ ัส (b) และ
รู ป ทรงหลายเหลี ยม (d,e,f,g,j,i) ขณะที บริ เ วณริ ม ถนนวชิ ร ปราการซึงเป็ นย่า นพาณิ ช ยกรรม
ปรากฏรู ปแบบขนาดมวลอาคารทีมีขนาดเล็กกระจุกตัวหนาแน่นเรี ยงตัวเป็ นแนวยาวตังฉากตาม
)
สองฟากของถนน โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอาคารเพือการค้ าและการบริ การระดับชุมชน และส่วน
ใหญ่เป็ นอาคารห้ องแถวไม้ รูปแบบอาคารส่วนใหญ่เป็ นรูปแบบสีเหลียมผืนผ้ า (a,c) และสีเหลียม
จัตรุ ัส (b) ส่วนบริ เวณย่านอุตสาหกรรมมีรูปแบบอาคารขนาดใหญ่ รูปทรงของมวลอาคารมีความ
หลากหลาย มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงหลายเหลียม (d,f,g,h) ส่วนบริ เวณพื )นทีว่างของเมือง มีการแบ่ง
แปลงทีดินภายในพื )นและมีการใช้ ประโยชน์ทีดินเพือสาธารณะประโยชน์สําหรับชุมชนเพิมมากขึ )น
ขณะทีพื )นทีว่างลดน้ อยลง
จากแผนที 4.8 สังเกตได้ วา่ ลักษณะการเรี ยงตัวของอาคารมีความหนาแน่นเพิมมากขึ )น ไม่มี
การเว้ นช่องว่างให้ ระยะห่างกันเพื อป้องกันอัคคีภัยดังเช่นในอดีต ดังนัน) หากเกิดอัคคีภัยขึน) ใน
ชุมชนจะลุกลามอย่างรวดเร็ว เพราะสิงปลูกสร้ างอาคารส่วนใหญ่เป็ นไม้ เรี ยงชิดติดกัน อีกทังด้
) วย
ลักษณะของถนนซอยในชุมชนทีคับแคบ ไม่สะดวกต่อการนํารถดับเพลิงเข้ าไปในพื )นที สําหรับ
รูปทรงของมวลอาคารส่วนใหญ่ในพื )นที จําแนกได้ ได้ ดงั นี ) (รูปที 4.5)

(a) (b) (c) (d)

(e)

(f)

(g) (h)

(i)

รปที
ู  4.5 รูปแบบของมวลอาคารภายในพื )นทีชุมชน พ.ศ. 251712
รูปแบบการตังถิ
) นฐานของชุมชนในพัฒนาการช่วงนี ) เป็ นการปรับเปลียนการตังถิ
) นฐานตาม
) นฐานเพือการประกอบอาชีพประมง
การประกอบอาชีพทีเปลียนแปลงไป กล่าวคือจากการตังถิ
ชายฝั ง เปลียนแปลงเป็ นการตังถิ
) นฐานเพือการประกอบอาชีพค้ าขาย ซึงเป็ นผลจากความสะดวก
ในการเดินทางโดยใช้ เส้ นทางคมนาคมทางบกเป็ นหลัก จึงส่งผลต่อการขยายตัวของชุมชนทางบก
12
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การสัญจรทางนํ )าค่อย ๆ ลดบทบาทลงและสูญหายไปในทีสุด มีการพัฒนาพื )นทีและขยายตัวเพิม
มากขึ )น ทําให้ พื )นทีชุมชนมีความหนาแน่นและถูกแบ่งซอยพื )นทีเพือการใช้ ประโยชน์ตามลักษณะ
ทางเศรษฐกิจเพิมขึน) ก่อให้ เกิ ดรู ปแบบของบล็อกถนนทีมีความแตกต่างและหลากหลาย จาก
การศึกษารูปแบบของบล็อกถนนทีเกิดขึ )นส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี )พบว่า ยังคงมีลกั ษณะแปลงทีดิน
เป็ นแนวยาวรู ปคล้ ายสีเหลียมผืนผ้ า (a) ตังฉากกั
)
บถนนวชิรปราการในแนวเหนือ-ใต้ บิดเบี )ยวไป
ตามภูมิประเทศของชุมชน พื )นทีบางส่วนทีอยูต่ ดิ กับถนน วชิราปราการซึงมีบทบาททางด้ านพาณิช
ยกรรม และบริ เวณศูนย์ราชการ มีลกั ษณะของบล๊ อคถนนเป็ นระบบตาตาราง (grid system) อยู่
ในชุม ชนท้ ายบ้ าน 2 มี ขนาดความยาวของบล็อกถนนเฉลี ยประมาณ 570 เมตร กว้ างเฉลี ย
ประมาณ 95 เมตร หน้ ากว้ างน้ อยสุด 10 เมตรและมากทีสุดประมาณ 210 เมตร บล็อกทียาวสุด
ยืนลงไปในทะเลประมาณ 1,095 เมตร เชือมต่อกันทางบกด้ วยถนนวชิรปราการ (รูปที 4.6)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

รปที
ู  4.6 รูปแบบบล็อกถนนของชุมชน พ.ศ. 251713

อ่ าวไทย
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สัด ส่ ว นมวลอาคารที เพิ มขึ น)
จากพัฒนาการช่วงที 1 (บล๊ อค
อาคารสีดํา)

แผนที 4.7 รูปแบบของมวลอาคารต่อพื )นทีว่างชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2517
คําอธิบายแผนที
กลุม่ อาคารประเภทต่าง ๆ
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รูปแบบของบล๊ อคถนนบริเวณ
ชุมชนพักอาศัย

รูปแบบของบล๊ อคถนนบริเวณ
ย่านพาณิชยกรรมของชุมชน
รูปแบบของบล๊ อคถนนบริเวณ
ศูนย์ราชการ

ศนย์
ู ราชการ

แผนที 4.8 รูปแบบและขนาดของบล๊ อคถนนของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2517
คําอธิบายแผนที
โครงข่ายถนน
ขอบเขตพื )นที
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จะเห็นได้ ว่าชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในช่วงที 2 เป็ นผลมาจากการพัฒนา
เส้ นทางคมนาคมทางบกทีสร้ างความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ประชาชนเป็ นปั จจัยภายนอก
ชุมชนทีสําคัญ ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงการประกอบอาชีพของคนในชุมชนทีมีความหลากหลาย
มากขึ )น โดยเฉพาะอาชีพทีเกียวข้ องกับกิจกรรมการค้ าและการบริ การต่าง ๆ อาชีพประมงชายฝั ง
ทะเลจึงถูกลดบทบาทลงและส่ง ผลต่อเนื องไปถึง ลักษณะทางด้ านกายภาพของชุม ชนที มีการ
ขยายตัวของการตังถิ
) นฐานบริ เวณเส้ นทางคมนาคมเพิมขึ )น สิงปลูกสร้ างและกิจกรรมการใช้ ทีดิน
ประเภทต่าง ๆ มีความหลากหลายและหนาแน่นเพิมมากขึ )นในทุก ๆ พื )นทีของชุมชน
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Smileles, Conzen, Hiller และ Siksna ทีอธิบายว่าเนื )อเมือง
เก่าของชุมชนจะถูกปรับเปลียนจนเกิดเป็ นพืน) ทีทีมีองค์ประกอบทางกายภาพทีเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ประกอบด้ วยทีพักอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รู ปแบบของมวลอาคารมีความ
หลากหลาย กระจุกตัวอย่างหนาแน่น เส้ นทางหลักของพื )นทีทีมีการเข้ าถึงดีจะถูกใช้ ไปในกิจกรรม
ด้ า นการค้ า การบริ ก าร เส้ น ทางรองและเส้ น ทางย่อ ยจะใช้ ใ นกิ จ กรรมที พัก อาศัย หรื อ แบบ
ผสมผสาน เพือให้ เกิดการใช้ ทีดินทีให้ ผลตอบแทนสูงและคุ้มค่ามากทีสุด
4.4 พัฒนาการช่ วงที 3 (พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2553)
4.4.1 ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ด้ วยข้ อจํากัดของข้ อมูลทางสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพัฒนาการช่วงที 1
จึงสามารถเปรี ยบเทียบและอธิบายได้ เฉพาะพัฒนาการช่วงที 2 มาสู่ช่วงที 3 เท่านัน) โดยพิจารณา
ในแง่ของโครงสร้ างทางด้ านอาชีพและจํานวนประชากรทีอยู่ในแต่ละอาชีพตามแนวคิดการแยก
ย่อ ยในแง่ ข องโครงสร้ าง (Structural Differentiation) และการแยกย่ อ ยในแง่ ก ระจายตัว
(Distributive Differentiation) พบว่าชุมชนในพัฒนาการช่วงที 3 ยังคงมีความหลากหลายของการ
ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับพัฒนาการช่วงที 2 ได้ แก่ การประกอบอาชีพประมงชายฝั ง ค้ าขาย
รับจ้ าง พนักงานบริษัทและรับราชการ ซึงการประกอบอาชีพรับจ้ างเป็ นอาชีพทีมีจํานวนผู้ประกอบ
อาชีพมากทีสุด รองลงมาเป็ นการประกอบอาชีพค้ าขาย พนักงานบริ ษัท ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ
และอาชีพประมงชายฝั ง จะเห็นได้ ว่าในช่วงพัฒนาการปั จจุบนั ความนิยมในการประกอบอาชีพ
ประมงลดน้ อยลงเป็ นอย่างมาก และบางชุมชนไม่มีผ้ ปู ระกอบอาชีพนี )อยู่เลย ขณะทีการประกอบ
อาชีพรับจ้ าง การค้ าการบริการได้ รับความนิยมและมีสดั ส่วนเพิมขึ )นอย่างชัดเจน
หากอธิบายตามขันตอนการพั
)
ฒนาตามทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่าในช่วง
ระยะเวลาทีผ่านมา ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลได้ รับการปรับปรุ งด้ านการคมนาคม
ขนส่งอย่างต่อเนือง ก่อให้ เกิดความสะดวกในการเดินทาง เกิดย่านการค้ าการบริ การทังในและ
)
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นอกพืน) ที สร้ างความหลากหลายในการประกอบอาชีพ และเปิ ดโอกาสให้ กับประชาชนในการ
เดินทางออกไปทํางานนอกพื )นทีซึงอยู่ไม่ไกลจากชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สถาน
ตากอากาศบางแสน ย่านพาณิชยกรรมริ มถนนสุขมุ วิท เป็ นต้ น ประชาชนจึงหันไปประกอบอาชีพ
เกียวกับการค้ า การบริการ หรื อลูกจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึ )น
จากการสัมภาษณ์บคุ คลทีประกอบอาชีพประมงในชุมชนพบว่า ด้ วยภาวะทางเศรษฐกิจที
ส่งผลต่อการประกอบอาชีพประมง ทีเกิดความไม่สมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายทีเพิมสูงขึ )น เช่น
ราคานํ )ามัน ค่าจ้ างแรงงานลูกเรื อประมง เป็ นต้ น ไม่สอดคล้ องกับราคาสินค้ าประมงที ได้ รับและ
มีความไม่แน่นอนตามภาวะทางเศรษฐกิจทีผันผวน ประกอบกับค่าครองชีพทีสูงขึ )น อีกทังจํ
) านวน
สัตว์ นํา) ที มีความไม่แน่นอนขึ )นอยูก่ บั ฤดูกาล จึงทํ าให้ การประกอบอาชีพ ประมงสร้ างรายได้ ที
ไม่แน่นอน คนในชุมชนจึงหันไปประกอบอาชีพอืน ๆ ทีเป็ นงานประจําและมีรายได้ ทีมันคงมากกว่า
ผู้ทียังคงประกอบอาชีพประมงในชุมชนนัน) เป็ นผู้ทีอาศัยอยู่มานาน สืบทอดการประกอบ
อาชี พ จากพ่ อ แม่ แ ละมี ก ารศึก ษาน้ อ ย ขณะที ผู้ที ประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งส่ว นหนึงเป็ นผู้ที เคย
ประกอบอาชีพประมงมาก่อน และเป็ นแรงงานจากนอกพื )นทีทีมีความรู้ น้อย เข้ ามาหางานทําใน
พื น) ที ชุม ชน ส่ว นอาชี พ อื น ๆ เป็ นอาชี พ ของคนรุ่ น ใหม่ ที มี ก ารศึก ษาค่อ นข้ า งสูง เช่น อาชี พ
พนักงานบริ ษัท อาชีพรับราชการ เป็ นต้ น ซึงเป็ นลูกหลานของคนในชุมชนทีได้ รับการศึกษาทีดี
สามารถใช้ ความรู้ ในการประกอบอาชีพอืน ๆ และส่วนหนึงเป็ นประชาชนจากนอกพื )นทีทีเข้ ามา
อาศัยอยู่ในชุม ชนเพือเช่าทีอยู่อาศัยราคาถูก ใกล้ กับแหล่งงาน ทัง) ที เป็ นย่านศูนย์ราชการของ
จังหวัด พืน) ทีพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึงอยู่ไม่ไกลจากชุมชนบริ เวณสะพาน
เลียบชายฝั งทะเล ประกอบกับการเดินทางทีสะดวก มีรถขนส่งสาธารณะบริการตลอดเวลา
ส่วนบริ เวณย่านการค้ าริ มถนนวชิรปราการและถนนพิพิธซึงเป็ นย่านการค้ าเก่า ส่วนใหญ่
เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับพื )นทีหรื อระดับย่านชุมชน เกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมต่าง ๆ
ได้ แก่ ร้ านขายเครื องใช้ ในชีวิตประจําวันและสินค้ าเบ็ดเตล็ดเป็ นส่วนใหญ่ รองลงมาได้ แก่
ร้ านอาหารและเครื องดืม ร้ านจําหน่ายอุปกรณ์ประมง คลินิกและบริ การรักษาโรค ตลาดอาหารสด
อาหารแห้ ง เป็ นต้ น ซึงผู้ทีประกอบอาชีพค้ าขายบริ เวณนี )เป็ นผู้ทีอาศัยอยู่ในชุมชนมานานและมี
ความผูกพันกับชุม ชน ถึงแม้ รายได้ ในส่วนของการค้ าขายจะลดลงมากกว่าในอดีต เพราะเกิ ด
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมแห่งใหม่บริ เวณถนนสุขมุ วิทและพื )นทีอืน ๆ แต่ด้วยความผูกพันกับชุมชน
และไม่ต้องการทํางานอยู่ภายใต้ การปกครองของผู้อืน จึงทําให้ การประกอบอาชีพค้ าขายบริ เวณ
ถนนวชิรปราการยังคงมีความสําคัญ อีกทังกิ
) จกรรมการค้ าส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมเฉพาะด้ าน เช่น
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ร้ านขายสินค้ าประมง ตลาดผ้ า คลินิกรักษาโรค เป็ นต้ น จึงยังคงมีประชาชนแวะเวียนเข้ ามาใน
พื )นทีเพือจับจ่ายและซื )อสินค้ าในชุมชนอย่างต่อเนือง
ถึง แม้ ช่วงพัฒ นาการปั จ จุบันจะมี ก ารก่อ สร้ างสะพานเลี ยบชายฝั งทะเล เพื อหวัง ผล
ทางด้ า นส่ง เสริ ม การท่องเที ยวและเศรษฐกิ จ ในชุม ชน แต่จ ากการสํ ารวจภาคสนามและการ
สัม ภาษณ์ ป ระชาชนในชุม ชน พบว่า เส้ น ทางดัง กล่า วสร้ างความสะดวกในการเดิน ทางของ
ประชาชน เป็ นเส้ น ทางหลัก ในการเดิ น ทางออกนอกชุม ชนอี ก แห่ ง หนึ งนอกเหนื อ จากถนน
วชิรปราการทีมีการจราจรติดขัด อีกทังยั
) งสร้ างความสะดวกในการประกอบอาชีพประมงทังการ
)
ขนส่งวัตถุดบิ เป็ นทีสําหรับจอดเรื อหลบลมของชาวประมง และประชาชนนอกพื )นทีสามารถเข้ ามา
ซื )อสินค้ าประมงได้ สะดวกมากขึ )น แต่ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ าประจํามากกว่ากลุ่มลูกค้ าประเภท
อืน ๆ อีกทังยั
) งเป็ นทางผ่านของประชาชนไปยังพื )นทีทางด้ านทิศเหนือ-ใต้ ของเมือง ไม่ได้ มีส่วนใน
การส่งเสริ มการท่องเทียวเท่าใดนัก ถึงแม้ จะมีผ้ ปู ระกอบการเช่าพื )นทีจําหน่ายอาหาร สินค้ าและ
ของทีระลึก แต่เป็ นช่วงเวลาเย็น ประกอบกับสถานทีท่องเทียวในพื )นทีใกล้ เคียงมีเป็ นจํานวนมาก
เช่น ชายหาดบางแสน ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น ดังนันหน่
) วยงานของรัฐจึงควรมีมาตรการส่งเสริ ม
การท่องเทียวของชุมชนในด้ านอืน ๆ ควบคูไ่ ปด้ วย เพือฟื น) ฟูเศรษฐกิจของชุมชนในอีกระดับหนึง
สําหรั บลักษณะทางด้ านสังคมของชุมชนในปั จ จุบนั พบว่า ผลจากโอกาสทางด้ านการ
ประกอบอาชีพและพืน) ทีชุมชนทีเอือ) ประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยของแรงงานราคาถูก ซึงจากการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยนพดล ส้ มจีนเทศ14 พบว่าลักษณะทางสังคมของประชากร
ในชุมชนยังคงเป็ นลักษณะของสังคมชนบทหรื อสังคงแบบเครื อญาติ เนืองจากประชาชนในชุมชน
รู้ จักกันเป็ นอย่างดี โดยมี การพบปะกันพูดคุยกันเป็ นประจํา คิดเป็ นร้ อยละ 60.7 ซึงเกิ นกว่า
ครึงหนึง จึงทําให้ สงั คมในชุมชนมีลกั ษณะเป็ นพวกพ้ อง เนืองจากการตังถิ
) นฐานเป็ นไปในลักษณะ
ทีช่วยเหลือเกื )อกูลกัน มีความผูกพันทางครอบครัว ส่วนประชากรแฝงทีเข้ ามาทําการเช่าทีอยู่อาศัย
จะไม่คอ่ ยรู้จกั กัน ต่างคนต่างอยู่ และจะรู้ จกั กันเฉพาะผู้ทีอาศัยอยู่บ้านเช่าภายในละแวกเดียวกัน
ซึงสามารถแบ่งประชากรแฝงออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1) ประชากรแฝงทีอย่ ูกับที หมายถึงผู้ทีเข้ ามาอยู่ในชุมชนเป็ นเวลาหลายปี แต่ตาม
หลัก ฐานทางราชการยัง มี ชื ออยู่ในภูมิลํ าเนาเดิม ส่ว นใหญ่ ม าจากภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
ประกอบอาชีพ ลูกจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานก่อสร้ าง แรงงานเรื อนประมงชายฝั ง เป็ นต้ น
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นพดล ส้ มจีนเทศ, การปรับปรุงฟื น) ฟูชมุ ชนชายทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 79.
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2) ประชากรแฝงทีไปมาตามช่ วงฤดู หมายถึงผู้ทีเข้ ามาอยู่ในชุมชนเป็ นครัง) คราว และ
พักอาศัยอยูเ่ ป็ นระยะเวลาสัน) ๆ ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบอาชีพ ลูกจ้ าง
ในโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานก่อสร้ าง แรงงานเรื อนประมงชายฝั ง ค้ าขายเล็ก ๆ น้ อย ๆ เป็ นต้ น
โดยทัวไปในชุมชนประชาชนในชุมชนทีอยู่มานานรู้ จกั กันเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะบ้ านใกล้
เรื อนเคียง แต่ถ้าหากกันออกไปจะสนิทสนมกันน้ อยลงหรื อไม่ร้ ู จักกันเลย ประชากรส่วนใหญ่
ทํางานอยูน่ อกชุมชนและกลับเข้ ามาในตอนเย็น เป็ นลักษณะของ Nighttime population จึงทําให้
ความสัมพันธ์เป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่
จากข้ อมูลด้ านโครงสร้ างประชากรทีได้ รับความอนุเคราะห์จากเจ้ าหน้ าทีพัฒนาชุมชน
จังหวัดชลบุรี โดยใช้ ข้อมูลความจําเป็ นพื )นฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2552 พบว่า ประชากรในวัยแรงงาน
เป็ นโครงสร้ างประชากรทีมีจํานวนมากทีสุด แต่จํานวนประชากรแฝงในพื )นทีชุมชนทีเป็ นตัวเลข
ทางค่าสถิตนิ นไม่
ั ) สามารถหาข้ อมูลได้ เนืองจากเป็ นประชากรทีอพยพเข้ ามาเป็ นแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและเช่าบ้ านอยู่ในชุมชน ทางเทศบาลเมืองชลบุรีและเทศบาลตําบลบางทรายจึงไม่มี
ข้ อมูลการจัดเก็บประชากรแฝง ทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อการคํานวณประชากรแฝงในพื )นที แต่จาก
การค้ นหาข้ อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทําให้ ทราบว่าจํานวนประชากรทีมีรายชืออยู่ใน
ทะเบียนบ้ าน ปั จจุบนั บางส่วนไม่ได้ อยู่ในพื )นทีชุมชนแล้ ว แต่ความหนาแน่นของชุมชนในปั จจุบนั
เป็ นเพราะมีประชาแฝงอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก หากคํานวนโดยให้ บ้านแต่ละหลังมีประชากรอยู่
โดยประมาณ 4 คนต่อหลังคาเรื อน15 ดังนันจะมี
) ประชากรแฝง 13,147 คน โดยประมาณ และยังไม่
รวมกับจํานวนแรงงานทีมีการย้ ายเข้ าและย้ ายออกในแต่ละช่วงฤดูของการทํานา
จากการเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรแยกตามโครงสร้ างอายุ พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2552
พบว่าประชากรทังวั
) ยเด็ก วัยแรงาน และวัยสูงอายุ มีสดั ส่วนทีเพิมขึ )น หากอธิบายตามหลักการ
เปลียนแปลงทางสังคมจะพบว่า เมือเมืองได้ รับการพัฒนาทางด้ านต่าง ๆ มากขึ )น ย่อมส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของเมือง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น การก่อสร้ าง
ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็ นต้ น เกิดการเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจ ซึงเป็ นผลดีกบั เขตเมืองหรื อโรงงาน
อุตสาหกรรม สิงเหล่านี )ย่อมเป็ นปั จจัยดึงดูดให้ เกิดการเพิมขึ )นของจํานวนประชากร ก่อให้ เกิดการ
ใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการอยูอ่ าศัย และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิมขึ )น
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นพดล ส้ มจีนเทศ, การปรับปรุงฟื น) ฟูชมุ ชนชายทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 79.
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ตารางที 4.1 จํานวนประชากรแยกตามโครงสร้ างอายุ พ.ศ. 2517 และพ.ศ. 2552
โครงสร้ างประชากร
ชุมชน
ชุมชนท้ ายบ้ าน 1
ชุมชนท้ ายบ้ าน 2
ชุมชนท่าเรื อพลี
ชุมชนไกรเกรี ยงยุด
ชุมชนศรี นิคม
ชุมชนเสริ มสันติ
ชุมชน 3อ.
ชุมชนชลธารสําราญรมย์
ชุมชนราษฎร์ ประสิทธิC
ชุมชนจิตต์ประสาน
ชุมชนบ้ านท่าถ่านล่าง
ชุมชนบ้ านคงคาไลย

เด็ก
78
225
162
146
143
93
118
100
56
53
172
134

พ.ศ. 2517
แรงงาน สูงอายุ
849
77
1363
343
629
89
774
158
977
170
742
139
671
127
838
116
302
45
291
53
1526
87
981
69

รวม
1004
1931
880
1078
1290
974
916
1054
403
397
1785
1184

เด็ก
139
295
177
164
143
120
130
120
30
60
172
134

พ.ศ. 2552
แรงงาน สูงอายุ
951
177
1315
439
646
146
864
166
896
245
1063
135
806
137
908
140
315
82
312
101
1718
52
1022
69

รวม
1267
2049
969
1194
1284
1318
1073
1168
427
473
1942
1225

ทีมา : ข้ อมูลความจําเป็ นพื )นฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2553 และข้ อมูลประชากรของเทศบาล พ.ศ. 2517

สําหรับการอธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมทีเกิดขึน) และเปลียนแปลงไปในชุมชน ได้ ใช้
แนวคิดระบบสังคม (Social system approach) ทีใช้ อธิบายถึงการเปลียนแปลงทางสังคมใน
ชุมชนเมือง โดยวิเคราะห์ถึงกระบวนการเปลียนแปลงทางสังคมทีเกิดขึ )น 2 กระบวนการสําคัญ
ได้ แก่ กระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้ างและหน้ าที (differentiation) และ
กระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการ (integration) พบว่าชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล
มีกระบวนการเติบโตทางสังคมทีมีความซับซ้ อนมากขึ )น ซึงจะเห็นได้ จากการมีกลุ่มสถาบันทาง
สังคมทีมีการรวมกลุม่ กันเพือสนองความต้ องการของประชากรในพื )นทีมีความหลากหลายมากขึ )น
กว่าพัฒนาการช่วงที 2 โดยจําแนกได้ ดงั ต่อไปนี )
ก. กระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้างและหน้าที  (Differentiation)
ตามหลักการของกระบวนการจะพบว่า ชุมชนบริ เ วณสะพานเลี ยบชายฝั งทะเลนัน) มีความ
หลากหลายทางสังคมมากขึ )น กล่าวคือ ในอดีตทีระบบโครงสร้ างทางสังคมมีไว้ เพือรองรับและ
ให้ บริ การกับกลุ่มทางสังคมเฉพาะในพื )นทีเท่านัน) แต่ในปั จจุบนั พบว่าระบบการแยกย่อยตาม
ความแตกต่างของโครงสร้ างและหน้ าทีทางสังคม ให้ บริ การกับกลุ่มทางสังคมทีมีระดับกว้ างขวาง
ขึ )น ตัวแปรสําคัญทีแสดงให้ เห็นกระบวนการเปลียนแปลงดังกล่าว ได้ แก่ จํานวนสถานศึกษา
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สถานบริการด้ านสาธารณสุข สนามกีฬา สวนสาธารณะ สถาบันราชการ และศาสนสถาน ภายใน
พืน) ทีและพืน) ทีใกล้ เคียงทีประชาชนในชุมชนไปใช้ บริ การมีจํานวนมากขึน) เห็นได้ ชัดจากความ
หนาแน่นของกิจกรรมการใช้ ทีดินประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื )นทีของชุมชนตังแต่
)
พัฒนาการช่วงที 1 ถึงปั จจุบนั มีความหลากหลายและหนาแน่นเพิมขึ )น เพือตอบสนองความ
ต้ องการของคนในชุมชน
ข. กระบวนการผสมผสานหรื อบรณาการ
(Integration) เมือเกิดภาวะการเปลียนแปลงขึ )น
ู
ในระบบสังคมของชุมชนทีมีความหลากหลายและเกิดระดับความกว้ างขวางทางสังคมมากขึน)
ส่งผลให้ ระบบโครงสร้ างภายในเกิดกระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการ (integration) เกิดขึ )น
โดยพบกระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการทางสังคมทัง) 4 ประเภทภายในพื )นทีชุมชน ได้ แก่
- การผสมผสานวัฒนธรรม สังเกตได้ จากการทีชุมชนมีกลุ่มของผู้อยู่อาศัยหลากหลายเชื )อ
ชาติตงแต่
ั ) อดีตถึงปั จจุบนั ทังกลุ
) ่มคนไทยเชื )อสายจีน มอญ ลาวเวียง มุสลิม เป็ นต้ น จึงเกิดความ
หลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณี แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการผสมผสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชนเหล่านันเป็
) นหนึงเดียว โดยไม่ร้ ู สึกแบ่งแยกเชื )อชาติเดิมแต่
อย่างใด เป็ นการผสมผสานทางบรรทัดฐานทางสังคม เกิดการปรับตัวทางพฤติกรรมของกลุ่มคน
ในสังคมเพือยอมรับและเข้ าใจในบรรทัดฐานของการบูรณาการทางวัฒนธรรม เห็นได้ จากจํานวน
ประชาชนทีเข้ าร่วมงานประเพณีตา่ ง ๆ ของชุมชนทีมีจํานวนมากและมีหลายระดับมากขึ )น เช่น
กลุม่ ทีเป็ นนักศึกษา กลุ่มคนทีมาจากต่างจังหวัด กลุ่มคนในสังคมชันสู
) ง เป็ นต้ น ซึงเป็ นผลมาจาก
ความเข้ ากันได้ ของมาตรฐานทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
- การผสมผสานและบรณาการทางการติ
ดต่อสือ ความหมาย จากการสัมภาษณ์ประชาชน
ู
ในชุมชนพบว่า การติดต่อสือสารของกลุ่มคนในสังคมมีความกว้ างขวางมากขึ )น ผู้คนในชุมชน
สามารถติดต่อและเชือมโยงกับสังคมภายนอกทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ เป็ นอย่างดี
โดยไม่มีความขัดแย้ งทางเชื )อชาติ ศาสนาและระดับของการประกอบอาชีพ ผ่านการพูดคุย การมี
ปฏิสมั พันธ์และทํากิจกรรมร่วมกันในสังคม
- การผสมผสานและบรณาการทางหน้
าที  จากการศึกษาพบว่าเกิดการพึงพาและ
ู
ผสมผสานกันของบทบาทหน้ าทีต่าง ๆ ในสังคม เกิดการรวมกลุ่มทางสังคมของคนทีมีความ
หลากหลาย ได้ แก่ การร่วมกลุ่มเป็ นสมาคมมูลนิธิตา่ ง ๆ ทีเป็ นการรวมกลุ่มของคนหลากหลาย
อาชีพแต่มีวตั ถุประสงค์บางอย่างในทิศทางเดียวกัน เช่น สามาคมพุทธสงเคราะห์มูลนิธิไตร
สงเคราะห์ สมาคมพุทธศีลธรรมชลบุรี เป็ นต้ น ถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ ตงอยู
ั ) ่ในชุมชนชายทะเล แต่คนใน
ชุมชนเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกและเข้ าร่วมกิจกรรมอยูเ่ สมอ
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จะเห็นได้ ว่าการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบ
ชายฝั งทะเล สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ด้ า นการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสัง คมในบทที 2
กล่าวคือ ด้ วยความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรทางทะเลทีเอือ) ประโยชน์ต่อการประกอบอาชี พ
ประมง และข้ อ จํ า กัดทางด้ านการสัญ จรในอดีต ที พึงพาการสัญ จรทางนํ า) เป็ นหลัก ชุม ชนจึง
มีลักษณะพึงพาตนเอง ประกอบอาชีพประมงเพือเลีย) งชีพ การติดต่อกับโลกภายนอกจํากัดอยู่
เฉพาะการเเลกเปลียนในระดับชุมชนใกล้ เคียงเท่าทีจําเป็ นเท่านัน) ต่อมาเมือมีการพัฒนาทางด้ าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมทางบก จึงเกิดการติดต่อค้ าขายกับชุมชนภายนอก
มากขึ )น ผู้คนจึงมีวิถีชีวิตทีเปลียนเเปลงไป จากวิถีชีวิตเเบบพอกินพอใช้ หนั มาทําการประมงเพือ
การค้ ามากขึ )น เกิดการประกอบอาชีพทีหลากหลาย สร้ างโอกาสในการทํางานทังในและนอกพื
)
)นที
ผลทีได้ คือทําให้ ชมุ ชนเเปรสภาพเป็ นชุมชนเมืองมากขึ )น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มีความสัมพันธ์
แบบห่างเหิน เป็ นสังคมแบบครอบครัวเดียว และมีคนแปลกหน้ าเข้ ามาในชุมชนเพิมมากขึ )น
4.4.3 ลักษณะทางด้ านกายภาพของชุมชน
ด้ วยลักษณะของการประกอบอาชีพในชุมชนทีมีความหลากหลายเช่นเดียวกับพัฒนาการ
ในช่วงที 2 เศรษฐกิจหลักของชุมชนอยู่ทีการประกอบอาชีพรับจ้ างและค้ าขายเล็ก ๆ น้ อย ๆ ใน
ชุมชน ความหนาแน่นของทีอยู่อาศัยและสิงปลูกสร้ างต่าง ๆ เพิมขึ )นไปตามจํานวนประชากรทีเข้ า
มาแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพในชุมชน ด้ วยทีพักราคาถูกและอยู่ใกล้ กับแหล่งงาน จึง
ก่อให้ เกิดความหนาแน่นของสิงปลูกสร้ างต่าง ๆ ในชุมชน เกิดการพัฒนาทางด้ านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนืองทังโครงข่
)
ายการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรื อการบริ การขันพื
) )นฐาน
ต่าง ๆ เพือรองรับกิจกรรมและประชาชนทังในและนอกพื
)
)นที ทีผลัดเปลียนหมุนเวียนกันเข้ ามาใช้
บริการและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ ชมุ ชนเกิดความแออัด เกิด
การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ จนเต็มศักยภาพของพื )นที ไม่สามารถทีจะพัฒนาหรื อขยาย
บริ การขัน) พืน) ฐานในชุม ชนได้ อย่างสะดวก ลักษณะทางด้ านกายภาพของชุม ชนในปั จจุบนั จึง
ปรากฏความหนาแน่นของการใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคารทีมีมากขึ )นกว่าในอดีตเป็ นอย่างมาก
ดังรายละเอียดต่อไปนี )
ก. รปแบบโครงข่
ายการสัญจร (Transport network pattern)
ู
ลักษณะของโครงข่ายการสัญจรในพื )นทีชุมชนยังคงไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก ถึงแม้ จะ
มีการก่อสร้ างสะพานเลียบชายฝั งทะเล ซึงเป็ นถนนยกระดับหรื อถนนดินถม ทีก่อสร้ างเลียบไป
ตามชายฝั งทะเล แนวถนนต่อ เชื อมกับ ถนนสายหลัก ที อยู่บ นฝั ง มี ค วามยาวประมาณ 2.3
กิโลเมตร จุดเริมต้ นตังแต่
) สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี ถนนพาสเภตรา ไปตามชายฝั งผ่านชุมชน
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ชายทะเลสิ )นสุดทีซอยข้ างสถานีดบั เพลิง ตําบลบางทราย เปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการในวันที
15 มีนาคม 2548 แต่เริ มให้ บริ การมาตังแต่
) ปี พ.ศ. 2547 (โครงการก่อสร้ างระยะที 2 ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี) ซึงดําเนินการก่อสร้ างออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองชลบุรี มีระยะทางประมาณ 915 เมตร ส่วนทีสองอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีระยะทางประมาณ 1,400 เมตร

รปที
ู  4.7 สภาพทัวไปของสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี16
การก่อสร้ างสะพานเลียบชายฝั งทะเล มีวตั ถุประสงค์เพือบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัด
ในพืน) ที เมือง ปั ญหาการรุ กลํา) ชายฝั งทะเลของอาคารบ้ านเรื อนและสิงปลูกสร้ าง และส่งเสริม
การท่องเทียวของจังหวัดชลบุรี ดังนัน) การก่อสร้ างสะพานเลียบชายฝั งทะเลเท่ากับเป็ นการเปิ ด
พื )นทีให้ กับชุมชนชายทะเล สามารถใช้ เส้ นทางเข้ าออกชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลได้
อีกเส้ นทางหนึงนอกเหนือจากถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ ซึงเป็ นเส้ นทางหลักในการเข้ า-ออก
พื )นทีของชุมชน แต่มีข้อจํากัดตรงทีไม่มีการให้ บริ การขนส่งสาธารณะ ทําให้ ผ้ ทู ีใช้ บริ การเส้ นทาง
สะพานเลียบชายฝั งทะเลจําเป็ นต้ องมีรถยนต์สว่ นตัวเท่านัน)
จากการพิจารณาความหนาแน่นของเส้ นทางคมนาคมในแต่ละชุมชนทีเปลียนแปลงจาก
พัฒนาการช่วงที 2 น้ อยมากหรื อแทบไม่มีเลย ยกเว้ นชุมชนบ้ านคงคาไลย ทีได้ รับการตัดถนน
16
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เพิมเติมเพือเชือมต่อกับสะพานเลียบชายฝั งทะเล จึงมีสดั ส่วนของเส้ นทางคมนาคมเพิมขึ )น ซึงการ
เปลียนแปลงสัดส่วนของเส้ นทางคมนาคมทีมีอยู่น้อยนัน) เนืองจากมีการใช้ ประโยชน์ทีดินจนเต็ม
ศักยภาพของพื )นทีทีไม่เอื )อต่อการพัฒนาหรื อการขยายตัวของโครงข่ายคมนาคมในชุมชน ส่งผลให้
ชุม ชนยัง คงมี ลัก ษณะโครงข่ายการสัญ จรเป็ นแบบก้ างปลา คื อมี ถ นนซอยต่า ง ๆ แตกแขนง
ออกเป็ นกิงก้ านสาขาเชือมโยงกับถนนวชิรปราการซึงเป็ นถนนในระดับท้ องถินทีมีความสําคัญ
สําหรับชุมชน เช่นเดียวกับพัฒนาการช่วงที 2
สภาพเส้ นทางคมนาคมในปั จจุบนั พบว่า ถนนซอยมีความคดเคี )ยว ขนาดเล็ก คับแคบ
ไม่ได้ มาตรฐาน แต่ละซอยมีเขตทางกว้ างเพียง 3-8 เมตร เท่านัน) บางซอยเป็ นทางตัน อีกทังยั
) งไม่
มีไหล่ทางและทางเดินเท้ า ส่งผลให้ เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรและเกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั ง)
ส่วนการปลูกสร้ างอาคารมีการปลูกชิดขอบทางมากเกินไป ส่งผลให้ ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และของเสียเป็ นไปด้ วยความลําบาก ไม่ทวถึ
ั ง เสียงอันตรายต่อการเกิดอัคคีภยั เพราะรถดับเพลิง
ไม่สามารถเข้ าถึงพื )นทีได้ อย่างสะดวก

รปที
ู  4.8 สภาพทัวไปของถนนซอยในพื )นทีชุมชน17

17
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โครงข่ายคมนาคมทีเพิมขึน) จาก
พัฒนาการช่ว งที 2 (เส้ น ทาง
คมนาคมสีแดง)

แผนที 4.9 โครงข่ายคมนาคมทางบกของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552
คําอธิบายแผนที
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายย่อย
สะพานเลียบชายฝั งทะเล

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สรุปได้ วา่ โครงข่ายการสัญจรของชุมชนจากพัฒนาการช่วงที 2 สู่พฒ
ั นาการช่วงที 3 มีการ
เปลี ยนแปลงหรื อ การขยายตัว น้ อ ยมากหรื อ บางพื น) ที แทบไม่มี ก ารเปลี ยนแปลงเลย ซึงการ
เปลียนแปลงส่วนใหญ่เกิดบริ เวณพื )นทีโดยรอบของชุมชนมากกว่า โดยจะเห็นได้ จากการพัฒนา
โครงข่ายการสัญจรสายหลักเพิมขึ )นทางด้ านทิศตะวันออกของเมือง (ถนนสุขุมวิทและถนนเลียง
เมือง) รวมทังโครงข่
)
ายสายย่อยๆ อืนทีเกิดขึน) โดยรอบพื )นที ซึงการเปลียนแปลงโครงข่ายการ
คมนาคมของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลตังแต่
) อดีตถึงปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงและ
พัฒนาอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นผลมาจากโครงการพัฒนาพื )นทีเมืองหลัก ทําให้ มีการพัฒนาโครงข่าย
ถนนทังในระดั
)
บย่านและระดับเมืองเพือเชือมโยงกับพื )นทีโดยรอบ สังเกตได้ จากการเปรี ยบเทียบ
การเปลียนแปลงของโครงข่ายการสัญจรของชุมชน (แผนที 4.10)
สะพานเลียบชายฝั งทะเล

ถนนวชิรปราการ

ถนนวชิรปราการ

ถนนวชิรปราการ

ถนนสุขมุ วิท
ถนนสุขมุ วิท

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2553

แผนที 4.10 พัฒนาการโครงข่ายการสัญจรของชุมชนตังแต่
) ปี พ.ศ. 2495-255318
ข. รปแบบการใช้
ประโยชน์ ท ดี นิ และอาคาร (Land use and building use pattern)
ู
การใช้ ประโยชน์ทีดินของชุมชนและอาคารในปั จจุบนั มีลกั ษณะและรูปแบบทีหลากหลาย
ผสมผสาน กล่าวคือ กิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดินบางประเภทไม่ได้ อยู่อย่างโดดเดียวหรื อเป็ น
ลัก ษณะเดี ย วกัน ทัง) หมดในบริ เ วณใดบริ เ วณหนึง แต่มี กิ จ กรรมอื นแทรกตัว ปะปนอยู่ด้ ว ย มี
โครงสร้ างใหม่เกิดขึ )นปะปนกับโครงสร้ างเก่า และมีความหนาแน่นของสิงปลูกสร้ างเพิมมากขึ )น ซึง
ปั จจุบนั การใช้ ประโยชน์ทีดินของชุมชนส่วนใหญ่เป็ นไปเพือการอยู่อาศัยสอดคล้ องกับจํานวน

18
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ประชากรที เพิ มมากขึ น) ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น เพื อการพาณิ ช ย์ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ริ ม ถนน
วชิรปราการและถนนพิพิธ สามารถจําแนกการใช้ ประโยชน์ทีดินของชุมชน ดังต่อไปนี )
1) การใช้ ประโยชน์ทีดินเพืออยู่อาศัย เป็ นการใช้ ทีดินส่วนใหญ่ของชุมชน กระจุกตัวอยู่
บริ เวณชายทะเลถัดจากถนนวชิรปราการและถนนพิพิธลงไปประมาณ 100 เมตร และถมพื )นทีลง
ไปในทะเลอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะของอาคารในพืน) ทีมีความสูงไม่มากนัก แต่เป็ นสิง
ปลูกสร้ างทีเกิดขึ )นมานานแล้ ว ซึงเป็ นผลมากจากลักษณะการตังถิ
) นฐานริ มทะเลในอดีตทีต้ องการ
ให้ เกิดการรับลมทะเลน้ อยทีสุด จึงมักมีความสูงอยู่ที 1-2 ชัน) ขณะทีสิงปลูกสร้ างสมัยใหม่จะมี
ความสูงเกิน 2 ชัน) ซึงส่วนใหญ่เป็ นหอพักให้ เช่าหรื ออาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
รูปแบบอาคารมีหลายลักษณะส่วนใหญ่เป็ นอาคารประเภทบ้ านเดียว ตึกแถวหรื ออาคาร
พาณิชย์ครึ งตึกครึ งไม้ ห้ องแถว บ้ านแฝด และท้ ายสุดคือประเภททาวเฮาส์ตามลําดับ ซึงทีอยู่
อาศัยเหล่านี )มักจะเกาะตัวไปตามถนนซอยภายในพื )นทีของชุมชน และมีการรวมกลุ่มกันเป็ นช่วง ๆ
ประมาณบริ เวณช่วงกลางของแต่ละถนนซอยในชุมชน ซึงถ้ าหากวัดระยะห่างออกไป 100 เมตร
โดยใช้ แนวถนนวชิรปราการและถนนพิพิธเป็ นแนวแกน กล่าวได้ ว่าชุมชนบริ เวณนี )เป็ นการตังถิ
) น
ฐานแบบดังเดิ
) มหรื อเป็ นย่านเมืองเก่าของเมืองชลบุรี เนืองจากเป็ นการตังชุ
) มชนในยุคเริ มต้ น จาก
การศึกษาอายุของชุมชนพบว่า มีการตังถิ
) นฐานมากกว่า 200 ปี ขึ )นไป19 ประกอบกับลักษณะของ
ทีพักอาศัยทีมีสภาพเก่าแก่ อายุมากกว่า 20 ปี บางแห่งมีสภาพทรุดโทรม กึงกลางกึงใหม่เพือให้
สอดคล้ องกับยุคสมัยทีเปลียนแปลงและด้ วยลักษณะของการใช้ ประโยชน์อาคาร เช่น ถูกดัดแปลง
ให้ เ ป็ นที พักอาศัยกึงร้ านค้ าขนาดเล็ก จํ าหน่ายสินค้ าทัวไปสํ าหรั บคนในชุม ชน หรื อให้ บริ การ
เฉพาะด้ าน เช่น อูซ่ อ่ มรถ ร้ านขายอาหาร เป็ นต้ น

19

นพดล ส้ มจีนเทศ, การปรับปรุ งฟื น) ฟูชุมชนชายทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้ า 52.
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รปที
) นฐานย่านพักอาศัยของชุมชนในปั จจุบนั 20
ู  4.9 ลักษณะสภาพอาคารและการตังถิ
จากการสํารวจในชุมชนพบว่า มี ลักษณะของอาคารที มี สภาพไม่ดีอยู่เ ป็ นจํานวนมาก
พิจารณาจากอายุอาคาร ความมันคงแข็งแรง วัสดุในการก่อสร้ าง รวมถึงการดูแลรักษาอาคาร21
พบว่าโดยมากอาคารทีมีสภาพไม่ดีจะปลูกอยู่ในทะเล มีลกั ษณะเป็ นอาคารไม้ และอาคารกึงปูน
ครึ งไม้ มีอายุมากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านให้ เช่าสําหรับผู้มีรายได้ น้อยทีประกอบอาชีพ
รับจ้ างในตัวเมือง ลูกจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อลูกเรื อประมง ดังนันสภาพอาคารเหล่
)
านี )จึงมี
สภาพทีค่อนข้ างเก่าและทรุดโทรม เนืองจากขาดการดูแลรักษาจากผู้อยูอ่ าศัยซึงมีสถานะเป็ นผู้เช่า
ไม่ใช่เจ้ าของกรรมสิทธิC
อาคารทีจัดว่าอยู่ในสภาพดี พิจารณาจากอายุอาคาร ความมันคงแข็งแรง และการดูแล
รักษา ถึงแม้ ว่าบางอาคารจะมีอายุมากแต่ถ้าได้ รับการดูแลรักษา มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ อยู่ใน
สภาพดี ก็จดั เป็ นอาคารทีอยู่ในสภาพดีได้ ซึงในชุมชนพบว่าอาคารทีจัดอยู่ในสภาพดี โดยส่วน
ใหญ่จะเป็ นบ้ านเดียวและอาคารพาณิชย์ทีเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อายุอาคารไม่เกิน 10 ปี มี
ความสูง 2 - 4 ชัน) ซึงมักตังอยู
) บ่ ริเวณริมถนนซอยภายในชุมชนทีอยูบ่ นบก
อาคารส่วนทีเหลือซึงเป็ นอาคารส่วนใหญ่ในพืน) ทีชุมชน จัดอยู่ในสภาพปานกลางหรื อ
พอใช้ พิจารณาจากอายุอาคาร ความมันคงแข็งแรง และการดูแลรักษาทีมีสภาพไม่ใหม่และไม่
ทรุดโทรมจนเกินไป พบว่ามีความหลากหลายของลักษณะอาคาร เช่น บ้ านไม้ ชนเดี
ั ) ยว บ้ านเดียว
บ้ านครึงปูนครึงไม้ ตึกแถว และอาคารพาณิชย์ กระจายอยูท่ วไปอยู
ั
ใ่ นชุมชน
20
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รปที
ั
มชน22
ู  4.10 สภาพอาคารและสิงปลูกสร้ างทีมีอยูท่ วไปในชุ
2) การใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการพาณิชย์ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอย่างหนาแน่นทอดตัวเป็ นแนว
ยาวตามริ มถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ เพราะเป็ นถนนสายหลักของชุมชน ลักษณะการใช้
ประโยชน์ทีดินและอาคารส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมเกี ยวกับพาณิชยกรรม การค้ า การบริ การระดับ
พื )นที เช่น คลินิก ร้ านจําหน่ายสังฆภัณฑ์ ร้ านถ่ายรูป ร้ านขายอาหาร ร้ านตัดเสื )อ เป็ นต้ น โดยยังคง
ปรากฏลักษณะของอาคารพาณิชย์แบบห้ องแถวไม้ สภาพค่อนข้ างเก่ากับกลุ่มอาคารพาณิชย์แบบ
ตึกแทรกตัวปะปนกันอยู่ ซึงลักษณะของอาคารทีสร้ างใหม่จะเป็ นตึกแถว 2 – 4 ชัน) ส่วนอาคาร
พาณิชย์ดงเดิ
ั ) มจะเป็ นอาคารไม้ สงู 1 – 2 ชัน) โดยบริ เวณชันล่
) างจะใช้ ประกอบกิจการทางด้ าน
การค้ าและการบริ การ ส่วนบริ เวณชัน) บนจะใช้ เพือพักอาศัยเป็ นส่วนใหญ่ ขณะทีบริ เวณทีเป็ น
ตลาดสําคัญในอดีต เช่น ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ได้ รับการปรับปรุ งให้ เป็ นอาคาร
คอนกรี ตทีมีความแข็งแรง เพือยกระดับตลาดให้ มีความทันสมัย ถูกสุขลักษณะ ถึงแม้ จะถูกลด
บทบาทลงเนืองจากเกิดศูนย์กลางพาณิชยกรรมแห่งใหม่บริ เวณถนนสุขมุ วิท แต่ประชาชนจํานวน
มากทัง) ในชุมชนและพื )นทีใกล้ เคียงยังคงเข้ ามาใช้ บริ การย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมเก่าแห่งนี )
เพราะมีสินค้ าเฉพาะด้ าน เช่น ตลาดผ้ า ตลาดปลา เป็ นต้ น คอยให้ บริ การ อีกทังชุ
) มชนตังอยู
) ่ใกล้
กับศูนย์ราชการ ตลอดจนมีรถขนส่งสาธารณะขนาดเล็กของเอกชนวิงเข้ า-ออกพื )นทีตลอดทังวั
) น
ซึงชุม ชนบริ เ วณถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ ถื อได้ ว่าเป็ นพื น) ที ชุม ชนใหม่ เพราะเป็ นช่วงที
ประชากรเริมมีการหันหลังให้ กบั ทะเล (รูปที 4.11)

22
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ตลาดค้ าส่งสินค้ าประมง ถนนคลองสังเขป

รปที
ู  4.11 การใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการพาณิชย์บริเวณย่านกริมถนนวชิรปราการ
3) การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า เป็ นพื )นทีซึงอยู่บริ เวณส่วน
ปลายของถนนซอยในพื น) ที ชุม ชน โดยส่วนมากจะอยู่ติด กับทะเลเพื อความสะดวกในการรั บ
วัตถุดิบจากชาวประมง ส่วนใหญ่ เ ป็ นประเภทโรงงานนํ า) ปลาและโกดัง สินค้ า เช่น โรงงาน
นํ )าปลาของบริษัทไทยปรี ดา โรงงานนํ )าปลาบริษัททิพรส เป็ นต้ น กระจายตัวเป็ นแนวยาวปะปนกับ
ทีอยูอ่ าศัยของชาวประมงในชุมชน

รปที
ู  4.12 การใช้ ประโยชน์ทีดินเพือการอุตสาหกรรมและคลังสินค้ าในพื )นที23
5) การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทศาสนสถาน กระจายตัวบริ เวณฝั งตะวันออกของถนน
วชิรปราการเป็ นแนวยาวสัมพันธ์กับลักษณะการตังถิ
) นฐานของชุมชน ศาสนสถานส่วนใหญ่เป็ น
ศาสนสถานประเภทวัด วัดทีสําคัญๆ ได้ แก่ วัดใหญ่อินทราราม วัดเขาบางทราย วัดสมถะ เป็ นต้ น
รองลงมาเป็ นศาลเจ้ าจีนทีมีอยู่ทวไปภายในชุ
ั
มชน เพราะประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็ นคนไทย
23
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เชื )อสายจีน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวจีนทีอพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ในพื )นทีเป็ นจํานวนมาก ศาล
เจ้ าสําคัญเก่าแก่ เช่น ศาลเจ้ าพ่อสาลิกา ศาลเจ้ าแม่แสนทวี ศาลพ่อหลวง เป็ นต้ น
6) การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทสถาบันการศึกษา กระจายอยู่ในชุมชนท้ ายบ้ าน 1 ชุมชน
ท้ ายบ้ าน 2 ชุมชนท่าเรื อพลี ชุมชนเกรี ยงไกรยุค และชุมชนชลธารสําราญรมย์ ส่วนใหญ่เป็ น
สถาบันการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา และตังอยู
) ่ใกล้ กับสถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในเมืองชลบุรีหลายแห่ง เช่น โรงเรี ยนชลกัลยานุกลู โรงเรี ยนชลราษฎรอํารุง เป็ นต้ น
7) การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทสถาบันราชการ กระจุกตัวตังอยู
) ่ทางทิศใต้ ของชุมชน เป็ น
พื )นทีจากโครงการถมทะเลของเมืองชลบุรี และกระจายอยู่บริ เวณริ มถนนวชิรปราการ โดยเป็ นทีตัง)
ของศูนย์ราชการ ทีว่าการอําเภอและสํานักงานทีสําคัญต่าง ๆ
8) พื )นทีโล่งและทีว่าง ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยูบ่ ริเวณหน้ าศูนย์ราชการจังหวัดชลบุรี ใกล้
ชายฝั งทะเล เป็ นพื )นทีโล่งว่างขนาดใหญ่เพือใช้ ทํากิจกรรมระดับเมืองและการจัดงานประเพณีที
สําคัญระดับจังหวัด เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ ซึงส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาพื )นทีโดยการถมดิน
ลงไปในทะเล ส่วนพื )นทีโล่งว่างภายในชุมชนพบว่า มีพื )นทีว่างขาดการใช้ ประโยชน์อยู่จํานวนหนึง
ถูกปล่อยให้ รกร้ างและนํ )าท่วมขัง เนืองจากส่วนใหญ่เป็ นแปลงทีดินขนาดเล็ก เจ้ าของทีดินปล่อย
ทิ )งไว้ โดยไม่มีการบํารุงรักษาหรื อใช้ ประโยชน์ใด ๆ หรื อเป็ นพื )นทีทีไม่มีเอกสารสิทธิCครอบครอง อีก
ทังยั
) งมีพื )นทีซึงในอดีตเป็ นป่ าชายเลนทีอุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบนั ถูกบุกรุก โอกาสในการพัฒนาทีดิน
จึงเป็ นไปได้ น้อย เพราะส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิCครอบครองอย่างชัดเจน (รูปที 4.13)

รปที
ู  4.13 ลักษณะของพื )นทีสาธารณะและพื )นทีรกร้ างในชุมชน24
24
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กา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ที ดิ น ที
เพิมขึน) จากพัฒนาการช่วงที
1 และ 2 (พื )นทีสีแดง)

แผนที 4.11 การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553
คําอธิบายแผนที
เส้ นทางคมนาคม
ทีอยูอ่ าศัย
พาณิชยกรรม
คลังสินค้ า
ราชการ

±
สาธารณะ
ศาสนา
อุตสาหกรรม

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3) การวิเคราะห์ รูปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารและพืนทีว่าง /ขนาดบล็อก
ถนน (figure and ground pattern/urban block size pattern)
รู ปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพืน) ทีว่างของชุมชนในปั จจุบนั พบว่า มีรูปแบบ
ของกลุม่ มวลอาคารขนาดเล็กละเอียดกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่น เกาะกลุ่มกันเป็ นแนวยาวในทิศ
เหนื อ -ใต้ ตัง) ฉากกับ ถนนวชิ ร ปราการและถนนพิ พิ ธ ซึ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นอาคารพัก อาศัย ของ
ชาวประมง โกดังเก็บสินค้ าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขณะทีบริ เวณริ มถนนวชิรปราการ
พบรู ปแบบของมวลอาคารขนาดกลาง เกาะกลุ่มกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นตามแนวริ ม ถนน
วชิรปราการเป็ นแนวยาวตลอดสองฟากฝั งของถนน ซึงรูปแบบมวลอาคารทีพบในพื )นทีส่วนใหญ่มี
ความหลากหลาย ประกอบด้ วย รูปแบบสีเหลียมผืนผ้ า (a, b, d, h) สีเหลียมจัตรุ ัส (g) รูปแบบ
หลายเหลียม (i, l, m, t) รูปสีเหลียมคางหมู (k) เป็ นต้ น รูปที (4.14)
จากค่าความหนาแน่นของมวลอาคารในยุคปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับพัฒนาการช่วงทีผ่านมา
พบว่า ชุมชนบริ เ วณสะพานเลี ยบชายฝั งทะเล มีการเพิมเติมของมวลอาคารและสิงปลูกสร้ าง
เกิดขึ )นในอัตราทีค่อนข้ างสูง มีการแบ่งซอยพื )นทีเพือการใช้ ประโยชน์ทางด้ านต่าง ๆ เพิมมากขึ )น
มวลอาคารจึงมีขนาดเล็กลง กระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในส่วนของทีอยูอ่ าศัย

(a) (b) (c) (d) (e)

(p) (q)

(r)

(f)

(s) (t)

(g) (h) (i)

(u)

(j)

(k)

(l) (m) (n) (o)

(v)

รปที
ู  4.14 รูปแบบมวลอาคารของชุมชน พ.ศ. 255225
ส่วนการศึกษารูปแบบบล็อกถนนของชุมชนพบว่า มีรูปแบบของบล็อกถนนลักษณะเดียวกับ
พัฒนาการช่วงที 2 ซึงยังคงปรากฏรูปแบบของบล็อกถนนมีลกั ษณะเป็ นแนวยาวตังฉากกั
)
บถนน
วชิรปราการ รูปร่างคล้ ายกับสีเหลียมผืนผ้ า ขนาดพื )นทีบล็อกโดยเฉลียประมาณ 29,269 ตาราง
เมตร หรื อประมาณ 18 ไร่ มีขนาดเฉลียลดลงประมาณ 6,183 ตารางเมตรหรื อประมาณ 4 ไร่ หน้ า
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กว้ างบล็อกทีดินน้ อยสุด 5.70 เมตรและมากที 210 เมตร บล็อกทีดินยาวสุดยืนลงไปในทะเล
ประมาณ 1,100 เมตร เชือมต่อกันทางบกด้ วยถนนวชิรปราการ ซึงรูปแบบของบล็อกถนนในชุมชน
มีลกั ษณะทีผสมกันหลายแบบ ทังรู) ปทรงสีเหลียมผืนผ้ าแนวยาว (a, b, c) สีเหลียมคางหมู (d)
รู ปทรงผสม (e) และสามเหลียม (f) เรี ยงลําดับตามความถี ทีพบ คือ รู ปแบบสีเหลียมผืนผ้ าแนว
ยาว (a, b, c) สีเหลียมคางหมู (d) รูปทรงผสม (e) และสามเหลียม (f) ตามลําดับ

(a)

(b) (c)

(d)

(e)

(f)

รปที
ู  4.15 รูปแบบบล็อกถนนของชุมชน พ.ศ. 255226
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สั ด ส่ ว นของมวลอาคารที
เพิมขึ )นจากพัฒนากรช่วงที 2
(บล๊ อคอาคารสีดํา)

แผนที 4.12 รูปแบบของมวลอาคารต่อพื )นทีว่างชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
คําอธิบายแผนที
กลุม่ อาคารประเภทต่าง ๆ

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปแบบของบล๊ อคถนนบริเวณ
ชุมชนพักอาศัย

รูปแบบของบล๊ อคถนนบริเวณ
ย่านพาณิชยกรรมของชุมชน

ศนย์
ู ราชการ

แผนที 4.13 รูปแบบและขนาดของบล๊ อคถนนของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
คําอธิบายแผนที
โครงข่ายถนน
ขอบเขตพื )นที

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4.4.4 กรรมสิทธิ` เนือทีแปลงทีดนิ และราคาทีดิน
นพดล ส้ มจีนเทศ27 ได้ อธิบายถึงกรรมสิทธิCทีดินในชุมชนชายทะเล กล่าวคือ ตามโฉนด
รวมประมาณ 463 ไร่ หรื อประมาณ 0.654 ตารางกิโลเมตรปั จจุบนั เป็ นกรรมสิทธิCของเอกชนราย
ย่อย จากการให้ ข้อมูล ของเจ้ าที ด้ า นเอกสารสิทธิC พบว่า พื น) ที ที มี เ อกสารสิทธิC (โฉนด นส.3ก)
ประมาณ 80% หรื อ 370 ไร่ พื )นทีทีมีหนังสือสําคัญทีมีการครอบครอง (สค.1) ประมาณ 10% หรื อ
47 ไร่ พื )นทีทีมีการใช้ ประโยชน์แต่ไม่มีเอกสารสิทธิCเท่ากับเป็ นการบุกรุกพื )นทีประมาณ 10% หรื อ
46 ไร่ ซึงปั จจุบนั เทศบาลเมืองชลบุรีและเทศบาลตําบลบางทรายมีนโยบายในการออกเอกสาร
สิทธิC ให้ ชาวบ้ าน โดยร่ วมมือกับสํานักงานทีดินจังหวัดชลบุรีเพือให้ ชาวชุมชนมีโอกาสอยู่ในพื )นที
ถูกต้ องตามกฎหมาย
สําหรับราคาทีดิน จากการตรวจสอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทีทุนทรัพย์ทีดินเพือเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2547-2550 ของเทศบาลเมืองชลบุรี
พบว่า ทีดินทีมีราคาสูงเป็ นทีดินทีติดถนนวชิรปราการ มีราคาประเมินอยู่ทีตารางวาละ 60,000
บาท หรื อไร่ละ 24,000,000 บาท โดยเฉพาะด้ านทีติดกับถนนวชิรปราการไปจนถึงถนนพิพิธ ราคา
รองลงมาเป็ นทีดินซึงถอยห่างออกมาจากถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ เป็ นระยะทาง 20 เมตร มี
ราคาอยูท่ ี 30,000 บาท หรื อไร่ละ 12,000,000 บาท ส่วนพื )นทีนับต่อเนืองจากระยะนี )เข้ าไปภายใน
พื )นทีชุมชนชายทะเลจะมีราคา 10,000-30,000 บาท หรื อไร่ ละ 400,000-12,000,000 บาท ซึง
ราคาทีดินมีแนวโน้ มจะขยับตัวสูงขึ )นได้ อีกในอนาคต
ส่วนพื )นทีอืน ๆ โดยเฉพาะพื )นทีทีอยู่ติดกับถนนซอยเล็ก ๆ บริ เวณด้ านปลายของถนนซอย
และพื )นทีถัดเข้ าไปตอนในของชุมชนชายทะเลมีราคาทีดินค่อนข้ างตํา ตารางวาละ 4,000-9,000
บาท หรื อไร่ละ 1,600,000-3,600,000 บาท เนืองจากพื )นทีตอนในยังมีปัญหาเรื องการอยู่ไกลจาก
ถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ การเข้ าถึงไม่สะดวก และมีปัญหาเรื องสาธารณูปโภคในบางพื )นที
ขณะทีข้ อมูลทางด้ านกรรมสิทธิCการใช้ ทีดินในปี พ.ศ. 2517 ยังไม่มีการสํารวจและจัดเก็บ
อย่างเป็ นทางการ แต่จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าทีสํานักงานพัฒนาทีดิน จังหวัดชลบุรี ได้ ชี )แจง
รายละเอียดว่า ในสมัยนันการครอบครองที
)
ดินเป็ นไปในลักษณะของการบุกเบิกทีดิน ไม่มีผ้ ใู ดเป็ น
เจ้ าของทีดินอย่างชัดเจน ผู้ใดทีเข้ ามาบุกเบิกและอาศัยอยู่นานเมือถึงช่วงเวลาก็จดั การจดเอกสาร
สิทธิCครอบครองทีดิน ส่วนในเรื องของราคาทีดินมีการจัดบันทึกเป็ นราคาเฉลียต่อพื )นที ซึงแสดงราย

27

นพดล ส้ มจีนเทศ, การปรับปรุ งฟื น) ฟูชุมชนชายทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี, (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547), หน้ า 73.
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ละเอีดยในตารางที 4.2 ซึงเห็นได้ วา่ ราคาทีดินมีคา่ อัตราทีสูงขึ )นจากช่วงอดีตทีผ่านมา แตกต่างกัน
ไปตามผลตอบและความคุ้มค่าทางด้ านเศรษฐกิจของพื )นที
ตารางที 4.2 ราคาทีดินเฉลียจําแนกแต่ละชุมชน พ.ศ. 2517 และพ.ศ. 2552
ราคาทีดิน
ชุมชน

พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2553

1. ชุมชนท้ ายบ้ าน 1

5000

8333

2. ชุมชนท้ ายบ้ าน 2

4500

8500

3. ชุมชนท่าเรื อพลี

9000

12500

4. ชุมชนไกรเกรี ยงยุด

5500

7750

5. ชุมชนศรี นคิ ม

6500

8500

6. ชุมชนเสริ มสันติ

7500

10000

7. ชุมชน 3อ.

4500

7500

8. ชุมชนชลธารสําราญรมย์

4500

7500

9. ชุมชนราษฎร์ ประสิทธิC

4500

7500

10. ชุมชนจิตต์ประสาน

4500

7500

11. ชุมชนบ้ านท่าถ่านล่าง

3500

7500

12. ชุมชนบ้ านคงคาไลย

3500

7000

ทีมา : สํานักงานพัฒนาทีดิน จังหวัดชลบุรี, 2552.

4.4.5 สภาพทัวไปของชุมชนโดยรอบชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล
บริ เ วณโดยรอบของชุม ชนบริ เ วณสะพานเลี ย บชายฝั งทะเล มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น
หลากหลายประเภท โดยในเขตชุมชนบางปลาสร้ อยทีอยู่ทางด้ านทิศใต้ มีอายุการตังถิ
) นฐานพร้ อม
กับชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล ลักษณะการตังถิ
) นฐานเป็ นการใช้ พื )นทีทางทะเลสําหรับ
ทีอยูอ่ าศัย ส่วนการประกอบอาชีพ ในอดีตเป็ นชาวประมงชายฝั งและมีการเพาะเลี )ยงหอยแมลงภู่
บริ เวณริ มทะเล แต่ปัจจุบนั ชุมชนบางปลาสร้ อยเป็ นย่านการค้ าและการบริ การ เนืองจากบริ เวณ
โดยรอบของชุมชนมีสถานทีราชการตังอยู
) ่เป็ นจํานวนมาก ประกอบไปด้ วย สถานทีราชการ ศูนย์
เยาวชน และสวนสุขภาพ ดังนันระบบเศรษฐกิ
)
จของชุมชนจึงเป็ นเรื องของการค้ าขายเป็ นหลัก
ขณะที บริ เ วณชุม ชนโดยรอบด้ านฝั งถนนวชิรปราการและถนนพิพิธ มี ผ้ ูผ่านเข้ ามาใช้
บริ การเป็ นจํ านวนมาก ทํ าให้ มีอาคารพาณิ ช ย์ เ กิ ดขึน) เป็ นจํ านวนมากเช่นเดียวกัน มี ความสูง
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ประมาณ 4-5 ชัน) ซึงส่วนใหญ่จะเปิ ดกิจการเป็ นร้ านค้ าต่าง ๆ เช่น ร้ านขายของชํา ร้ านอาหาร ร้ าน
เสริมสวย ธนาคาร คลินิก เป็ นต้ น เป็ นลักษณะเปิ ดเป็ นร้ านค้ าชันล่
) าง และชันบนใช้
)
เป็ นทีอยู่อาศัย
ส่วนด้ านในของพื )นทีจะเป็ นทีพักอาศัย มีประชากรและอาคารบ้ านเรื อนอาศัยค่อนข้ างหนาแน่น
บริ เวณสําคัญอีกแห่งหนึง คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึงเป็ นนิคมอุตสาหกรรมทีมี
ชือเสียงอันดับต้ น ๆ ของประเทศ เป็ นแหล่งงานสําคัญ ของจังหวัดชลบุรี และเป็ นปั จจัยสําคัญ
ทีดึดดูดให้ เกิดแรงงานนอกพื )นทีเข้ ามาทํางานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี )เป็ นจํานวนมาก เห็นได้
จากแรงงานทีเข้ ามาอาศัยอยู่ในชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานที
ประกอบอาชีพอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี )

95
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชุมชนบ้ านสวน
ชุมชนบางปลาสร้ อย

อ่างศิลา

แผนที 4.14 รูปแบบของมวลอาคารต่อพื )นทีว่างชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
คําอธิบายแผนที
พื )นทีศึกษา
พื )นทีสําคัญโดยรอบชุมชน

±

0

155

310

620 Miles

นางสาวพัชรี ทองอําไพ รหัส 5174147325
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที 4.3 บทบาทและความสําคัญของชุมชนในแต่ละช่วงเวลา
พัฒนาการ
(Development)

ฐานเศรษฐกิจ
(Economics base)

โครงสร้ างประชากร
(Population structure)

ยุคที 1
ยุคพึงพาการสัญจรทางนํ )า
(พ.ศ. 2495-พ.ศ.2511)

อาชีพประมงชายฝั ง

-

ระดับโครงสร้ างพื )นฐาน
(Infrastructure level)

บทบาทเมือง
(City role)

เป็ นสั ง คมชนบทขนาดเล็ ก อยู่ เพือรองรับการขยายตัวของ เมื อ งท่า ชายฝั งทะเล และ
อาศัย กั น แบบเครื อ ญาติ มี ค วาม ทีอยูอ่ าศัยในทะเล
เป็ นศูนย์ ก ลางของจังหวัด
ผูกพันและช่วยเหลือเกื อ) กูลกันเป็ น
ชลบุรีในสมัยนัน)
อย่างดี
เพือรองรับการขยายตัวของ ชุ ม ชนที พั ก อาศั ย ระดั บ
ที อยู่ อ าศั ย และกิ จ กรรม เมือง
การค้ าการบริ การ ทีพึงพา
การเข้ าถึงทางบกเป็ นหลัก

เพือรองรับการขยายตัวของ ชุมชนทีพักอาศัยหนาแน่น
ทีอยูอ่ าศัย
ระดับเมือง

96

เป็ นสังคมชนบทผสมกับสังคมเมือง
เฉพาะคนในชุมชนยังคงเป็ นสังคม
แบบเครื อญาติ ยกเว้ นในส่วนของ
ประชากรแฝงที ไม่ค่อ ยรู้ จัก กัน จะ
รู้ จั ก เฉพาะกลุ่ม คนที อาศัย อยู่ ใ น
บ้ านเช่าหรื อละแวกเดียวกัน
ยุคที 3
อาชี พ รั บ จ้ างและ วัยแรงงานร้ อยละ 75 เป็ นสังคมชนบทผสมกับสังคมเมือง
ยุคพัฒนาโครงข่ายการสัญจร กิจกรรมการค้ าการ ขณะที มี ป ระชากร ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ค ร อ บ ค รั ว เ ดี ย ว
ทางบก
บริ การ
แฝงร้ อยละ 91 ของ ประชาชนในชุมชนทีอยู่มานานรู้ จัก
(พ.ศ. 2548-พ.ศ.2553)
ประชากรทังหมด
)
กันเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะบ้ านใกล้
เรื อนเคียง แต่ถ้าห่างกันออกไปจะ
สนิทสนมกันน้ อยลงหรื อไม่ร้ ู จักกัน
เลย ทํ า ให้ ค วามสัม พัน ธ์ เ ป็ นไปใน
ลักษณะต่างคนต่างอยู่
ยุคที 2
ยุคพึงพาการสัญจรทางบก
(พ.ศ. 2512-พ.ศ.2547)

อาชีพประมงชายฝั ง วัยแรงงานร้ อยละ 77
และกิจกรรมการค้ า ขณะที มี ป ระชากร
แฝงร้ อยละ 14 ของ
การบริ การ
ประชากรทังหมด
)

ระบบสังคม
(Social System)
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ตารางที 4.4 พัฒนาการทางด้ านกายภาพของชุมชนในแต่ละช่วงเวลา
พัฒนาการ
(Development)
ยุคที 1
ยุคพึงพาการ
สัญจรทางนํ )า
(พ.ศ. 2495-พ.ศ.2511)

โครงข่ายการสัญจร

การใช้ ประโยชน์ทีดินและอาคาร

สัดส่วนของมวลอาคารต่อพื )นทีว่าง
และขนาดของบล๊ อคถนน

ยุคที 2
ยุคพึงพาการสัญจร
ทางบก
(พ.ศ. 2512-พ.ศ.2547)

ยุคที 3
ยุคพัฒนาโครงข่ายการ
สัญจรทางบก
(พ.ศ. 2548-พ.ศ.2553)
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บทที 5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
จากการศึกษาสภาพทัว ไปของพื นทีศึกษาในบททีผ่านมา ทําให้ ทราบถึงพัฒนาการและ
การเปลียนแปลงของชุมชนทังด้
 านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตังแต่
 อดีตถึงปั จจุบนั ซึงเป็ นเหตุ
และผลของกันและกันอย่างต่อเนืองและชัดเจน จนสามารถระบุช่วงพัฒนาการสําคัญของการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึ นในชุมชน ดังนันเนื
 อหาสาระของบทนี จึงเป็ นการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่าง
ปั จจัย (ตัวแปรต้ น) ทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของชุมชน กับองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม (ตัวแปรตาม) ในแต่ละช่วงพัฒนาการของชุมชน โดยวิธีการวิเคราะห์ตารางไขว้
(Cross Table Analysis) ซึง แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1) การเปรี ยบเทียบข้ อมูลในช่วงพัฒนาการเดียวกัน
2) การเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างช่วงพัฒนาการ
เพือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ แบ่งชุมชนทัง 12 ชุมชนออกเป็ น 3 กลุ่ม
(รายละเอี ย ดในบทที 3) ตามบทบาทหน้ า ที ข องชุม ชนในแต่ล ะช่ว งเวลา โดยมี เ นื อ หาสาระ
ดังต่อไปนี 
5.1 การเปรียบเทียบข้ อมลของพั
ฒนาการช่ วงที 1 (พ.ศ.2495-พ.ศ.2511)
ู
จากการศึกษาองค์ประกอบทางด้ านต่าง ๆ ของชุมชนในพัฒนาการช่วงที 1 นําไปสู่การ
วิเคราะห์ตวั เลขทางสถิตเิ พือเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของพื นที
กับองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน แต่เนืองด้ วยข้ อจํากัดของข้ อมูล
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมในพัฒนาการช่วงที 1 จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านกายภาพได้
เพียงด้ านเดียว โดยมีปัจจัยทีสําคัญคือ 1) การพัฒนาเส้ นทางคมนาคม 2) การเกิดขึ นของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึงทังสองปั

จจัยสามารถวิเคราะห์เป็ นสัดส่วนตัวเลขทางสถิติ ขณะทีปัจจัยทางด้ าน
การเปลียนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติได้ ใช้ การอธิบายโดยใช้ ทฤษฎีทีเกียวข้ องในบททีผ่านมา
ซึง ผลของการเปรี ยบเทียบข้ อมูลดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี 
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ตารางที 5.1 ผลการเปรี ยบเที ยบข้ อมูล ระหว่างปั จ จัยด้ านการพัฒ นาเส้ นทางคมนาคมและ
อุตสาหกรรมกับการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ในพัฒนาการช่วงที 1
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

พื นที
ถนน
13,065
3.3%
33,388
(3.8%)
5,292
(2.4%)

พื นที
อุตสาหกรรม
0.0
0.0
972.18
(0.1%)
114.78
(0.1%)

พื นที
ทีอยู่อาศัย
31,664.26
(8.0%)
132,479.24
(15.0%)
14,253.56
(6.4%)

พื นที
พาณิชยกรรม
1,144.66
(0.3%)
311.77
(0.1%)
199.94
(0.9%)

พื นที
อืน ๆ
348,207.6
(88.4%)
716,121
(81.0%)
201,055.8
(90.2%)

รวม
394,082
(100%)
883,272
(100%)
220,916
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.1 เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีถนนต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
ต่าง ๆ ในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุม่ พบว่าสัดส่วนของพื นทีถนนมีผลต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทที
อยู่อาศัยมากทีสดุ ทัง 3 กลุ่มชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในกลุ่มที 2 มีสดั ส่วนของพื นทีถนน (3.8%)
และสัดส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภททีอยูอ่ าศัยมากทีสดุ (15.0%) ขณะทีเมือเปรี ยบเทียบ
สัดส่วนพื นทีถนนกับการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมพบว่า มีสดั ส่วน
การใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทดังกล่าวในสัดส่วนทีน้อย (น้ อยกว่า 0.5%) ยกเว้ นในชุมชนกลุ่มที 3
ทีมีสดั ส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทพาณิชยกรรมเกิดขึ นอย่างชัดเจน (0.9%)
เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ใน
พื นทีชุมชน พบว่าสัดส่วนของพืน ทีอุตสาหกรรมในพืน ทีชุมชนทัง 3 กลุ่มอยู่ในสัดส่วนทีน้อย
กล่าวคือมีอัตราเฉลียทัง 3 กลุ่มชุมชนไม่เกิน 0.1% จึงแสดงให้ เห็นว่าในพัฒนาการช่วงที 1
สัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมไม่มีผลต่อการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ในชุมชนทัง 3 กลุม่
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ตารางที 5.2 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยด้ านการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมและ
อุตสาหกรรมกับสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีวา่ งในพัฒนาการช่วงที 1
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

พื นที
ถนน
13,065
3.3%
33,388
(3.8%)
5,292
(2.4%)

พื นที
อุตสาหกรรม
0
0
972.18
(0.1%)
114.78
(0.1%)

มวล
อาคาร
32,808.92
(8.3%)
132,791.01
(15.1%)
14,453.50
(7.3%)

พื นที
ว่าง
361,273.08
(91.7%)
750,480.99
(84.9%)
206,462.5
(92.7%)

รวม
394,082
(100%)
883,272
(100%)
220,916
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.2 เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีถนนกับสัดส่วนของมวลอาคารในพื นที
ชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าสัดส่วนของพื นทีถนนมีผลต่อสัดส่วนของมวลอาคารทัง 3 กลุ่มชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนในกลุม่ ที 2 มีสดั ส่วนของพื นทีถนน (3.8%) และสัดส่วนของมวลอาคาร (15.1%)
เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพื นทีชมุ ชนทัง
3 กลุม่ พบว่าสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่มอยู่ในสัดส่วนทีน้อย กล่าวคือมี
อัตราเฉลียทัง 3 กลุม่ ชุมชนไม่เกิน 0.1% ดังนันจึ
 งแสดงให้ เห็นว่าในพัฒนาการช่วงที 1 สัดส่วนของ
พื นทีอตุ สาหกรรมไม่มีผลต่อสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีวา่ ง
จากผลการเปรี ยบเที ยบข้ อมูล ระหว่างปั จจัยทางด้ านการพัฒ นาเส้ นทางคมนาคมกับ
องค์ประกอบทางด้ านกายภาพอืน ๆ สอดคล้ องกับการศึกษาลักษณะทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสัง คมของชุม ชนที พบว่า ขณะนัน ลักษณะของเส้ นทางคมนาคมในชุม ชนเป็ นรู ปแบบของ
สะพานไม้ ยืนลงไปในทะเลมากกว่า 20 สะพาน เพือความสะดวกในการประกอบอาชีพประมง
ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ของพืน ที ความสะดวกในสัญจรทางนํ า และ
พืน ที บริ เ วณชายฝั งทะเลเป็ นพืน ที ว่างเปล่าไม่มีผ้ ูใดหวงแหนและเป็ นเจ้ าของ สามารถสร้ าง
สะพานไม้ ยืนออกไปในทะเลต่อกันเป็ นทอด ๆ เพือสร้ างทีอยู่อาศัยโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื อทีดิน จึง
ทําให้ มีประชากรเข้ ามาตังถิ
 นฐานอยู่ในพื นทีเป็ นจํานวนมาก (สัดส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ประเภททีอยู่อาศัย) ส่งผลให้ ลกั ษณะการตังถิ
 นฐานส่วนใหญ่จึงเป็ นแบบแนวยาวไปตามชายฝั ง
ทะเล (Seaside Linear settlement) ขณะทีบริ เวณถนนวชิรปราการและถนนพิพิธซึงเป็ นถนนสาย
หลักของชุมชน (โดยเฉพาะชุมชนในกลุ่มที 1) เริ มปรากฏย่านพาณิชกรรมขนาดเล็กขึ นในพื นที
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เป็ นแหล่งรวมสินค้ า ตลาดสดและบ่อนการพนัน ทีเป็ นปั จจัยทีดงึ ดูดให้ ประชาชนเข้ ามาใช้ บริ การ
ในพื นที ส่งผลต่อการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทพาณิชยกรรมและสัดส่วนมวลอาคารทีเพิมขึ น
ในส่วนของปั จจัยทางด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรม พบว่ายังไม่มีผลต่อการใช้ ประโยชน์
ทีดินประเภทต่าง ๆ ในชุมชนมากนัก เพราะการเกิดขึน ของโรงงานอุตสาหกรรมในพืน ทีอยู่ใน
สัดส่วนทีน้อย ซึง จากการศึกษาทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนพบว่าด้ วยความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในชุมชนซึงเป็ นแหล่งวัตถุดิบทีสําคัญ การเป็ นศูนย์กลางของ
การขนส่งและการเดินเรื อไปยังกรุ งเทพมหานครและพืน ทีอืน ๆ ประกอบกับเป็ นชุมชนประมง
ชายฝั งทะเล จึงส่งผลให้ เกิดโรงงานอุตสากหรรมแปรรู ปผลผลิตทางทะเลเกิดขึน แต่ยังคงเป็ น
สัดส่วนทีน้อยเมือเทียบกับขนาดพื นทีชมุ ชนในแต่ละกลุม่
5.2 การเปรียบเทียบข้ อมลของพั
ฒนาการช่ วงที 2 (พ.ศ.2512-พ.ศ.2547)
ู
จากการศึกษาองค์ประกอบทางด้ านต่าง ๆ ของชุมชนในพัฒนาการช่วงที 2 นําไปสู่การ
วิเคราะห์ตวั เลขทางสถิตเิ พือเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของพื นที
กับองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน โดยมีปัจจัยทีสําคัญคือ 1) การ
พัฒนาเส้ นทางคมนาคม 2) การเกิดขึ นของโรงงานอุตสาหกรรม 3) จํานวนประชากร 4) ราคาทีดิน
ซึง ทังสี
 ปัจจัยสามารถวิเคราะห์เป็ นสัดส่วนตัวเลขทางสถิติ ขณะทีปัจจัยทางด้ านการเปลียนแปลง
ทางทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐได้ ใช้ การอธิบายโดยใช้ ทฤษฎีทีเกียวข้ องในบททีผ่าน
มา ซึง ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี 
ตารางที 5.3 ผลการเปรี ยบเที ยบข้ อมูล ระหว่างปั จ จัยด้ านการพัฒ นาเส้ นทางคมนาคมและ
อุตสาหกรรมกับการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

พื นที
ถนน
37,286
9.5%
67,521
(7.6%)
9,927
(4.5%)

พื นที
อุตสาหกรรม
9,348.63
(2.4%)
731,32.7
(8.3%)
2,674.8
(1.2%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

พื นที
ทีอยู่อาศัย
74,847.71
(19.0%)
190,920.86
(21.6%)
58,544.39
(26.3%)

พื นที
พาณิชยกรรม
11,914.75
(3.0%)
17,350.26
(2.0%)
3,888.49
(1.7%)

พื นที
อืน ๆ
260,368
(66.1%)
534,880.5
(60.5%)
147,871.86
(66.3%)

รวม
393,765
(100%)
810,673
(100%)
222,907
(100%)
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จากตารางที 5.3 เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีถนนต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
ต่าง ๆ ในพืน ทีชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าสัดส่วนของพืน ทีถนนมีผลต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินทุก
ประเภทในชุมชน กล่าวคือในชุมชนกลุม่ ที 1 มีสดั ส่วนของพื นทีถนนมากทีสดุ (9.5%) แต่มีพื นทีอยู่
อาศัยน้ อยทีสุด (19.0%) และมีพื นทีพาณิชยกรรมมากทีสุด (3.0%) สอดคล้ องกับการศึกษาจาก
จดหมายเหตุและเอกสารต่าง ๆ ทีกล่าวถึงประวัติของพื นทีศกึ ษา พบว่าพื นทีชมุ ชนในกลุ่มที 1 มี
บทบาททางด้ านพาณิชยกรรมมากกว่าพื นทีอืน ๆ เพราะมีทีตงของตลาดสด
ั
บ่อนการพนัน และโรง
แสดงมหรสพตังอยู
 ใ่ นชุมชนตังแต่
 พฒ
ั นาการช่วงที 1 ประกอบกับลักษณะของเส้ นทางคมนาคมใน
ชุมชนเป็ นรู ปแบบตารางกริ ด ซึงบ่งบอกถึงกิจ กรรมทางด้ านพาณิชยกรรมอย่างชัดเจน ขณะที
ชุมชนในกลุ่มที 3 มีพื นถนนน้ อยทีสดุ (4.5%) แต่กลับมีสดั ส่วนของทีอยู่อาศัยมากทีสดุ (26.3%)
สอดคล้ องกับการศึกษาจากจดหมายเหตุและเอกสารทีกล่าวถึงประวัติของพื นทีศกึ ษา พบว่าพื นที
ชุมชนในกลุม่ ที 3 มีบทบาทในการเป็ นพื นทีอยูอ่ าศัยมากกว่าการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทอืน ๆ
เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ใน
พื นทีชุมชน พบว่าสัดส่วนของพื นทีอุตสาหกรรมมีผลต่อการใช้ ประยชน์ทีดินทุกประเภทในชุมชน
โดยเฉพาะประเภทที อยู่อาศัยซึง เห็นได้ อย่างชัดเจนในชุม ชนกลุ่ม ที 2 ที มี สัดส่วนของพื น ที
อุตสาหกรรมมากทีสดุ (8.3%) และพื นทีอยูอ่ าศัยรองจากชุมชนกลุม่ ที 3 (21.6%)
ตารางที 5.4 ผลการเปรี ยบเที ยบข้ อมูล ระหว่างปั จ จัยด้ านการพัฒ นาเส้ นทางคมนาคมและ
อุตสาหกรรมกับการสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีวา่ งในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

พื นที
ถนน
37,286
9.5%
67,521
(7.6%)
9,927
(4.5%)

พื นที
อุตสาหกรรม
9,348.63
(2.4%)
731,32.7
(8.3%)
2,674.8
(1.2%)

มวล
อาคาร
9,8551.23
(25.0%)
283,619.95
(32.1%)
90,167.93
(40.5%)

พื นที
ว่าง
295,425
(75.0%)
300240.025
(67.9%)
132,732.07
(59.5%)

รวม
393,976.23
(100%)
583,859.98
(100%)
222,900
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.4 เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีถนนต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพื นที
ชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าสัดส่วนของพื นทีถนนมีผลต่อสัดส่วนของมวลอาคารทัง 3 กลุ่มชุมชน
กล่าวคือ ชุมชนกลุ่มที 1 มีสดั ส่วนพื นทีถนนมาก (9.5%) แต่มีสดั ส่วนของมวลอาคารทีน้อยกว่า
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ชุมชนอืน (25.0%) เพราะมีความหนาแน่นของกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่างๆ น้ อย
กว่าพื นทีอืน ๆ ขณะทีชมุ ชนกลุ่มที 3 มีสดั ส่วนพื นทีถนนน้ อย (4.5%) แต่มีสดั ส่วนของมวลอาคาร
มาก (40.5%) เพราะมีกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภททีอยูอ่ าศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพื นทีชมุ ชนทัง
3 กลุ่ม พบว่าสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมมีผลต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพื นทีชมุ ชน เห็นได้
อย่างชัดเจนในชุมชนกลุ่มที 2 ทีมีพื นทีอตุ สาหกรรมมากทีสดุ (8.3%) สอดคล้ องกับบทบาทของ
ชุมชนทีมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ าทางทะเลอยู่เป็ นจํานวนมาก ขณะทีมีสดั ส่วนของมวล
อาคารน้ อยกว่าชุมชนในกลุม่ ที 3 (32.1%)
ตารางที 5.5 ผลการเปรี ยบเที ยบข้ อมูล ระหว่า งปั จ จัย ทางด้ านจํ า นวนประชากรกับ การใช้
ประโยชน์ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

จํานวน
ประชากร
(คน)
1,000-2,000
300-1,300
1,000-2,000

พื นที
ถนน

พื นที
อุตสาหกรรม

พื นที
ทีอยู่อาศัย

พื นที
พาณิชยกรรม

พื นที
อืน ๆ

รวม

37,286
9.5%
67,521
(7.6%)
9,927
(4.5%)

9,348.7
(2.4%)
731,32.7
(8.3%)
2,674.8
(1.2%)

74,847.7
(19.0%)
190,920.7
(21.6%)
58,544.4
(26.3%)

11,914.8
(3.0%)
17,350.3
(2.0%)
3,888.5
(1.7%)

260,368
(66.1%)
534,880.5
(60.5%)
147,871.8
(66.3%)

393,765
(100%)
810,673
(100%)
222,907
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.5 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อสัดส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ประเภทต่าง ๆ ในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่า ประชากรในกลุ่มที 3 (จํานวนประชากร 1,0002,000 คน) มีสดั ส่วนของพื นทีอยู่อาศัยในสัดส่วนทีมากกว่าพื นทีอืน ๆ (26.3%) แสดงให้ เห็นอย่าง
ชัด เจนว่ า เมื อ ชุ ม ชนมี จํ า นวนประชากรเพิ ม มากขึ น ความต้ อ งการที อ ยู่อ าศัย ย่ อ มมากขึ น
ขณะเดียวกันในชุมชนกลุ่มที 1 ซึงมีจํานวนประชากรในสัดส่วนทีใกล้ เคียงกับชุมชนกลุ่มที 3 มี
สัดส่วนของพื นทีพาณิชยกรรมมากกว่าชุมชนอืน ๆ (3%) สอดคล้ องกับสภาพของพื นทีทีแสดงให้
เห็นถึงความนิยมในการประกอบอาชีพค้ าขายตามริมถนนสายสําคัญของชุมชน
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ตารางที 5.6 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านจํานวนประชากรกับสัดส่วนมวล
อาคารต่อพื นทีวา่ ง ในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

จํานวนประชากร
(คน)
1,000-2,000
300-1,300
1,000-2,000

มวล
อาคาร
9,8551.23
(25.0%)
283,619.95
(32.1%)
90,167.93
(40.5%)

พื นที
ว่าง
295,425
(75.0%)
300240.025
(67.9%)
132,732.07
(59.5%)

รวม
393,976.23
(100%)
583,859.98
(100%)
222,900
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.6 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพืน ที
ชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าประชากรในกลุ่มที 3 (จํานวนประชากร 1,000-2,000 คน) มีสดั ส่วนของ
มวลอาคารมากกว่าพื นทีอืน ๆ (40.5%) เพราะในชุมชนมีการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภททีอยู่อาศัย
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จึงสอดคล้ องกับจํานวนประชากรทีมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากในชุมชน
ตารางที 5.7 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านจํานวนประชากรกับโครงสร้ าง
ประชากร ในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

จํานวนประชากร
(คน)
1,000-2,000
300-1,300
1,000-2,000

วัยเด็ก
(อายุ 1-14 ปี )
303
(10.3%)
306
(10.3%)
871
(12.5%)

วัยแรงงาน
(อายุ 15-60 ปี )
2,212
(75.4%)
2,507
(84.4%)
5,224
(74.7%)

วัยสูงอายุ
(มากกว่า 60 ปี )
420
(14.3%)
156
(5.5%)
897
(12.8%)

รวม
2,935
(100%)
2,969
(100%)
6,992
(100%)

จากตารางที 5.7 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อสัดส่วนของโครงสร้ างประชากรใน
พื นทีชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าประชากรในแต่ละชุมชนมีโครงสร้ างประชากรทีเป็ นวัยแรงงานมาก
ทีสุด โดยเฉพาะในชุมชนกลุ่มที 2 (84.4%) ซึงสอดคล้ องกับสภาพโดยทัว ไปของชุมชนทีมีแหล่ง
งานทังโรงงานอุ

ตสาหกรรม การประกอบอาชีพประมง เป็ นต้ น
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ตารางที 5.8 ผลการเปรี ยบเที ยบข้ อ มูล ระหว่างปั จ จัยทางด้ านจํ านวนประชากรกับ รายได้
ประชากรและโครงสร้ างทางอาชีพในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

จํานวน
ประชากร
(คน)

รายได้ ประชากร
เฉลียต่อคนต่อปี
(บาท)

1,000-2,000

50,000-55,000

300-1,300

30,000-80,000

1,000-2,000

30,000-40,000

ประมง

พนักงาน
บริษัท

รับจ้ าง

ค้ าขาย

อืน ๆ

รวม

474
(16.2%)
778
(26.2%)
857
(12.3%)

72
(2.5%)
146
(4.9%)
702
(10.0%)

390
(13.3%)
720
(24.3%)
1,615
(23.1%)

1,308
(44.6%)
965
(32.5%)
1,983
(28.4%)

691
(23.5%)
360
(12.1%)
1,835
(26.2%)

2,935
(100%)
2,969
(100%)
6,992
(100%)

จากตารางที 5.8 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อรายได้ และสัดส่วนของโครงสร้ าง
อาชีพในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าชุมชนในกลุ่มที 2 มีสดั ส่วนของรายได้ ประชากรเฉลียต่อคน
ต่อปี มากทีสุด (30,000-80,000 บาท) ขณะทีสัดส่วนโครงสร้ างอาชีพมีสัดส่วนของการประกอบ
อาชีพประมง (26.2%) อาชีพรับจ้ าง (24.3%) มากกว่าพื นทีอืน ๆ สอดคล้ องกับบทบาทของชุมชน
ทีเป็ นทีตงของโรงงานอุ
ั
ตสาหกรรมเป็ นแหล่งงานนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงในชุมชน
ขณะเดียวกันสัดส่วนของโครงสร้ างทางอาชีพในกลุ่มที 1 ทีพบว่าการประกอบอาชีพ
ค้ าขายเป็ นสัดส่วนทีมากกว่าพื นทีอืน ๆ (44.6%) สอดคล้ องกับบทบาทของพื นทีชมุ ชนทีมีกิจกรรม
การค้ าการบริ การเกิดขึ นในพื นทีมากกว่าพื นทีอืน ๆ เป็ นทีน่าสังเกตว่าชุมชนในกลุ่มที 3 มีสดั ส่วน
ของการประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและอาชีพรับจ้ างเป็ นจํานวนมาก
ตารางที 5.9 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ประเภทต่าง ๆ ในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

ราคาทีดนิ
(บาท)
4,500-5,000
4,500-9,000
3,000-3,500

พื นที
พื นที
พื นที
ถนน อุตสาหกรรม ทีอยู่อาศัย
37,286 9,348.63
74,847.71
9.5%
(2.4%)
(19.0
67,521 731,32.7 190,920.86
(7.6%)
(8.3%)
(21.6%)
9,927
2,674.8
58,544.39
(4.5%)
(1.2%)
(26.3%)

พื นที
พาณิชยกรรม
11,914.75
(3%)
17,350.26
(2.0%)
3,888.49
(1.7%)

พื นที
อืน ๆ
260,368
(66.1%)
534,880.5
(60.5%)
147,871.9
(66.3%)

รวม
393,765
(100%)
810,673
(100%)
222,907
(100%)
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จากตารางที 5.9 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อสัดส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
ต่าง ๆ ในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าพื นทีชมุ ชนในกลุ่มที 2 มีสดั ส่วนราคาทีดินสูงกว่าพื นทีอืน ๆ
(4,500-9,000 บาท) จะเห็นได้ วา่ สัดส่วนการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ของชุมชนในกลุ่มที 2
อยู่ในสัดส่วนที ค่อนข้ างสูง (ในลักษณะทีใกล้ เ คียงกันของการใช้ ประโยชน์ ทีดินทุกประเภทใน
ชุมชน) เมือเปรี ยบเทียบกับชุมชนอืน ๆ โดยเฉพาะพื นทีอตุ สาหกรรม (8.3%) ทีอยู่อาศัย (21.6%)
และพาณิชยกรรม (2.0 และมีสดั ส่วนของพื นทีถนนหนาแน่น (7.6%) สอดคล้ องกับแนวคิดทีว่า
ราคาที ดิ น ที สู ง ย่ อ มจะใช้ ในกิ จ กรรมที ใ ห้ ผลตอบแทนสู ง ราคาที ดิ น ตํ า จะใช้ ใ นกิจ กรรมที
ให้ ผลตอบแทนตํา ซึง พื นทีชมุ ชนในกลุม่ ที 2 มีสดั ส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดินทุกประเภททีให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอัตราสูงอยู่ในพื นที ขณะทีในชุมชนกลุ่มที 3 มีสดั ส่วนของราคาทีดิน
ตํากว่าพื นทีอืน ๆ (3,000-3,500 บาท) แต่พ บว่าการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภททีอยู่อาศัยมีมาก
ทีสุด สอดคล้ องกับจํานวนประชากรในวัยแรงงานทีมีอยู่เป็ นจํานวนมากและส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทหรื อโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพรับจ้ างทังในและนอกชุ

มชน
ตารางที 5.10 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับสัดส่วนมวลอาคาร
ต่อพื นทีวา่ ง ในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

ราคาทีดนิ
(บาท)
4,500-5,000
4,500-9,000
3,000-3,500

มวล
อาคาร
9,8551.23
(25%)
283,619.95
(32.1%)
90,167.93
(40.5%)

พื นที
ว่าง
295,425
(75%)
300240.025
(67.9%)
132,732.07
(59.5%)

รวม
393,976.23
(100%)
583,859.98
(100%)
222,900
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.10 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีว่างใน
พื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าพื นทีชมุ ชนในกลุ่มที 2 มีสดั ส่วนราคาทีดินสูงกว่าพื นทีอืน ๆ (4,5009,000 บาท) แต่มีมวลอาคารน้ อยกว่าพื นทีในกลุ่มที 3 ซึงมีราคาทีดินตําสุด (3,000-3,500 บาท)
แต่มี ม วลอาคารสูง กว่าพื น ที อื น ๆ (40.5%) ซึง ส่วนใหญ่ เ ป็ นมวลอาคารประเภทที อยู่อาศัย ที
ต้ องการทีดนิ ราคาถูกเพือสร้ างทีอยูอ่ าศัยและอยูใ่ กล้ กบั แหล่งงาน
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ตารางที 5.11 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับโครงสร้ างประชากร
ในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

ราคาทีดนิ
(บาท)
4,500-5,000
4,500-9,000
3,000-3,500

วัยเด็ก
(อายุ 1-14 ปี )
303
(10.3%)
306
(10.3%)
871
(12.5%)

วัยแรงงาน
(อายุ 15-60 ปี )
2,212
(75.4%)
2,507
(84.4%)
5,224
(74.7%)

วัยสูงอายุ
(มากกว่า 60 ปี )
420
(14.3%)
156
(5.5%)
897
(12.8%)

รวม
2,935
(100%)
2,969
(100%)
6,992
(100%)

จากตารางที 5.11 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อโครงสร้ างประชากรในพื นทีชมุ ชนทัง 3
กลุ่ม พบว่าในชุมชนกลุ่มที 2 ทีมีบทบาททางด้ านอุตสาหกรรม เป็ นพืน ทีทีมีราคาทีดินสูงกว่า
ชุมชนอืน ๆ (4,500-9,000 บาท) และมีสัดส่วนของประชากรในวัยแรงงานทีสูงกว่าพืน ทีอืน ๆ
เช่นเดียวกัน
ตารางที 5.12 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับรายได้ ประชากรและ
โครงสร้ างทางอาชีพในพัฒนาการช่วงที 2
พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

ราคาทีดิน
(บาท)

รายได้ ประชากร
เฉลียต่อคนต่อปี
(บาท)

4,500-5,000

50,000-55,000

4,500-9,000

30,000-80,000

3,000-3,500

30,000-40,000

ประมง

พนักงาน
บริษัท

รับจ้ าง

ค้ าขาย

อืน ๆ

รวม

474
(16.2%)
778
(26.2%)
857
(12.3%)

72
(2.6%)
146
(4.9%)
702
(10.0%)

390
(13.3%)
720
(24.3%)
1,615
(23.1%)

1,308
(44.6%)
965
(32.5%)
1,983
(28.4%)

691
(23.5%)
360
(12.1%)
1,835
(26.2%)

2,935
(100%)
2,969
(100%)
6,992
(100%)

จากตารางที 5.12 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อสัดส่วนโครงสร้ างอาชีพในพื นทีชมุ ชนทัง
3 กลุ่ม พบว่าในชุมชนกลุ่มที 2 เป็ นพืน ทีทีมีราคาทีดิน (4,500-9,000 บาท) สัดส่วนรายได้
ประชากรสูงกว่าชุมชนอืน ๆ และมีสัดส่วนของการประกอบอาชีพประมง (26.2%) อาชีพรับจ้ าง
(24.25%) มากกว่าพื นทีอืน ๆ เช่นเดียวกัน สอดคล้ องกับบทบาทของชุมชนทางด้ านอุตสาหกรรม
แปรรู ปสินค้ าทางทะเล ทียังคงมีการประกอบอาชีพประมงและอาชีพรับจ้ างทัวไปทัง ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและงานอืน ๆ ทังในและนอกชุ

มชน ขณะเดียวกันพื นทีในชุมชนกลุ่มที 3 มีราคาทีดิน
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น้ อยที สุ ด (3,000-3,500 บาท)รายได้ เ ฉลี ย ประชากรอยู่ ใ นระดับ ตํ า เมื อ เทีย บกับ พื นที
อืน ๆ (30,000-40,000 บาท) แต่พบว่าสัดส่วนของการประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัท (10.0%)
และอาชีพรับจ้ าง(23.1%) อยู่ในสัดส่วนทีสูงกว่าพื นทีอืน ๆ สอดคล้ องกับการศึกษาสภาพทัว ไป
ของพื นทีทีพบว่าชุมชนในกลุม่ ที 3 มีบทบาททางด้ านทีอยูอ่ าศัย และส่วนใหญ่เป็ นแรงงานราคาถูก
มีอาชีพรับจ้ างและลูกจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรมทังในและนอกพื

นที ดังนันราคาที

ดินจึงมีผลต่อ
โครงสร้ างอาชีพและรายได้ ประชากร
จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยต่าง ๆ ที มีผ ลต่อองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิ จ
สังคม มีความสอดคล้ องกับบทบาทของชุมชนในแต่ละกลุ่ม กล่าวคือชุมชนกลุ่มที 1 ทีมีบทบาท
ทางด้ านพาณิชยกรรม มีสัดส่วนความหนาแน่นของเส้ นทางคมนาคมมากกว่าพืน ทีอืน ๆ และมี
รู ปแบบของเส้ นทางคมนาคมแบบตารางกริ ด (Grid system) ประกอบกับมีสดั ส่วนของการใช้
ประโยชน์ทีดินประเภทพาณิชยกรรม จํานวนประชากรทีประกอบอาชีพค้ าขายมากกว่าพื นทีอืน ๆ
และมีราคาทีดนิ เฉลียอยูใ่ นระดับปานกลางรองจากชุมชนในกลุม่ ที 2
ชุมชนกลุ่มที 2 ทีมีบทบาททางด้ านอุตสาหกรรม มีสดั ส่วนความหนาแน่นของเส้ นทาง
คมนาคมรองจากชุมชนกลุ่มที 1 แต่มีพืน ทีอุตสาหกรรมมากทีสุด และมีการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ประเภทอืน ๆ ทีอยู่ในระดับปานกลาง (เมือเทียบกับชุมชนอืน) มีโครงสร้ างประชากรและระดับ
รายได้ มากกว่าพื นทีอืน ๆ
ชุมชนกลุ่ม ที 3 ทีมีบทบาททางด้ านทีอยู่อาศัย มีสัดส่วนความหนาแน่นของเส้ นทาง
คมนาคมน้ อยทีสดุ แต่มีพื นทีสําหรับพักอาศัยและสัดส่วนของมวลอาคารมากกว่าพื นทีอืน ๆ ราคา
ทีดินและรายได้ เฉลียของประชากรน้ อยกว่ากลุ่มชุมชนอืน ๆ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ าง
พนักงานบริษัทหรื อโรงงานอุตสาหกรรม
5.3 การเปรียบเทียบข้ อมลของพั
ฒนาการช่ วงที 3 (พ.ศ.2548-พ.ศ.2553)
ู
จากการศึกษาองค์ประกอบทางด้ านต่าง ๆ ของชุมชนในพัฒนาการช่วงที 3 นําไปสู่การ
วิเคราะห์ตวั เลขทางสถิตเิ พือเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของพื นที
กับองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน โดยมีปัจจัยทีสําคัญคือ 1) การ
พัฒนาเส้ นทางคมนาคม 2) การเกิดขึ นของโรงงานอุตสาหกรรม 3) จํานวนประชากร 4) ราคาทีดิน
ซึง ทังสี
 ปัจจัยสามารถวิเคราะห์เป็ นสัดส่วนตัวเลขทางสถิติ ขณะทีปัจจัยทางด้ านการเปลียนแปลง
ทางทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐได้ ใช้ การอธิบายโดยใช้ ทฤษฎีทีเกียวข้ องในบททีผ่าน
มา ซึง ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี 
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ตารางที 5.13 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยด้ านการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมและ
อุตสาหกรรมกับการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

พื นที
ถนน
37,200
9.4%
67,700
(7.7%)
5,300
(2.4%)

พื นที
อุตสาหกรรม
9,348.6
(2.4%)
126,426
(14.3%)
27,290.74
(12.2%)

พื นที
ทีอยู่อาศัย
74847.7
(19.0%)
190,921
(21.6%)
57,308.1
(25.7%)

พื นที
พาณิชยกรรม
11,338
(2.9%)
16,721.6
(1.9%)
5,451.31
(2.5%)

พื นที
อืน ๆ
261,628
(66.4%)
481,835
(54.5%)
127,499
(57.2%)

รวม
394,362
(100%)
883,604
(100%)
222,849
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.13 เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีถนนต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
ต่าง ๆ ในพืน ทีชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าสัดส่วนของพืน ทีถนนมีผลต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินทุก
ประเภทในชุ ม ชน กล่ า วคื อ ในชุ ม ชนกลุ่ ม ที 1 มี สั ด ส่ ว นของพื น ที ถ นน (9.5%) และพื น ที
พาณิชยกรรมมากทีสุด (3.0%) แต่มีพื นทีอยู่อาศัย (19.0%) และพื นทีอุตสาหกรรม (2.4%) น้ อย
ทีสุด สอดคล้ องกับบทบาทของชุมชนทีมีบทบาทด้ านพาณิชยกรรมตังแต่
 อดีตถึงปั จจุบนั ขณะที
ชุมชนในกลุม่ ที 3 มีพื นทีถนนน้ อยทีสดุ (4.5%) แต่กลับมีสดั ส่วนของทีอยูอ่ าศัยมากทีสดุ (26.3%)
เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ใน
พื นทีชมุ ชนพบว่าสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมมีผลต่อการใช้ ประโยชน์ทีดินทุกประเภทในชุมชน
ซึงเห็นได้ อย่างชัดเจนในชุมชนกลุ่มที 2 ทีมีสดั ส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมมากทีสุด (7.7%) และ
ส่งผลต่อการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภททีอยูอ่ าศัยมากทีสดุ (21.6%)
ตารางที 5.14 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยด้ านการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมและ
อุตสาหกรรมกับการสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีวา่ งในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

พื นที
ถนน
37,200
9.4%
67,700
(7.7%)
5,300
(2.4%)

พื นที
อุตสาหกรรม
9,348.6
(2.37%)
126,426
(14.3%)
27,290.74
(12.2%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

มวล
อาคาร
97,975
(24.9%)
282,949
(32%)
90,399
(40.6%)

พื นที
ว่าง
295,925
(75.1%)
601,151
(68%)
132,501
(59.4%)

รวม
393,900
(100%)
884,100
(100%)
222,900
(100%)
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จากตารางที 5.14 เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพืน ทีถนนต่อสัดส่วนของมวลอาคารใน
พื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าสัดส่วนของพื นทีถนนมีผลต่อสัดส่วนของมวลอาคารทัง 3 กลุ่มชุมชน
กล่าวคือ ชุมชนกลุ่มที 1 มีสดั ส่วนพื นทีถนนมากทีสุด (9.4%) แต่มีสดั ส่วนของมวลอาคารทีน้อย
กว่าชุมชนอืน (24.9%) เพราะมีความหนาแน่นของกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่างๆ
น้ อยกว่าพื นทีอืน ๆ ขณะทีชุมชนกลุ่มที 3 มีสดั ส่วนพื นทีถนนน้ อย (4.5%) แต่มีสดั ส่วนของมวล
อาคารมาก (40.6%) เพราะมีกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ประเภททีอยูอ่ าศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
เมือเปรี ยบเทียบสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพื นทีชมุ ชนทัง
3 กลุม่ พบว่าสัดส่วนของพื นทีอตุ สาหกรรมมีผลต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม
เห็นได้ อย่างชัดเจนในชุมชนกลุ่มที 2 ทีมีพืน ทีอุตสาหกรรมมากทีสุด (14.3%) สอดคล้ องกับ
บทบาทของชุม ชนทีมี โรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปสินค้ าทางทะเลอยู่เ ป็ นจํานวนมาก ขณะที มี
สัดส่วนของมวลอาคาร 32%
ตารางที 5.15 ผลการเปรี ยบเที ยบข้ อมูล ระหว่างปั จจัยทางด้ านจํานวนประชากรกับการใช้
ประโยชน์ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ในพัฒนาการช่วงที 3
จํานวนประชากร
พื นที
พื นที
พื นที
(คน)
ถนน
อุตสาหกรรม
ชุมชน
กลุม่ ที
37,200
9,348.6
1
1,000-2,000
9.4%
(2.37%)
กลุม่ ที
67,700
126,426
2
500-1,500
(7.7%)
(14.3%)
กลุม่ ที
5,300
27,290.74
3
1,000-2,000
(2.4%)
(12.2%)
หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

พื นที
ทีอยูอ่ าศัย
74847.7
(19%)
190,921
(21.6%)
57,308.1
(25.7%)

พื นที
พาณิชยกรรม
11,338
(2.9%)
16,721.6
(1.9%)
5,451.31
(2.5%)

พื นที
อืน ๆ
261,628
(66.4%)
481,835
(54.5%)
127,499
(57.2%)

รวม
394,362
(100%)
883,604
(100%)
222,849
(100%)

จากตารางที 5.15 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อสัดส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ประเภทต่าง ๆ ในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่า ประชากรในกลุ่มที 3 (จํานวนประชากร 1,0002,000 คน) มีสดั ส่วนของพื นทีอยู่อาศัยในสัดส่วนทีมากกว่าพื นทีอืน ๆ (25.7%) ขณะเดียวกันใน
ชุมชนกลุ่มที 1 ซึงมีจํานวนประชากรในสัดส่วนทีใกล้ เคียงกับชุมชนกลุ่มที 3 มีสดั ส่วนของพื นที
พาณิชยกรรมมากกว่าชุมชนอืน ๆ (2.9%)
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ตารางที 5.16 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านจํานวนประชากรกับสัดส่วนมวล
อาคารต่อพื นทีวา่ ง ในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

จํานวนประชากร
(คน)
1,000-2,000
500-1,500
1,000-2,000

มวล
อาคาร
97,975
(24.9%)
282,949
(32%)
90,399
(40.6%)

พื นที
ว่าง
295,925
(75.1%)
601,151
(68%)
132,501
(59.4%)

รวม
393,900
(100%)
884,100
(100%)
222,900
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.16 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อสัดส่วนของมวลอาคารในพื นที
ชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าประชากรในกลุ่มที 3 (จํานวนประชากร 1,000-2,000 คน) มีสดั ส่วนของ
มวลอาคารมากกว่าพื นทีอืน ๆ (40.6%) เพราะในชุมชนมีการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภททีอยู่อาศัย
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ตารางที 5.17 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านจํานวนประชากรกับโครงสร้ าง
ประชากร ในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

จํานวนประชากร
(คน)
1,000-2,000
500-1,500
1,000-2,000

วัยเด็ก
(อายุ 1-14 ปี )
434
(13.1%)
944
(11.9%)
306
(9.7%)

วัยแรงงาน
(อายุ 15-60 ปี )
2,266
(68.3%)
5,810
(73.5%)
2,740
(86.5%)

วัยสูงอายุ
(มากกว่า 60 ปี )
616
(18.6%)
1,152
(14.6%)
121
(3.8%)

รวม
3,316
(100%)
7,906
(100%)
3,167
(100%)

จากตารางที 5.17 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อสัดส่วนของโครงสร้ างประชากรใน
พื นทีชุมชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าประชากรในแต่ละชุมชนมีโครงสร้ างประชากรทีเป็ นวัยแรงงานมาก
ทีสุด โดยเฉพาะในชุมชนกลุ่มที 2 (73.5%) ซึงสอดคล้ องกับสภาพโดยทัว ไปของชุมชนทีมีแหล่ง
งานทังโรงงานอุ

ตสาหกรรม การประกอบอาชีพประมง เป็ นต้ น

112

ตารางที 5.18 ผลการเปรี ยบเที ยบข้ อมูล ระหว่างปั จ จัยทางด้ านจํ านวนประชากรกับรายได้
ประชากรและโครงสร้ างทางอาชีพในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

จํานวน
ประชากร (คน)

รายได้ ประชากร
เฉลียต่อคนต่อปี
(บาท)

1,000-2,000

60,000-65,000

500-1,500

70,000-90,000

1,000-2,000

40,000-50,000

ประมง
103
(3.1%)
187
(2.4%)
69
(2.2%)

พนักงาน
บริษัท
172
(5.2%)
408
(5.2%)
274
(8.7%)

รับจ้ าง

ค้ าขาย

อืน ๆ

667
(20.1%)
2,357
(29.8)
1,363
(43%)

559
1,813
(16.9%) (54.7%)
1,732
3,222
(21.9%) (40.8&)
846
615
(26.7%) (19.4%)

รวม
3,316
(100%)
7,906
(100%)
3,167
(100%)

จากตารางที 5.18 เมือเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรต่อรายได้ และสัดส่วนของโครงสร้ าง
อาชีพในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าชุมชนในกลุ่มที 2 มีสดั ส่วนของรายได้ ประชากรเฉลียต่อคน
ต่อปี มากทีสุด (70,000-90,000 บาท) ขณะทีสัดส่วนโครงสร้ างอาชีพมีสัดส่วนของการประกอบ
อาชี พ อาชี พ รั บ จ้ างมากที สุด (29.8%) สอดคล้ องกับ บทบาทของชุม ชนที เ ป็ นที ตัง ของโรงงาน
อุตสาหกรรมและเป็ นแหล่งงานของประชากรทังในและนอกชุ

มชน
ตารางที 5.19 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ประเภทต่าง ๆ ในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

ราคาทีดนิ
(บาท)
8,000-8,500
7,500-13,000
7,000-7,500

พื นที
ถนน
37,200
9.4%
67,700
(7.7%)
5,300
(2.4%)

พื นที
อุตสาหกรรม
9,348.6
(2.37%)
126,426
(14.3%)
27,290.74
(12.2%)

พื นที
ทีอยู่อาศัย
74847.7
(19%)
190,921
(21.6%)
57,308.1
(25.7%)

พื นที
พาณิชยกรรม
11,338
(2.9%)
16,721.6
(1.9%)
5,451.31
(2.5%)

พื นที
อืน ๆ
261,628
(66.4%)
481,835
(54.5%)
127,499
(57.2%)

รวม
394,362
(100%)
883,604
(100%)
222,849
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.19 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อสัดส่วนของการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
ต่าง ๆ ในพื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าพื นทีชมุ ชนในกลุ่มที 2 มีสดั ส่วนราคาทีดินสูงกว่าพื นทีอืน ๆ
(7,500-13,000 บาท) จะเห็นได้ ว่าสัดส่วนการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ของชุมชนในกลุ่มที
2 อยู่ในสัดส่วนทีค่อนข้ างสูง (ในลักษณะทีใกล้ เคียงกันของการใช้ ประโยชน์ทีดินทุกประเภทใน
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ชุมชน) เมือเปรี ยบเทียบกับชุมชนอืน ๆ โดยเฉพาะพื นทีอตุ สาหกรรม (14.3%) ทีอยู่อาศัย (21.6%)
และพาณิชยกรรม (1.9%) และมีสดั ส่วนของพื นทีถนนหนาแน่น (7.7%)
สอดคล้ องกับแนวคิดทีว่าราคาทีดินทีสูงย่อมจะใช้ ในกิจกรรมทีให้ ผลตอบแทนสูง ราคา
ทีดินตําจะใช้ ในกิจกรรมทีให้ ผ ลตอบแทนตํา ซึง พื นทีชมุ ชนในกลุม่ ที 2 มี สัดส่วนของการใช้
ประโยชน์ทีดินทุกประเภททีให้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอัตราทีสงู อยู่ในพื นที ขณะทีในชุมชน
กลุ่มที 3 มีสดั ส่วนของราคาทีดินตํากว่าพื นทีอืน ๆ (7,000-7,500 บาท) แต่พบว่าการใช้ ประโยชน์
ทีดินประเภททีอยู่อาศัยมีมากทีสดุ ซึงพื นทีในกลุ่มชุมชนที 3 มีทีตงอยู
ั  ่ใกล้ กบั แหล่งงานนอกพื นที
ทัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ห้ างสรรพสินค้ าและกิจ กรรมการค้ าการบริ การต่าง ๆ บนถนน
สุขุมวิท เป็ นต้ น ประกอบกับจํานวนประชากรในวัยแรงงานทีมีอยู่เป็ นจํานวนมากและส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทหรื อโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพรับจ้ างทังในและนอกชุ

มชนทีมี
ค่าแรงถูก การเลือกทีอยูอ่ าศัยจึงต้ องอยูใ่ กล้ กบั แหล่งงานและมีราคาถูก
ตารางที 5.20 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับสัดส่วนมวลอาคาร
ต่อพื นทีวา่ ง ในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

ราคาทีดนิ
(บาท)
8,000-8,500
7,500-13,000
7,000-7,500

มวล
อาคาร
97,975
(24.9%)
282,949
(32.0%)
90,399
(40.6%)

พื นที
ว่าง
295,925
(75.1%)
601,151
(68.0%)
132,501
(59.4%)

รวม
393,900
(100%)
884,100
(100%)
222,900
(100%)

หมายเหตุ : ขนาดของพื นทีมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

จากตารางที 5.20 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีว่างใน
พื นทีชมุ ชนทัง 3 กลุ่ม พบว่าพื นทีชมุ ชนในกลุ่มที 2 มีสดั ส่วนราคาทีดินสูงกว่าพื นทีอืน ๆ (7,50013,000 บาท) แต่มีมวลอาคารน้ อยกว่าพื นทีในกลุ่มที 3 ซึงมีราคาทีดินตําสุด (7,000-7,500 บาท)
แต่มี ม วลอาคารสูง กว่าพื น ที อื น ๆ (40.6%) ซึง ส่วนใหญ่ เ ป็ นมวลอาคารประเภทที อยู่อาศัย ที
ต้ องการพื นทีราคาถูกก่อสร้ างทีอยูอ่ าศัยและอยูใ่ กล้ กบั แหล่งงาน
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ตารางที 5.21 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับโครงสร้ างประชากร
ในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุ่มที
1
กลุ่มที
2
กลุ่มที
3

ราคาทีดนิ
(บาท)
8,000-8,500
7,500-13,000
7,000-7,500

วัยเด็ก
(อายุ 1-14 ปี )
434
(13.1%)
944
(11.9%)
306
(9.7%)

วัยแรงงาน
(อายุ 15-60 ปี )
2,266
(68.3%)
5,810
(73.5%)
2,740
(86.5%)

วัยสูงอายุ
(มากกว่า 60 ปี )
616
(18.6%)
1,152
(14.6%)
121
(3.8%)

รวม
3,316
(100%)
7,906
(100%)
3,167
(100%)

จากตารางที 5.21 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อโครงสร้ างประชากรในพื นทีชมุ ชนทัง 3
กลุม่ พบว่าในชุมชนกลุม่ ที 2 ทีมีบทบาทด้ านอุตสาหกรรม เป็ นพื นทีทีมีราคาทีดินสูงกว่าชุมชนอืน
ๆ (7,500-13,000 บาท) และมีสดั ส่วนของประชากรในวัยแรงงาน (73.5%) รองจากชุมชนในกลุ่ม
ทีมีราคาทีดนิ ตําทีสดุ (7,000-7,500 บาท) แต่มีประชากรในวัยแรงงานมากทีสดุ (86.5%)
ตารางที 5.22 ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปั จจัยทางด้ านราคาทีดินกับรายได้ ประชากรและ
โครงสร้ างทางอาชีพในพัฒนาการช่วงที 3
พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

ราคาทีดิน
(บาท)

รายได้ ประชากร
เฉลียต่อคนต่อปี
(บาท)

8,000-8,500

60,000-65,000

7,500-13,000

70,000-90,000

7,000-7,500

40,000-50,000

ประมง

พนักงาน
บริษัท

รับจ้ าง

ค้ าขาย

อืน ๆ

รวม

103
(3.1%)
187
(2.4%)
69
(2.2%)

172
(5.2%)
408
(5.2%)
274
(8.7%)

667
(20.1%)
2,357
(29.8)
1,363
(43.0%)

559
(16.9%)
1,732
(21.9%)
846
(26.7%)

1,813
(54.7%)
3,222
(40.8&)
615
(19.4%)

3,316
(100%)
7,906
(100%)
3,167
(100%)

จากตารางที 5.22 เมือเปรี ยบเทียบราคาทีดินต่อสัดส่วนโครงสร้ างอาชีพในพื นทีชมุ ชนทัง
3 กลุ่ม พบว่าในชุมชนกลุ่มที 2 เป็ นพื นทีทีมีราคาทีดินสูงกว่าชุมชนอืน ๆ (7,500-13,000 บาท) มี
สัดส่วนของรายได้ ประชากรสูงกว่าชุมชนอืน ๆ (70,000-90,000 บาท) และมีสัดส่วนของการ
ประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ อยูใ่ นระดับปานกลางเมือเทียบกับชุมชนอืน ๆ ขณะเดียวกันพื นทีใน
ชุมชนกลุ่ม ที 3 มี ราคาทีดินน้ อยทีสุด รายได้ เฉลียประชากรอยู่ในระดับตําเมือเทียบกับพื นที
อืน (7,000-7,500 บาท) แต่มีสดั ส่วนของประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ ในสัดส่วนทีสงู กว่าพื นทีอืน
ๆ สอดคล้ องกับการศึกษาสภาพทัว ไปของพื นทีพบว่า ชุมชนในกลุ่มที 3 มีบทบาททางด้ านทีอยู่
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อาศัย และส่วนใหญ่เป็ นแรงงานราคาถูกมีอาชีพรับจ้ างและลูกจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรมทังใน

และนอกพื นที ดังนันราคาที

ดนิ จึงมีผลต่อโครงสร้ างอาชีพและรายได้ ประชากร
จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยต่าง ๆ ที มีผ ลต่อองค์ประกอบทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิ จ
สังคม มีความสอดคล้ องกับบทบาทของชุมชนในแต่ละกลุ่ม กล่าวคือชุมชนกลุ่มที 1 ทีมีบทบาท
ทางด้ านพาณิชยกรรม มีสัดส่วนความหนาแน่นของเส้ นทางคมนาคมมากกว่าพืน ทีอืน ๆ และมี
รู ปแบบของเส้ นทางคมนาคมแบบตารางกริ ด (Grid system) ประกอบกับมีสดั ส่วนของการใช้
ประโยชน์ทีดินประเภทพาณิชยกรรมมากกว่าพืน ทีอืน ๆ แต่มีประชากรทีประกอบอาชีพค้ าขาย
น้ อยกว่าพืน ทีอืน ๆ ซึงเป็ นเพราะกิจกรรมการค้ าการบริ การขยายตัวอยู่ในพืน ทีรอบนอกชุมชน
มากกว่า โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขมุ วิทและถนนเลียงเมือง
ชุมชนกลุ่มที 2 ทีมีบทบาททางด้ านอุตสาหกรรม มีสดั ส่วนความหนาแน่นของเส้ นทาง
คมนาคมรองจากชุมชนกลุ่มที 1 แต่มีพืน ทีอุตสาหกรรมมากทีสุด และมีการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ประเภทอืน ๆ ทีอยู่ในระดับปานกลาง (เมือเทียบกับชุมชนอืน) มีโครงสร้ างประชากรและระดับ
รายได้ มากกว่าพื นทีอืน ๆ
ชุมชนกลุ่ม ที 3 ทีมีบทบาททางด้ านทีอยู่อาศัย มีสัดส่วนความหนาแน่นของเส้ นทาง
คมนาคมน้ อยทีสดุ แต่มีพื นทีสําหรับพักอาศัยและสัดส่วนของมวลอาคารมากกว่าพื นทีอืน ๆ ราคา
ทีดนิ และรายได้ เฉลียของประชากรน้ อยกว่ากลุม่ ชุมชนอืน ๆ แต่สดั ส่วนของประชากรในวัยแรงงาน
และสัดส่วนของการประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ ในสัดส่วนทีสงู กว่าชุมชนอืน ๆ
5.4 การเปรียบเทียบองค์ ประกอบทางด้ านต่ าง ๆ ของชุมชนในแต่ ละช่ วงเวลา
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการเปรี ยบเทียบค่าทางสถิติในช่วงพัฒนาการเดียวกัน
โดยวิธีการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross Table Analysis) เพือพิสูจน์และอธิบายปรากฏการณ์ที
เกิ ดขึน ในช่วงเวลาสํ าคัญของชุม ชน ซึง ในส่วนนี เ ป็ นการเปรี ยบเที ยบค่าทางสถิ ติระหว่างช่วง
พัฒ นาการของชุม ชน เพือเปรี ยบเที ยบและใช้ อธิ บายปรากฏการณ์ ทีเ ปลียนแปลงไปในแต่ล ะ
ช่วงเวลาตามลําดับพัฒนาการ โดยมีเนื อหาสาระดังต่อไปนี 
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 5.23 การเปรี
บเที
บพัฒนาการทางด้
านการใช้
ประโยชน์
ทีดนิ มของชุ
มชนในแต่
ละช่วงเวลา
ตารางทีตารางที
 5.23 การเปรี
ยบเทียยบพั
ฒยนาการทางด้
านการใช้
ประโยชน์
ทีดนิ ของชุ
ชนในแต่
ละช่วงเวลา
พัฒนาการช่ วงที 1 (พ.ศ.2495-พ.ศ.2511)
ยุคพึงพาการสัญจรทางนํา: เป็ นหลัก
พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

พื นที
ถนน
13,065
3.3%
33,388
(3.8%)
5,292
(2.4%)

พื นที
อุตฯ
0.0
0.0
972.2
(0.1%)
114.8
(0.1%)

พื นที
อยูอ่ าศัย
31,664.3
(8.0%)
132,479.2
(15.0%)
14,253.6
(6.4%)

พื นที
พาณิชย์
1,144.7
(0.3%)
311.8
(0.1%)
200
(0.9%)

พัฒนาการช่ วงที 2 (พ.ศ.2512-พ.ศ.2547)
ยุคพึงพาการสัญจรทางบก

พื นที
อืน ๆ
348,207.6
(88.4%)
716,121
(81.0%)
201,055.8
(90.2%)

รวม
394,082
(100%)
883,272
(100%)
220,916
(100%)

พื นที
ถนน
37,286
9.5%
67,521
(7.6%)
9,927
(4.5%)

พื นที
อุตฯ
9,348.63
(2.4%)
731,32.7
(8.3%)
2,674.8
(1.2%)

พื นที
อยูอ่ าศัย
74,847.71
(19.0%)
190,920.86
(21.6%)
58,544.39
(26.3%)

พื นที
พาณิชย์
11,914.75
(3.0%)
17,350.26
(2.0%)
3,888.49
(1.7%)

พัฒนาการช่ วงที 3 (พ.ศ.2548-พ.ศ.2553)
ยุคพัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางบก

พื นที
อืน ๆ
260,368
(66.1%)
534,880.5
(60.5%)
147,871.86
(66.3%)

รวม
393,765
(100%)
810,673
(100%)
222,907
(100%)

พื นที
ถนน
37,200
9.4%
67,700
(7.7%)
5,300
(2.4%)

พื นที
อุตฯ
9,348.6
(2.4%)
126,426
(14.3%)
27,290.74
(12.2%)

พื นที
อยูอ่ าศัย
74847.7
(19.0%)
190,921
(21.6%)
57,308.1
(25.7%)

พื นที
พาณิชย์
11,338
(2.9%)
16,721.6
(1.9%)
5,451.31
(2.5%)

พื นที
อืน ๆ
261,628
(66.4%)
481,835
(54.5%)
127,499
(57.2%)

รวม
394,362
(100%)
883,604
(100%)
222,849
(100%)

นทีมนตารางเมตร
ีหน่วยเป็ นตารางเมตร
หมายเหตุหมายเหตุ
: พื นทีมีห:น่พืวยเป็

ตารางที 5.24 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีวา่ งในแต่ละช่วงเวลา
ตารางที 5.24 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านสัดส่วนของมวลอาคารต่อพื นทีวา่ งในแต่ละช่วงเวลา
พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

พัฒนาการช่ วงที 1 (พ.ศ.2495-พ.ศ.2511)
ยุคพึงพาการสัญจรทางนํา: เป็ นหลัก
มวลอาคาร
32,808.92
(8.3%)
132,791.01
(15.1%)
14,453.50
(7.3%)

พื นทีวา่ ง
361,273.08
(91.7%)
750,480.99
(84.9%)
206,462.5
(92.7%)

มวลอาคาร
9,8551.23
(25.0%)
283,619.95
(32.1%)
90,167.93
(40.5%)

พื นทีวา่ ง
295,425
(75.0%)
300240.025
(67.9%)
132,732.07
(59.5%)

พัฒนาการช่ วงที 3 (พ.ศ.2548-พ.ศ.2553)
ยุคพัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางบก
รวม
393,976.23
(100%)
583,859.98
(100%)
222,900
(100%)

มวลอาคาร
97,975
(24.9%)
282,949
(32%)
90,399
(40.6%)

พื นทีวา่ ง
295,925
(75.1%)
601,151
(68%)
132,501
(59.4%)

รวม
393,900
(100%)
884,100
(100%)
222,900
(100%)
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ีหน่วยเป็ นตารางเมตร
หมายเหตุหมายเหตุ
: พื นทีมีห: น่พืวนที
ยเป็มนตารางเมตร

รวม
394,082
(100%)
883,272
(100%)
220,916
(100%)

พัฒนาการช่ วงที 2 (พ.ศ.2512-พ.ศ.2547)
ยุคพึงพาการสัญจรทางบก
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จากตารางที 5.23 และ 5.24 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านการใช้ ประโยชน์ทีดินของ
ชุมชนและสัดส่วนของมวลอคารต่อพื นทีว่างในแต่ละช่วงเวลา พบว่ามีการเปลียนแปลงในสัดส่วน
ทีเ พิม มากขึน ซึงเห็นได้ อย่างชัดเจนจากพัฒ นาการช่วงที 1 สู่พัฒนาการช่วงที 2 และมีการ
เปลี ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ยหรื อ แทบจะไม่มี ก ารเปลี ย นแปลงเลยจากพัฒ นาการช่ ว งที 2 สู่
พัฒนาการช่วงที 3 กล่าวคือ พัฒนาการช่วงที 1 สู่พฒ
ั นาการช่วงที 2 มีสดั ส่วนตัวเลขทีเพิมขึ น
อย่างชัดเจน แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยทางด้ านการเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายของรัฐ
(จากการศึกษาประวัติของชุมชนในอดีต) การพัฒนาเส้ นทางคมนาคม การเกิดขึน ของโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวนประชากรทีเพิมขึ นและราคาทีดิน มีผลต่อการขยายตัวของการใช้ ประโยชน์
ทีดนิ ประเภทต่าง ๆ ในชุมชน
เมือถึงพัฒนาการช่วงที 3 ทีสดั ส่วนตัวเลขมีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้ อยหรื อแทบจะไม่
มีการเปลียนแปลงเลย แสดงให้ เห็นว่าในพัฒนาการช่วงที 3 เกิดการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
ต่าง ๆ จนเต็ม ศักยภาพของพื น ที และไม่สามารถขยายตัวไปในทิศทางใดได้ อีก สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Conzen ทีได้ อธิบายแนวความคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางกายภาพผ่านช่วงเวลา
ต่าง ๆ ผสมผสานกับทฤษฎีของ Hillier (Movement economy), Siksna และ Smiles ทีว่าการ
เปลียนแปลงของชุมชนดัง กล่าวเป็ นลักษณะของการใช้ ประโยชน์ทีดินแบบถดถอย เพราะการ
พัฒนาอย่างเต็มกําลังและใช้ พื นทีว่างในเมืองจนหมด ย่านพาณิชยกรรมและทีพกั อาศัยมีความ
หนาแน่นของอาคารบ้ านเรื อนจนมีแนวโน้ มที จะกลายเป็ นชุม ชนแออัด ถึงระยะสุดท้ ายพื น ที มี
ความเสือมโทรม ความเป็ นย่านพาณิชยกรรมและทีอยู่อาศัยเริ มลดบทบาทลง มีการรื อ ย้ ายสิง
ปลูกสร้ าง บ้ างเรื อนถูกปล่อยทิง ร้ าง หรื อกลายเป็ นชุมชนแออัดด้ วยมวลของอาคารทีหนาแน่น
เกิ น ไป (ตารางที 5.24) เพราะพื น ที ว่ า งสํ า หรั บ การพัฒ นาถู ก นํ า ใช้ จนหมด สอดคล้ อ งกั บ
พัฒนาการช่วงที 3 ซึง เป็ นช่วงเวลาปั จจุบนั ของชุมชน ทีการพัฒนาเมืองเกิดขึ นรอบนอกของชุมชน
บริ เวณถนนสุขมุ วิทและถนนเลียงเมือง ซึงเป็ นพื นทีทีให้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าพื นทีใน
ชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล
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พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

พัฒนาการช่วงที 1 (พ.ศ. 2495-พ.ศ.2511)
ยุคพึง พาการสัญจรทางนํ า

ตารางที 5.25 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านโครงสร้ างประชากรในแต่ละช่วงเวลา
พัฒนาการช่ วงที 3 (พ.ศ.2548-พ.ศ.2553)
ยุคพัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางบก

พัฒนาการช่ วงที 2 (พ.ศ.2512-พ.ศ.2547)
ยุคพึงพาการสัญจรทางบก
ประชากร
(คน)

1,000-2,000
300-1,300
1,000-2,000

วัยเด็ก
(1-14 ปี )
303
(10.3%)
306
(10.3%)
871
(12.5%)

วัยแรงงาน
(15-60 ปี )
2,212
(75.4%)
2,507
(84.4%)
5,224
(74.7%)

วัยสูงอายุ
(> 60 ปี )
420
(14.3%)
156
(5.5%)
897
(12.8%)

รวม
2,935
(100%)
2,969
(100%)
6,992
(100%)

ประชากร
(คน)

1,000-2,000
500-1,500
1,000-2,000

วัยเด็ก
(1-14 ปี )
434
(13.1%)
944
(11.9%)
306
(9.7%)

วัยแรงงาน
(15-60 ปี )
2,266
(68.3%)
5,810
(73.5%)
2,740
(86.5%)

วัยสูงอายุ
(> 60 ปี )
616
(18.6%)
1,152
(14.6%)
121
(3.8%)

รวม
3,316
(100%)
7,906
(100%)
3,167
(100%)

ตารางที 5.26 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านโครงสร้ างการประกอบอาชีพในแต่ละช่วงเวลา

พื นที
ชุมชน
กลุม่ ที
1
กลุม่ ที
2
กลุม่ ที
3

พัฒนาการช่วงที 1 (พ.ศ. 2495-พ.ศ.2511)
ยุคพึง พาการสัญจรทางนํ า

พัฒนาการช่ วงที 2 (พ.ศ.2512-พ.ศ.2547)
ยุคพึงพาการสัญจรทางบก
รายได้ เฉลียต่อคน
ต่อปี (บาท)

50,000-55,000
30,000-80,000
30,000-40,000

พัฒนาการช่ วงที 3 (พ.ศ.2548-พ.ศ.2553)
ยุคพัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางบก

ประมง

พนัก
งาน
บริ ษัท

รับจ้ าง

ค้ าขาย

อืน ๆ

รวม

474
(16.2%)
778
(26.2%)
857
(12.3%)

72
(2.5%)
146
(4.9%)
702
(10%)

390
(13.3%)
720
(24.3%)
1,615
(23.1%)

1,308
(44.6%)
965
(32.5%)
1,983
(28.4%)

691
(23.5%)
360
(12.1%)
1,835
(26.2%)

2,935
(100%)
2,969
(100%)
6,992
(100%)

รายได้ ประชากร
เฉลียต่อคนต่อปี
(บาท)

60,000-65,000
70,000-90,000
40,000-50,000

ประมง

พนักงาน
บริ ษัท

รับจ้ าง

ค้ าขาย

อืน ๆ

รวม

103
(3.1%)
187
(2.4%)
69
(2.2%)

172
(5.2%)
408
(5.2%)
274
(8.7%)

667
(20.1%)
2,357
(29.8%)
1,363
(43%)

559
(16.9%)
1,732
(21.9%)
846
(26.7%)

1,813
(54.7%)
3,222
(40.8%)
615
(19.4%)

3,316
(100%)
7,906
(100%)
3,167
(100%)
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จากตารางที 5.25 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านโครงสร้ างประชากรในแต่ล ะ
ช่วงเวลา พบว่าจากพัฒนาการช่วงที 2 สู่พฒ
ั นาการช่วงที 3 จํานวนประชากรโดยเฉพาะในวัย
แรงงานมีสดั ส่วนลดน้ อยลงแต่ไม่มีความแตกต่างจากพัฒนาการช่วงที 2 มากนัก ลักษณะสําคัญที
บ่งบอกว่าจํานวนประชากรในชุมชนมีความหนาแน่นได้ แก่ ความหนาแน่นของสิงปลูกสร้ างโดย
เฉพาะทีอยู่อาศัยเพิมมากขึน สอดคล้ องกับแนวคิดของมานพ พงศทัต ทีได้ อธิ บายไว้ ว่าความ
หนาแน่นของประชากรทีเพิมมากขึ น จะทําให้ มีความต้ องการพื นทีสําหรับทีอยู่อาศัย พักผ่อน และ
ทํางานมากขึน เป็ นเงาตามตัว กล่าวคือประชากรที เ พิม ขึน ใหม่นีจ ะก่อให้ เ กิดกิ จ กรรมหลักคือ
กิจกรรมทีเกียวกับทีอยู่อาศัย กิจกรรมทีเกียวกับการทํางาน และกิจกรรมส่งเสริ มทีเพิมขึน ตาม
ความเจริญของเศรษฐกิจและสังคมทียงั ไม่เคยเกิดขึ นมาก่อนในอดีต
ซึงฉัตรชัย พงศ์ประยูร ได้ อธิบายเพิมเติมว่าการเพิมขึ นของประชากรเป็ นผลโดยตรงจาก
ปั จจัยดึงดูดของถินใหม่ทีประชากรต้ องการย้ ายเข้ าไป และปั จจัยผลักดันจากถินเดิมของผู้ย้ายถิน
เหล่านัน ซึงปั จจัยอันเป็ นตัวดึงดูดให้ ประชากรเกิดการย้ ายถินเข้ าไปมีหลายสาเหตุด้วยกัน คือ
ต้ องการย้ ายเข้ ามาทํางานเพราะมีความเข้ าใจว่าเป็ นแหล่งโอกาสในการหางานทําทีดี มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการบริ การทางด้ านสังคมทีพร้ อมกว่า ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
จากบ้ านไปทีทํางานมีราคาถูก และราคาทีดินทีเหมาะสม ตลอดจนความพอใจต่าง ๆ ทางด้ าน
ทีตงของที
ั
อยูอ่ าศัยทีมีความได้ เปรี ยบในเชิงเศรษฐกิจทีมากกว่าถินฐานเดิม
สอดคล้ องกับลักษณะของชุม ชนบริ เ วณสะพานเลี ยบชายฝั ง ทะเลที ไ ด้ จ ากการศึกษา
สภาพทัว ไปของชุม ชน กล่าวคื อ นอกจากจะมี โ รงงานอุต สาหกรรมซึง เป็ นแหล่ง งานสํ า หรั บ
ประชากรทังในและนอกชุ

มชน ยังมีแหล่งงานบริเวณใกล้ เคียง เช่น บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร แหล่งกิจกรรมการค้ าการบริ การบริ เวณถนนสุขมุ วิท แหล่งท่องเทียวบริ เวณชายหาดบางแสน
อ่างศิลา เป็ นต้ น ประกอบกับศักยภาพของชุมชนทีมีทีพกั ราคาถูก อยูไ่ ม่ไกลจากแหล่งงาน มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริ การทางสังคมทีมีความพร้ อม จึงเป็ นปั จจัยทีสนับสนุนให้ มี
จํานวนประชากรเพิมขึ น และส่งผลต่อเนืองไปถึงความหนาแน่นของการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภท
ต่าง ๆ ในชุมชน
จากตารางที 5.26 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านโครงสร้ างการประกอบอาชีพในแต่
ละช่วงเวลา พบว่าจากพัฒนาการช่วงที 2 สู่พฒ
ั นาการช่วงที 3 โครงสร้ างการประกอบอาชีพที
นอกเหนื อ จากการประกอบอาชี พ ประมงมี สัด ส่ ว นเพิ ม ขึ น อย่ า งชั ด เจน หากอธิ บ ายด้ วย
กระบวนการแยกย่อยของกิจกรรมทีทําเพือยังชีพ (Sustenance Differentiation) และกระบวนการ
แยกย่อยในแง่กระจายตัว (Distributive Differentiation) โดยการพิจารณาส่วนประกอบหรื อ
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ประเภทของอาชีพทีปรากฏอยู่ในสังคม และจํานวนประชากรทีอยู่ในแต่ละอาชีพ แสดงให้ เห็นว่า
เกิดความหลากหลายของการประกอบอาชีพและในแต่ละอาชีพมีจํานวนประชากรเพิมมากขึน
โดยเฉพาะอาชีพพนักงานบริ ษัท/โรงงานอุตสาหกรรม อาชีพรับจ้ าง และอาชีพค้ าขาย ทีมีสดั ส่วน
เพิมขึ นอย่างชัดเจน เป็ นผลสืบเนืองมาจากศักยภาพของพื นทีทีอยู่ไม่ไกลจากแหล่งงานนอกชุมชน
สร้ างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
ประมงชายฝั งซึง มีสดั ส่วนลดน้ อยลงอย่างเห็นได้ ชดั
ตารางที 5.27 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านราคาทีดนิ ในแต่ละช่วงเวลา
ราคาทีดนิ (บาท)
พื นทีชมุ ชน
กลุ่มที 1
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3

พัฒนาการช่วงที 1
(พ.ศ.2495-พ.ศ.2511)
-

พัฒนาการช่วงที 2
(พ.ศ.2512-พ.ศ.2547)
4,500-5,000
4,500-9,000
3,000-3,500

พัฒนาการช่วงที 3
(พ.ศ.2548-พ.ศ.2553)
8,000-8,500
7,500-13,000
7,000-7,500

จากตารางที 5.27 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้ านราคาทีดินในแต่ละช่วงเวลาพบว่า
ราคาทีดนิ จากพัฒนาการช่วงที 2 สูพ่ ฒ
ั นาการช่วงที 3 มีสดั ส่วนเพิมขึ นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน
ชุมชนกลุ่มที 2 ทีมีการเกิดขึ นของโรงงานอุตสาหกรรมในพื นที หากอธิบายตามแนวคิดของมานพ
พงศทัต ทีได้ อธิบายว่าพื นทีทีมีราทีดินสูง ย่อมจะใช้ ในกิจกรรมทีให้ ผลตอบแทนสูง พื นทีทีมีราคา
ทีดนิ ตํา จะใช้ ในกิจกรรมทีให้ ผลตอบแทนตํา ดังนัน ทีดนิ บริเวณชุมชนในกลุม่ ที 3 ซึงมีบทบาทเพือ
การอยู่อาศัยจะมีราคาถูกทีสุด ขณะที บริ เ วณชุมชนในกลุ่มที 2 และ3 ทีมี บทบาทเพือการ
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมีราคาสูงตามลําดับ

บทที 6
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปพัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี
จากพัฒนาการของชุมชนตังอดี
 ตถึงปั จจุบนั พบว่า การเปลียนแปลงทางด้ านการประกอบ
อาชีพเป็ นประเด็นสําคัญทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล
จังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นผลมาจากการพัฒนาทางด้ านต่าง ๆ ของพื นทีโดยเฉพาะการพัฒนาเส้ นทาง
คมนาคม ทีส่งผลต่อการประกอบอาชีพและระบบความสัมพันธ์ ของคนในชุมชน ปรากฏให้ เห็น
อย่างชัดเจนผ่านโครงสร้ างการสัญจรภายในพืน ทีและการใช้ ประโยชน์ทีดินทีแบ่งออกเป็ นย่าน
อย่างชัดเจน ทัง ทีพักอาศัย พาณิช ยกรรมและอุตสาหกรรม ซึง สามารถสรุ ปพัฒนาการในแต่ะ
ช่วงเวลาสําคัญของชุมชนได้ ดงั ต่อไปนี 
พัฒนาการช่ วงที 1 : ยุคพึงพาการสัญจรทางนํา- เป็ นหลัก (พ.ศ. 2495-พ.ศ.2511)
ปั จจัยสําคัญทีก่อให้ เกิดการตังถิ
 นฐานและส่งผลต่อลักษณะทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนในช่วงพัฒนาการดังกล่าว ขึ นอยูก่ บั ปั จจัยหลัก 4 ประการ คือ
1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและแหล่งประกอบอาชีพประมงชายฝั ง
2) รูปแบบการสัญจรทีต้องพึง พาการเข้ าถึงทางนํ าเป็ นหลัก
3) ลักษณะการถือครองทีดนิ ทีไม่มีผ้ ใู ดหวงแหนหรื อเป็ นเจ้ าของ
4) ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครื อญาติ หรื อแบบสังคมชนบท
ชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในขณะนัน มีลกั ษณะทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชน
ที เ รี ย บง่า ยด้ ว ยกิ จ กรรมทางการค้ าขนาดเล็ก ระดับ พื น ที บริ เ วณริ ม ถนนวชิร ปราการ และการ
ประกอบอาชีพประมงชายฝั งซึงเป็ นเศรษฐกิจหลักของชุมชน เป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเลี ยงตนเอง
และพึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก ขณะทีลักษณะทางด้ านสังคมรวมทังสภาพวิ

ถีชีวิตและ
วัฒนธรรม มีการผสมผสานและผูกพันอยู่กบั แหล่งนํ าอย่างชัดเจน เป็ นระบบสังคมเรี ยบง่ายแบบ
เครื อญาติ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชาวประมงท้ องถิน สัมพันธ์ กับลักษณะของชุมชนเมือง
ขนาดเล็กทีพึงพาการประกอบอาชีพและการสัญจรทางนํ าเป็ นหลัก ไม่มีความซับซ้ อนในระบบ
มากนัก ประกอบด้ วยสิงปลูกสร้ างและทีอยู่อาศัยกระจุกตัวเป็ นแนวยาวเลียบไปตามชายฝั งทะเล
(Seaside linear settlement) มีถนนวชิรปราการและถนนพิพิธเป็ นถนนสายสําคัญวางตัวในแนว
เหนือ-ใต้ เชือมต่อกับสะพานไม้ ต่าง ๆ ทีแยกเป็ นกิงย่อยยืนลงไปในทะเล เรี ยงรายเป็ นแขนง
เชือมโยงระหว่างพื นทีทางบกกับพืน ทีทางนํา ลักษณะของโครงข่ายคล้ ายกับ “ก้ างปลา” ซึงเป็ น
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รู ปแบบทีเรี ยบง่าย ไม่ซับซ้ อน ด้ วยลักษณะทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ได้
สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นเมือง “ฐานนํ า” (water based) ของชุมชนได้ อย่างชัดเจน
ด้ วยลักษณะของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิดที
ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับยุคเริ มต้ นของการตังถิ
 นฐานชุมชนทังด้
 านเศรษฐกิจ
สังคมและกายภาพ ตลอดจนลักษณะการตังถิ
 นฐานในยุคเริ มต้ นของชุมชนชายฝั งทะเลอืน ๆ ใน
ประเทศไทย กล่าวคือ ในยุคเริมต้ นการตังถิ
 นฐานของชุมชนชายฝั งทะเลโดยทัว ไป ทีมีความผูกพัน
อยู่กับ แหล่ง นํ า อาศัย ความอุด มสมบูร ณ์ข องทรัพ ยากรทางทะเลในการประกอบอาชีพ และ
ดําเนินชีวิตประจําวันเป็ นหลัก ก่อให้ เกิดการตังถิ
 นฐานของชุมชนบริ เวณชายฝั งทะเลเพือการ
ประกอบอาชีพ สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทางด้ านสังคมและกายภาพของชุมชน
ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนในยุคเริ มต้ นตามแนวคิดทฤษฎี
ทีอธิบายว่า ในระยะแรกของระบบเศรษฐกิจของชุมชนจะเป็ นไปในลักษณะทีพึงพาตนเอง มีการ
ลงทุนและค้ าขายน้ อย ประชากรประกอบอาชีพทางด้ านการเกษตร และพึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
ในการประกอบอาชีพเป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะทางด้ านสังคมจึงเป็ นแบบพึงพาตนเอง การติดต่อกับ
โลกภายนอกมีจํากัด ระดับความผูกพันในสังคมเป็ นระบบเครื อญาติทีช่วยเหลือเกื อ กูลกันเป็ น
อย่างดี แสดงออกให้ เห็นอย่างชัดเจนผ่านโครงสร้ างและลักษณะทางกายภาพของชุมชนทีมีความ
เรี ยบง่าย อาคารบ้ านเรื อนจะเกาะกลุ่มบริ เ วณชายฝั งทะเลซึงเป็ นเส้ นทางจราจรสายหลัก ใน
ลักษณะทีเรี ยกว่า Seaside Linear Settlement มวลอาคารมีขนาดเล็กและเกาะกันอย่างหลวม ๆ
ไปตามภูมิประเทศ รูปทรงไม่แน่นอนและยังคงมีทีวา่ งเป็ นจํานวนมากในพื นที
ด้ วยลักษณะต่าง ๆ เหล่านี สอดคล้ องกับลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ
ของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในพัฒนาการช่วงที 1 ยุคเริ มต้ นของการตังถิ
 นฐาน
ชุมชนทีอาศัยทรัพยากรชายฝั งทะเลเป็ นหลัก ทังการประกอบอาชี

พ การดําเนินชีวิตประจําวันและ
การเดินทาง
พัฒนาการช่ วงที 2 : ยุคพึงพาการสัญจรทางบก (พ.ศ.2512 – พ.ศ.2547)
ปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อลักษณะทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในช่วง
พัฒนาการดังกล่าว ขึ นอยูก่ บั ปั จจัยหลัก 7 ประการ คือ
1) การเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติทีชายฝั งทะเลมีความตื นเขินและสัตว์นํ าลดลง
2) การเปลียนแปลงการประกอบอาชีพหลักจากอาชีพประมงเป็ นอาชีพค้ าขาย
3) การเพิมขึ นของโครงข่ายคมนาคมทางบกโดยเฉพาะถนนสุขทุ วิท
4) การเกิดขึ นของโรงงานอุตสาหกรรมในพื นทีและพื นทีโดยรอบ
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5) การอพยพเข้ ามาของประชากรและแรงงานจากภายนอกพื นที
6) ราคาทีดนิ ทีเพิมสูงขึ น
7) แผนและนโยบายการพัฒนาพื นทีชายฝั งตะวันออกของภาครัฐ
พัฒนาการของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าเป็ นช่วง
ทีชุมชนมีการขยายตัวและการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพอย่างต่อเนือง เกิดความซับซ้ อนใน
ระบบมากขึ น ประเด็นสําคัญคือการเปลียนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจทีเปลียนจากการค้ าเพือ
ยังชีพมาเป็ นการค้ าเพือหวังผลกําไรมากขึ น คือเกิดกิจกรรมการค้ า การบริ การและอุตสาหกรรมใน
พื นทีอย่างกว้ างขวาง แต่เศรษฐกิจหลักของชุมชนยังคงอยู่ทีการประกอบอาชีพประมงชายฝั งเป็ น
หลัก ส่วนลักษณะทางสังคมเป็ นระบบสังคมเมืองมากขึ น เกิดการเพิมขึ นของประชากรโดยเฉพาะ
วัยแรงงานจากนอกพื นที กลายเป็ นสังคมของคนแปลกหน้ าทีมีความสัมพันธ์ แบบห่างเหิน แต่ผ้ ทู ี
อาศัยอยูม่ านานและอยูใ่ นละแวกบ้ านเดียวกัน ยังคงมีความสัมพันธ์และช่วยเหลือกันเป็ นอย่างดี
สําหรับปั จจัยหลักทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงในชุมชนคือการเพิมขึ นของโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งทางบกทีมีผลต่อการใช้ ทีดินประเภทพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและทีอยู่อาศัย ซึง
เป็ นผลจากโครงการและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของภาครัฐทีม่งุ ส่งเสริ มการพัฒนาพื นทีชายฝั ง
ทะเลภาคตะวันออก ส่งผลให้ ชุมชนมีการปรับตัวและเกิดการเปลียนแปลงจากชุมชนเมืองริ มนํ า
ในอดีตมาเป็ นการขยายตัวและตังถิ
 นฐานบนบกริ มถนนสายหลักมากขึ น กล่าวคือเกิดการพัฒนา
ถนนสายสําคัญต่าง ๆ ในชุมชนเป็ นถนนคอนกรี ตได้ มาตรฐาน ส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของการ
ตังถิ
 นฐานตามถนนสายหลักอย่างต่อเนือง เกิดการใช้ ประโยชน์ทีดินในพื นทีทีมีความหลากหลาย
เกิดย่านพาณิชยกรรมริ มถนนวชิรปราการซึงเป็ นถนนสายหลักของชุมชนตามทฤษฎีเศรษฐสัญจร
ทีอธิบายว่าบริ เวณทีมีศกั ยภาพในการเข้ าถึงสูง ย่อมดึงดูดกิจกรรมกิจกรรมการค้ าการบริ การเข้ า
มาในพืน ที การประกอบอาชีพค้ าขายจึงเป็ นอาชีพทีสร้ างรายได้ ให้ กับประชาชนนอกเหนือจาก
การประกอบอาชี พ ประมงชายฝั ง ประกอบกับความสะดวกจากการเดินทางทํ าให้ ป ระชาชน
สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพยังแหล่งงานภายนอกชุมชนได้ มากขึ น
ผลจากการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมทางบกและพื นทีโดยรอบ ส่งผลให้ รูปแบบการเข้ าถึง
พื นทีเปลียนจากหน้ าบ้ านเป็ นหลังบ้ าน การขยายตัวของชุมชนมีทิศทางเข้ าสู่ถนนสุขมุ วิทและถนน
สายสําคัญต่าง ๆ เป็ นการตัง ถิ นฐานในลักษณะเป็ นแนวยาวไปตามเส้ นทางคมนาคมทางบก
(Rode Linear Settlement) จนเกิดการขยายตัวของกิจกรรมทีพกั อาศัยและการค้ าการบริ การใน
ชุมชนและมีความหนาแน่นเพิมมากขึ นจากพัฒนาการช่วงที 1 อย่างชัดเจน มีการขยายตัวและ
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แบ่ง ซอยพื น ที เ พื อ สร้ างสิง ปลูก สร้ างเพิ ม เติม รู ป แบบของมวลอาคารที ค่อนข้ า งแตกต่างและ
หลากหลายตามประเภทของกิจกรรมและลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจตามบทบาทหน้ าทีชมุ ชน
ด้ วยลักษณะของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลดังกล่าวข้ างต้ น สอดคล้ องกับ
แนวคิดทีได้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับการเปลียนแปลงของชุมชนหลังจากทีมีการ
พัฒนาทางด้ านต่าง ๆ ในพื นที ตลอดจนลักษณะของการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นกับชุมชนชายฝั ง
ทะเลอืน ๆ ในประเทศไทย กล่าวคือ เมือมีการปรับปรุงทางด้ านการขนส่ง ประชากรเพิมขึ น ภาวะ
ค่ า ตอบแทนในภาคเกษตรกรรมลดน้ อยลง แหล่ ง งานในภาคการค้ าการบริ การและ
ภาคอุตสาหกรรมมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ให้ คา่ ตอบแทนสูงและมีความแน่นอน ส่งผลให้
เกิดความหลากหลายของการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพประมงในชุมชนถูกลดบทบาทลง
ระบบความสัมพันธ์ ในชุมชนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง มีความสัมพันธ์แบบห่าง
เหิน เป็ นสังคมของคนแปลกหน้ า ซึงเป็ นผลมาจากจากการเป็ นสังคมแบบครอบครัวเดียว และมี
คนแปลกหน้ าเข้ ามาในชุมชนเพิมมากขึ น
การเปลี ยนแปลงทางด้ านต่าง ๆ แสดงให้ เ ห็นอย่างชัดเจนผ่านองค์ประกอบทางด้ าน
กายภาพของชุมชนตามแนวคิดของ Smileles, Conzen, Hiller และ Siksna ทีอธิบายว่าเนื อเมือง
เก่าของชุม ชนจะถูกปรั บเปลี ยนมากที สุดจนเกิ ดเป็ นพื น ที ทีมี องค์ประกอบทางกายภาพที เ ป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตัว ประกอบด้ วยทีพักอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกิดรู ปแบบของมวล
อาคารทีมีความหลากหลาย กระจุกตัวอย่างหนาแน่นจากการแบ่งซอยพื นทีเพือการใช้ ประโยชน์ที
เพิมมากขึ น เส้ นทางหลักของพื นทีทีมีการเข้ าถึงดีจะถูกใช้ ไปในกิจกรรมด้ านการค้ า การบริ การ
เส้ นทางรองและเส้ นทางย่อยจะใช้ ในกิจกรรมทีพกั อาศัย หรื อแบบผสมผสาน เพือให้ เกิดการใช้
ทีดนิ ทีให้ ผลตอบแทนสูงและคุ้มค่ามากทีสดุ
ด้ วยลักษณะต่าง ๆ เหล่านี สอดคล้ องกับลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ
ของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในพัฒนาการช่วงที 2 ยุคของการพึงพาการสัญจรทาง
บกจนนําไปสูก่ ารพัฒนาทางด้ านต่าง ๆ ในพื นทีอย่างเข้ มข้ น
พัฒนาการช่ วงที 3 : ยุคพัฒนาโครงข่ ายการสัญจรทางบก (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2553)
ปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อลักษณะทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในช่วง
พัฒนาการดังกล่าว ขึ นอยูก่ บั ปั จจัยหลัก 5 ประการ คือ
1) การเปลียนแปลงการประกอบอาชีพหลักจากอาชีพค้ าขายเป็ นอาชีพรับจ้ าง
2) การอพยพเข้ าและออกของประชากรและแรงงาน
3) การเกิดขึ นของโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื นทีใกล้ เคียง
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4) ราคาทีดนิ ทีเพิมสูงขึ น
5) แผนและนโยบายการพัฒนาพื นทีของหน่วยงานในพื นทีชมุ ชน
พัฒนาการของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่ได้ มี
การเปลียนแปลงจากยุคของชุมชนในพัฒนาการช่วงที 2 มากนัก เป็ นการเสริ มโครงสร้ างพื นฐาน
หลักเป็ นส่วนใหญ่ ซึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลัก ๆ ของเมืองกระจุกตัวอยู่บริ เวณถนนสุขมุ วิท
และถนนเลียงเมืองเป็ นหลัก มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนืองทังกลุ
 ่มร้ านค้ าทีให้ บริ การใน
ระดับเมื องและระดับย่าน ขณะที เศรษฐกิจ หลักของชุม ชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั ง ทะเล
เปลียนแปลงจากการประกอบอาชีพประมงชายฝั งเป็ นอาชีพรับจ้ างและค้ าขายเป็ นหลัก ผู้คนใน
ชุมชนส่วนหนึงเป็ นแรงงานทีเข้ ามาอาศัยอยู่ในพื นทีเพราะมีค่าเช่าถูกและคุ้มค่ากับค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางไปทํางานยังนอกพื นที โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทีมีอยู่เป็ นจํานวนมากและไม่
ห่างจากชุมชนชายทะเลมากนัก ประกอบกับแหล่งงานทังด้
 านการค้ า การบริ การโดยรอบพื นชุมชน
ทีเกิดขึ นเป็ นจํานวนมาก
ลักษณะทางด้ านสังคม มีลักษณะเป็ นครอบครัวเดียวมากขึ น มีคนแปลกหน้ าเข้ ามาใน
ชุมชนเป็ นจํานวนมาก ลักษณะเป็ นแบบต่างคนต่างอยู่ จะรู้ จักกันเฉพาะผู้ทีอาศัยอยู่ในละแวก
เดียวกันเท่านัน ขณะที การก่อสร้ างสะพานเลี ยบชายฝั งทะเลทีถือเป็ นส่วนหนึงของการพัฒนา
โครงสร้ างพื นฐานของรัฐ เพือบรรเทาปั ญหาการจราจรทีหนาแน่นในพื นทีศนู ย์กลางเมือง และเป็ น
การจํ ากัด การปลูกสร้ างอาคารและที อยู่อาศัย รุ กลํ า ชายฝั ง ทะเลและที ดนิ สาธารณประโยชน์
ของชุมชน แต่ปริ มาณการสัญจรผ่านและเข้ าถึงพื นทีศนู ย์กลางเมืองชลบุรียงั คงมีอตั ราสูง เพราะ
กิจกรรมการค้ าการบริการทีหนาแน่นบริ เวณดังกล่าว ซึงการพัฒนาจะเป็ นไปบริ เวณถนนสายหลัก
โดยรอบชุมชนเป็ นส่วนใหญ่ เพระมีกิจกรรมการค้ าและบริการเกาะกลุม่ กันอยูห่ นาแน่น
ลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิดทีได้ จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเกี ยวข้ องกับการเปลียนแปลงของชุมชนหลังจากทีมีการพัฒนาทางด้ านต่าง ๆ ใน
พื นทีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนลักษณะของการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นกับชุมชนชายฝั งทะเล
อืน ๆ ในประเทศไทย กล่าวคือ การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจจะมุ่งเน้ นไปทีกิจกรรมการค้ า การ
บริ การและอุตสาหกรรมมากว่าการเกษตร มีการประกอบอาชีพทีมี ความหลากหลาย เกิดการ
เคลือนย้ ายประชากรไปมาระหว่างพื นทีทีสร้ างโอกาสในการประกอบอาชีพทีดีกว่า ต่อเนืองไปถึง
ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนทีมีลกั ษณะเป็ นครอบครัวเดียว และเป็ นสังคมของคนแปลกหน้ าทีเข้ า
มาในชุมชนเพิมมากขึ น
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สิงสําคัญอีกประการหนึงคือ ลักษณะทางด้ านกายภาพของชุมชนในปั จจุบนั เป็ นผลมา
จากการพัฒนา การขยายตัวและการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพของชุมชนทังสองยุ

คทีผ่านมา
จนเต็มศักยภาพของพื นทีในปั จจุบนั กลายเป็ นชุมชนทีมีความหนาแน่นไปด้ วยสิงปลูกสร้ างโดย
เฉพาะทีอยู่อาศัยของประชากรวัยแรงงานทีมีคา่ จ้ างราคาถูก สภาพทีอยู่อาศัยทรุดโทรม ขาดการ
ปรับปรุ ง และพัฒ นา เป็ นผลให้ ชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลหรื อศูนย์ กลางเมืองเดิม
บริเวณริมถนนวชิรปราการถูกลดบทบาทลง มีความสําคัญแค่ในระดับย่านย่อย ๆ ของเมือง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Smileles, Conzen, Hiller และ Siksna ทีกล่างถึงลักษณะของ
การใช้ ประโยชน์ทีดินแบบถดถอย กล่าวคือ ในระยะหลังทีเมืองได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มกํ าลัง
และใช้ พืน ทีว่างในเมืองจนหมด ย่านพาณิชยกรรมและทีพักอาศัยมีความหนาแน่นของอาคาร
บ้ านเรื อนจนมีแนวโน้ มทีจะกลายเป็ นชุมชนแออัด ความเป็ นย่านพาณิชยกรรมและทีอยู่อาศัยเริ ม
ลดบทบาทลง มีการรื อ ย้ ายสิงปลูกสร้ าง บ้ างก็ถกู ปล่อยทิ งร้ าง หรื อกลายเป็ นชุมชนแออัดด้ วยมวล
ของอาคารทีหนาแน่นเกินไป เพราะพืน ทีว่างสําหรับการพัฒนาถูกนําใช้ จนหมดและเข้ าสู่ภาวะ
ตกตํา โดยมากมักเป็ นโครงสร้ างเก่าแก่ทรุดโทรม แต่สุดท้ ายมักมีส่วนผสมของโครงสร้ างเก่าทีมี
ประโยชน์ใช้ สอยอย่างใหม่ปะปนกับโครงสร้ างทีเกิ ดใหม่บนแปลงทีดินเก่า ขนาด รู ปร่ าง และ
รูปทรงของมวลอาคารและบล็อกถนนมีความหลากหลาย พื นทีขนาดเล็ก มีความหนาแน่นของ
มวลอาคารมากในขณะทีมีพื นทีวา่ งน้ อยลง
ด้ วยลักษณะต่าง ๆ เหล่านี สอดคล้ องกับลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ
ของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเลในพัฒนาการช่วงที 3 ยุคของการพัฒนาโครงข่ายการ
สัญจรทางบกเพิมเติมเพือแก้ ไขปั ญหาการจราจรในพื นที และจํากัดการบุกรุ กพืน ทีชายฝั งทะเล
ของคนในชุมชน
6.2 การอภิปรายผล
การเปลี ยนแปลงทางด้ านกายภาพกับบทบาททางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี มีการปรับตัวและส่งผลต่อกันอย่างต่อเนือง ซึงจะ
เห็นได้ วา่ ปั จจัยหลักทีสง่ ผลต่อการเปลียนแปลงหรื อพัฒนาการของชุมชนทีสําคัญได้ แก่การพัฒนา
โครงสร้ างพื นฐานในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมทีก่อให้ เกิดการพัฒนาระบบ
โครงสร้ างพืน ฐาน การตังถิ
 นฐานและการขยายตัวของชุมชน สะท้ อนให้ เห็นถึงวิวัฒนาการการ
เจริ ญเติบโตของเมืองทีเกิดจากปรับตัวและพัฒนาไปตามยุคสมัย ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้ างทาง
กายภาพของพื นทีทีต้องปรับตัวเพือรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ น ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และบทบาทของชุมชนทีเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนาพื นที
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จะเห็นได้ ว่าจากพัฒนาการช่วงที 1 ไปสู่พฒ
ั นาการช่วงที 2 ปั จจัยหลักทีส่งผลให้ เกิดการ
เปลียนแปลงของชุมชนคือการเปลียนแปลงจากการประกอบอาชีพประมงมาเป็ นอาชีพค้ าขาย
เป็ นผลสืบเนืองมาจากการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมทางบก การเกิดขึ นของโรงงานอุตสาหกรรม
ตลอดจนการเพิมขึน ของประชากรทีต้องการแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพก่อให้ เกิดการ
ขยายตัวของการตังถิ
 นฐานและการใช้ ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ไปตามการเข้ าถึงทางบกเป็ น
สําคัญ บทบาทของการเป็ นชุมชนประมงดังเดิ
 มจึงถูกลดบทบาทลง สืบเนืองมาจนถึงพัฒนาการ
ช่วงที 3 ลักษณะของการประกอบอาชีพยังคงเป็ นปั จจัยสําคัญทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของ
ชุมชน การประกอบอาชีพประมงถูกลดความสําคัญกลายเป็ นอาชีพรับจ้ างและอาชีพค้ าขายที
สร้ างรายได้ หลักให้ กับประชาชนในชุมชน ทัง แหล่ง งานภายในชุม ชนและนอกชุมชนทีมี ความ
หลากหลาย การใช้ ป ระโยชน์ ที ดิน ประเภทที อ ยู่อ าศัย เกิ ด ความหนาแน่ น ตอบรั บ กับ จํ า นวน
ประชากรทีเพิมมากขึ นในชุมชน
เมือเมืองได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนืองจนเต็มศักยภาพของพื นที ย่อมต้ องเกิดปั ญหาต่าง
ๆ ต่อชุมชน ทัง ปั ญ หาความแออัดของทีอยู่อาศัย การจัดการสิงแวดล้ อม ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการทีไม่เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน เป็ นต้ น ดังนัน การวางแผนพัฒนา
เมืองย่อมต้ องมีการวางแผนสําหรับอนาคตของเมืองด้ วยเช่นเดียวกัน หรื อการวางแผนพัฒนาและ
ฟื น ฟูพื นทีดงั กล่าวให้ กบั มามีชีวิตอีกครัง ภายใต้ การพัฒนาหรื อการเติบโตของเมืองทีเพิมมากขึ น
เรื อย ๆ เพือความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละพื นที
6.3 ข้ อเสนอแนะและการประยุกต์ ใช้ กับชุมชนอืน ๆ
จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี ทัง
ด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยวิธีการวิเคราะห์แผนทีด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(GIS: Geographic Information System) วิธีวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross Table Analysis) และ
การสัมภาษณ์แบบกลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) ตลอดจนข้ อมูลเชิงพรรณนาทีได้
จากเอกสารทีเกียวข้ องกับพื นที ทําให้ สามารถสรุปเป็ นข้ อเสนอแนะได้ ดังนี 
6.3.1 ข้ อเสนอแนะในส่ วนของภาครัฐ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ง ซึงกําหนดให้ มีการบริ หารจัดการชุมชนชายฝั งทะเลอย่างบูรณาการ เพือให้ มีการใช้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอย่างเหมาะสม ยัง ยืนและสมดุลทังทางเศรษฐกิ

จและสังคม โดย
เน้ นทีการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็ นสําคัญ
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2) เสนอแนะให้ มีการจัดทําผังเฉพาะบริเวณชุมชน เพือส่งเสริ มให้ มีการปรับปรุงโครงสร้ าง
พื นฐาน การปรับปรุ งภูมิทศั น์และสถาปั ตยกรรมเก่าทียงั คงหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั เพือคงรักษา
เอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นที
3) เสนอแนะให้ มีการจัดกิจกรรมเพือกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน โดยเฉพาะการประกอบ
อาชีพประมงชายฝั งทะเล เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดประมง การจัดพื นทีขายสินค้ าทะเลทีถูก
สุขลักษณะบริเวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล เป็ นต้ น
4) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ สะพานเลียบชายฝั งทะเลเป็ นแหล่งท่องเทียวพักผ่อน
ทีมีชือเสียง โดยการปรับปรุงภูมิทศั น์และลานกิจกรรมให้ มีความสวยงามสอดคล้ องกับเอกลักษณ์
ของชุมชนประมง และกระจายการบริการรถยนต์ขนส่งสาธารณะขนาดเล็กผ่านเข้ ามาในพื นที
6.3.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง- ต่ อไป
1) ควรมีการประเมินผลหรื อศึกษาผลกระทบของสะพานเลียบชายฝั งทะเลหลังจากทีมี
การเปิ ดให้ บริการ เพือพัฒนา ปรับปรุง หรื อชดเชย ในส่วนทีชมุ ชนได้ หรื อเสียประโยชน์ไป
2) การศึกษาองค์ประกอบของเมืองเก่าทีเป็ นชุมชนชายฝั งทะเล ทังการใช้

ประโยชน์ทีดิน
และอาคาร การวางแผนและพัฒ นาพืน ทีเ พือให้ สอดคล้ องกับยุคสมัยทีเ ปลี ยนแปลง สามารถ
ประยุกต์ผลทีได้ จากการศึกษานําไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาพื นทีชายฝั งทะเลอืน ๆ ให้ มีความ
เหมาะสมกับบทบาทและศักยภาพของเมือง
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แบบสํารวจภาคสนามสําหรับงานวิทยานิพนธ์ ของนิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553
หัวข้ อวิทยานิพนธ์ : พัฒนาการของชุมชนบริ เวณสะพานเลียบชายฝั งทะเล จังหวัดชลบุรี
ผ้ ูดาํ เนินการวิจัย : นางสาวพัชรี ทองอําไพ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมลู : การสํารวจสภาพพื 'นที, การสังเกตการณ์, การสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล/รายกลุม่
บริ เวณทีทําการสํารวจ......................................................วันที..............เวลา............ผู้สาํ รวจ.......................
แบบสํารวจฉบับนี 'เป็ นส่วนหนึง ของงานวิจยั โดยการเก็บข้ อมูลตามสภาพความเป็ นจริ งเพือการวิจยั เชิงวิชาการ
ส่ วนที2 1 ลักษณะสภาพแวดล้ อมของชุมชน
1. รปแบบการตั
ง5 ถิ2นฐานและสภาพอาคารบ้ านเรือน
ู
1.1 ลักษณะของการปลูกสร้ างอาคารริ มชายฝั งทะเล.................................................................................
สภาพพื 'นที......................................................................................................................................
1.2 ลักษณะประเภทของอาคาร.....................................................ความสูง.........เมตร จํานวนชัน........ชั
'
น'
สภาพอาคาร....................................................................................................................................
1.3 ลักษณะหรื อประเภทของการใช้ ทีดินริ มชายฝั งทะเล.............................................................................
สภาพของการใช้ ทดี ินริ มฝั งทะเล.......................................................................................................
1.4 สภาพในปั จจุบนั และปั ญหาทีพบ........................................................................................................
1.5 ลักษณะของการปลูกสร้ างอาคารริ มถนนวชิรปราการ...........................................................................
สภาพพื 'นที......................................................................................................................................
1.6 ลักษณะประเภทของอาคาร.....................................................ความสูง.........เมตร จํานวนชัน........ชั
'
น'
สภาพอาคาร....................................................................................................................................
1.7 ลักษณะหรื อประเภทของการใช้ ทีดินริ มถนนวชิรปราการ......................................................................
สภาพของการใช้ ทดี ินริ มถนนวชิรปราการ...........................................................................................
1.8 สภาพในปั จจุบนั และปั ญหาทีพบ........................................................................................................
2. ลักษณะของการใช้ ประโยชน์ จากทะเล
2.1 ลักษณะของการใช้ ประโยชน์จากชายทะเลเพือ....................................................................................
2.2 สภาพในปั จจุบนั และปั ญหาทีพบ.......................................................................................................
3. ลักษณะและรปแบบของการสั
ญจรในชุมชน
ู
5.1 ลักษณะและรูปแบบการสัญจรทางบก...............................................................................................
5.2 ลักษณะรูปแบบการสัญจรทางนํ 'า......................................................................................................
5.3 ลักษณะของพาหนะทีใช้ ...................................................................................................................
5.4 สภาพในปั จจุบนั และปั ญหาทีพบ......................................................................................................
4. การขยายตัวของพืน5 ที2
4.1 ลักษณะการขยายตัวของอาคารและการใช้ ทีดิน..................................................................................
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4.2 กิจกรรมทีเ พิมขึ 'นจากการขยายตัวของเมือง........................................................................................
4.3 สภาพในปั จจุบนั และปั ญหาทีพบ.......................................................................................................
ส่ วนที2 2 รปแบบทางเศร
ษฐกิจและอาชีพของผ้ ูคนที2อาศัยอย่ ใู นชุมชน
ู
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ.............................................................................................
2. รูปแบบของตลาดและศูนย์กลางทางการค้ า................................................................................................
3. วิถีชีวิตและการพัฒนาทางอาชีพทีมีความผูกพันกับทะเล............................................................................
ส่ วนที2 3 รปแบบความสั
มพันธ์ ของผ้ คู นในชุมชน
ู
1. ลักษณะของความผูกพันร่วมในชุมชน
ลักษณะของกิจกรรม
ในพืน5 ที2

การปะทะสัมพันธ์
และขอบเขตของกิจกรรมที2เกิดขึน5
ใน
ใน
นอก
ครอบครัว ชุมชน
ชุมชน

ลักษณะความสัมพันธ์
ก้ าวหน้ า ถดถอย

หมายเหตุ

หลับนอน
ทํางาน
เรี ยน, การศึกษา
ตลาด, การค้ า
นันทนาการ, สันทนาการ
การบริ การ
การติดต่อสือ สาร
ศาสนา,ขนบธรรมเนียม
ประเพณี, การละเล่นทางนํ 'า
2. ระดับของความผูกพันของผู้คนทีอาศัยอยูร่ ิ มชายฝั งทะเล
รายละเอียด
มาก ปานกลาง น้ อย
เหตุผล
1. การรับรู้และความภูมใิ จในการเป็ นชุมชนริมชายฝั งทะเล
2. ความรู้สกึ ความเป็ นเจ้ าของทีด ิน
3. ความผูกพันกับสภาพอาคารบ้ านเรื อนริ มทะเล
4. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมชุมชนและธรรมชาติ
5. ความรู้สกึ ปลอดภัยภายในชุมชน
6. ลักษณะของความคล้ ายคลึงกันในชุมชน
7. การติดต่อสือ สารหรื อการปะทะกันในชุมชน
8. สรุปภาพรวมความผูกพันและความเป็ นชุมชนริมทะเล
3. ลักษณะประชากรและกลุม่ คนในชุมชน (ศาสนา, เชื 'อชาติ, ภาษา, ความเชือ, การดํารงชีพ)...........................
4. บทบาทหน้ าทีของชุมชน...........................................................................................................................
5. ภาพรวมระดับความผูกพัน.......................................................................................................................
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวพัชรี ทองอําไพ เกิดวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2528 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2550 เกียรตินิยมอันดับ 2 และเข้ า
ศึกษาต่อในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2551

