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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
กรุงเทพมหานครเปนเมืองศูนยกลางของประเทศในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการคา การ
บริการ การผลิต การบริหารปกครอง อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสง ดวยเหตุนี้จึงทําให
กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว กลายเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอยางมาก จึงกอใหเกิด
แรงดึงดูดผูคนมากมายที่มาจากชนบทเขาสูกรุงเทพมหานคร และเมื่อพื้นที่เมืองมีประชากรเขามาอาศัย
อยูอยางหนาแนน อีกทั้งมีการพัฒนาโครงขายคมนาคมดวยการตัดถนนออกไปยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น
ทําใหพื้นที่เมืองขยายตัวออกไปสูยานชานเมืองอยางรวดเร็ว
เมื่อพื้นที่เมืองขยายตัวออกไปไดสงผลใหยานชานเมืองไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเปน
พื้ น ที่ เ มื อ งมากขึ้ น เป น ผลมาจากการขยายตั ว ด า นประชากรของกรุ ง เทพมหานคร ก อ ให เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนการใชที่ดินใหสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
จากพื้นที่เกษตรกรรมเปนที่อยูอาศัย โดยสวนใหญการพัฒนายานชานเมืองไดทําในรูปแบบโครงการ
จัดสรรที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยูเดิมนั้นจะทําการแบงแปลงที่ดินใหเปนแปลงยอย พรอมทั้ง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สวนมากเปนไปในลักษณะของที่อยูอาศัยที่เกิดจากการ
จัดสรรที่ดินเพื่อตอบสนองความตองการและรองรับกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการจัดสรร
ที่ดินยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอไปเรื่อยๆ ทําใหกลายเปนลักษณะเฉพาะตัวของพื้นที่ชานเมืองที่จะตองมี
การจัดสรรที่ดินเปนองคประกอบอยูดวย
จากการที่มีการขยายตัวของโครงการที่อยูอาศัยอยางกระจัดกระจายและไมมีระเบียบแบบแผน
ในยานชานเมือง ซึ่งในปจจุบันพบไดตามแนวถนนหลายสาย โดยเปนการสรางหมูบานจัดสรรที่แยกตัว
ออกจากกัน มีการลอมรั้วปดกั้น และไมมีการเชื่อมตอแตละโครงการเขาดวยกัน เกิดการแยกตัวออกไป
เปนชุมชนโดดเดี่ยว และเมื่อมีโครงการจัดสรรที่ดินอยูรวมกันอยางหนาแนน จะทําใหเกิดเปนกําแพง
ขนาดใหญที่ปดกั้นและปดลอมพื้นที่อื่นๆ จนทําใหเห็นไดชัดเจนวาไดแบงพื้นที่บริเวณยานชานเมือง
ออกไปเปนสวนๆ ถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สงผลตอสังคมโดยตรง เชน ปดกั้นทาง
สัญจรของชุมชนดั้งเดิม ปดลอมที่วางที่ไมไดรับการพัฒนากลายเปนพื้นที่รกราง เปนตน นอกจากนั้นอาจ
เกิดปญหาการจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากขาดโครงขายถนนที่เชื่อมตอเขาดวยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เปน
ปญหาที่เกิดขึ้นในยานชานเมืองในปจจุบัน และไมวาการแยกตัวของโครงการที่อยูอาศัยนั้นจะเกิดมาจาก
สาเหตุของความคิดที่แตกตางกันหรือสาเหตุอื่นๆ ซึ่งลวนกอใหเกิดความไมสัมพันธกันระหวางชุมชน
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และเกิดการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ของตนเอง โดยไมใหความสําคัญตอการพัฒนาโดยรวมของพื้นที่ ทําให
เกิดการใชที่ดินที่ไมมีความเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ ซี่งมาจากการขาดการวางแผนตอการใชพื้นที่
จากปญหาที่ไดกลาวมานั้นจะเห็นไดวาการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมืองที่ขาดการประสาน
การพัฒนารวมกัน ทําใหยานชานเมืองไมไดรับการพัฒนาใหเปนไปอยางเหมาะสม ดังนั้นควรที่จะศึกษา
พัฒนาการของยานชานเมืองจากอดีตจนถึงปจจุบันวาเกิดผลกระทบและปญหาอยางไรตอวิถีชีวิตความ
เปนอยูของคนในพื้นที่ และหาแนวทางการประสานการพัฒนาทางกายภาพระหวางชุมชนที่เกิดขึ้นมา
ใหม เพื่อที่จะสรางชุมชนในยานชานเมืองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยูรวมกันได โดยมีความ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมของยานชานเมืองในปจจุบัน

1.2 คําถามงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพในลักษณะที่ไมไดประสานการพัฒนารวมกันจะสงผลกระทบ
ตอการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมืองของกรุงเทพมหานครอยางไร และมีแนวทางแกไขอยางไร

1.3 สมมติฐานงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ ไดแก การตั้งถิ่นฐานและรูปแบบที่อยูอาศัย การใชประโยชน
ที่ดิน และโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่ ในลักษณะที่ไมไดประสานการพัฒนารวมกันจะสงผล
กระทบตอการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมือง ทําใหเกิดปญหาชุมชนแออัด ปญหาโครงขายการสัญจร
ปญหาการใหบริการสาธารณูปการ และปญหาการเขาถึงพื้นที่ของชุมชนแออัดและพื้นที่ตาบอด โดยใช
แนวทางการแกไขจากแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัย

1.4 วัตถุประสงค
1. ศึกษาวิเคราะหสภาพการพัฒนาของยานที่อยูอาศัยชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
3. ศึ ก ษาวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาย า นที่ อ ยู อ าศั ย ชานเมื อ งของ
กรุงเทพมหานคร
4. เสนอแนะแนวทางการประสานการพัฒนาดานกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 การกําหนดพื้นที่กรณีศึกษา

ในการกํ า หนดพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา ควรทํ า การศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาย า นชานเมื อ งของ
กรุงเทพมหานครตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการกระจายตัวของประชากรที่เกิดขึ้นในยานชาน
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เมืองจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีหลักการการเลือกพื้นที่ คือ เลือกพื้นที่ที่มีอัตราการเพิ่มประชากรที่อยู
ในระดับสูงเปนพื้นที่กรณีศึกษา เนื่องจากพื้นที่ที่มีอัตราการเพิ่มประชากรในระดับสูงนั้นแสดงใหเห็นวา
พื้นที่บริเวณนั้นมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมากและเกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยมากขึ้นตามไปดวย
เชนกัน จากการพัฒนานี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพในบริเวณยานชานเมืองและทําให
เห็นถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาไดอยางชัดเจนกวาพื้นที่บริเวณอื่นๆ จึงทําใหพื้นที่ที่มีอัตรา
การเพิ่มประชากรที่อยูในระดับสูงเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนายานที่อยู
อาศัยชานเมือง โดยจะกลาวถึงการกําหนดพื้นที่กรณีศึกษาในบทที่ 4 ตอไป
1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษานี้มีขอบเขตดานเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของการพัฒนาที่อยูอาศัย
ยานชานเมือง โดยการศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุและผลกระทบ แลวเสนอแนวทางการประสานการพัฒนาระหวางชุมชนเพื่อ
การพัฒนายานชานเมือง โดยผานกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง โดยมีขอบเขตดานเนื้อหา คือ
- ศึกษาลักษณะของโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยที่พัฒนาในยานชานเมืองปจจุบัน
- ปญหาที่เกิดจากโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยในยานชานเมืองปจจุบัน
- เสนอแนวทางการออกแบบเพื่อแกปญหาและสรางเชื่อมโยงโดยรอบกับบริบทรอบขางในยาน
ชานเมือง

1.6 ขั้นตอนดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนและประเด็นปญหาของพื้นที่กรณีศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัว
ของเมืองและการพัฒนายานชานเมือง เพื่อทําความเขาใจกับสภาพทั่วไปของพื้นที่จากอดีตถึงปจจุบัน
2. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี กฎหมาย นโยบาย แผนงาน มาตรการทางผังเมือง ตลอดจน
กรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขยายตั ว ของเมื อ งและการพั ฒ นาย า นชานเมื อ ง เพื่ อ กํ า หนดกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา
3. สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลของสภาพพื้นที่ในประเด็นหลักตามกรอบแนวความคิด
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ
3.1.1 ขอมูลสถิติและเอกสารอางอิงทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่กรณีศึกษาจากหนวยงานของราชการและสถาบันตางๆ ไดแก
- สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร
- สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานสถิติแหงชาติ
- การเคหะแหงชาติ
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- กรมที่ดิน
ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลดานประชากร ขอมูลชุมชนและที่อยูอาศัย ขอมูล
โครงการจัดสรรที่ดิน รวมไปถึงขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะนํามาใช
อางอิงประกอบการศึกษาพื้นที่ และอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
ตางๆ
3.1.2 แผนที่และภาพถายทางอากาศ จากหนวยงานของราชการและสถาบัน
ตางๆ ไดแก กรมแผนที่ทหาร และสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวย
แผนที่และภาพถายทางอากาศของพื้นที่ศึกษาในอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อที่จะนํามาใช
เปนแผนที่ฐานในการศึกษาพื้นที่
3.2 ขอมูลปฐมภูมิ
3.2.1 การสังเกตการณ สังเกตลักษณะทางกายภาพของสภาพปจจุบันใน
พื้นที่กรณีศึกษาและบริเวณรอบๆ โดยการสังเกตและบันทึกขอมูลลงบนแผนที่สํารวจ
และการบันทึกภาพ ซึ่งสังเกตขอมูลเกี่ยวกับการใชพื้นที่ตางๆ ระบบการขนสงและการ
เขาถึงพื้นที่ ตลอดจนสภาพปญหาเบื้องตน
4. ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลพื้นที่กรณีศึกษาโดยการสรางฐานขอมูลในเชิงแผนที่ แผนภูมิ
และตาราง เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการทางกายภาพที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของคน
พื้นที่และหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนายานชานเมือง
5. วิเคราะหขอมูลทั้งจากขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเพื่อสรุปปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการที่อยูอาศัยในยานชานเมือง
6. กํ า หนดบทบาทและเป า หมายในการพั ฒ นาย า นชานเมื อ ง พร อ มทั้ ง เสนอแนวทางการ
ประสานการพัฒนาทางดานกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมือง โดยจะเปนการจัดระเบียบ พัฒนา
สภาพแวดลอม รวมทั้งพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเหมาะสมกับชุมชน เพื่อสรางความ
เชื่อมโยงและความสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมของยานชานเมือง
7. นํ า เสนอแผนและขั้ น ตอนเบื้ อ งต น สู ก ารนํ า ไปปฏิ บั ติ พร อ มทั้ ง สรุ ป ผลการศึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของยานชานเมือง
2. ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนายานชานเมือง
3. ทราบถึงลักษณะทางกายภาพที่มีความเหมาะสมตอการประสานการพัฒนาของที่อยูอาศัย
ในยานชานเมือง

5

4. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนายานชานเมืองใหเกิดการพัฒนารวมกันของชุมชนที่อยูอาศัย และ
สามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่ที่มีปญหาและศักยภาพเชนเดียวกัน

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การเติบโตและการขยายตัวของเมืองเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดในทุกพื้นที่จากปจจัยหลาย
ประการ ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งอิทธิพลของปจจัยดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของเมือง จากเดิมที่มีการพัฒนาอยูเฉพาะบริเวณพื้นที่เมือง ไดมีการแผขยายออกไปสูยานชาน
เมืองมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งการพัฒนาระบบคมนาคมที่ดีขึ้น ทําให
พื้นที่เมืองแผขยายออกไปสูยานชานเมืองไดอยางรวดเร็ว จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอการพัฒนายานชานเมืองเปนอยางมาก จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนายานชานเมือง เพื่อที่จะนําไปกําหนด
แนวทางในการศึกษาตอไป

2.1 ความหมายและความสําคัญของยานชานเมือง
ชานเมือง (Suburban) คือบริเวณสวนหนึ่งที่อยูในเขตรอบนอกของเมือง เปนแหลงที่ประชากร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีประชากรอาศัยอยูรวมกันหนาแนนนอยกวาเมืองแตมากกวาชนบท เปนพื้นที่ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูระหวางเมืองกับชนบท โดยชานเมืองเปนเขตที่สามารถเปลี่ยนมาเปนภาวะแบบ
เมืองไดงายและมีการพัฒนาที่รวดเร็วกวาสวนอื่นๆ เพราะภาวะเดิมจากชนบทจะมีลักษณะเปนพื้นที่
เกษตรกรรมและมีสิ่งกอสรางนอย ทําใหโอกาสการพัฒนาเปนเมืองเกิดขึ้นไดงายกวาที่จะไปแทรกตัวใน
สวนกลางของเมือง มีความหลากหลายไมวาจะเปน ชุมชนเกษตรกรรม ยานที่พักอาศัยใหม ยานพาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม ในสวนของลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม จะไดรับอิทธิพลมาจาก
เมืองมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตอเกี่ยวของในชีวิตประจําวันกับเมืองในทุกๆ ดาน

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมือง
ในอดีตยานชานเมืองนั้นมักจะมีสภาพที่เปนชนบท โดยสวนมากมีที่อยูอาศัยและที่ทํางานอยูใน
บริเวณเดียวกันหรืออยูใกลกัน จึงทําใหการไปมาติดตอระหวางเมืองกับชนบทมีนอย สงผลใหยานชาน
เมื อ งในสมั ย ก อ นยั ง คงสภาพเป น ชนบทอยู แต ใ นชว งเวลาต อ มาเมื่ อพื้ น ที่ เมื อ งเกิ ดการเพิ่ ม จํา นวน
ประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหพื้นที่เมืองมีความหนาแนนเพิ่มมากขึ้นเกิดความแออัด ประกอบกับความ
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วของระบบคมนาคม ไมวาจะเปนยานพาหนะหรือโครงขายการสัญจร ทําให
ประชากรเริ่มอพยพออกมาอาศัยอยูนอกพื้นที่เมืองมากขึ้น โดยจะอาศัยอยูตามบริเวณเสนทางโครงขาย
การสัญจร ทําใหพื้นที่เมืองขยายตัวออกไปอยางรวดเร็วตามเสนทางโครงขายการสัญจรไปสูยานชาน

7

เมือง อัตราการเพิ่มของประชากรในยานชานเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เกิดการการเปลี่ยนแปลงบริเวณ
ยานชานเมืองจากเดิมที่มีสภาพเปนชนบท โดยไดรับการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น มีการใชที่ดินและรูปแบบ
การใชพื้นที่ที่หลากหลายเพื่อรองรับกับความตองการของประชากรที่อาศัยอยูในยานชานเมือง ในสวน
ของลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไดรับอิทธิพลจากพื้นที่เมืองมากขึ้น เนื่องจากมีการ
ติดตอเกี่ยวของในชีวิตประจําวันกับเมืองในทุกๆ ดาน โดยปรากฏการณการพัฒนายานชานเมืองนี้
สามารถพบไดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูมาก และไดมีนักวิชาการศึกษา
เกี่ยวกับปรากฏการณการพัฒนายานชานเมืองไวโดยเปนแนวความคิดที่สําคัญ 4 แนวความคิด ไดแก
Dispersed City, Edge City, Peripheral Model และเมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl)
2.2.1 Dispersed City
Melvin M. Webber (1997) ไดคาดการณเอาไวในป ค.ศ.1962 วารูปแบบการตั้งถิ่นฐานใน
อนาคตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะมีลักษณะกระจายตัวออกไปจากเนื้อเมืองเดิมและมี
รูปแบบการใชพื้นที่ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
ทางดานการคมนาคมและการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมออกไป
การตัดถนนออกไปเพื่อเชื่อ มโยงกับ เมืองอื่น ๆ หรือการพัฒนาโครงขายการติดต อสื่อสารในรูป แบบ
อินเตอรเน็ท ลวนแตเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเราสามารถเดินทางออกมาจากตัวเมืองไดไกลมากขึ้น อีก
ทั้งจากการเปลี่ยนของสังคมที่ไดสงเสริมใหประชากรไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เกิดเปนประชากรชั้นกลางที่
มีรายไดที่สูงขึ้นพอที่จะสามารถออกไปใชชีวิตอยูที่ชานเมืองได ซึ่งขอดีจากการที่อยูบริเวณชานเมือง คือ
ไดอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมเปนธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเดินทางเขามาใน
เมืองไดอยางสะดวกสบาย ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงผลใหตัวเลือกในดานที่อยูอาศัยขยายตัวกวางมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับลักษณะทางประชากรที่มีความตองการที่หลากหลายออกไป อันเนื่องมาจากความ
ซับซอนที่เกิดขึ้นทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ถึงอยางไรก็ตามก็ไดมีการออกมาวิพากษวิจารณกันวาการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองใหเปนยานที่
อยูอาศัยถือวาเปนการใชทรัพยากรที่ไมเกิดประโยชน เพราะวาพื้นที่ชานเมืองมีความเปนธรรมชาติและมี
ดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม และถาหากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ก็จะทําใหเกิดผล
กระทบมาสูพื้นที่ชานเมืองและไมสามารถที่จะกลับมาเปนอยางเดิมได ดังนั้นยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังใชที่ดิน
สําหรับการทําเกษตรกรรมมากกวาที่จะพัฒนาพื้นที่ใหเปนโครงการที่อยูอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม
แตก็ยังไมมีคําตอบที่แนชัดวาการพัฒนาพื้นที่บริเวณชานเมืองจะเปนการพัฒนาที่ไมมีประโยชน ทําให
บางพื้นที่มีการพัฒนาพื้นที่ที่นอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม ตามความสามารถของการเขาถึงและ
จุดประสงคของการใชพื้นที่
ดังนั้นการวางแผนสําหรับการพัฒนายานชานเมืองจะตองคํานึงถึงรูปแบบการใชที่ดิน กิจกรรม
และกลุมคนที่มีความตองการหลากหลายรูปแบบทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งจะไมมีรูปแบบตายตัวที่จะ
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นําไปใชกับทุกที่ได เพราะแตละพื้นที่จะมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกันไป ทําใหเราตอง
ศึกษาถึ งความแตกต างของผูใ ชพื้ นที่ แตล ะประเภท เพื่อ สร างเหตุ ผลและหาความเหมาะสมในการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่ชานเมืองที่ดีตอไป
2.2.2 Edge City
Scheer และ Petkov (1998) ไดทําการศึกษาวิวัฒนาการและวิเคราะหลักษณะของ Edge City
ในบริเวณพื้นที่พาณิชยกรรม ไดแก Irvine California, Schaumburg Illinois และ Bellevue
Washington ซึ่งสามารถหาลักษณะเฉพาะของ Edge City ได 3 ประการที่แตกตางจากศูนยพาณิชย
กรรมแบบเดิม

ภาพ 2.1 แผนที่และภาพถายทางอากาศของเมือง Irvine, Schaumburg และ Bellevue
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
1. โครงขายถนน
ลักษณะโครงขายถนนของ Edge City จะตัดถนนบริเวณรอยตอแปลงที่ดินที่มีขนาดใหญ เมื่อ
ถึงเวลาที่จะมีการพัฒนาก็จะตัดถนนเพิ่มแบงพื้นที่ยอยลงไปตามแผนที่ไดวางเอาไว ซึ่งไมไดคํานึงถึง
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ปริมาณการจราจรมากนักเพราะมีลักษณะแปลงที่ดินที่แตกตางกันออกไป โดยโครงขายถนนนี้จะชวยทํา
ใหแปลงที่ดินมีขนาดที่เหมาะสมกับการพัฒนาและยังเปนการสรางการเขาถึงใหกับพื้นที่ดวย เมื่อได
แปลงที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมแลวจะถือวาเปนการบรรลุเปาหมาย ทําใหโครงขายถนนหยุดการพัฒนา
เพื่อที่จะทําการสรางอาคารตอไป
2. ขนาด
ดวยเหตุที่แปลงที่ดินทุกแปลงลวนตองการทางเขา-ออก ที่จอดรถ สวนหยอม และอาจจะตองมี
ประตูที่มียามรักษาความปลอดภัยอยู ซึ่งเปนลักษณะทั่วๆ ไปของ Edge City ทําใหตองใชพื้นที่และ
ทรัพยากรมากกวาปกติ โดยถาหากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่จะทําใหสงผลกระทบตอ
องคประกอบอื่นๆ เชน ระยะหางระหวางทางออกสูทางพิเศษ ขนาดของทางแยก ความกวางของถนน
ขนาดของแปลงที่ดิน และขนาดของอาคาร ที่จะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดิน
3. ความเปนอิสระจากกันของถนน แปลงที่ดิน และอาคาร
สําหรับพื้นที่พาณิชยกรรมของ Edge City ยังขาดความเปนระเบียบที่มาจากการแยกถนน ที่ดิน
และอาคารออกจากกั น ทั้ ง ขนาดและรู ป ร า งของที่ ดิ น ที่ อ าจจะมี ข นาดใหญ ห รื อ มี รู ป ร า งผิ ด ปกติ
ความสัมพันธระหวางแปลงที่ดินที่มีตอถนนที่เกิดขึ้นโดยไมไดวางแผน รวมไปถึงอาคารและภูมิทัศนที่
ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะที่เฉพาะตัวและมีความแตกตางกัน โดยกอสรางในพื้นที่ที่กวางใหญและ
ไมจํากัดตอรูปแบบสถาปตยกรรม ทิศทางการวางตัวอาคาร และกฎหมายในการควบคุมอาคารตางๆ ทํา
ใหขาดความรับรูถึงความเปนสถานที่ไป

ภาพ 2.2 วิวฒ
ั นาการโครงขายถนนของเมือง Irvine, Schaumburg และ Bellevue
(ที่มา: Journal of the American Planning Association 64, No. 3)
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2.2.3 Peripheral Model
Chauncy Harris และ Edward Ullman (1997) ไดรวมกันเสนอแบบจําลองของเมืองขึ้นมาใหม
ซึ่งแตกตางจาก Concentric Zone Theory, Sector Theory และ Multiple Nuclei Theory ที่เปน
แบบจําลองแสดงถึงรูปแบบการใชพื้นที่และการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเขตเมือง ในสวน
ของ Peripheral Model จะเปนการอธิบายถึงพื้นที่ที่อยูโดยรอบเขตเมืองแตอยูนอกศูนยกลางเมือง โดย
ตางจากแบบจําลอง Concentric Zone ที่ไมไดกําหนดความสัมพันธภายในศูนยกลางเมืองที่ชัดเจน แต
แบบจําลอง Concentric Zone ก็มีความสัมพันธกับสวนตางๆ ที่อยูรอบนอก ซึ่งประกอบดวยชุมชนที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เปนการพัฒนาขึ้นมาใหมและการปรับเปลี่ยนจากเดิม
โดยจะเกาะตัวอยูที่บริเวณเสนรอบวงที่เปนถนนวงแหวนรอบนอก บริเวณโดยรอบถนนวงแหวนนั้นสวน
ใหญจะเปนพื้นที่โลงวางขนาดใหญ มีลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และลักษณะที่อยูอาศัยที่มีความ
คลายคลึงกัน จากการที่อยูหางไกลศูนยกลางเมืองก็ทําใหหางไกลจากปญหาที่เกิดจากในเมืองเชนกัน
เชน ปญหาจราจร ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสังคม เปนตน ทําใหรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สวนใหญจะ
พัฒนาเปนยานที่อ ยูอาศัยที่ตองการความสงบและสภาพแวดลอมที่ดี ในรูปแบบบานเดี่ยวหรือเปน
หมูบานจัดสรร แตในชวงระยะหลังไดมีการทําใหพื้นที่โครงการมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้น เชน ทะเลสาบ
เนินดิน เปนตน หรือมีสโมสรอยูภายในหมูบานจัดสรรเพื่อโนมนาวใจผูที่กําลังหาที่อยูอาศัย นอกจากจะมี
ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ เ กาะตั ว ไปตามถนนวงแหวนนี้ แ ล ว ยั ง มี แ หล ง งานและพื้ น ที่ ธุ ร กิ จ บริ ก าร ได แ ก
หางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา อาคารสํานักงาน ศูนยนันทนาการ สนามบิน อยูตาม
ถนนวงแหวนรอบนอกอีกดวย

ภาพ 2.3 แบบจําลองของ Concentric Zone Theory, Sector Theory และ Multiple Nuclei Theory
(ที่มา: Readings in Urban Geography)
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ภาพ 2.4 Peripheral Model
(ที่มา: Planning and Urban Design Standards)
2.2.4 เมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl)
ปจจุบันการพัฒนายานชานเมืองนี้กระจายออกไปจากพื้นที่เมืองมากขึ้น ขยายตัวออกไปตาม
แนวถนนในรูปแบบของเมืองที่กระจัดกระจาย (Urban Sprawl) โดย Richardson and Gordon (2001),
Randolph (2004) นักผังเมืองที่เชี่ยวชาญดานการวางแผนการใชประโยชนที่ ดินเพื่อรัก ษา
สภาพแวดลอม (Environmental Land Use Planning) และองคการสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป The
European Environmental Agency (2006) ไดอธิบายวาการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl)
เปนลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่ขยายเขาไปในยานชานเมืองซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนนอย
และเปนพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมและพื้นที่ที่ตองการอนุรักษ อยางไรก็ตาม Soule (2007) ไดใหคําจํากัด
ความเพิ่มเติมวาพื้นที่กระจัดกระจายควรหมายรวมถึงพื้นที่พัฒนาใหมบริเวณแนวขอบเมืองหรือพื้นที่
กาวกระโดดไปจากศูนยกลางของเมืองที่ใชรถยนตสวนบุคคลเปนพาหนะหลักในการสัญจร หรือที่อยู
อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวที่ตั้งอยูนอกเขตการพัฒนา
การกระจัดกระจายของเมืองเกิดจากการเติบโตและกระจายตัวของชุมชนเปนไปตามสภาวะทาง
เศรษฐกิจ โดยเปนการขับเคลื่อนจากการตลาด มากกวาการตอบสนองความตองการของประชาชนที่อยู
อาศัยทั่วไป นอกจากนั้นแลวการวางแผนและควบคุมการใชที่ดินที่ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดพื้นที่เมือง
ที่ไมตอเนื่องกัน กระจัดกระจายตามแนวถนน และกระโดดขามไปยังพื้นที่ใหม ซึ่งยากตอการวางแผน
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อตอบสนองความตองการของประชากรอยางมีคุณภาพ
โดย Vermont Forum on sprawl (1998-2006) และ Ewing (1997), อางใน นภาพร บรรพต
(2550) และ ธนิชา นิยมวัน (2551) ไดกําหนดลักษณะการเติบโตแบบกระจัดกระจายไว ดังนี้
- การพัฒนาไปตามแนวถนนและกระจัดกระจาย (Strip and Scattered development)
- การพัฒนาเปนแบบกาวกระโดดขาดความตอเนื่อง (Leapfrog development)
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- พื้นที่มีอยูในเนื้อเมืองที่ขยายตัวออกไปตามยานชานเมืองมีความหนาแนนต่ําเมื่อเทียบกับใจ
กลางเมืองเดิม
- การใชที่ดินเกินความจําเปน
- การรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง
- การพัฒนาพื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยวบนแปลงที่ดินขนาดใหญ
รวมกันเปนกลุมในลักษณะโครงการหมูบานจัดสรร โดยไมมีการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นที่ไมใชที่อยู
อาศัยเจือปน
- การขาดแคลนพื้นที่สาธารณะและศูนยบริการชุมชน นอกจากนั้นแลวยังมีลักษณะที่แยกตัว
ออกจากกันและไมมีความเชื่อมโยงกัน
- การขาดทางเลือกในการเดินทาง
ลักษณะขางตนเปนคุณสมบัติการขยายตัวของเมืองแบบกระจัดกระจาย ซึ่งสามารถสรุปวาเปน
การแผขยายที่ขาดความตอเนื่องกับพื้นที่เมืองเดิม เนื่องจากเปนการพัฒนาที่ไมไดรับการวางแผนและ
ควบคุมซึ่งเกิดขึ้นบริเวณชานเมือง หรือเปนการขยายตัวไปตามเสนทางคมนาคมผานเขาไปยังพื้นที่
เกษตรกรรมชานเมือง โดยลักษณะการตั้งถิ่นฐานเปนไปอยางเบาบาง และประชากรสวนใหญพึ่งพาการ
สัญจรดวยรถยนตสวนบุคคล
ชนิดของการแผขยายเมืองอยางไมเปนระเบียบ
Mujtaba (1994) กลาววา การแผขยายเมืองอยางไมมีระเบียบไมมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นอยูกับ
บริบทของแตละเมืองและสถานการณที่เกิดขึ้นแตจะมีลักษณะเฉพาะตัวในตอนเริ่มที่จะเกิดการแผขยาย
ไปตามยถากรรม ซึ่งจากความแตกตางนี้จะชวยใหสามารถจําแนกรูปแบบของการแผขยายเมืองอยางไม
เปนระเบียบได โดยการจําแนกลักษณะของการแผขยายเมืองอยางไมเปนระเบียบจะอยูบนพื้นฐานของ
คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะซึ่งมีดังตอไปนี้
1. จําแนกตามการเจริญเติบโตแบบเรขาคณิต แบงได 2 ประเภท
1.1 แบบเสนตรง การขยายตัวของสิ่งปลูกสรางจะเปนแนวยาวไปตามถนนหรือเสนทาง
คมนาคมสายหลัก แมน้ํา คลอง
1.2 แบบไมเปนเสนตรง ไมสามารถอธิบายไดในลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต
2. จําแนกตามความหนาแนนของพื้นที่สิ่งปลูกสราง แบงเปน 2 ประเภท
2.1 แบบศูน ย ก ลาง/มีค วามต อ เนื่อ ง ไม มี ชอ งว างระหว า งพื้น ที่ สิ่ งก อ สรา ง อาคาร
กระจุกตัวลักษณะเปนกลุมเปนกอน
2.2 แบบกระจาย/ไมมีความตอเนื่อง ขอบเขตไมมีลักษณะที่แนนอน ไมจํากัดหรืออาจ
เรียกวา การพัฒนาแบบกาวกระโดด
3. จําแนกตามความเกี่ยวกันกับธรรมชาติหรือมนุษย แบงเปน 2 ประเภท
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3.1 แบบธรรมชาติ เปน การเติ บ โตตามธรรมชาติ สิ่ ง ที่ ม าควบคุ ม คื อลั ก ษณะตาม
ธรรมชาติ ไดแก ภูเขา ทะเล แมน้ํา ที่ราบ
3.2 แบบกําหนด ควบคุม เปนการเจริญเติบโตแบบมีการแทรกแซงเกี่ยวพันกับมนุษย
เชน มีการวางแผนในการตัดถนน
4. จําแนกตามขอบเขตการปกครองแบงเปน 2 ประเภท
4.1 แบบเหนือขอบเขตการปกครอง คือ พื้นที่สิ่งปลูกสรางรุกล้ําขามพื้นที่ขอบเขตการ
ปกครอง
4.2 แบบภายใต ข อบเขตการปกครอง คือ พื้ น ที่สิ่ ง ปลู กสร า งมี ก ารเจริ ญ เติบ โตอยู
ภายใตขอบเขตการปกครองเดียวกัน ไมมีการรุกล้ําไปยังเขตอื่น
การกําหนดตัวชี้วัดการแผขยายของเมืองอยางไมเปนระเบียบ
Edwig (1994) ไดทําการศึกษาเรื่องการกําหนดตัวชี้วัดการขยายตัวของเมืองและผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ 83 เมืองในสหรัฐอเมริกา ปจจัยที่ใชในการศึกษา คือ ความ
หนาแนนของที่อยูอาศัย โดยความสัมพันธของขนาดและความหนาแนนเปนสิ่งสําคัญที่ชี้ใหเห็นการ
กระจายตั ว ของประชากรและรวมกั น เป น เมื อ งในลํ า ดั บ ศั ก ย ต า งๆ ความหนาแน น จะช ว ยชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสัมพันธระหวางพื้นที่ปลูกสรางกับพื้นที่เวนวาง ทําใหสามารถอธิบายถึงความแตกตางลักษณะใน
แตละยานไดยานชัดเจน เชน ยานที่พักอาศัยชานเมืองกับยานที่อยูอาศัยใจกลางเมือง (วรรณศิลป พีร
พันธ, 2527) นอกจากนี้ยังบงบอกถึงระดับการใหบริการในชุมชน ไดแก รานคา โรงเรียนเล็กๆ และการ
ใหบริการเสนทางสัญจร เปนตน
นอกจากนี้งานวิจัยสวนใหญในตางประเทศจะใชผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ Urban
Sprawl เปนตัวชี้วัด (Bolioil, 2001) ซึ่งไดกลาวมาแลวมากมายในขางตนซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ จะใช
ตัวชี้วัดการเกิดปรากฏการณ Urban Sprawl ดั้งนี้
1. ความหนาแนน
2. การพัฒนาตามแนวถนน (Ribbon Development)
3. การพัฒนาเปนแบบกาวกระโดด พัฒนาเปนหยอมๆ ขาดความตอเนื่อง
4. การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม

2.2.5 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาในยานชานเมือง
จากการขยายตัวของพื้นที่เมืองและการพัฒนาพื้นที่ชนบทโดยรอบใหเปนพื้นที่เมือง ทําใหเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการพัฒนายานชานเมืองโดย สุวัฒนา ธาดานิติ (2539) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่
มีผลตอการพัฒนายานชานเมืองโดยพิจารณาเปน 2 ลักษณะของแรงกระทําที่มีผลตอยานชานเมือง
ไดแก
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1. ปจจัยแรงบุก (Inversion force) เปนปจจัยที่ผลักดันการพัฒนาในยานชานเมืองใหมีสภาพ
เปนพื้นที่เมือง ทั้งนี้อาศัย
1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดานสาธารณูปโภค ไดแก การสราง
ถนน จะทําให เกิดการพัฒนาตลอดตามแนวถนน และถนนยังเปนปจจัยชี้ นําการพัฒ นาให
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หากพื้นที่นั้นพรอมไปดวยความสะดวกทางดานไฟฟา น้ําประปา พื้นที่
ดังกลาวนั้นจะจัดไดวาเปนพื้นที่ที่มีความเจริญ นอกจากนี้แลวการบริการดานสาธารณูปการยัง
เปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ที่สําคัญดวย
1.2 นักพัฒนา (Developers) เปนผูลงทุนซื้อที่ดินที่มีโครงการสรางถนนผานพื้นที่นั้นๆ
อีกทั้งมีการเก็บพื้นที่เพื่อการเก็งกําไร ลักษณะของนักพัฒนาจะอยูในภาคธุรกิจเอกชน ไดแก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จัดสรรที่ดิน ฯลฯ
1.3 มาตรการการควบคุมพื้นที่ของรัฐบาล โดยมาตรการบางมาตรการมีลักษณะที่ไม
ชัดเจน เปดโอกาสใหแกนักพัฒนาใชชองวางทางกฎหมาย พัฒนาพื้นที่ใหมีลักษณะตามที่
นักพัฒนาตองการ โดยปราศจากการควบคุมดูแลจากภาครัฐ ที่จะตองเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสม
ทั้งนี้แรงบุกมีผลอยางมากเมื่อจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความหนาแนนประชากรสูงในเขต
พื้นที่เมือง ดังนั้นความตองการพื้นที่ (Spatial demand) โดยเฉพาะยานชานเมืองเปนพื้นที่ที่มีความ
ตองการสูงเพื่อนํามาจัดสรางที่อยูอาศัย จากขอจํากัดของพื้นที่ในเขตเมืองที่มีพื้นที่จํากัดและมีราคาสูง
มาก จึงเกิดความตองการพื้นที่ในยานชานเมืองที่มีราคาต่ํากวาและมีพื้นที่อีกเปนจํานวนมากพอที่จะ
พัฒนาได พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองจึงลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว
2. ปจจัยแรงตาน (Resistant force) เปนปจจัยที่ตานการพัฒนาที่ไมเปนระเบียบ เพื่อไมใหพื้นที่
เกษตรกรรมชานเมืองลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ที่พัฒนาในลักษณะกระจัดกระจาย
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหแกพื้นที่ แรงตานจึงเปนปจจัยที่จะ
ควบคุมการพัฒนาใหเปนไปอยางเปนลําดับ ขั้นตอน ทั้งนี้แรงตานตองอาศัย
2.1 เจาหนาที่จากภาครัฐบาล เปนเจาหนาที่ที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการควบคุมดูแล
พื้นที่ตามกฎหมายผังเมือง และจะตองรักษาระเบียบแบบแผนนโยบายตลอดจนมาตรการอยาง
เครงครัด เพื่อจัดระบบการใชประโยชนที่ดินใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมใหเปนไปตามผัง
เมืองรวม
2.2 นักวางแผน (Planners) เปนผูศึกษาขอมูลทางดานผังเมืองอยางละเอียด รวมทั้ง
ศึกษางานวิจัยโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อนํามาประกอบการวางแผนเพื่อใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดทางดานผังเมือง รวมทั้งการเสนอแนะวิธีและมาตรการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2.3 ประชาชนและเกษตรกรผูเปนเจาของพื้นที่ จะเปนผูที่ตอตานการพัฒนาที่กอใหเกิด
ผลเสียตอสวนรวมและทองถิ่น
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ปจจัยแรงตานที่นํามาใชตองอาศัยเครื่องมือ นั่นคือกฎระเบียบและขอบังคับที่จะควบคุมดูแลให
เปนไปตามผังเมือง ซึ่งสามารถสงผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบ
ผลกระทบทางดานบวกที่เกิดขึ้นไดแก การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่อยูอาศัย บานเรือน การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เมืองนอกจากนี้เกษตรกรเจาของที่ดินที่ขายจะมีฐานะดีขึ้นเนื่องจากการขายที่ดิน
ผลกระทบดานลบ ไดแก การสูญเสียพื้นที่เกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ การจัดสรรที่ดินนอก
ระบบที่ขาดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหแกพื้นที่จัดสรรนั้น ปญหาสิ่งแวดลอมถูกทําลาย และ
ปญหาพื้นที่ที่ถูกละทิ้งไมไดใชประโยชน
2.2.6 ผลกระทบของการเติบโตแบบกระจัดกระจาย
การกระจัดกระจายของเมืองไดกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานกายภาพและดานคุณภาพชีวิต
ของผูอยูอาศัยโดย Vermont Forum on Sprawl (1998-2006), Harry W. Richardson and Peter
Gordon (2001) และ John Randolph (2004) ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบของการเติบโตแบบกระจัด
กระจายและสามารถสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นไดดังนี้
1. เกิดการรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองและพื้นที่ปาธรรมชาติ โดยเริ่มจากการที่ถนนเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเมืองมากขึ้น ทําใหพื้นที่เมืองแผขยายไปในทางราบอยางรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ปาโดยรอบ สงผลใหสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติถูกทําลาย ซึ่งในปจจุบันพื้นที่เหลานี้ไดถูกเปลี่ยนไปเปนที่อยูอาศัยหรือพื้นที่
รกรางอยางรวดเร็ว
2. การวางแผนพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนไปดวยความ
ยากลําบาก เนื่องจากการพัฒนาแบบกระจัดกระจายหรือแบบกาวกระโดดทําใหเมืองหรือชุมชนขาด
ความต อ เนื่ อ งกั น ไม มี ศู น ย ก ลางที่ ชั ด เจน ทํ า ให สู ญ เสี ย งบประมาณในการวางแผนพั ฒ นาการใช
ประโยชนที่ดิน การลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนจํานวนมากเพื่อที่จะใหบริการได
อย า งครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ หรื อ ในบางกรณี ที่ บ างพื้ น ที่ ข าดแคลนสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวนั้นไมมีความคุมคาในการลงทุนดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. เกิดความไมสอดคลองกันของการดํารงชีวิตระหวางชุมชนดั้งเดิมกับชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม
โดยมีลักษณะการดํารงชีวิตแบบตางคนตางอยู มีการพึ่งพาอาศัยกันนอย ขาดการปฏิสัมพันธกันของคน
ในชุมชน ซึ่งจะทําใหสูญเสียความรูสึกความเปนชุมชนไปกลายเปนชุมชนที่ไมเขมแข็ง
4. เกิดความไมสะดวกในการเดินทางและเขาถึงพื้นที่เนื่องจากขาดทางเลือกในการเดินทาง โดย
การพัฒนาแบบกระจัดกระจายหรือแบบกาวกระโดดนั้นทําใหระยะทางระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน
หรือที่อยูอาศัยกับศูนยกลางชุมชนมีระยะทางที่ไกลกัน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการขี่จักรยานหรือการเดินเทา
นอกจากนั้นแลวระยะทางที่ไกลกันทําใหไมคุมคากับการลงทุนระบบขนสงสาธารณะ ดวยเหตุนี้ทางเลือก
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ของการเดินทางในพื้นที่แผขยายจําเปนที่จะตองใชรถยนตในการเดินทางเพียงอยางเดียวทําใหตอ ง
สูญเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
5. การตั้งถิ่นฐานที่เขาไปรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ปา และการใชรถยนตมากขึ้นทําใหมี
การใชพลังงานในการเดินทางมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหลานี้ทําใหเกิดปญหา
สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง เกิดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ํา และปญหาลูกโซที่เกี่ยวของกัน
ตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพมีสาเหตุมาจาก
มลภาวะทางอากาศในพื้นที่เมือง เปนตน
2.2.7 สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมือง
จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมือง ไดแก Dispersed City ของ
Melvin M. Webber (1997), Edge City ของ Scheer และ Petkov (1998) และ Peripheral Model ของ
Chauncy Harris และ Edward Ullman (1997) โดยทั้ง 3 แนวความคิดนี้ ไดกลาวถึงการขยายตัวของ
พื้นที่ เมือ งว ามีการกระจายตัว ออกไปไกลจากศู นยก ลางเมื อ งมากขึ้น จากความเจริญก าวหนา ของ
เทคโนโลยี ทั้ ง การคมนาคมและการสื่ อ สาร โดยในระยะแรกเริ่ ม นั้ น บริ เ วณย า นชานเมื อ งเป น พื้ น ที่
เกษตรกรรมหรือพื้นที่สีเขียวที่อยูบริเวณรอบๆ พื้นที่เมือง ตอมาเมื่อมีระบบโครงขายการสัญจรที่เชื่อมโยง
ระหวางเมืองกับชานเมืองดีขึ้น ทําใหสามารถเดินทางติดตอหากันเปนไปอยางสะดวกสบาย ประชากร
กระจายตัวออกมาจากพื้นที่เมืองมาอาศัยอยูที่บริเวณยานชานเมืองเพิ่มขึ้น เกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใน
ยานชานเมืองอยางกวางขวางและหลากหลายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับลักษณะทางประชากรที่มีความ
ต อ งการที่ แ ตกต า งกั น ออกไป อั น เนื่ อ งมาจากความซั บ ซ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง โดยกลาวอีกวาการพัฒนาที่อยูอาศัยบริเวณยานชานเมืองนั้นจะเกาะตัวอยูตามเสนทางการ
สัญจร และมีการใชพื้นที่และทรัพยากรที่มากกวาปกติ
โดยไดมีการศึกษาเพิ่มเติมจากแนวความคิดเมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) จะเห็นไดวา
การพัฒนายานชานเมืองสวนใหญจะเปนรูปแบบกระจัดกระจาย ซึ่งมีผลตอการพัฒนาเมืองเปนอยาง
มาก โดยการพัฒนายานชานเมืองในรูปแบบกระจัดกระจายนั้นเปนลักษณะของการพัฒนาที่ไรทิศทาง
และไมเปนลําดับขั้นตอน มีทั้งการพัฒนาอยูบริเวณขอบเมืองหรือแยกตัวออกไปจากพื้นที่เมืองซึ่งจะเกาะ
ตัวอยูตามแนวถนน จากการที่เมืองเกิดปรากฏการณเมืองกระจัดกระจายทําใหมีการวางแผนการใชที่ดิน
ไมมีประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงการวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดวย เชน ความไมสมดุล
ระหวางการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยกับเกษตรกรรมหรือพื้นที่สีเขียว ขาดทางเลือกในการ
เดินทางเนื่องจากที่อยูอาศัยกับแหลงงานอยูหางไกลกันทําใหตองเดินทางดวยรถยนตสวนตัวอยางเดียว
เกิดลักษณะการดํารงชีวิตแบบตางคนตางอยูและขาดการปฏิสัมพันธกันของคนในชุมชน เปนตน
ดังนั้นจึงควรที่จะมีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่โดยการกําหนดทิศทางและลําดับการพัฒนา
ยานชานเมือง โดยจะตองคํานึงถึงการใชประโยชนที่ดิน การวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งตองสอดคลองกับความตองการและการดํารงชีวิตของประชากรที่อาศัย
อยูในยานชานเมืองทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหการพัฒนายานชานเมืองนั้นเกิดประสิทธิภาพ ใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกคนเมือง

2.3 การพัฒนายานชานเมืองในกรุงเทพมหานคร
2.3.1 งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองกรุงเทพมหานคร ไดคนควาเพิ่มเติมโดยมี
งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของดังนี้
วงเดือน เกษสุภะ (2528) ไดศึกษาถึงปญหาที่เกิดจากการขยายตัวของหมูบานจัดสรรตอชุมชน
เมือง โดยปจจัยที่ทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
ขยายตัวของเมืองที่สําคัญคือการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งผลใหเกิดการใชที่ดินสําหรับที่อยูอาศัยและ
กิจกรรมที่ตอบสนองการอยูอาศัย ในดานที่อยูอาศัยบานจัดสรรเปนตัวการสําคัญมากสําหรับการเพิ่มขึ้น
ของที่อยูอาศัย ทําใหการขยายตัวของการใชที่ดินสําหรับการอยูอาศัยขยายตัวออกไปรอบนอกมากขึ้น
ลักษณะเชนนี้ทําใหหมูบานจัดสรรขยายตัวไปไดทุกทิศทาง เปนตัวนําการขยายตัวของเมือง กอใหเกิด
ปญหาตามมา ไดแก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมสัมพันธกัน การจราจรติดขัด ปญหาน้ํา
ทวม การระบายน้ํา น้ําเสีย แผนดินทรุดตัว ขาดการใชที่ดินใหเปนระเบียบและไมคุมคา ดังนั้นในการ
พัฒนาที่อ ยูอาศัยแบบหมูบานจัดสรรควรที่จะวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาใหมีความ
เหมาะสมกับความตองการดานที่อยูอาศัยตอไป
จินตนา นพพันธ (2529) ไดศึกษาการขยายตัวของพื้นที่เมือง กลุมเขตพื้นที่ที่ติดกับเมือง
โดยเฉพาะในเขตบางกะป มีการพัฒนาโครงการตัดถนน โครงการปองกันน้ําทวม โครงการขยายการ
ใหบริการประปา ทําใหเปนพื้นที่ที่มีความพรอมสําหรับการรองรับการขยายตัวของชุมชนคอนขางสูง
โครงการสรางการใชประโยชนที่ดินของเขตบางกะป จากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสม
สํ า หรั บ การพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย ส ว นใหญ จ ะอยู บ ริ เ วณทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ข องเขต ตั้ ง แต แ นวถนน
ลาดพราวและถนนรามคําแหงลงมาและบริเวณรอบๆ ศูนยชุมชนบางกะป ยานการคาโชคชัย 4 และ
บริเวณตลาดกิโลเมตรที่ 8 บนถนนรามอินทรา เปนตน สวนบริเวณที่มีศักยภาพการพัฒนาที่ตองอาศัย
ปจจัยการลงทุนสูง ไดแก ทางตอนเหนือของเขตบางกะป และตอนปลายถนนรามคําแหง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ
เขตมีนบุรี และไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่สําหรับการอยูอาศัยในเขตบางกะป โดยการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ความพร อ มในด า นการให บ ริ ก ารพื้ น ฐาน พั ฒ นา
สภาพแวดลอมของชุมชน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มภาษีและประหยัดงบประมาณในการ
พัฒนา จากความพรอมของเขตบางกะปดังกลาวจะสงผลใหประชาชนมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น
กมลรัตน อิสมาแอล (2531) ไดศึกษารูปแบบการใชที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยในเขตชานเมืองทางดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปและเขตมีนบุรี) ซึ่งไดวิเคราะหถึงรูปแบบการใชที่ดินเพื่อที่
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อยูอาศัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการใชที่ดินดังกลาว รวมถึงแนวโนมการขยายตัวในอนาคตและ
ผลกระทบตอการสูญเสียพื้นที่เกษตรในพื้นที่ศึกษา โดยใชภาพถายทางอากาศและวิธีการทางสถิติตางๆ
ทางภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหผลที่ไดจากการศึกษา โดยผลการวิเคราะหไดพบวา รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่
สําคัญมี 2 รูปแบบคือ การพัฒนาตามแนวลําคลองในอดีตและการพัฒนาตามแนวถนนในอนาคต โดยที่
บานจัดสรรทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐบาลและเอกชน มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
เกษตรกรรม เปนการใชที่ดินเพื่ออยูอาศัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตบางกะป โดยปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอรูปแบบการใชที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยในพื้นที่ศึกษาเขตมีนบุรี ไดแก ลําคลอง และในเขตบางกะป ไดแก
ถนน และแนวโนมในอนาคตประกอบกับการเพิ่มจํานวนประชากร การขยายตัวของการใชที่ดินเพื่อที่อยู
อาศัย จะเพิ่มขึ้นใน 2 เขตนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแนวถนนสายหลัก
กรกช บุญรุง (2540) ไดศึกษาสภาพทั่วไปและการใชประโยชนที่ดินปจจุบันในพื้นที่ศึกษาเขตบึง
กุม พบวามีพื้นที่วางเปลาจํานวนมากที่มีลักษณะแปลงขนาดใหญและมีพื้นที่ติดกันเปนบริเวณกวาง
สาเหตุที่สําคัญในการปลอยพื้นที่ใหวางนั้นคือการกักเก็บที่ดินและปญหาการเขาถึงของพื้นที่ ทั้งที่สภาพ
ดังกลาวมีศักยภาพในการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพบวา เขตบึงกุมมี
จํานวนประชากรและความหนาแนนนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ยังขาดแคลนพื้นที่
สาธารณูปโภค ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สถานีตํารวจ ที่ทําการไปรษณีย และ
สวนสาธารณะ ดังนั้นจึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ปลอยวางใหเปนพื้นที่ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
เนื่องจากมีศักยภาพการพัฒนาที่เหมาะสมตอการเปนที่อยูอาศัยสูง และยังเปนการเพิ่มบริการพื้นฐานใน
บริเวณที่ยังขาดแคลน ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ดังกลาวจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของแตละพื้นที่โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยรวม
Kulapat Yantrasast (1995) ไดทําการศึกษาถึงปรากฏการณของพื้นที่ริมน้ําใน
กรุงเทพมหานครที่มีการปรับเปลี่ยนจากการใชพื้นที่น้ํามาสูพื้นที่บก จากการศึกษาพบวาพื้นที่ริมน้ําเปน
พื้นที่เริ่มแรกในการตั้งถิ่นฐานโดยมีน้ําเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต ทั้งใชในการอุปโภค บริโภค
และเปนเสนทางสัญจรหลัก ตอมาเมื่อการพัฒนาประเทศใหเทาเทียมกับชาติตะวันตก โดยเฉพาะในชวง
สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 เริ่มมีการตัดถนนและสรางระบบรางสําหรับรถไฟขึ้นมาเพื่อเปนทางเลือก
ในการเดินทาง ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวน้ําและบกยังมีความสมดุล โดยน้ํายังคงเปนปจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิต ไมวาจะเปนลักษณะการใชพื้นที่ รูปแบบของแปลงที่ดิน หรือการเขาถึงโดยอาศัยการสัญจร
ทางน้ํา ทําใหชุมชนภายในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวมากขึ้นทั้งตามแนวคลองและแนวถนน แตเมื่อ
เขาสู พ.ศ.2475 นโยบายการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมทางบก โดยเฉพาะการตัดถนนและสราง
สะพานเพื่ อ เชื่ อ มพื้ น ที่ ฝ ง พระนครกั บ ฝ ง ธนบุ รี เ ข า ไว ด ว ยกั น ทํ า ให บ กเริ่ ม เข า มามี บ ทบาทและมี
ความสําคัญมากกวาน้ํา ความสมดุลที่เกิดขึ้นไดสูญหายไป ทุกอยางที่เคยหันหนาเขาน้ํากลายไปหันหนา
เขาบก โดยเฉพาะอยางยิ่งถนนที่ตัดขึ้นมาขนานกับลําน้ําเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน เนื่องจาก
เปนพื้นที่ที่สามารถเขาถึงงายจากทางบก รวมทั้งน้ํากําลังจะหมดไปจากการถมคลองซอยตางๆ เพื่อตัด
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ถนนเขาสูพื้นที่ของตนเอง สงผลใหลักษณะการใชพื้นที่ที่เคยอิงกับลําน้ําหายไป รูปแบบของแปลงที่ดินที่
เคยสัมพันธกับคลองหรือแนวลําประโดงเดิม กําลังจะถูกแทนที่ดวยแปลงที่ดินขนาดใหญที่เปนหมูบาน
จัดสรร คอนโดมิเนียม หรือหางสรรพสินคา สงผลใหรูปแบบการใชพื้นที่ดั้งเดิมของชุมชนริมน้ําเริ่มเลือน
หายไป

ภาพ 2.5 การเปลี่ยนแปลงจากน้ําสูบกของกรุงเทพมหานครในชวงเวลาตางๆ
(ที่มา: Kulapat Yantrasast,1995)
โดย Kulapat Yantrasast จึงไดทําการศึกษาพื้นที่ 4 พื้นที่ ที่เปนกรณีศึกษาเพื่อศึกษาถึง
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจากน้ําสูบกที่มีผลตอการใชพื้นที่ ไดแก บางใหญ บางคูเวียง บางกรวย
และบานบุ ซึ่งทั้ง 4 พื้นที่ยังคงมีกิจกรรมที่สัมพันธกับน้ําแตมีรูปแบบในการตั้งถิ่นฐานที่แตกตางกัน
ออกไป รวมทั้งเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมืองในชวงเวลาที่แตกตางกันที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจนโดยทําการศึกษาถึงรูปแบบในการตั้งถิ่นฐาน องคประกอบของชุมชน การใช
ประโยชนที่ดิน แปลงที่ดิน แนวลําคลอง และการเขาถึงพื้นที่ชุมชนในชวงเวลาตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากน้ําสูบก จากการศึกษาทั้ง 4 กรณีศึกษาพบวา ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจากน้ําสูบกที่มีผลตอ
รูปแบบการใชพื้นที่ประกอบดวยกัน 6 รูปแบบ ไดแก
1. รูปแบบการวางตัวของแนวอาคารนั้นจะขนานไปกับแนวโครงขายของน้ําเปนหลัก โดยอาคาร
เหลานี้จะหันหนาบานเขาหาน้ํา พื้นที่ดานหลังบานจะเปนพื้นที่ทางการเกษตร

20

2. โดยทั่วไปการขยายตัวของกรุงเทพมหานครมักจะขยายตัวไปตามถนนสายหลักหรือทาง
ยกระดับที่สรางขึ้นเพื่อเชื่อมตอพื้นที่ใจกลางเมืองกับพื้นที่โดยรอบ เมื่อถนนสายหลักเกิดขึ้นผูคนก็มักจะ
สรางถนนเล็กๆ เชื่อมตอกับถนนสายหลักเขาสูพื้นที่ของตนเอง
3. นั ก ลงทุ น เริ่ ม เข า มาลงทุ น ซื้ อ ที่ ดิ น มากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาเป น หมู บ า นจั ด สรรหรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม ทําใหชุมชนริมน้ําเริ่มมีการขายพื้นที่ที่เปนพื้นที่ทางการเกษตร แตยังคงเก็บอาคารบานเรือน
ที่ตั้งอยูริมน้ําไวพักอาศัยตอไป
4. พื้นที่ทางการเกษตรถูกปรับเปลี่ยนเปนหมูบานจัดสรรที่พัฒนาไปตามแปลงที่ดินแบบเดิมที่
ยาวและแคบ นอกจากนี้จะพบอาคารตึกแถวสรางไปตามถนนสายหลักทั้ง 2 ฟากของถนน และจะมีการ
กระจุกตัวอยูจํานวนมากบริเวณตอนกลางของพื้นที่ จากการพัฒนาพื้นที่เปนหมูบานจัดสรรไดสงผลเสีย
ใหกับน้ําและพื้นที่ริมน้ําเปนอยางมาก มีการถมคลองซอยเพื่อขยายพื้นที่ หรือคลองเดิมกลายเปนทาง
ระบายน้ําเสีย และยังทําใหพื้นที่ชุมชนริมน้ํากําลังกลายเปนชุมชนแออัดที่ไมสามารถเขาถึงโครงสราง
พื้นฐานได
5. โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย โดยเฉพาะหมู บ า นจั ด สรรเพิ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่ น้ํ า ก็
กลายเปนมลพิษมากขึ้นเชนเดียวกัน สงผลใหกิจกรรมของพื้นที่ริมน้ําในอดีตถูกทําลายลงจากคุณภาพที่
ลดลง หมูบานจัดสรรกลายเปนเจาของพื้นที่ อาคารตึกแถวขนาบขางตามถนนสายหลักเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหพื้นที่ชุมชนริมน้ํากลายเปนชุมชนแออัดไปในที่สุด เนื่องจากไมสามารถเขาถึงถนนสายหลักได
เจาของพื้นที่เดิมยายออกนอกพื้นที่ และปรับเปลี่ยนใหพื้นที่ริมน้ํากลายเปนพื้นที่บานเชามากขึ้น
6. ถนนสายเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดถนนเขาบานกลายเปนเสนทางสําคัญในการเขาถึงพื้นที่
ของชุมชน แตการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตและไมมีการวางแผนที่ดีอาจเปนตัวการที่ทําลายถนน
สายนี้ของชุมชนไดจากความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรไมเพียงพอตอความตองการที่เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้การใชพื้นที่มีการผสมผสานมากขึ้นแตพื้นที่แตละสวนมีการแบงแยกออกจากกัน ซึ่ง
เกิดขึ้นจากโครงการหมูบานจัดสรรที่เปนชุมชนเสมือนมีกําแพงปดลอมรอบตัวเอง พื้นที่การคาใหมของ
ชุมชนที่มักตั้งติดกับถนนสายหลัก และรูปแบบของแปลงที่ดินดั้งเดิมที่พัฒนามาจากพื้นที่ทางการเกษตร
รวมถึงพื้นที่รกรางที่ไมมีการใชงานเนื่องจากไมสามารถเขาถึงได ปจจัยตางๆ เหลานี้ยิ่งสงผลใหพื้นที่
ชุมชนริมน้ําถูกลบใหหายไป และกลายเปนชุมชนแออัดในทายที่สุด
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ภาพพ 2.6 การเปลี่ยนแปลงจากนน้ําสูบกทางดานการใช
า
พื้นที่
(ที่มา: Kulapat Yanntrasast,19955)

2.3.2 สรุปการพั
พัฒนายานชานเมืองในกกรุงเทพมหาานคร
จากการศึกษาเกี่ยวกั
ย บการพัฒนาย
ฒ านชานเเมืองของกรุงเทพมหานคร
เ
ตลอดจนงานนวิจัยและ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ พบบวาเกิดการเปปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในนบริเวณยานนชานเมือง โดยปจจัยที่
สําคัญสําหรับการเปลี
บ
่ยนแแปลงคือการเพิ่มขึ้นของประชากรทําใหหมีการขยายพืพื้นที่เมืองออกกไปอยาง
กวางขวาง ซึ่งแต
ง เดิมนั้นยานชานเมื
า
องจะะเปนพื้นที่ราบบลุมมีการประะกอบอาชีพเกษษตรกรรมเปนส
น วนใหญ
ทําใหน้ําเปนปจจัยที่สําคัญในการดํ
ญ
ารงชีชีวิต โดยจะมีการตั
ก ้งถิ่นฐานนอยูบริเวณริมน้ําและมีการเเขาถึงโดย
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อาศัยการสัญจรทางน้ําเปนหลัก เกิดการพัฒนาชุมชนไปตามแนวลําคลอง ตอมามีการพัฒนาระบบ
โครงขายการสัญจรเชื่อมตอกับพื้นที่เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการตัดถนนขึ้นมาหลายสายทั้งถนนสาย
หลัก ถนนสายรอง และถนนซอยที่ตัดเขาสูพื้นที่ของตนเองทําใหเขาถึงพื้นที่ไดงายมากขึ้น อีกทั้งบริเวณ
ยานชานเมืองเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีลักษณะเปนพื้นที่วางสามารถเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณยานชานเมืองไดชัดเจน โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงและ
เปลี่ยนเปนพื้นที่ที่มีความพรอมสําหรับการรองรับการขยายตัวของเมืองมากขึ้น จนกระทั่งปจจุบันการ
พัฒนายานชานเมืองของกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยมากขึ้น ซึ่ง
มีการดําเนินการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
บริเวณยานชานเมือง โดยสวนใหญแลวบริเวณยานชานเมืองจะเปนการพัฒนาพื้นที่โดยการจัดสรรที่ดิน
ซึ่งไดมีการขยายตัวออกไปยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น ทําใหการจัดสรรที่ดินเปนตัวนําการขยายตัวของเมือง
และจากการกอสรางที่อยูอาศัยและอาคารประเภทตางๆ ไดรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรม อาคารบานเรือนที่
กอสรางใหมมีการสรางกระจัดกระจายไมเกาะกลุมและใชพื้นที่มากกวาความจําเปน เปนเหตุใหการ
สัญจรภายในพื้นที่ตองใชเพียงแครถยนตในการเขาถึง ระยะหางระหวางกลุมบานกับศูนยบริการชุมชน
และสถานที่พักผอนหยอนใจตั้งอยูหางกันทําใหไมสามารถเชื่อมตอกันดวยทางเดิน การปฏิสัมพันธของ
สมาชิกภายในชุมชนมีอยูนอยจึงทําใหขาดความสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการ
พัฒนายานและชุมชนตอไปในอนาคต นอกจากนั้นแลวพบวาบริเวณยานชานเมืองมีพื้นที่วางเปลา
จํานวนมากที่มีลักษณะแปลงขนาดใหญและมีพื้นที่ติดกันเปนบริเวณกวาง ซึ่งมีสาเหตุที่สําคัญมาจาก
ความตอ งการกั กเก็ บที่ ดิน และปญ หาการเข าถึ งของพื้ นที่ เกิ ดเปนเนื้ อ เมื อ งที่ไ ม มีค วามต อ เนื่ อ งกั น
กอใหเกิดปญหาการใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามมา จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
บริเวณยานชานเมืองกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครมีการแผขยายของพื้นที่เมืองอยาง
ไรทิศทาง ไมเปนระเบียบ ขาดการวางแผนการที่ดิน และลําดับการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งการใชประโยชน
ที่ดิน โครงขายการสัญจร รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ ลวนสงผลกระทบตอการพัฒนายานชานเมืองเปน
อยางยิ่ง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองควบคุมการเติบโตของเมืองใหอยูภายใตกรอบของผังและ
แผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ โดยจะต อ งมี ก ารกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาย า นชานเมื อ งเพื่ อ ให มี ค วาม
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนายานชานเมืองกรุงเทพมหานครตอไป

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัย
จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในบริเวณยานชานเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะการขยายตัวที่
ไรทิศทาง ไมเปนระเบียบแบบแผนและกระจัดกระจาย ทําใหมีความลําบากในการวางแผนและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สงผลใหประชากรที่อาศัยอยูบริเวณยานชานเมืองมีคุณภาพชีวิต
ที่ไมดี จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัยที่
ดี เพื่ อ ที่ จ ะได นํ า ไปเป น เกณฑ ใ นการศึ ก ษาและกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาย า นชานเมื อ ง
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กรุงเทพมหานคร และไดมีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัยไวโดยเปน
แนวความคิดที่สําคัญ 3 แนวความคิด ไดแก แนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Concept)
แนวความคิดชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) และ การเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth)
2.4.1แนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Concept)
แนวความคิดชุมชนละแวกบานไดพัฒนาขึ้นมาโดย Clarence Perry ในป ค.ศ.1926 ซึ่ง Perry
ไดทดลองแนวความคิดในการจัดชุมชนที่พักอาศัยโดยเขียนแผนภูมิคลายๆ กับของ Ebenezer Howard
โจทยข อง Perry
คื อ ชุมชนที่พักอาศัยที่น าอยูและสะดวกสบายควรที่จ ะมีลักษณะอยา งไรและ
ประกอบดวยอะไรบาง โดยคําตอบที่ Perry สรุปไดคือ ตองกันรถยนตที่วิ่งเร็วและจอแจออกไปใหหางจาก
ที่พักอาศัย รถที่วิ่งเขามาภายในตองขับอยางชาๆ ดวยความปลอดภัย บานแตละหลังตองมีบรรยากาศที่
เงียบสงบและหันหนาสูสนามกวางๆ หรือสวนที่มีสภาพธรรมชาติ แตตองมีเสนทางติดตอกับถนนอยาง
สะดวก จะตองมีกลุมอาคารสาธารณะที่ใหบริการชุมชน เชน โรงเรียนอนุบาล สนามเด็กเลน รานคา
เบ็ดเตล็ด ฯลฯ ที่ใจกลางหมูบาน โดยตั้งอยูภายในรัศมีการเดินเทาจากบานทุกหลัง เกี่ยวกับขนาดและ
ระยะทาง Perry เสนอวา แตละชุมชนจะตองมีประชากรอาศัยอยูไมต่ํากวา 5,000 คน เพื่อใหมีจํานวน
เด็กมากพอสําหรับการดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาล และขนาดของหมูบานควรมีรัศมีจากใจกลาง
ชุมชนไมเกิน 1/4 ไมล หรือประมาณ 400 เมตร

ภาพ 2.7 แนวความคิดชุมชนละแวกบาน ซึ่ง Clarence Perry
พัฒนาตอจากแนวความคิดอุทยานนครของ Ebenezer Howard
(ที่มา: http://hugeasscity.com/2008/12/18/the-neighborhood-school/)
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โดย Perry ไดอ ธิบายเพิ่มเติมไววาการนําแนวความคิดชุมชนละแวกบานมาใชนี้จะให
ความสําคัญแกความรูสึกความเปนชุมชน (Sense of Neighborhood) โดยเปนการสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนซึ่งเปนหนวยพื้นที่ที่เล็กที่สุดของเมือง และในการสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น Perry ได
อาศัยเด็กๆ ที่อยูในชุมชนเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธของคนในชุมชนละแวกบาน โดยเขาคิด
วาการที่เด็กๆ เดินไปโรงเรียนพรอมกับมีผูปกครองไปสงนั้นจะเปนโอกาสที่ทําใหคนในชุมชนไดรูจักกัน
สงเสริมใหเกิดการสรางความสัมพันธและเกิดการรวมตัวกันเปนชุมชนได Perry จึงถือวาโรงเรียนประถม
เปนศูนยกลางของชุมชน จากแนวความคิดดังกลาวไดทําใหเกิดการวางผังชุมชนละแวกบานขึ้นมา ใน
การวางผังชุมชนนี้จะแยกระบบรถยนตออกจากระบบทางเดินเทาโดยเด็ดขาด โดยการวางผังถนนจะใช
รูปแบบถนนปลายตัน (Cul-de-sac) เปนทางสําหรับรถยนตเขาบานซึ่งอยูบริเวณดานหลังของบาน สวน
บริเวณดานหนาของบานหันออกสูสวนสาธารณะที่มีทางเดินเชื่อมตอไปยังโรงเรียน ศูนยกลางชุมชนและ
บริการทางสังคมตางๆ การวางผังชุมชนเชนนี้จะทําใหเด็กๆ จะไดรับความปลอดภัยจากการจราจร
นอกจากนั้นการที่มีถนนปลายตันจะทําใหกลุมบานนั้นปราศจากคนแปลกหนาที่ผานเขามาเปนการเพิ่ม
ความปลอดภัยอีกประการหนึ่ง โดยสามารถสรุปหลักการออกแบบชุมชนละแวกบานได ดังนี้
1. ประชากรในชุมชนตองมีจํานวนมากพอเพื่อใหสัมพันธกับบริการทางสังคม ตามแนวความคิด
ของ Perry กําหนดใหมีประชากรประมาณ 5,000 คน มีการกระจายตัวของประชากรในชุมชนใหเกิด
ความหนาแนนที่พอดี เพื่อใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับความตองการและใหคนที่
อาศัยอยูในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ศูนยกลางชุมชนของชุมชนละแวกบานควรที่จะตั้งอยูบริเวณกลางชุมชน สามารถเดินเขาถึง
ไดอยางสะดวก โดยระยะทางไมควรเกิน 1/4 ไมล หรือประมาณ 400 เมตร องคประกอบของศูนยกลาง
ชุมชนควรประกอบดวย โรงเรียน ศาสนสถาน สวนสาธารณะ รานคาเบ็ดเตล็ด สถานีอนามัย เปนตน
นอกจากนั้นแลวองคประกอบของศูนยกลางชุมชนควรมีความตอเนื่องกันในชุมชนละแวกบาน เพื่อให
ศูนยกลางชุมชนมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ สงเสริมใหเกิดการสรางความสัมพันธและเกิดการรวมตัวกัน
เปนชุมชน
3. การออกแบบระบบถนนภายในชุมชนละแวกบานตองคํานึงถึงความปลอดภัยในชุมชน โดย
การจัดลําดับความสําคัญของโครงขายเสนทางการสัญจรทั้งทางรถยนต ทางจักรยานและทางเดินเทา
โดยทางรถยนตนั้นจะตองไมมีถนนที่ตัดผานกลางชุมชนและควรใหมีปริมาณการจราจรใหนอยที่สุดเพื่อ
สรางปลอดภัยและบรรยากาศในการอยูอาศัยที่ดีในชุมชน มีการใชระบบถนนปลายตัน (Cul–de–sac)
เปนทางสําหรับรถยนตเขาบานซึ่งอยูบริเวณดานหลังของบาน และจะตองแยกระบบทางรถยนตออกจาก
ระบบทางเดินเทาโดยเด็ดขาด ในสวนของทางจักรยานและทางเดินเทาจะตองเชื่อมตอกับโรงเรียน
ศูนยกลางชุมชนและบริการทางสังคมตางๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายในการเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ตางๆ ที่จําเปนของชุมชน โดยจะตองออกแบบใหมีความรมรื่นและมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการเดิน
เทาและขี่จักรยาน
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โครงการที่ออกแบบไดดีที่สุดตามแนวความคิดดังกลาวคือ ชุมชนแรดเบิรน (Radburn) ในมลรัฐ
นิวเจอรซี ซึ่งวางผังโดย Clarence Stein และออกแบบโดย Henry Wright ผังของชุมชนแรดเบิรน
สามารถสะทอนสิ่งที่ Perry เสนอไดอยางใกลเคียงมาก กลาวคือภายในพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนมีถนน
ใหญตัดผานเพียง 3 สายเทานั้น ที่เหลือเปนถนนสายยอยทั้งหมด สามารถลดปริมาณรถยนตและบังคับ
ใหรถวิ่งชาดวยถนนเสนโคง สวนถนนเสนเล็กที่สุดเขาถึงดานหลังบานพักแตละหลังเปนถนนระบบปลาย
ตัน (Cul-de-sac) ซึ่งใหความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด บานแตละหลังวางเรียงรายสองฝงถนนปลาย
ตัน เปนแฉกคลายนิ้วมือหรือหวีกลวย ทําใหพื้นที่วางระหวางบานแตละหลังเชื่อมติดตอกันไป และโยงไป
ถึงสวนขนาดกวางใหญตรงใจกลางชุมชนดวย บานแตละหลังหันหนาออกสูสวน ดานหลังเปนครัวและ
โรงรถติดถนนปลายตัน ผูใหญและเด็ กสามารถเดินเทาหรือขี่ จักรยานออกจากบานลัดเลาะไปตาม
เสนทางในสวนซึ่งตัดเชื่อมโยงไปถึงโรงเรียน สโมสร และรานคาอยางปลอดภัย โดยไมตองผานถนนที่
แยกสําหรับรถยนต ตรงจุดที่จําเปนตองตัดกันก็ออกแบบเปนสะพานใหจักรยานขี่ลอดทุกแหง

ภาพ 2.8 ผังชุมชนแรดเบิรน (Radburn) ในมลรัฐนิวเจอรซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ที่มา: การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร - การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, กําธร กุลชล, 2545)
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ดังนั้นการแบงพื้นที่เมืองออกเปนชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Unit) จะทําใหในแตละ
ชุมชนตางก็มีโรงเรียน ศูนยกลางชุมชนและบริการทางสังคมตางๆ เกิดการกระจายความเจริญจากพื้นที่
เมื อ งออกไปสู ส ว นต า งๆ ของเมื อ ง
เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารทางด า นสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน นอกจากนั้นแลวยังเกิดการสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน
รวมกันเกิดเปนชุมชนที่เขมแข็ง
2.4.2 แนวความคิดชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism)
นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา การพัฒนาชุมชนตองประสบความลมเหลวเปน
อยางยิ่งเพราะผูคนนิยมใชรถยนตสวนตัวกันเปนจํานวนมาก ทําใหการอพยพยายถิ่นจากใจกลางเมืองไป
ยังนอกเมืองมากขึ้น เพื่อแสวงหาความเปนสวนตัวและหลีกหนีจากการควบคุม โดยการอพยพยายถิ่น
สามารถกระทําไดงายทําใหเมืองเกิดสภาพกระจัดกระจาย มีสภาพการตั้งถิ่นฐานตามอําเภอใจโดย
ปราศจากรูปแบบที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีการแบงการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทออกจากกันเด็ดขาด ไม
เอื้ออํานวยใหผูคนมีโอกาสพบปะกันดังเชนสังคมสมัยกอนจนทําใหเมืองมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดปญหา
ทางสังคม ปญหาการจราจรติดขัด และปญหามลภาวะ ตอมาใน ค.ศ.1993 ไดมีการตั้งสภาลัทธิชุมชน
เมืองยุคใหมประกอบดวยสถาปนิกและนักออกแบบชุมชนเมือง โดยไดมีการวางแนวความคิดการพัฒนา
เมืองและชุมชน และแนวความคิดของคนกลุมนี้ไดแผขยายไปอยางรวดเร็ว ซึ่งปรัชญาของพวกเขา คือ
การฟนฟูยานศูนยกลางชุมชนเมือง การพัฒนาชุมชนยานชานเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยางกระจัดกระจาย และ
การอนุรักษสภาพแวดลอมชุมชนดั้งเดิม นอกเหนือจากแนวความคิดแลวลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมยังมี
แนวทางปฏิบัติที่แตกตางจากกลุมอื่น คือ การจัดประชุมปฏิบัติการออกแบบรวมกับประชาชนในทองถิ่น
(Design Charette) และการสรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ (Code/Design Guidelines)
โดยใน ค.ศ.1996 ไดมีการประกาศกฎบัตรแหงลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (Charter of the New Urbanism)
มีเนื้อหาโดยสรุป 5 ประการ ดังตอไปนี้
เริ่ม จากป ญ หาการพัฒ นายา นใจกลางเมือ งที่ สง ผลกระทบในทางลบตอ สังคม การกระจั ด
กระจายตัวอยางไรรูปแบบนอกเขตชุมชนเมือง การแบงแยกชนชั้นดวนสีผิวและรายไดที่แตกตางกัน
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม การสูญเสียที่ดินทําการเกษตรกรรมและสภาพปา รวมทั้งความชํารุด
ทรุดโทรมของอาคารสถานที่ซึ่งเปนมรดกตกทอดมา ดังนั้น
1. การฟนฟูศูนยกลางชุมชนและเมืองตางๆ ที่ตั้งอยูในเขตมหานครใหเกาะกลุมกัน การปรับ
รูปแบบของการกระจัดกระจายตัวนอกเขตเมืองใหเกิดลักษณะชุมชนที่กระชับและมียานที่หลากหลาย
การอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และมรดกจากการสรางสรรคของบรรพบุรุษ
2. วิธีการแกปญหาทางกายภาพไมอาจชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได แตสภาพ
เศรษฐกิจที่คึกคัก ชุมชนที่มั่นคง หรือสภาพแวดลอมที่สมบูรณ ก็ไมสามารถสัมผัสไดโดยไมมีโครงสราง
ทางกายภาพรองรับ
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3. สนับสนุนใหมีการปรับโครงสรางนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อใหบังเกิดผลตามหลักการ
ตอไปนี้
- ใหมีประชากรและการใชที่ดินอยางหลากหลายในแตละชุมชน
- ในการออกแบบสําหรับชุมชน นอกเหนือจากเรื่องรถยนตควรคํานึงถึงคนเดินเทาและระบบ
ขนสงมวลชนควบคูกันไปดวย
- ในแตละชุมชน ไมวาเล็กหรือใหญ ควรสรางขอบเขตของชุมชนใหชัดเจน อาคารสถานที่ซึ่งเปน
ที่สาธารณะก็ควรเปดใหเขาถึงไดมากที่สุด
- สถานที่ซึ่งบงบอกถึงความเปนชุมชนเมืองควรประกอบดวยรูปลักษณะของสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมที่สะทอนความเปนมาและเหมาะสมกับภูมิศาสตร ระบบนิเวศ และวิถีการกอสรางของ
ทองถิ่น
4. ควรมีตัวแทนของประชากรทุกหมูเหลา ซึ่งประกอบดวยผูนําหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ผูนําระดับชุมชน รวมทั้งกลุมวิชาชีพนานาสาขา โดยมุงมั่นที่จะรื้อฟนความสัมพันธระหวางศิลปะการ
กอสรางกับงานสรางชุมชน โดยเปดโอกาสใหชาวบานชาวเมืองไดมีสวนรวมในกระบวนการออกแบบและ
วางผัง
5. อุทิศตนในการกอบกูสภาพบานเรือน ถนน สวนสาธารณะ หมูบาน ชุมชน เมือง นคร ภูมิภาค
และสิ่งแวดลอมของเราใหกลับฟนขึ้นมาใหม
สวนที่เพิ่มเติมจากหลักการใหญทั้ง 5 ขอ คือรายละเอียดที่ใชเปนขอคํานึงในการออกแบบรวม
27 ขอ ซึ่งแบงเปน การออกแบบระดับภูมิภาค 9 ขอ การออกแบบระดับหนวยชุมชนและเสนทางการ
สัญจร 9 ขอ และการออกแบบระดับถนนยอยและอาคาร 9 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การออกแบบระดับภูมิภาค
1.1 สามารถระบุขอบเขตของภูมิภาคและเมืองดวยลักษณะของภูมิประเทศได โดย
อาศั ยลุ มน้ํา แนวชายฝงทะเล พื้นที่ เกษตรกรรม พื้น ที่สี เขีย วระดับ ภูมิ ภ าค เปน ตน และใน
ภูมิภาคนั้นจะมีศูนยกลางหลายศูนยกลาง ประกอบไปดวยเมืองที่มีขนาดใหญ ขนาดเล็ก และ
ชุมชน ซึ่งแตละพื้นที่ตองสามารถระบุถึงขอบเขตได
1.2 เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนั้นเปนปจจัยที่สําคัญในการสะทอนใหเห็นถึงสภาพการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนี้จะตองอาศัยความรวมมือ
จากภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันกําหนดนโยบายสาธารณะ กลยุทธทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
การวางแผนพัฒนาทางกายภาพในระดับภูมิภาคดวย
1.3 ในระดับภูมิภาคและเมืองนั้นจะตองใหความสําคัญกับพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
สีเขียวเพราะเปนพื้นที่ที่มีความออนไหวและงายตอการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เมือง โดยสภาพ
ทางธรรมชาตินั้นมีความสําคัญกับเมืองเปนอยางมาก ซึ่งมีความสัมพันธกันในดานสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจและสังคม
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1.4 รูปแบบการพัฒนาตองชัดเจนและจํากัดขอบเขตที่แนนอน โดยสงเสริมการพัฒนา
พื้นที่วางภายในเมืองใหมีการใชประโยชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะตองฟนฟูยานชานเมือง
จากการพัฒนาพื้นที่ที่ไมมีระเบียบและพื้นที่ที่ถูกทิ้งราง ซึ่งรูปแบบการพัฒนานี้จะชวยรักษา
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สงเสริมใหเกิดการลงทุนและมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี และมีโครงสราง
ทางสังคมที่เขมแข็ง
1.5 ในการพัฒนายานชานเมืองนั้น สําหรับการพัฒนาพื้นที่ใหมควรที่จะพัฒนาใหมี
ความสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นแลวเพื่อที่จะไดงายตอการจัดการชุมชน ในสวน
ของการพัฒนาพื้นที่ที่อยูไกลจากเมืองควรที่จะพัฒนาใหเปนเมืองหรือชุมชนที่เกิดขึ้นใหม มี
ขอบเขตที่ชัดเจน และจะตองวางแผนใหที่อยูอาศัยและแหลงงานมีความสมดุลกัน
1.6 การพัฒนาและการฟนฟูเมืองนั้นจะตองใหความเคารพตอประวัติศาสตรและความ
เปนมาของพื้นที่
1.7 ในระดับภูมิภาคและเมืองนั้นจะตองใหความสําคัญกับการออกแบบที่เหมาะสมกับ
คนทุกกลุม โดยเฉพาะที่อยูอาศัยควรที่จะออกแบบใหมีความหลากหลายและกระจายตัวทั่ว
ภูมิภาคและเมืองเพื่อใหคนไดเลือกที่อยูอาศัยตามความตองการของตน
1.8 สรางทางเลือกในการเดินทางใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเพิ่มการเขาถึง
พื้นที่และพัฒนาเปนระบบโครงขายที่เชื่อมโยงกัน เชน ระบบขนสงสาธารณะรูปแบบตางๆ การขี่
จักรยาน การเดินเทา เปนตน นอกจากนั้นแลวควรที่จะลดการใชรถยนตสวนตัวลงและหันมาใช
ระบบขนสงสาธารณะแทน
1.9 ในระดับภูมิภาคและเมืองนั้นจะตองใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรที่มีอ ยู
ร ว มกั น โดยจะต อ งร ว มกั น วางแผนการใช ท รั พ ยากรให เ ป น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง
สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ และจะต อ งหลี ก เลี่ ย งการแข ง ขั น กั น เพื่ อ ที่ จ ะลดการใช
งบประมาณอยางสิ้นเปลือง
2. การออกแบบระดับหนวยชุมชนและเสนทางการสัญจร
2.1 ชุมชนและเสนทางการสัญจรเปนองคประกอบทางกายภาพที่มีความสําคัญสําหรับ
การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเปนองคประกอบที่คนในชุมชนจะตองรวมกันรับผิดชอบไมวาจะเปนการ
พัฒนาหรือการบํารุงรักษา เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการดูแลชุมชน
2.2 ชุมชนควรมีความกระชับเพื่อที่จะทําใหเสนทางการสัญจรในชุมชนทั้งเสนทาง
จั ก รยานและทางเดิ น เท า มี ร ะยะทางที่ เ หมาะสม โดยจะต อ งมี ลั ก ษณะที่ เ ป น โครงข า ยและ
เชื่อมโยงกัน ในสวนของการใชประโยชนที่ดินจะตองมีการใชงานที่ผสมผสานกันซึ่งจะตอ ง
เปนไปตามที่ไดมีการวางแผนไว
2.3 สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งในชี วิ ต ประจํ า วั น ควรที่ จ ะจั ด ให อ ยู บ ริ เ วณ
เสนทางจักรยานและเสนทางเดินเทา เพื่อที่จะลดระยะทางในการเดินทางและการใชพลังงานลง
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2.4 ชุมชนควรมีที่อยูอาศัยหลายรูปแบบและหลายราคา เพื่อใหเหมาะสมกับความ
ตองการของคนทุกกลุม และสิ่งที่สําคัญจะตองสรางความสัมพันธระหวางคนกับชุมชนใหมี
ความเขาใจกันเพื่อใหเกิดเปนชุมชนที่เขมแข็ง
2.5 จุดเปลี่ยนถายระบบขนสงสาธารณะในชุมชน จะตองไดรับการวางแผนการพัฒนา
ใหอยูในบริเวณที่เหมาะสมซึ่งจะชวยใหพื้นที่บริเวณนั้นมีชีวิตชีวามากขึ้น
2.6 ชุมชนควรมีความหนาแนนของอาคารที่เหมาะสมและมีการใชประโยชนที่ดินที่
หลากหลาย โดยจะตองอยูในระยะที่ขี่จักรยานหรือเดินไดอยางสะดวกจากจุดเปลี่ยนถายระบบ
ขนสงสาธารณะ
2.7 ศูนยกลางชุมชนควรอยูในเขตชุมชน ประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายและมี
ความสัมพันธกัน โดยจะตองอยูในระยะที่ขี่จักรยานหรือเดินไดอยางสะดวก
2.8 การพัฒนาชุมชนและเสนทางการสัญจรจะตองสรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการ
ออกแบบเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่
2.9 ชุมชนควรมีสนามเด็กเลน สนามกีฬา และสวนสาธารณะกระจายตัวอยูทั่วชุมชน
3. การออกแบบระดับถนนยอยและอาคาร
3.1 ภารกิจแรกของการออกแบบชุมชนเมืองและภูมิทัศนคือการกําหนดลักษณะทาง
กายภาพในบริเวณพื้นที่สาธารณะและถนน
3.2 ลักษณะของอาคารควรมีการเชื่อมตอและมีปฏิสัมพันธกับพื้นที่รอบขาง
3.3 การออกแบบถนนและอาคารจะตองใหความสําคัญกับความปลอดภัย
3.4 เมืองและชุมชนควรที่จะสงเสริมการพัฒนาทางจักรยานและทางเดินเทาใหมากขึ้น
และอํานวยความสะดวกใหกับรถยนตพอประมาณ
3.5 การออกแบบถนนและพื้ น ที่ ส าธารณะควรมี ลั ก ษณะทางกายภาพที่ มี ค วาม
เหมาะสม ปลอดภัยและมีความนาสนใจในการใชงาน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหมีการขี่จักรยานและ
เดินเทาในชุมชนมากขึ้น
3.6 ลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมจะตองแสดงออกถึงความเปน
ทองถิ่น โดยจะตองมีความสอดคลองกับประวัติศาสตรความเปนมา สภาพอากาศ และภูมิ
ประเทศของทองที่นั้นๆ
3.7 การออกแบบถนน อาคาร และพื้นที่สาธารณะ ควรที่จะไดรับการออกแบบใหมี
ความโดดเดน แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของเมืองและชุมชน
3.8 ถนน อาคาร และพื้นที่สาธารณะ ควรอยูในบริเวณที่สามารถรับรูถึงที่ตั้งไดอยาง
เขาใจไดงายและชัดเจน
3.9 การอนุรักษและบูรณะอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ชุมชน และภูมิ
ทัศน จะตองไดรับการดูแลและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
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2.4.3 การเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth)
จากปญหาการกระจัดกระจายตัวในยานชานเมือง (Suburban Sprawl) ซึ่งแพรระบาดไปทั่ว
โลกนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชุมชนที่ตั้งหางๆ กันอยางไรระเบียบแบบแผน ไมรวมเปนกลุมกอน
คือรูปแบบที่สวนทางกับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะทําใหสิ้นเปลืองที่ดินและจําเปนตองพึ่งพารถยนต
สวนตัว ดังนั้นชุมชนที่ถูกออกแบบใหเกาะกลุมรวมตัวกันคลายเมืองเล็กๆ และโครงการลักษณะ TOD
(Transit Oriented Development) ที่เนนระบบขนสงสาธารณะเชื่อมระหวางชุมชนยอยๆ ซึ่งเปนผลงาน
ของกลุมลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) จึงเปนคําตอบที่ไดรับการยอมรับ นอกจากนั้นแลวยัง
เกิดการจัดทําปฏิบัติการออกแบบรางรวมกันกับประชาชนในทองถิ่น (Design Charette) และการสราง
ขอกําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ (Code/Design Guidelines)
ใน ค.ศ.2000 การแกไขปญหาการกระจัดกระจายตัวในยานชานเมืองดวยการเติบโตแบบชาญ
ฉลาด (Smart Growth) นั้นมีจุดเริ่มตนมาจากสหรัฐอเมริกาโดยที่มลรัฐตางๆ ไดออกกฎหมาย Growth
Management Act หรือ Quality Growth Act มีวัตถุประสงคเพื่อแปลงรูปแบบการใชที่ดินที่มีความ
ขัดแยงกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวความคิดของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ทําให
สมาคมการวางแผนแหงสหรัฐอเมริกา (American Planning Association หรือ APA) ไดเสนอใหรัฐบาล
กลางปฏิรูปการใชที่ดินดวยโครงการที่มีชื่อวาการเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth) ซึ่งมี
จุดมุงหมายในการพิทักษสิ่งแวดลอม สรางความเสมอภาคทางสังคม กระตุนใหเศรษฐกิจตื่นตัว และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต จึงทําใหเรื่องที่พักอาศัย ระบบการขนสง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
กลายเปนเรื่องที่แยกกันไมไดอีกตอไป และจะตองทําความเขาใจกับประชาชนเพื่อใหไดรับการสนับสนุน
ในการพัฒนาชุมชนซึ่งใหความสําคัญกับการเดินเทาและระบบขนสงสาธารณะ การใชที่ดินอยางรัดกุม
การเลือกที่พักอาศัยไดหลายๆ รูปแบบ การจัดสรางอาคารใหเกาะกลุมกันและใชประโยชนรวมกันอยาง
ผสมผสาน การสงวนพื้ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ไ ว เ พื่ อ ทํ า การเกษตร การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูยาวนาน การใหบริการที่มีคุณภาพ และระบบสาธารณูปโภคที่รองรับความตองการ
อยางเพียงพอ โดยแนวความคิดพื้นฐานของการเติบโตแบบชาญฉลาดมีดวยกัน 10 ประการ ไดแก
1. การใชที่ดินแบบผสมผสานกัน
2. การสนับสนุนการออกแบบอาคารใหเกาะกลุมกันและใชประโยชนในการออกแบบอาคาร
แบบกระชับ (Compact Building Design)
3. การสรางโอกาสและทางเลือกของที่อยูอาศัยของประชากรทุกระดับรายได
4. การสนับสนุนการเชื่อมตอระหวางยานและชุมชนดวยการเดิน
5. การสรางเสริมชุมชนใหเปนสถานที่พิเศษ (Distinctive) และมีแรงดึงดูด (Attractive) ดวย
ความผูกพันกับสถานที่อยางเขมแข็ง
6. การรั ก ษาที่ โ ล ง พื้ น ที่ ก ารเกษตร พื้ น ที่ ธ รรมชาติ ที่ ง ดงาม และพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งด า น
สิ่งแวดลอม
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7. สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชนและมุ ง การพั ฒ นาไปยั ง ชุ ม ชนที่ มี ส าธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการอยูแลว
8. การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนสงที่มีความหลากหลาย
9. การสรา งระบบการตั ดสิน ใจในการพัฒ นาชุม ชนที่คาดการณไ ด ชั ดเจน ยุ ติธรรม และมี
ประสิทธิภาพดานตนทุน
10. การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและสงเสริมประสานรวมมือกันระหวางชุมชนและผูมี
สวนไดสวนเสีย
นอกจากแนวความคิดพื้นฐาน 10 ประการที่ไดกลาวมาแลว แนวคิดการเติบโตของเมืองแบบ
ชาญฉลาดยังมีกลยุทธที่นําไปสูการปฏิบัติอีกหลายประการ เชน การจัดสรางวิสัยทัศน และการกําหนด
วัตถุประสงคสําหรับชุมชนหรือเมืองที่มีความหลากหลายดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ เผาพันธุ
การใหรางวัลจูงใจสําหรับการมีสวนรวมในการพัฒนา การจัดองคประกอบการใชประโยชนที่ดินใน
ลักษณะผสมผสาน เปนตน
2.4.4สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัย
จากการศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาย า นชานเมื อ งและที่ อ ยู อ าศั ย ที่ สํ า คั ญ 3
แนวความคิด ไดแก แนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Concept) ของ Clarence Perry
(1926) แนวความคิดชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) (1996) และ การเติบโตแบบชาญฉลาด
(Smart Growth) (2000) โดยทั้ง 3 แนวความคิดนี้ ไดกลาวถึงการพัฒนาเมืองที่มีวิสัยทัศนที่ตองการให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มีจุดมุงหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องที่ไม
สามารถแยกกันไดอีกตอไป โดยใหความสําคัญกับการวางแผนการใชที่ดินและการพัฒนาระบบโครงขาย
การสัญจรและขนสงสาธารณะ
โดยการวางแผนการใชที่ดินในบริเวณยานชานเมืองนั้นควรที่จะมีรูปแบบการพัฒนาที่เกาะกลุม
กัน และมีก ารใชป ระโยชนที่ ดิน แบบผสมผสานกันแต จ ะเนน ไปทางดา นที่ อยู อ าศั ย มีก ารวางระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมและทั่วถึง ซึ่งการพัฒนายานชานเมืองที่มีคุณภาพนั้น
จะตองประกอบไปดวยที่อยูอาศัยที่มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่
แตกตางกัน มีศูนยกลางของชุมชนเพื่อที่จะเปนที่เกิดการรวมตัวกันเปนชุมชน และองคประกอบของ
ศูนยกลางชุมชนควรมีความตอเนื่องกับที่อยูอาศัยเพื่อใหศูนยกลางชุมชนมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอและ
เกิดการสรางความสัมพันธระหวางคนกับชุมชน ทั้งนี้จะตองปรับรูปแบบของชุมชนที่กระจัดกระจาย ไม
ขอบเขตและลําดับการพัฒนาที่ชัดเจน ใหเกิดลักษณะของชุมชนที่กระชับ มีขอบเขตที่ชัดเจนและมียานที่
หลากหลายมากขึ้น ในสวนของการเขาถึงพื้นที่และระบบขนสงสาธารณะนั้นไดสงเสริมใหลดการใช
รถยนตสวนตัวลงและหันมาใชระบบขนสงสาธารณะใหมากขึ้น การสัญจรในระดับชุมชนใหความสําคัญ
กับการเดินเทาและการขี่จักรยานซึ่งจะแยกระบบรถยนตออกจากระบบทางเดินเทาโดยเด็ดขาด โดยใน
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การวางแผนและออกแบบโครงขายการสัญจร นอกเหนือจากเรื่องรถยนตควรคํานึงถึงคนเดินเทาและ
ระบบขนสงมวลชนควบคูกันไปดวย ซึ่งจะตองวางแผนใหระบบการสัญจรมีโครงขายที่สัมพันธกัน
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังเปนการสรางทางเลือกในการเดินทางและการ
เขาถึงพื้นที่ใหมีความหลากหลายมากขึ้น และจากทั้งการวางแผนการใชที่ดินและการพัฒนาระบบขนสง
และสิ่งที่สําคัญสําหรับการพัฒนายานชานเมืองคือการสรางความเขาใจกับประชาชนเพื่อให
ไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน โดยการจัดประชุมปฏิบัติการวางแผนและออกแบบรวมกันของ
ประชาชนในทองถิ่นและการสรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ เพื่อเปนการกําหนดภาพรวม
และทิศทางการพัฒนายานชานเมืองวาควรที่จะพัฒนาไปในทิศทางใด ทั้งนี้การพัฒนายานชานเมืองนั้น
เปนสิ่งที่คนในชุมชนจะตองรวมกันรับผิดชอบไมวาจะเปนการพัฒนาหรือการบํารุงรักษา เพื่อสราง
จิตสํานึกที่ดีในการดูแลชุมชนตอไป

แผนภูมิ 2.1 สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอ าศัย
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

2.5 สรุปการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนแนวความความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดศึกษาแนวความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมือง ไดแก Dispersed City ของ Melvin M. Webber (1997), Edge City
ของ Scheer และ Petkov (1998), Peripheral Model ของChauncy Harris และ Edward Ullman
(1997) และ แนวความคิดเมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) พบวาพื้นที่เมืองนั้นมีการขยายตัว
ออกมาสู ย า นชานเมื อ งอย า งรวดเร็ ว จากการพั ฒ นาระบบคมนาคม ทํ า ให ย า นชานเมื อ งเกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนที่อยูอาศัยเพื่อรองรับกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยมี
รูปแบบของการพัฒนาพื้นที่ที่กระจัดกระจาย ไมมีระเบียบแบบแผนและขาดลําดับการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณยานชานเมืองกรุงเทพมหานคร และในการศึกษาครั้งนี้จะตองนํา
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นที่บริเวณยานชานเมือง
ของกรุงเทพมหานคร โดยเปนการศึกษาสภาพการพัฒนาที่มีมาจากอดีตถึงปจจุบันของยานชานเมือง
เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาการพัฒนาที่ผานมาไดสงผลกระทบและเกิดปญหาตอการพัฒนายานชานเมือง
อยางไร
และไดมีการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัยเพิ่มเติม ไดแก
แนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Concept) ของ Clarence Perry (1926) แนวความคิด
ชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) (1996) และ การเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth) (2000)
ซึ่งเปนแนวความคิดที่ตองการใหเกิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษา
สิ่ ง แวดล อ มในย า นชานเมื อ ง โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวางแผนการใช ที่ ดิ น และการพั ฒ นาระบบ
โครงขายการสัญจรและขนสงสาธารณะ จึงนําไปสูการกําหนดขอบเขตการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ได แ ก การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น รู ป แบบการพั ฒ นาพื้ น ที่ และโครงข า ยการสั ญ จร ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะทาง
กายภาพที่มีความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณยานชานเมือง นอกจากนั้นแลวจะตองสรางแนว
ทางการแกไขปญหาและการพัฒนายานชานเมืองในอนาคตแลวนําไปสูขอเสนอขอเสนอแนะแนวทางการ
วางผังและการออกแบบกายภาพเพื่อการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมืองตอไป สามารถสรุปกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาไดดังแผนภูมิ 2.2
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แผนภูมิ 2.2 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 การออกแบบวิธีวิจัย
จากกรอบแนวความคิดในการศึกษาที่ไดในบทที่ 2 ซึ่งไดมาจากการศึกษาเกี่ยวกับการไมไดวาง
แผนการพัฒนาและประสานการทํางานรวมกัน จนทําใหยานที่อยูอาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานครมี
รูปแบบของการพัฒนาพื้นที่ที่กระจัดกระจาย ไมมีระเบียบแบบแผนและขาดลําดับการพัฒนาที่ชัดเจนใน
ปจจุบัน และยังไดศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัยเพิ่มเติม
เพื่อหาแนวทางการประสานการพัฒนาทางดานกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร
โดยจําเปนตองมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาดําเนินการวิเคราะหหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนาในพื้นที่กรณีศึกษาตอไป
โดยการศึกษาในครั้งนี้จะทําการศึกษาพัฒนาการทางกายภาพของยานชานเมืองเพื่อศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและหาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนายานชานเมือง ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมาจาก
การเก็บรวบรวมทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ทําใหเขาใจถึงความเปนมาตลอดจนภาพรวมของ
พื้นที่กรณีศึกษา โดยจะเนนในการศึกษาถึงขอมูลทางกายภาพเกี่ยวกับลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
รูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน และการวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจร
และการเขาถึงพื้นที่ ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญ และนําขอมูลทางกายภาพเหลานี้ไปทําการวิเคราะห
เพื่อหาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาตอไป

3.2 การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 ขอมูลทุติยภูมิ
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทางสถิติ เอกสารอางอิงทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม แผนที่และภาพถายทางอากาศ จากหนวยงานของราชการและสถาบันตางๆ โดยแบงออกเปน
3 ประเภท ไดแก ขอมูลทางพัฒนาการของพื้นที่ ขอมูลทางสถิติ ขอมูลทางแผนที่และภาพถายทาง
อากาศ
1. ขอมูลทางพัฒนาการของพื้นที่
ข อ มู ล ทางพั ฒ นาการและความเป น มาของการพั ฒ นาย า นที่ อ ยู อ าศั ย ชานเมื อ งของพื้ น ที่
กรณีศึกษาในอดีตจนถึงปจจุบันจากหนวยงานของราชการและสถาบันตางๆ รวมไปถึงเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาศึกษาถึงพัฒนาการและบทบาทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลาตางๆ ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน
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2. ขอมูลทางสถิติ
ขอมูลทางสถิติและเอกสารอางอิงทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่กรณีศึกษา
จากหนวยงานของราชการและสถาบันตางๆ ไดแก
- สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร
- สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานสถิติแหงชาติ
- การเคหะแหงชาติ
- กรมที่ดิน
ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลดานประชากร ขอมูลชุมชนและที่อยูอาศัย ขอมูลโครงการจัดสรรที่ดิน
รวมไปถึงขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะนํามาใชอางอิงประกอบการศึกษาและวิเคราะห
พื้นที่ และอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับยานที่อยูอาศัยชานเมืองในปจจุบัน
3. ขอมูลทางแผนที่และภาพถายทางอากาศ
ขอมูลทางแผนที่และภาพถายทางอากาศ จากหนวยงานของราชการและสถาบันตางๆ ไดแก
กรมแผนที่ทหาร และสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวย แผนที่และภาพถายทางอากาศ
ของพื้นที่กรณีศึกษาในอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อที่จะนํามาใชเปนแผนที่ฐานในการศึกษาและวิเคราะหพื้นที่
และอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับยานที่อยูอาศัยชานเมืองในปจจุบัน
3.2.2 ขอมูลปฐมภูมิ
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่มาจากการสํารวจลักษณะทางกายภาพที่เปนสภาพปจจุบันของ
ยานที่อยูอาศัยชานเมือง โดยใชวิธีสังเกตการณซึ่งเปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมการ
ใชพื้นที่ในยานที่อยูอาศัยชานเมือง และทําการสรางฐานขอมูลจากการสังเกตการณเพื่อนํามาใชประกอบ
ในการศึกษา โดยเนื้อหาในการสํารวจสามารถแบงรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) ที่เปนสภาพปจจุบันของพื้นที่กรณีศึกษาและ
บริเวณโดยรอบ ประกอบดวย
1.1 ขอมูลและแผนที่แสดงโครงขายการสัญจร เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
โครงขายการสัญจรในพื้นที่กรณีศึกษาและบริเวณโดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกัน มีประเด็นใน
การศึกษาดังนี้
- รูปแบบโครงขายการสัญจร
- รูปแบบการเขาถึงพื้นที่
1.2 ขอมูลและแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินและอาคาร
1.3 ขอมูลและแผนที่แสดงความหนาแนนของมวลอาคารและพื้นที่วาง
1.4 ขอมูลและแผนที่แสดงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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1.5 ขอมูลและแผนที่แสดงพื้นที่วางสาธารณะ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่
วางสาธารณะทั้งที่มีการใชงานและไมมีการใชงานในพื้นที่กรณีศึกษา
1.6 ขอมูลและแผนที่แสดงลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม
2. ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันของพื้นที่กรณีศึกษาและบริเวณโดยรอบ
ประกอบดวย
3.2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อใชทําแผนที่และแสดงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ไดแก MapInfo Professional, Auto Cad และ Adobe Illustrator
2) ภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร และภาพถายทางอากาศจาก Google Earth และ
Point Asia
3) แผนที่ดิจิตอลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 จากสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช
เปนแผนที่สําหรับสํารวจภาคสนาม ในลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของพื้นที่ ทั้งโครงขายการสัญจร
อาคาร รูปแบบพื้นที่วาง และรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

3.3 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลทําการแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ลักษณะ โดยที่ในสวนของขอมูล
ปฐมภูมิ เมื่อรวบรวมขอมูลเสร็จแลวทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล สวนขอมูลทุติยภูมิเมื่อทํา
การรวบรวมขอมูลไดครบถวนแลวจะทําการศึกษาและวิเคราะหตามวัตถุประสงค โดยจะเปนการ
วิเคราะหเกี่ยวกับการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมือง ไดใชเทคนิคทําการซอนทับฐานขอมูลเชิงแผนที่ของ
ขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจเอกสารและสังเกตการณภาคสนามในเบื้องตนจากขอมูลปฐมภูมิและขอมูล
ทุติยภูมิ ทั้งขอมูลทางกายภาพ และกิจกรรม เพื่อทําการศึกษาพัฒนาการของยานชานเมืองและวิเคราะห
ลักษณะทางกายภาพของยานชานเมือง ไดแก การวิเคราะหลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการ
พัฒนาที่อยูอาศัย การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจร
และการเขาถึงพื้นที่ เพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนายานชานเมือง

3.4 บทสรุปและขอเสนอแนะแนวทางออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนายานที่อยูอาศัย
ชานเมือง
จากการวิเคราะหขอมูลขางตนจึงนํามาสูบทสรุปภาพรวมของลักษณะทางกายภาพของยานที่
อยูอาศัยชานเมือง และขอเสนอแนะแนวทางในการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนายานที่อยูอาศัย
ชานเมืองใหเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดลอมของยานชานเมืองในปจจุบัน โดยเปนการเสนอแนวทาง
ประสานลักษณะทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมืองเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันดวยการ
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กําหนดแนวทางในการฟนฟูบูรณะและพัฒนาพื้นที่ พรอมกับเสนอแนวทางการนําไปประยุกตใชกับพื้นที่
กรณีศึกษาโดยใชเครื่องมือทางกฏหมายเพื่อการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมือง

แผนภูมิ 3.1 วิธกี ารดําเนินการศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

บทที่ 4
การพัฒนายานชานเมืองในกรุงเทพมหานคร
และการเลือกพื้นที่กรณีศึกษา
4.1 การพัฒนายานชานเมืองในกรุงเทพมหานคร
จุดเริ่มตนของการพัฒนากรุงเทพมหานครอยูที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมริม
ฝงแมน้ําเจาพระยา ในชวงเวลานั้นไดใหความสําคัญกับการตั้งถิ่นฐานริมน้ําเปนอยางมาก เห็นไดจาก
บานเรื อนที่ตั้ งกระจายตัว อยูบริ เวณริม แมน้ํา หรือริ มคลอง เพราะวาต องใช น้ําในการดํา รงชีวิ ต เช น
อุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเปนเสนทางสัญจรที่สําคัญ โดยการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครในชวงเวลานั้นสวนใหญจะอยูในบริเวณพื้นที่เมือง ซึ่งเปนจุดศูนยรวมกิจกรรมตางๆ ไว
อีกทั้งยังไมไดมีการพัฒนาระบบคมนาคม ทําใหพื้นที่เมืองไมไดมีการขยายตัวออกไปไกลมากนัก ในสวน
ของย า นชานเมื อ งในอดีต ยั ง คงมี ลั ก ษณะที่ เ ป น ชนบท ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม ระบบ
เศรษฐกิจจึงผูกพันกับเกษตรกรรม ลักษณะทางสังคมมีการพึ่งพาอาศัยกัน การตั้งบานเรือนมีทั้งกระจัด
กระจายและรวมกลุมกันเปนชุมชนขนาดเล็ก
ตอมาเมื่อกรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนามากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อรองรับกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเมืองมีความ
หนาแนนและพรอมที่จะขยายตัวออกไปตามแนวถนนที่ไดพัฒนาขึ้น ประชากรเริ่มกระจายตัวออกจาก
เมืองและอพยพเขาสูยานชานเมืองมากขึ้น สงผลใหอาณาเขตของกรุงเทพมหานครขยายตัวออกไปอยาง
กวางขวาง จากเดิมอยูในเขตเมืองชั้นในก็ไดขยายออกสูยานชานเมือง ซึ่งมีลักษณะการขยายตัวใน
ทิศทางตามแนวถนนสายสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
- การขยายตัวทางดานทิศเหนือ ตามแนวถนนพหลโยธินและวิภาวดีรังสิตจนถึง จ.
ปทุมธานี และตามแนวถนนกรุงเทพ – นนทบุรี จนถึงปากเกร็ด ซึ่งสวนใหญเปนการใชที่ดิน
ประเภทสถานที่ราชการทั้งทหารและพลเรือน และมีการใชที่ดินเพื่อการพักอาศัยประเภทบาน
จัดสรรอยูทั่วไป
- การขยายตัวทางดานทิศตะวันออก ตามแนวถนนลาดพราว ถนนรามคําแหงจนถึง
บางกะป และตามแนวถนนเพชรบุรี ถนนพระรามที่ 5 โดยขยายเขาไปตามซอยตางๆ ของถนน
เหลานี้ ซึ่งสวนใหญจะเปนการใชที่ดินเพื่อการพักอาศัย โดยริมถนนจะเปนอาคารพาณิชย และ
ดานในหางจากถนนเขาไปเปนบานพักอาศัย ซึ่งทางดานนี้มีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแรง
ดึงดูดใหเมืองขยายตัวเร็วยิ่งขึ้น
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- การขยาายตัวทางดานทิ
น ศใต ตามแแนวถนนสุขุมวิทตอเนื่องถึงเเมืองสมุทรปรราการและ
ตามแนวถนนปูเจาสมิ
า งพรายทาางดานฝงธนบุรีี ไดขยายตัวตามถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งเปนการใชที่ดิน
ก ตสาหกรรรมและคลังสินคาเปนสวนใหญ
น
ทั้งนี้เนื่องจากทํ
อ
าเลทีที่ตั้งสะดวกในการขนสง
เพื่อการอุ
ตามมลําน้ําเจาพระะยาและทาเรือกรุ
อ งเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวขของที่อยูอาศััยประเภท
บานจั
น ดสรรเปนจํานวนมาก
า
- การขยายตัวทางดานทิ
น ศตะวันตกก ตามแนวถนนนจรัลสนิทวงศ ถนนพระเจจาตากสิน
ถนนนเอกชัย และถนนเพชรเกษมม ซึ่งการขยายตัวของเมืองททางดานนี้ชากววาดานอื่นๆ การใชที่ดิน
สวนใหญ
น เพื่อการพักอาศัย อุตสาหกรรมและะพาณิชยกรรม โดยปรากฏฏใหเห็นทั่วไปบบริเวณริม
ถนนน สวนบริเวณรรอบนอกหางจากริมถนนเขาไปจะเป
า
นพื้นทีท่เกษตรกรรม

แผนทีที่ 4.1 การขยาายตัวของกรุงเททพมหานครในนชวงเวลาตางงๆ
(ที่มา: สํสานักผังเมืองกกรุงเทพมหานนคร)
จากการขยายพื้นที
น ่เมืองออกมาสูยานชานเมืมือง ทําใหยานชานเมื
น
องขอองกรุงเทพมหานครเกิด
การเปลี่ยนแปปลง จากเดิมที่มีลักษณะของความเปนชนนบท มีการตั้งบานเรือนกระะจายตัวอยูบริเวณริมน้ํา
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หรือริมคลอง ลักษณะทางกายภาพเชิงพื้นที่จะเปนพื้นที่โลงหรือพื้นที่สีเขียว สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ก็ไดเปลี่ยนเปนพื้นที่เมืองมากขึ้น บานเรือนกระจายตัวและเกาะตัวอยูตามแนวถนน มีสิ่ง
ปลูกสรางขึ้นทดแทนพื้นที่วางเปนจํานวนมาก และมีการใชประโยชนที่ดินที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
เชน ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนั้นแลวลักษณะทางสังคมก็ไดเปลี่ยนแปลง
ไปมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบเมือง โดยมุงเนนการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม การคาและ
บริการมากขึ้น
โดยการเปลี่ยนแปลงบริเวณยานชานเมืองของกรุงเทพมหานครจะเริ่มประมาณ พ.ศ.2500
เนื่องจากเริ่มมีการวางแผนพัฒนาประเทศ ทําใหกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงตองพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานและที่อยูอาศัยรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
ยานชานเมืองกรุงเทพมหานคร และตั้งแต พ.ศ.2510 เปนตนมาบริเวณยานชานเมืองสวนใหญจะมีการ
พัฒนาพื้นที่เปนยานที่อยูอาศัยมากขึ้น โดยมีการปลูกสรางที่อยูอาศัยทั้งในรูปแบบที่สรางขึ้นเองและ
รูปแบบของหมูบานจัดสรร โดยที่อยูอาศัยในยานชานเมืองสวนใหญนั้นมักจะเปนการพัฒนาในรูปแบบ
ของหมูบานจัดสรร โดยมีทั้งการแบงเฉพาะแปลงที่ดินหรือแบงแปลงที่ดินพรอมปลูกบาน และไดมีการ
เตรียมสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกไวรองรับ ซึ่งหมูบานจัดสรรนี้จะมีทั้งโครงการขนาดเล็ก
และขนาดใหญตามขนาดพื้นที่ สําหรับรูปแบบของที่อยูอาศัยที่เปนบานจัดสรรแรกเริ่มนั้นเปนบานเดี่ยว
แบบเรียบงาย มีการใชระบบกอสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป (Prefabrication) มาสรางบาน ทําใหไดบาน
ที่มีรูปแบบเหมือนๆ กันเปนจํานวนมาก โดยที่อยูอาศัยในลักษณะของบานจัดสรรหรือเคหะชุมชนนี้ไดมี
การขยายตัวทั้งปริมาณและสถานที่ในบริเวณยานชานเมือง และถึงแมวามีการขยายตัวในระยะเริ่มตนใน
อัตราสวนที่นอยแตก็ยังอยูในปริมาณที่มากซึ่งสอดคลองกับความตองการที่อยูอาศัยของประชากร
หลังจากป พ.ศ.2516 ที่อยูอาศัยไดมีการปรับตัวจากบานเดี่ยวเปนที่อยูอาศัยแบบทาวนเฮาส มี
ลักษณะเปนบานตอๆ กัน ทําใหใชแปลงที่ดินขนาดเล็กลงและสามารถปลูกสรางไดในปริมาณที่มากขึ้น
ทําใหบริเวณที่มีการสรางที่อยูอาศัยแบบทาวนเฮาสมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม สําหรับรูปแบบของ
ที่อยูอาศัยเปลี่ยนจากรูปแบบที่เรียบงายไปสูความแปลกสะดุดตาโดยอาศัยการลอกเลียนแบบอยาง
ตะวันตก ตอมาในชวง พ.ศ.2530 ถึงปจจุบัน ยังคงใหความสําคัญกับรูปแบบของที่อยูอาศัยที่แสดงออก
ถึงความโดดเดนและทันสมัยคลายกับชวงเวลาที่ผานมา แตสิ่งที่ปรากฏใหเห็นแตกตางออกไปก็คือการ
ใหความสําคัญกับการจัดผังบริเวณที่พยายามเนนสภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานสูงขึ้น มีการคํานึงถึง
ความสัมพันธระหวางตัวอาคารและสภาพแวดลอมภายนอก ทําใหการออกแบบสภาพแวดลอมภายนอก
ของที่ อ ยู อ าศั ย ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการวางผั ง บริ เ วณกลายเป น จุ ด เด น ของการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย ใน
ชวงเวลานี้ เชน บานที่ปลูกรอบทะเลสาบ มีสวนสาธารณะขนาดใหญอยูบริเวณกลางหมูบาน เปนตน
โดยไดนําการอยูอาศัยทามกลางสภาพแวดที่มีคุณภาพมาเปนจุดขายของโครงการ
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จะเห็นไดวาถึงแมรูปแบบที่อยูอาศัยจะเปลี่ยนไปตามแตละชวงเวลา แตการพัฒนายานชาน
เมืองก็ยังเปนไปในรูปแบบของการจัดสรรที่ดินและหมูบานจัดสรรเชนเดิม โดยการพัฒนาที่อยูอาศัยใน
ยานชานเมืองนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ แตยังคงพัฒนาเพิ่มขึ้นอยูเรื่อยๆ ทําใหยาน
ชานเมืองนั้นเต็มไปดวยที่อยูอาศัยที่มาจากการจัดสรรที่ดิน โดยเปนการนําพื้นที่เกษตรกรรมมาจัดสรร
ที่ดิน ทําใหรูปแปลงที่ดินมีลักษณะที่มีดานกวางที่แคบและมีดานยาวที่ยาวผิดปกติ มีการตัดถนนสาย
หลัก ถนนสายรองและถนนซอยยอยเขาไปในพื้นที่เปนจํานวนมากเพื่อเปดพื้นที่ใหมขึ้นมาเพื่อทําการ
พั ฒ นา ทํ า ให พื้ น ที่ เ กษตรกรรมลดลงโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บริ เ วณย า นชานเมื อ งที่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ เ มื อ ง
กลายเปนพื้นที่สําหรับที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชยที่เปนพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งมีลักษณะของความเปน
เมืองมากขึ้น ในสวนของยานชานเมืองรอบนอกยังคงความเปนชนบทอยูบางแตก็เริ่มมีการจัดสรรที่ดิน
สําหรับโครงการที่อยูอาศัยและมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอยูในยานชานเมือง และการที่มีวิถีชีวิตที่
ผูกติดกับเมืองนั้นทําใหมีการใชรถยนตสวนตัวกันมากขึ้นเพื่อเดินทางไปทํางานไป-กลับ ระหวางเมือง
และยานชานเมือง
จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นบริเวณยานชานเมืองกรุงเทพมหานครนั้นไดมีลักษณะเชนเดียวกับคํา
จํากัดความของเมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) กลาวคือ พื้นที่เมืองกระจัดกระจายไปในยานชาน
เมืองและพื้นที่เกษตรกรรมทุกทิศทุกทางที่มีถนนผานถึง มีโครงการหมูบานจัดสรรที่สรางแยกตัวจากกัน
แผไปทั่ว โดยที่โครงการเหลานี้ไมไดอยูติดกันแตมักมีพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่รกรางขั้นอยู เกิดเปนเนื้อ
เมืองที่ไมปะติดปะตอ นอกจากนั้นแลวชุมชนใหมและชุมชนเกาตั้งอยูอยางกระจัดกระจายไมเกาะกลุม
กัน ไมมีศูนยกลางชุมชนและพื้นที่สันทนาการที่ชัดเจน และการเดินทางตองใชรถยนตสวนบุคคลเปนสวน
ใหญ แสดงใหเห็นวารูปแบบการขยายตัวของเมืองออกไปสูยานชานเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครยัง
มีการขยายตัวอยางไรทิศทาง กาวกระโดด และไมเปนไปตามลําดับการพัฒนา
โดยรูปแบบของการขยายตัวในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากกลไกทางการตลาดที่ไมไดมีการวางแผน
กําหนดทิศทางดานผังเมืองรวมกัน อีกทั้งในอดีตประเทศไทยไมมีผังเมืองรวมที่กําหนดความหนาแนน
ของเมือง จึงทําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณยานชานเมืองที่ประกอบดวยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วาง
เปนสวนใหญ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดงายกวาการพัฒนาในเขตชั้นในของเมืองที่มีความหนาแนนสูงกวา
โดยอาศัยปจจัยสําคัญคือการคมนาคมขนสง ไดแก เสนทางการสัญจร ในสวนของสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยที่สรางแยกตัวจากกันสวนใหญเกิดจากการเก็งกําไร เมื่อการพัฒนายานชาน
เมืองกระจัดกระจายไปบนพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรเจาของที่ดินมีสิทธิในการตัดสินใจขายที่ดินใหกับ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยในราคาที่เห็นวาเหมาะสม ซึ่งเปนไปตามกลไกการตลาดแตอาจไมใชทิศทาง
ของการขยายตัวของเนื้อเมืองที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีโครงการตัดถนนในยานชานเมือง นักเก็งกําไรและ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะเริ่มกวานซื้อที่ดินทั้งจากเกษตรกรและจากเจาของที่ดินประเภทอื่นๆ โดย
เกษตรกรสวนใหญตัดสินใจขายที่ดินในทันทีที่มีผูเสนอซื้อและมักจะไดในราคาที่สูง แตเกษตรกรบางราย
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อาจยังไมตัดสินใจขายที่ดินเพราะรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรยังดีพอที่จะครอบครองที่ดินเพื่อทํา
การเกษตรตอไป จนกระทั่งการขยายตัวของเมืองรุกเขามากดดันใหราคาที่ดินมีราคาสูงพอและ
การเกษตรเริ่มไดรับผลกระทบจากการเปนเมือง การครอบครองที่ดินโดยเกษตรกรเจาของที่ดินจึงเปน
เหมือนการเก็งกําไรทางออม .ในสวนของนักลงทุนบางรายมีการกวานซื้อที่ดินแตไมไดมีความตั้งใจใน
การพัฒนาโครงการโดยซื้อ ที่ดินเพื่อรอขายตอใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นๆ และนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยที่ตองการพัฒนาโครงการจริงก็สามารถเลือกซื้อที่ดินจากเกษตรกรไดเองเชนกัน โดย
เลือ กที่ดิน ที่ไกลออกไปและเกษตรกรเจ าของที่ดิ นยินดี ขายใหในราคาที่ต่ํ ากวา กลไกการตลาดและ
กระบวนการเก็งกําไรทั้งหมด กอใหเกิดรูปแบบของเมืองที่ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปในยานชาน
เมือง มีโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยที่แยกตัวออกจากกันโดยทําใหไมเปนเนื้อเมืองเดียวกัน
ในการที่ยานชานเมืองของกรุงเทพมหานครยังมีการเติบโตแบบไรทิศทาง ไมมีขอบเขตและ
จุดสิ้นสุดการขยายตัวอยางแนชัด ซึ่งการเติบโตแบบกระจัดกระจายและไมเปนระเบียบเชนนี้กอใหเกิด
ปญหาตอทั้งคุณภาพชีวิตของประชากร ความพอเพียงในการใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รวมทั้งการรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สีเขียว ดังนั้นการเติบโตแบบกระจัดกระจายจึงกลายเปน
ปจจัยที่ทําใหยานชานเมืองไมสามารถวางแผนการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะกอใหเกิด
ปญหาตอคุณภาพชีวิตแลว ยังพบวาลักษณะของการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยยานชานเมืองที่มีสภาพ
การพัฒนาที่แยกตัวออกจากกัน จะมีการรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษไมใหบุคคลภายนอกผานเขา
ออกโครงการได มีการปดกั้นตัวเองและมีทางเขาออกที่จํากัด ไมเอื้ออํานวยใหเกิดการเดินทางโดยใช
จักรยานหรือการเดินเทา ถาเปนโครงการที่มีขนาดใหญระบบโครงขายถนนตองเปลี่ยนทิศทางทําให
ประสิทธิภาพของโครงขายการสัญจรลดลง
กลาวโดยสรุป จากขอมูลการขยายตัวของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ตอเมืองและยาน
ชานเมืองในปจจุบันดังที่ไดกลาวขางตน ไดชี้ใหเห็นวาเมืองยังแผขยายและเติบโตอยางไรทิศทาง การ
กอสรางที่อยูอาศัยและอาคารประเภทตางๆ ไดรุกล้ําพื้นที่การเกษตรและพื้นที่สีเขียว อาคารบานเรือนที่
กอสรางใหมมีที่ตั้งกระจัดกระจายไมเกาะกลุมและใชพื้นที่มากกวาความจําเปน เปนเหตุใหการสัญจร
ภายในพื้นที่ตองใชเพียงแครถยนตในการเขาถึง ระยะหางระหวางที่อยูอาศัยกับศูนยบริการชุมชนและ
สถานที่สันทนาการตั้งอยูหางกันทําใหไมสามารถเชื่อมตอกันดวยทางเดิน การปฏิสัมพันธของสมาชิก
ภายในชุมชนมีอยูนอยจึงทําใหขาดความสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการพัฒนา
ยานและชุมชนตอไปในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองควบคุมการเติบโตของเมืองใหอยู
ภายใตกรอบของผังและแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อประหยัดการใชพื้นที่ในการจัดสรางที่อยูอาศัยและการ
ใชประโยชนสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสงวนรักษาพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อนุรักษใหคงอยู การ
ควบคุมการเติบโตการกระจัดกระจายจะชวยใหกรุงเทพมหานครประหยัดการใชงบประมาณลงทุน
ก อ สร า งสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การ ซึ่ ง การประหยั ด การลงทุ น ในบริ เ วณดั ง กล า วจะทํ า ให เ หลื อ
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งบประมาณสํ า หรับ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการใหบริ การในพื้ นที่ ซึ่งมี อยู เดิ ม ใหดี ขึ้น หรื อลงทุ นใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมประเภทตางๆ เพื่อใหชุมชนที่มีอยูแลวมีความยั่งยืนและประชากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

4.2 การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา
การเลือกพื้นที่กรณีศึกษาเพื่อทําการศึกษาการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมือง จะพิจารณาถึง
การเปลี่ยนแปลงและการกระจายตัวของประชากรในกรุงเทพมหานคร เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นสงผลให
พื้นที่เมืองมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นตามไปดวย เกิดความแออัดในพื้นที่เมือง ทําใหประชากรกระจายตัว
ออกจากพื้นที่เมืองมาสูยานชานเมืองมากขึ้น และเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นความตองการในการใชที่ดิน
เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเชนกัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในยาน
ชานเมืองเปนการใชที่ดินแบบที่อยูอาศัยมากยิ่งขึ้น จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงและการกระจายตัวของ
ประชากรเป น ป จ จั ยที่ สํ า คั ญ ในการเลื อ กพื้ น ที่ ก รณีศึ ก ษา และหลั ง จากการศึ ก ษาภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงดานประชากรและที่อยูอาศัยในยานชานเมืองแลวจะทําการระบุพื้นที่กรณีศึกษาที่มีความ
เหมาะสมในการศึกษาตอไป
4.2.1 การเปลี่ยนแปลงและการกระจายตัวประชากรของกรุงเทพมหานคร
ภาพรวมทางด า นประชากรของประเทศไทยทั้ง ในด า นจํ า นวนประชากรและอั ต ราการเพิ่ ม
ประชากรของไทยที่เก็บรวบรวมไดในป พ.ศ.2543 จากสํามะโนประชากรและเคหะ มีจํานวนประชากร
ทั้งหมด 60.6 ลานคน พบวากรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในประเทศ คือมี
จํานวน 6.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 10.43 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ถือไดวามีสัดสวนที่สูงมากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ จั งหวั ดอื่ นๆ อีกทั้ งยัง มีความหนาแนนของจํานวนประชากรสูง ที่สุดในประเทศ โดย
กรุงเทพมหานครมีความหนาแนนอยูที่ 4,028.9 คนตอตารางกิโลเมตร จะเห็นไดวากรุงเทพมหานครนั้นมี
จํานวนประชากรและมีความหนาแนนของประชากรสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดตางๆ ในประเทศ
ไทย ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงที่มีความสําคัญของประเทศและมีแผนการ
พัฒนาใหเปนศูนยกลางที่มีความสําคัญในทุกๆ ดาน ทําใหเปนปจจัยที่สําคัญที่ชวยเรงใหการเติบโตของ
กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุผลทางดานเศรษฐกิจที่มีความตองการแรงงาน
จํานวนมากเปนแรงดึงดูด อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจของภาคชนบทที่มีรายไดจากการเกษตรไมเพียงพอกับ
คาใชจาย ทําใหมีการอพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานครของคนจากภูมิภาคตางๆ จํานวนมาก
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แผนภูมิ 4.1 จังหวัดที่มีประชากรสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศไทย พ.ศ.2543
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุดรธานี
บุรีรัมย
เชียงใหม
นครศรีธรรมราช
อุบลราชธานี
ขอนแกน
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร

1,327,901
1,405,500
1,467,158
1,493,359
1,500,127
1,519,811
1,691,441
1,733,434
2,556,260
6,355,144
0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
ตาราง 4.1 จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2503 - พ.ศ.2543
พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเพิ่ม (%ตอป)
2503
26,257,916
2513
34,397,374
2.70
2523
44,824,540
2.65
2533
54,548,530
1.96
2543
60,916,441
1.05
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
การศึกษาภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงและการกระจายตัวประชากรของกรุงเทพมหานคร โดย
ใชขอมูลดานประชากรจากสํามะโนประชากรและเคหะในป พ.ศ.2503, พ.ศ.2513, พ.ศ.2523, พ.ศ.2533
และ พ.ศ.2543 ซึ่งไดผลการศึกษาในดานของการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรในชวงเวลาตางๆ ได
ดังนี้
จากสํามะโนประชากรทําใหทราบวากรุงเทพมหานครมีอัตราการเพิ่มประชากรในระหวางป
พ.ศ.2503 - พ.ศ.2513 เทากับรอยละ 3.72 ตอป และเพิ่มขึ้นมากที่สุดเทากับรอยละ 4.32 ตอป ใน
ระหวางป พ.ศ.2513 - พ.ศ.2523 ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยเริ่มเขาสูระบบเศรษฐกิจที่เนนการสงออก
สินคาอุตสาหกรรม (Exported-Oriented Industrialization) จึงมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก
จากนั้นจึงลดลงเทากับรอยละ 2.28 และรอยละ 0.78 ตอป ในระหวางป พ.ศ.2523 – พ.ศ.2533 และ
พ.ศ.2533 – พ.ศ.2543 ตามลําดับ เปนชวงที่เศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็วเปนที่เรียกกันวา
ชวงภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540) และหลังจากนั้นจํานวนประชากรไดลดลงในชวงที่
เกิ ด ภาวะวิ ก ฤตการณ เ ศรษฐกิ จ (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2543) ที่ ส ง ผลให มี ก ารย า ยถิ่ น เข า มาใน
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กรุงเทพมหานครลดลง แตถึงอยางไรก็ตามแมวาภาพรวมของจํานวนประชากรมีแนวโนมของอัตราการ
เพิ่มที่ลดลงแตก็พบวายังมีประชากรอีกจํานวนมากที่ยังอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 4.2 จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2503 – พ.ศ.2543
พ.ศ.
จํานวนประชากร (คน)
อัตราการเพิ่ม (% ตอป)
2503
2,136,435
2513
3,077,336
3.72
2523
4,697,071
4.32
2533
5,882,411
2.28
2543
6,355,144
0.78
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
ตาราง 4.3 จํานวนประชากรของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2503 – พ.ศ.2543
จํานวนประชากร (คน)
เขต
2503
2513
2523
พระนคร
135,401
119,992
111,199
ดุสิต
383,984
283,108
431,939
บางซื่อ*
บางรัก
102,770
91,753
117,845
ปทุมวัน
159,687
133,364
208,620
ปอมปราบศัตรูพาย
130,627
105,350
171,961
พญาไท
336,230
651,996
หวยขวาง
ราชเทวี*
ดินแดง**
ยานนาวา
168,054
256,923
350,686
บางคอแหลม*
สาทร*
สัมพันธวงศ
84,404
67,268
70,154
บางกะป
61,207
87,879
236,141
ลาดพราว*
-

2533
103,835
272,465
301,611
79,567
150,218
82,350
219,767
255,207
100,672
102,349
130,333
130,170
39,781
295,396
122,457

2543
92,636
175,658
180,598
72,670
116,401
85,857
102,652
90,185
119,574
186,319
105,330
135,388
124,902
42,255
159,014
119,838
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เขต
คันนายาว**
วังทองหลาง**
บึงกุม*
บางเขน
สายไหม**
จตุจักร*
ดอนเมือง*
หลักสี่**
พระโขนง
บางนา**
คลองเตย*
วัฒนา**
ประเวศ*
สะพานสูง**
สวนหลวง**
มีนบุรี
คลองสามวา**
ลาดกระบัง
หนองจอก
คลองสาน
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา**
ธนบุรี
บางกอกนอย
บางพลัด*
บางกอกใหญ
บางขุนเทียน
บางบอน**
จอมทอง*

2503
94,588
170,772
29,481
23,588
32,440
96,797
36,486
131,250
105,658
40,528
52,670
-

จํานวนประชากร (คน)
2513
2523
186,407
355,639
382,471
482,349
36,671
51,353
29,459
39,536
40,428
46,585
126,687
129,407
42,740
61,956
200,636
240,590
187,193
342,967
74,506
93,044
93,667
187,541
-

2533
181,417
202,117
205,872
199,891
196,021
277,492
228,385
103,403
77,358
56,461
124,523
110,004
272,344
164,319
164,608
96,242
145,235
166,626

2543
85,576
120,907
152,562
187,662
158,839
190,578
160,444
131,766
111,720
113,399
159,527
91,596
134,189
80,082
126,970
110,720
99,352
128,199
98,407
127,152
111,878
58,255
210,653
181,372
137,344
100,393
120,016
82,585
195,602
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จํานวนประชากร (คน)
2503
2513
2523
2533
ภาษีเจริญ
58,698
110,421
171,044
256,450
หนองแขม
11,356
22,886
39,165
84,396
บางแค**
ราษฎรบูรณะ
25,989
61,297
105,354
183,069
ทุงครุ**
กรุงเทพมหานคร
2,136,435 3,077,336 4,697,071 5,882,411
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
*
- กรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองออกเปน 36 เขต
**
- กรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองออกเปน 50 เขต
เขต

ตาราง 4.4 อัตราการเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2503 – พ.ศ.2543
อัตราการเพิ่มประชากร (รอยละ)
เขต
2503-2513
2513-2523
2523-2533
พระนคร
-1.21
-0.77
-0.69
ดุสิต
1.64
4.36
2.91
บางซื่อ*
บางรัก
-1.14
2.56
-3.89
ปทุมวัน
-1.80
4.62
-3.26
ปอมปราบศัตรูพาย
-2.15
5.07
-7.17
พญาไท
6.92
-1.25
หวยขวาง
ราชเทวี*
ดินแดง**
ยานนาวา
4.38
3.19
0.35
บางคอแหลม*
สาทร*
สัมพันธวงศ
-2.27
0.43
-5.57
บางกะป
15.55
10.50
9.86
ลาดพราว*
-

2543
158,827
122,062
192,504
107,080
97,818
6,355,144

2533-2543
-1.15
-4.34
-5.05
-0.91
-2.54
0.42
-7.40
0.81
1.75
0.29
0.39
-0.42
0.61
-0.54
-0.22
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เขต
คันนายาว**
วังทองหลาง**
บึงกุม*
บางเขน
สายไหม**
จตุจักร*
ดอนเมือง*
หลักสี่**
พระโขนง
บางนา**
คลองเตย*
วัฒนา**
ประเวศ*
สะพานสูง**
สวนหลวง**
มีนบุรี
คลองสามวา**
ลาดกระบัง
หนองจอก
คลองสาน
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา**
ธนบุรี
บางกอกนอย
บางพลัด*
บางกอกใหญ
บางขุนเทียน
บางบอน**
จอมทอง*

2503-2513
7.09
8.48
2.23
2.27
2.25
2.76
1.61
4.38
5.95
6.34
5.99
-

อัตราการเพิ่มประชากร (รอยละ)
2513-2523
2523-2533
6.74
5.56
2.37
3.86
3.46
7.32
3.02
7.01
1.44
1.96
0.21
-0.39
3.82
5.97
1.85
1.26
6.31
-0.42
2.27
0.34
7.26
5.27
-

2533-2543
2.79
5.60
-0.78
3.91
1.41
-1.00
4.14
7.42
5.23
5.77
0.21
4.50
-2.56
1.00
-1.81
0.43
3.42
1.63
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อัตราการเพิ่มประชากร (รอยละ)
2503-2513
2513-2523
2523-2533
ภาษีเจริญ
6.59
4.52
4.18
หนองแขม
7.33
5.58
8.06
บางแค**
ราษฎรบูรณะ
9.05
5.62
5.74
ทุงครุ**
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
*
- กรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองออกเปน 36 เขต
**
- กรุงเทพมหานครแบงเขตการปกครองออกเปน 50 เขต
เขต

2533-2543
3.23
3.80
1.14
-

แผนที่ 4.2 อัตราการเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ.2503 – พ.ศ.2513
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
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แผนที่ 4.3 อัตราการเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ.2513 – พ.ศ.2523
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)

แผนที่ 4.4 อัตราการเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ.2523 – พ.ศ.2533
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
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แผนที่ 4.5 อัตราการเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ.2533 – พ.ศ.2543
(ที่มา: สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
ในช ว งระยะเวลาตั้ ง แต ป พ.ศ.2503 – พ.ศ.2543 ที่ ผ า นมา กรุ ง เทพมหานครได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ.2503 – พ.ศ.2523 เปนชวงที่มี
อัตราการเพิ่มของประชากรอยูในระดับสูงถึงรอยละ 4.32 โดยสวนใหญแลวอยูในพื้นที่ทางฝงตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการเพิ่มของจํานวนประชากรที่กระจายตัวออกจากพื้นที่เมืองมากขึ้น และ
เขตที่ มี อั ต ราการเพิ่ ม ประชากรอยู ใ นระดั บ สู ง ในช ว งป พ.ศ.2503 – พ.ศ.2523 ได แ ก เขตบางกะป
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูติดกับพื้นที่เมืองและเปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองในชวงเวลานั้น ทําให
เขตบางกะปมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและมีประชากรจํานวนมากอาศัยอยูในเขตนี้ จึงได
กําหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาใหอยูในเขตบางกะป ซึ่งในปจจุบันเขตบางกะปไดมีการแบงเขตการ
ปกครองใหมประกอบดวย 7 เขตการปกครอง ไดแก เขตบางกะป เขตบึงกุม เขตลาดพราว เขตหวยขวาง
เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว และเขตสะพานสูง เพื่อใหมีการบริหารการปกครองที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยได
ศึกษาการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ศึกษาจากความหนาแนนของประชากรรายแขวงในเขตตางๆ
เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการเลือกพื้นที่กรณีศึกษา
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ตาราง 4.5 จํานวนประชากรรายแขวง เขตบางกะป พ.ศ.2533 และ พ.ศ.2543
พ.ศ.2533
พ.ศ.2543
จํานวน
ความ
จํานวน
ความ
พื้นที่
เขต
แขวง
ประชากร
หนาแนน
ประชากร
หนาแนน
(ตร.กม.)
(คน)
(คน/ตร.
(คน)
(คน/ตร.
กม.)
กม.)
บางกะป
คลองจั่น
12.79
83,291 6,513.22
82,722 6,468.72
หัวหมาก
16.46
55,291 3,358.91
59,625 3,622.20
บึงกุม
คลองกุม
24.31
36,496 1,501.21
136,617 5,619.55
ลาดพราว ลาดพราว
13.84
67,742 4,895.36
82,682 5,975.00
จรเขบัว
16.64
48,016 2,885.92
24,690 1,483.95
หวยขวาง หวยขวาง
5.34
98,381 18,416.51
25,446 4,763.38
สามเสนนอก
5.41
41,607 7,693.60
36,909 6,824.89
บางกะป
4.28
19,343 4,516.23
16,238 3,791.27
วังทองหลาง วังทองหลาง
19.66
93,125 4,737.98
106,563 5,421.67
คันนายาว คันนายาว
25.98
33,317 1,282.41
76,535 2,945.92
สะพานสูง สะพานสูง
28.12
108,330 3,851.87
71,629 2,546.90
(ที่มา: สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร)

แผนที่ 4.6 ความหนาแนนประชากรรายแขวง เขตบางกะป พ.ศ.2533
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

54

แผนที่ 4.7 ความหนาแนนประชากรรายแขวง เขตบางกะป พ.ศ.2543
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
เมื่อพิจารณาความหนาแนนของประชากรในป พ.ศ.2533 พบวา แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุดคือ 18,416.51 คนตอตารางกิโลเมตร รองลงไปคือ แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวาง และ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป โดยมีความหนาแนนคือ 7,693.60 คนตอตาราง
กิ โ ลเมตร และ 6,513.22 คนต อ ตารางกิ โ ลเมตร ตามลํ า ดั บ และเมื่ อ พิ จ ารณาความหนาแน น ของ
ประชากรในป พ.ศ.2543 พบวา แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง มีความหนาแนนของประชากรมาก
ที่สุดคือ 6,824.89 คนตอตารางกิโลเมตร รองลงไปคือ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป และ แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว โดยมีความหนาแนนคือ 6,468.72 คนตอตารางกิโลเมตร และ 5,975.00 คนตอตาราง
กิโลเมตร
จากขอมูลความหนาแนนของประชากรจะเห็นไดวาแขวงหวยขวางและแขวงสามเสนนอกในเขต
ห ว ยขวางนั้ น มี ค วามหนาแน น อยู ใ นระดั บ ที่ สู ง เมื อ งเปรี ย บเที ย บกั บ แขวงอื่ น ๆ ในเขตบางกะป
เนื่องมาจากเปนพื้นที่ที่อยูติดกับพื้นที่เมืองทําใหมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นแลวยัง
มีแขวงที่มีความหนาแนนของประชากรอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน ไดแก แขวงคลองจั่น เขตบางกะป เปน
พื้นที่ที่อยูถัดออกมาจากพื้นที่เมือง มีประชากรเปนจํานวนมากที่อาศัยอยูในบริเวณนี้เพราะวาอยูใกลกับ
พื้นที่เมืองอีกทั้งยังมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการอยูอาศัยดวย ทําใหแขวงคลองจั่น เขตบางกะปมี
การพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยเกิดขึ้นหลายโครงการในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อรองรับกับประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้ น ในแขวง จึ ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ จึ ง ได เ ลื อ กแขวงคลองจั่ น เขตบางกะป เป น พื้ น ที่
กรณีศึกษา
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4.2.2 พื้นที่กรณีศึกษา
พื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษาอยู ใ นเขตการปกครองของแขวงคลองจั่ น เขตบางกะป ตั้ ง อยู ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ศึกษามีพื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ถ.ประเสริฐมนูญกิจ
ทิศตะวันออก ติดกับ คลองตาเชือกหนัง
ทิศใต
ติดกับ คลองแสนแสบ
ทิศตะวันตก
ติดกับ คลองจั่น และ ถ.ประดิษฐมนูธรรม

แผนที่ 4.8 ตําแหนงของพื้นที่กรณีศึกษาในระดับภาพรวมของเมือง
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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บทที่ 5
พัฒนาการของพื้นที่กรณีศึกษา แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
จากการศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาย า นชานเมื อ งของกรุ ง เทพมหานครและได กํ า หนดพื้ น ที่
กรณีศึกษาคือ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ในบทที่ผานมา โดยในการศึกษาพื้นที่นี้จําเปนที่จะตองศึกษา
พัฒนาการของพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นไดเปนตัวสะทอนถึงสภาพการพัฒนาของยานชาน
เมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงลําดับการพัฒนาของพื้นที่กรณีศึกษา แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป โดยจะเริ่มศึกษาตั้งแต พ.ศ.2510 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีอัตราการเพิ่มประชากรอยูใน
ระดั บ สู ง บริ เ วณย า นชานเมื อ ง และเริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาย า นชานเมื อ งให เ ป น ที่ อ ยู อ าศั ย เพื่ อ รองรั บ กั บ
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเชนกัน สงผลใหชวงเวลานั้นเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพของยานชานเมือง โดยจะมีประเด็นในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของยานชานเมือง ไดแก
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน และรูปแบบ
โครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่

5.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของยานชานเมือง
ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยยานชานเมืองนั้นจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือ
สําหรับชวยในการศึกษา ซึ่งไดเลือกใชขอมูลในเชิงแผนที่ โดยใชวิธีการแยกประเภทของขอมูลตาม
ชวงเวลาตางๆ ไวเปนลําดับชั้นขอมูล สําหรับนําไปใชเพื่อการสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมือง และนําไปศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพของยาน
ชานเมือง โดยมีขอมูลดังตอไปนี้
1. ภาพถายทางอากาศ ในชวงเวลาดังนี้ กอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510, พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530
และ พ.ศ.2530 – ปจจุบัน
2. แผนที่ภูมิศาสตรสารสนเทศ ในชวงเวลาดังนี้ กอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510, พ.ศ.2510 – พ.ศ.
2530 และ พ.ศ.2530 – ปจจุบัน
3. แผนที่แสดงรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย ในชวงเวลาดังนี้ กอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510, พ.ศ.
2510 – พ.ศ.2530 และ พ.ศ.2530 – ปจจุบัน
4. แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดิน ในชวงเวลาดังนี้ กอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510, พ.ศ.2510 –
พ.ศ.2530 และ พ.ศ.2530 – ปจจุบัน
5. แผนที่แสดงโครงขายการสัญจร ในชวงเวลาดังนี้ กอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510, พ.ศ.2510 –
พ.ศ.2530 และ พ.ศ.2530 – ปจจุบัน
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5.2 พัฒนาการของพื้นที่กรณีศึกษา แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
5.2.1 พัฒนาการในชวงกอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510
ในอดีตเขตบางกะปมีสภาพเปนปาและเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณคลองกุม ตอมามีประชากร
อพยพเขามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทํานาและเลี้ยงวัวในพื้นที่ทั่ว
บริ เ วณนั้ น โดยมี ส ภาพเป น นาทั้ ง สิ้ น จึ ง ได เ รี ย กบริ เ วณนั้ น ว า ทุ ง บางกะป ซึ่ ง มี ส ภาพแวดล อ มที่ อุ ด ม
สมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม จนทําใหมีประชากรอพยพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีการตั้งบานเรือนที่
เปนลักษณะเรือนไทยพื้นถิ่นริมน้ําแบบยกใตถุนสูงปลูกอยางเรียบงายอยูบริเวณริมคลองสายสําคัญ
ไดแก คลองแสนแสบ คลองลาดพราว คลองจั่น คลองหัวหมาก และคลองบางเตย เพื่อที่จะไดผันน้ําจาก
คลองเขามาไวใชสําหรับการทําเกษตรกรรมและใชเปนเสนทางสัญจรหลัก โดยมีคลองแสนแสบเปนคลอง
สายหลักที่ไหลผานพื้นที่และมีคลองสายยอยกระจายออกไปทั่วทั้งพื้นที่เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรและ
ติดตอคาขาย จนกระทั่งในสมัยรัชการที่ 5 ไดมีมีการขุดซอมและขยายคลองเพื่อใหเพียงพอกับการใช
ประโยชนของพลเมืองในขณะนั้น แสดงใหเห็นวาการดํารงชีวิตในอดีตนั้นมีการพึ่งพาอาศัยแหลงน้ําเปน
หลัก

ภาพ 5.1 (ภาพซาย) สภาพพื้นที่ปาทึบบริเวณยานชานเมือง
ภาพ 5.2 (ภาพขวา) สภาพการตั้งบานเรือนริมคลองแสนแสบบริเวณทุงบางกะป
(ที่มา: www.arunsawat.com)
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ภาพ 5.3 (ภาพซาย) ภาพถายมุมสูงบริเวณทุงบางกะป
ภาพ 5.4 (ภาพขวา) การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่
(ที่มา: www.arunsawat.com)
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ไมไดมีการขุดคลองเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังไมมีการขุดซอมคูคลองเดิมให
เปนไปตามปกติ ปญหาตางๆ จึงเกิดตามมา เชน การรุกล้ําคลอง คลองสกปรกและตื้นเขิน ซึ่งในที่สุดได
สงผลกระทบอยางมากตอพัฒนาการของเมืองและชุมชนตางๆ กลาวคือเมื่อมีผูเขามาตั้งถิ่นฐานอยูริมฝง
คลองเปนจํานวนมากขึ้น จึงทําใหใน พ.ศ.2459 ไดมีการประกาศไมใหจอดแพในบริเวณคลองสําคัญที่
เปนเสนทางคมนาคมอีกตอไป นโยบายดังกลาวสงผลใหแหลงชุมชนที่เคยพึ่งพาอาศัยแหลงน้ําของชาว
ไทยมาแตดั้งเดิมเริ่มถูกจํากัดลงโดยทางออม และจากปญหาเรื่องคลองสกปรกและตื้นเขิน เนื่องมาจาก
ไมมีการขุดลอกคูคลองดังที่เคยปฏิบัติกันมาเปนประจํา ทําใหรัฐบาลตองเผชิญกับความซับซอนของ
ปญหานี้ โดยวิธีการแกไขของรัฐบาลในสมัยนี้แตกตางไปจากการแกปญหาคลองในสมัยกอนๆ ทั้งนี้
เพราะนโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญตอระบบคมนาคมทางบกเพียงดานเดียว จึงแกปญหาโดยการ
ถมคลองแลวสรางเปนถนนขึ้นแทนหรือมีการตัดถนนคูขนานกับทางน้ํา ทําใหชวงเวลานั้นมีถนนปรากฏ
ขึ้นมาเปนชวงๆ จนในที่สุดโครงขายการคมนาคมทางน้ําก็ถูกลดความสําคัญและถูกทําลายลงเปนลําดับ
จากการพิจารณาเฉพาะบทบาทของระบบถนนเปนสําคัญ และนับวันถนนจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จาก
นโยบายการนําเขาสูความทันสมัยไดสรางความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแกประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง กรุงเทพมหานครไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการคมนาคมได
ถู ก เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย า งมากโดยเฉพาะเส น ทางบก มี ก ารขยายตั ว จากพื้ น ที่ เ ดิ ม ในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นในออกสูเขตชั้นนอก ซึ่งมีลักษณะการขยายตัวในทิศทางตามแนวถนนสายสําคัญ
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ในสวนของพื้นที่กรณีศึกษาซึ่งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ไดรับอิทธิพล
จากการขยายตัวตามแนวถนนลาดพราวและถนนรามคําแหงไปจนถึงเขตบางกะป ซึ่งสวนใหญจะเปน
การใชประโยชนที่ดินเพื่อการพักอาศัย โดยริมถนนจะเปนอาคารพาณิชยและดานในหางจากถนนเขาไป
จะเปนบานพักอาศัย ซึ่งทางดานนี้มีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแรงดึงดูดใหเมืองขยายตัวเร็วขึ้น โดยมี
การตัดถนนลาดพราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2487 มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมตอกับอําเภอบาง
กะปและใหประชาชนสามารถอพยพครอบครัวไปหลบภัยได ซึ่งการตัดถนนลาดพราวนั้นเปนจุดเริ่มตน
ของการพัฒนายานชานเมืองบริเวณพื้นที่กรณีศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของประชากรใน
พื้นที่ ที่เคยพึ่งพาคลองเพื่อการสัญจรมาใชถนนที่สะดวกสบายกวา ทั้งจากลักษณะของถนนที่ตัดผาพื้นที่
คูขนานไปกับเสนทางคลองสายสําคัญที่ใชเปนหลักในการขนสงสัญจร ซึ่งจากความสะดวกดังกลาวผูคน
จึงไดเริ่มเปลี่ยนไปใชถนนและเกิดเปนชุมชนขึ้นตามแนวถนนที่เกิดขึ้นทั้งที่มาใหม และยายจากริมคลอง
ขึ้นมา ซึ่งในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ตอนในของพื้นที่กรณีศึกษาไดเกิดระบบโครงขายถนนเพื่อเชื่อมตอ
กับโครงขายบริเวณขางเคียง และเปนการเปดพื้นที่ เพื่อขยายพื้นที่เมืองออกไปซึ่งโครงขายเพื่อการเปด
พื้นที่เหลานี้บางสวนไดสงผลตอชีวิตแบบดั้งเดิม ทั้งจากการละเลยและไมคํานึงถึง ซึ่งตอมาไดมีการวาง
แผนการพัฒนาเมืองขึ้นอยางเปนรูปแบบชัดเจนเปนครั้งแรก แตจากรูปแบบและแนวทางที่แตกตางของ
ผูทําแผนชาติตะวันตกที่มีรูปแบบพื้นที่ฐานชีวิตแบบพึ่งบก
ในทศวรรษตอมาคือตั้งแตชวง พ.ศ.2490 รัฐบาลไดใหความสนใจตอการเตรียมทางที่จะนํา
ประเทศเขาสูยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาของชาติเปนแผนแรกในสมัยของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต นับเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรม
มาเปนประเทศอุตสาหกรรม ในยุคนี้กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอยางรวดเร็วจากเมืองซึ่งเคยเปนศูนย
รวมสินคาภาคเกษตรจากปริมณฑล ที่อาศัยการสัญจรทางน้ําเปนหลักมาสูเมืองที่มีที่เปนศูนยกลาง
การค า การส ง ออก มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมเกิ ด ขึ้ น มากมาย ผลิ ต ผลต า งๆ จากชนบทหลั่ ง ไหลผ า น
กรุ ง เทพมหานครเพื่ อ ส ง ออกไปต า งประเทศมากขึ้ น กรุ ง เทพมหานครจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ มี ค วามเป น
ศูนยกลางอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ทําใหเกิดแรงดึงดูดผูคนจากชนบทเขาสูมหานคร ผูคนอพยพเขา
มาอยูในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เปนนายทุนและผูขายแรงงานจากภูมิภาค ทําใหมีการขยาย
ขอบเขตของพื้นที่เมืองออกไปมากขึ้น ในขณะที่มีการขยายตัวของพื้นที่เมืองออกไปก็ไดมีการปรับปรุง
ถนนลาดพราวพรอมกับมีการวางระบบไฟฟาและรัฐบาลไดสรางที่ทําการเขตบางบางกะปและบานพัก
ขาราชการใหม ทําใหหลังจากนั้นไมนานก็มีรถยนตโดยสารและรถสินคาเดินทางไปมาระหวางเขตบาง
กะปกับกรุงเทพมหานคร และมีการตัดถนนสุขาภิบาล 1 หรือถนนนวมินทรในปจจุบันไปเชื่อมตอกับถนน
รามอินทรา ตัดถนนสุขาภิบาล 2 ไปเชื่อมกับเขตมีนบุรี ทําใหมีการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
ตอมาในป พ.ศ.2504 ประเทศไทยมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เขา
มาใชในการพัฒนาประเทศ มุงสูการผลิตเพื่อการสงออกโดยอาศัยกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
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โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมเขาสูภาคอุตสาหกรรม เกิดกิจกรรมดานอุตสาหกรรมใหมๆ
ผูคนมีอาชีพที่ตองทํางานในเมืองมากขึ้น การขยายตัวของเมืองจึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การใชที่ดินมี
ความตองการที่หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทางการเกษตรกรรมมาเปนที่อยูอาศัย อีกทั้งมี
การปรับปรุงระบบถนนใหเชื่อมโยงกับพื้นที่ชานเมืองรอบนอกเพื่อสอดคลองกับการขยายตัวของเมือง
ดวย โดยในป พ.ศ.2509 ไดมีการปรับปรุงถนนและตัดถนนเพิ่มเติมในเขตพระโขนงและเขตบางกะปเพื่อ
รองรับงานแสดงสินคานานาชาติแหงเอเชียครั้งที่ 1 และการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมสครั้งที่ 5 ซึ่งในการ
การจัดกีฬาเอเชียนเกมสครั้งนี้ไดมีการสรางบานพักสําหรับนักกีฬาขึ้นที่คลองจั่นโดยมีวัตถุประสงควา
เมื่อแลวเสร็จจากการแขงขันกีฬาจะเปนอาคารสงเคราะหแกประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความ
เคลื่อ นไหวของประชาชนที่เ ขา มาอยูอ าศัยและทําการค ามากกวา ชวงก อนๆ โดยเขตบางกะป เริ่ม มี
ประชาชนอพยพมาอยูอาศัยบริเวณถนนลาดพราว เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเปนไปในลักษณะ
ของยานที่อยูอาศัยชานเมืองมากขึ้น
1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
จากการพิจารณาถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยพบวาในชวงเวลา
กอน พ.ศ.2510 นั้น ยานชานเมืองจะมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานอยูที่บริเวณริมน้ําและมีการกระจายตัวไป
ตามแนวคลอง ไดแก คลองแสนแสบ คลองจั่น คลองลําพังพวย คลองวัดบึง คลองตาหนัง คลองลําเจียก
คลองบางเตย คลองเสือใหญ และคลองบางขวด โดยชุมชนที่มาตั้งถิ่นฐานอยูที่บริเวณริมน้ํานั้นลวนเปน
ชุมชนเกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาอาศัยแหลงน้ําในการประกอบอาชีพและการสัญจร โดยอาคารที่อยูบริเวณ
ริมน้ําสวนใหญเปนที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเปนเรือนไทยพื้นถิ่นยกสูง และมีมวลอาคารขนาดเล็กวางเรียง
ตัวกระจายไปตามแนวคลองโดยอาคารหันหนาออกไปสูคลอง ในสวนของแปลงที่ดินในชวงเวลานั้นจะมี
ลักษณะที่เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาอยูติดกับแหลงน้ําซึ่งไวใชประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยแปลงที่ดินจะมี
ลักษณะแคบและยาวกวาปกติเพื่อที่จะใหแปลงที่ดินทุกแปลงนั้นสามารถใชแหลงน้ําทําการเกษตรได
อยางทั่วถึง
ตอมาเริ่มมีการขยายตัวของพื้นที่เมืองออกมาสูยานชานเมืองมากขึ้น มีการตัดถนนขึ้นมาเพื่อ
เชื่อมโยงระหวางพื้นที่เมืองกับยานชานเมือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในยานชานเมืองคือพื้นที่
เกษตรกรรมไดเริ่มเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยโดยเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ซึ่ง
แตเดิมนั้นมีการตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณริมน้ําและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตอมาเมื่อมีการตัดถนนเขามา
ในยานชานเมืองทําใหมีการตั้งถิ่นฐานบนบกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการสัญจรที่สะดวกและรวดเร็วกวา
ทางน้ํา ดวยเหตุนี้ทําใหเกษตรกรในยานชานเมืองไดทยอยขายที่ดินเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัยจํานวนมาก
ซึ่งลักษณะของการตั้งถิ่นฐานบนบกนี้จะเกาะตัวอยูบริเวณริมถนน ไดแก ถนนลาดพราว ถนนนวมินทร
(ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง โดยมีการกระจายตัวไปตามแนวถนนสายตางๆ แตจะมีการ
กระจุกตัวอยูบริเวณแยกบางกะป ซึ่งลักษณะของมวลอาคารมีลักษณะเปนมวลอาคารขนาดเล็กและ
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ใหญปะปนกันไปโดยอาคารหันหนาออกไปสูถนน ในการพัฒนาที่อยูอาศัยยานชานเมืองในชวงเวลานี้ใช
วิธีการจัดสรรที่ดินเขามาพัฒนาพื้นที่ คือจากเดิมที่ดินสําหรับทําการเกษตรกรรมที่มีลักษณะแคบและ
ยาวไดทําการการตัดถนนเขาไปในแปลงที่ดินและแบงที่ดินนั้นออกเปนแปลงยอยๆ แลวนําแปลงที่ดินที่ได
แบงไวทําการขายเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย โดยในชวงเวลานี้เจาของที่ดินสวนมากจะเปนผูดําเนินการ
สรางที่อยูอาศัยขึ้นมาเองและรูปแบบบานไดพัฒนาใหมีความรวมสมัยมากยิ่งขึ้น (แผนที่ 5.3)

ภาพ 5.5 (ภาพซาย) ลักษณะของที่อยูอาศัยกอนการพัฒนายานชานเมือง
ภาพ 5.6 (ภาพขวา) ลักษณะของที่อยูอาศัยที่พัฒนาในชวงแรกของเขตบางกะป
(ที่มา: www.arunsawat.com)

ในสวนของภาพรวมของการพัฒนาที่อยูอาศัยยานชานเมืองในชวงเวลานี้ ในชวงแรกนี้เปนการ
ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณริมน้ํา โดยมีการสรางที่อยูอาศัยอยูบริเวณริมคลองเพื่อที่จะสามารถอาศัยแหลงน้ํา
ในการทําเกษตรกรรมและการสัญจรไดอยางสะดวก ทําใหภาพรวมของการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวงแรก
นี้ จ ะอยู ที่ บ ริ เ วณริ ม น้ํ า เป น ส ว นใหญ ต อ มาเมื่ อ มี ก ารตั ด ถนนเข า มาในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น ทํ า ให มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงลัก ษณะการตั้ ง ถิ่น ฐานจากบริ เวณริม น้ํ า มาสูบ นบก
ซึ่ งการตั้ง ถิ่ นฐานบนบกนี้ ใ ห
ความสําคัญกับการสัญจรทางถนนเปนหลัก โดยการสรางที่อยูอาศัยในชวงเวลาตอมานี้จะตองมีการตัด
ถนนเขาไปกอนที่จะทําการพัฒนาพื้นที่ ทําใหที่อยูอาศัยในยานชานเมืองนั้นเริ่มเกาะตัวอยูบริเวณถนน
มากขึ้นโดยเริ่มจากบริเวณแนวถนนลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง
นอกจากถนนสายหลักที่กลาวมาแลวเริ่มมีถนนซอยเขาไปในพื้นที่ดานในทําใหการพัฒนาที่อยูอาศัยใน
ยานชานเมืองเริ่มกระจายตัวเขาไปยังพื้นที่ดานในมากขึ้น (แผนที่ 5.2) จากการศึกษาลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวงเวลานี้สามารถสรุปเปนแบบจําลองไดดังนี้
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แผนภูมิ 5.1 แบบจําลองลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
ในชวงกอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
2) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
จากการพิจารณาถึงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในชวงกอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510 สวนใหญ
เปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม และรองลงไปคือการใชประโยชนที่ดินประเภทที่
อยูอาศัยซึ่งมีการกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ โดยไดจําแนกรายละเอียดของรูปแบบการใชประโยชนที่ดินใน
แตละประเภทดังนี้ (แผนที่ 5.4)
1. การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมจัดไดวาเปนการใชประโยชนที่ดินที่สําคัญที่สุดในพื้นที่
โดยมีการทํานาและทําสวนเปนสวนใหญ และถึงแมวาการทําเกษตรกรรมอาจลดลงและไมไดเปนอาชีพ
หลักเหมือนที่เคยเปนมาในอดีตแตยังมีคนประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูในยานชานเมือง โดยสาเหตุที่
ทําใหมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงเนื่องมาจากเกษตรกรตองการขายที่ดินเพื่อนําไปจัดสรรที่ดินและพัฒนา
เปนที่อยูอาศัย ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมบางพื้นที่ถูกปลอยวางทิ้งไวเพื่อรอการขายสําหรับการพัฒนาตอไป
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2. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยเปนการใชประโยชนที่ดินรองจากประเภทเกษตรกรรม
โดยในชวงเวลานี้เริ่มมีการพัฒนายานชานเมืองใหเปนยานที่อยูอาศัยมากขึ้น สงผลใหพื้นที่เกษตรกรรม
ไดรับการจัดสรรที่ดินและพัฒนาเปนที่อยูอาศัยมากขึ้นเพื่อรองรับกับการขยายตัวของพื้นที่เมือง ซึ่งการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยในอดีตนั้นมีลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรมอยูตามแนวคลอง ไดแก
คลองแสนแสบ คลองจั่น คลองลําพังพวย คลองวัดบึง คลองตาหนัง คลองลําเจียก คลองบางเตย คลอง
เสือใหญ และคลองบางขวด ตอมาไดมีการพัฒนาที่อยูอาศัยขึ้นมาจากการจัดสรรที่ดินโดยอยูตามแนว
ถนน ไดแก ถนนลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง และเริ่มมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวเขาไปยังพื้นที่ดานในเพิ่มมากขึ้น
ในสวนของการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ ไดแก พาณิชยกรรม สถานที่ราชการ สถานศึกษา
ศาสนสถาน อุตสาหกรรม และคลังสินคา โดยการใชประโยชนที่ดินประเภทเหลานี้จะเปนพื้นที่ขนาดเล็ก
กระจายตัวอยูทั่วไปภายในพื้นที่

แผนภูมิ 5.2 สัดสวนของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษาในชวงกอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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3) รูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่
1. รูปแบบโครงขายการสัญจร
จากการพิจารณาถึงรูปแบบโครงขายการสัญจรในชวงกอน พ.ศ.2510 – พ.ศ.2510 พบวาใน
ชวงแรกนั้นมีการสัญจรทางน้ําเป นหลัก โดยใชเรื อเปนยานพาหนะในการเดินทางและใชคลองเป น
เสนทางการสัญจร ซึ่งเชื่อมโยงชุมชนที่อยูบริเวณริมน้ําเขาดวยกัน ไดแก คลองแสนแสบ คลองจั่น คลอง
ลําพังพวย คลองวัดบึง คลองตาหนัง คลองลําเจียก คลองบางเตย คลองเสือใหญ และคลองบางขวด
ตอมาเริ่มมีการพัฒนาระบบคมนาคมทางบกทั้งเสนทางการสัญจรและยานพาหนะ ทําใหเริ่มมีการตัด
ถนนเขามาที่บริเวณยานชานเมืองเพื่อเชื่อมโยงระหวางพื้นที่เมืองกับยานชานเมือง ไดแก ถนนลาดพราว
ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง ทําใหพื้นที่เมืองเริ่มขยายตัวมาสูบริเวณยานชาน
เมืองมากขึ้นและเริ่มใชการสัญจรทางบกเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ในขณะที่ชุมชนที่อยูบริเวณริมน้ํายังใช
การสัญจรทางน้ําอยู แตเมื่อยานชานเมืองมีการพัฒนามากขึ้นทําใหการสัญจรทางน้ําถูกลดความสําคัญ
ลงเนื่องจากการสัญจรทางบกมีความสะดวกรวดเร็วกวาทางน้ํา จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมีการสัญจร
ทางบกเปนรูปแบบการสัญจรหลักมากขึ้น โดยมีการตัดถนนเขาไปพื้นที่ดานในซึ่งตัดเขาไปตามแนว
แปลงที่ดินเพื่อเปดพื้นที่สําหรับพัฒนาที่อยูอาศัย ไดแก ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 และซอย
โพธิ์แกว ในการตัดถนนขึ้นมาใหมเปนการตัดถนนสายรองและถนนซอยเชื่อมตอกับถนนสายหลักมี
ลักษณะเปนแบบกางปลา โดยถนนสายรองและถนนซอยที่ตัดขึ้นมาใหมไมมีลักษณะของความเปน
โครงขายในการเชื่อมโยงกันมากนัก (แผนที่ 5.5)
2. รูปแบบการเขาถึงพื้นที่
รูปแบบการเขาถึงพื้นที่ในชวงแรกนั้นจากการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้ําของชุมชนเกษตรกรรมมี
การสั ญ จรทางน้ํ า เป น หลั ก ทํ า ให ก ารเข า ถึ ง พื้ น ที่ นั้ น ต อ งใช ค ลองเป น เส น ทางหลั ก ในการเข า ถึ ง
นอกจากนั้นแลวยังมีการเขาถึงพื้นที่ดวยการเดินเทาในระยะทางใกลอีกดวย ตอมาเริ่มมีการพัฒนายาน
ชานเมืองขึ้น โดยที่อยูอาศัยที่พัฒนาขึ้นมาใหมนั้นเปนการตั้งถิ่นฐานบนบก ทําใหใชการสัญจรทางบก
เปนหลักและมีการตัดถนนเพื่อเชื่อมโยงระหวางที่อยูอาศัยกับถนนสายหลัก โดยจะตองอาศัยรถยนต รถ
ประจําทาง และการเดินเทา ในการเขาถึงพื้นที่ ในสวนของชุมชนดั้งเดิมนั้นยังใชการสัญจรทางน้ําอยู
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5.2.2 พัฒนาการในชวง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530
จากจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่ผานมา ประชาชนเริ่มที่จะอพยพเขามาอยูอาศัยในเขตบางกะป
เพิ่ ม มากขึ้ น โดยพั ฒ นาการของกรุ ง เทพมหานครในช ว ง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530 เป น ช ว งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยมีการเพิ่มของจํานวนประชากรซึ่งมีอัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรอยูในระดับสูง
มาก ทําใหพื้นที่กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะป มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการปรับปรุงและ
ตัดถนนขึ้นมาใหมหลายสายเพื่อ เปดพื้นที่ที่อยูดานในและพัฒนาเปนที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น ใน
ขณะเดี ย วกั น นั้ น การทํ า เกษตรกรรมในย า นชานเมื อ งก็ ล ดลงเช น เดี ย วกั น และบางพื้ น ที่ ไ ด ห ยุ ด ทํ า
การเกษตรและปลอยพื้นที่นี้ใหวางลงเพื่อรอขายเก็งกําไรใหกับนักพัฒนาที่ดิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่นี้เปนผลมาจากความสําเร็จของการขายโครงการบานพักนักกีฬาที่คลองจั่น ทําใหชวย
สรางความมั่นใจในตลาดใหกับผูที่คิดจะทําโครงการหมูบานจัดสรรในระยะนี้เปนอยางมากและเกิด
โครงการหมูบานจัดสรรที่ประสบความสําเร็จขึ้นตามมาอีกหลายโครงการ
นับไดวาเขตบางกะปเปนเขตที่มีการพัฒนาพื้นที่โดยการจัดสรรที่ดินที่สูงเขตหนึ่ง ซึ่งลักษณะ
ของการดําเนินงานจะเปนไปในลักษณะของการจัดสรรบานพรอมที่ดินและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตางๆ ใหแกผูเขาอยูอาศัย จะมีทั้งโครงการขนาดเล็กจํานวนไมถึง 10 หนวย ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ
จํานวนหลายรอยหนวย ในยุคนี้โครงการสวนใหญจะมุงเนนลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลางคอนขางสูง
และระดับสูงซึ่งเปนพวกที่มีอํานาจในการซื้อสูง นอกจากนี้ยังมีการนําเอาเทคนิคการกอสรางแบบการ
ประกอบชิ้นสวนสําเร็จรูปมาใชในหลายโครงการทําใหมีการกอสรางที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยโครงการ
จัดสรรที่ดินที่เกิดขึ้นนี้ไดขยายออกไปยังพื้นที่รอบนอกจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกของเขตตาม
แนวถนนสายหลัก การตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนเริ่มมีการตอเนื่องมาจากถนนสายหลัก ชุมชนที่อยูอาศัย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรที่ดิน การพัฒนาในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสรางเพิ่มมากขึ้นอยางมาก เนื่องจาก
อยูในชวงที่มีสภาพเศรษฐกิจเฟองฟู โดยเฉพาะทางดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหเกิดโครงการ
จัดสรรที่อยูอาศัยขึ้นเปนจํานวนมากในพื้นที่ มีอาคารบานเรือนและสิ่งปลูกสรางตางๆ เกือบเต็มพื้นที่
โดยเฉพาะมีอาคารหอพักเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
แรงงานที่เขามาพักอาศัยในพื้นที่ มีการขยายตัวของพื้นที่กอสรางในลักษณะของการเพิ่มความหนาแนน
ในการใชพื้นที่ โดยมีการปรับเปลี่ยนลักษณะอาคารบานเรือนขนาดเล็กเปนอาคารขนาดใหญเพิ่มมากขึ้น
พื้นที่วางถูกใชประโยชนจนเกือบหมด
โดยระยะเฟองฟูของธุรกิจหมูบานจัดสรรในยุคตนนี้อยูระหวางป พ.ศ.2512 – พ.ศ.2515 ซึ่งเปน
ชวงที่มีภาวะการผลิตขั้นสูงสุด เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่คอนขางดีธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
พลอยมีสภาพคลองที่ดีดวย สถาบันการเงินจึงพยายามหาแหลงขยายสินเชื่อมากขึ้น ทําใหโครงการ
สินเชื่อสําหรับธุรกิจบานจัดสรรเริ่มเปนกิจลักษณะ ประกอบกับตนทุนการผลิตคอนขางต่ําและยังไมมี
กฎหมายการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจหมูบานจัดสรรเปนอยางมาก โดย
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เมื่อปลายป พ.ศ.2515 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดออกคณะปฏิวัติ ฉบับ 286 เพื่อควบคุมมิใหผู
ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินทําการหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบประชาชน
ตอมาผลจากวิกฤตการณน้ํามันครั้งแรกเมื่อกลางป พ.ศ.2516 ไดกอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํ า นอกจากจะทํ า ให ร าคาวั ส ดุ ก อ สร า งและค า แรงงานสู ง ขึ้ น แล ว ยั ง มี ผ ลให กํ า ลั ง ซื้ อ บ า นของ
ประชาชนถดถอยลงไปดวย ระยะนั้นสถานการณทางการเมืองไมมีความแนนอนในขณะเดียวกันเจาของ
โครงการก็ปรับกลยุทธทางการตลาด เชน มีการโฆษณามากขึ้น ลดอัตราเงินดาวนลง ยืดระยะเวลาการ
ผอนสงใหยาว ตลอดจนแถมของใชตางๆ ใหกับผูซื้อบาน แตสถานการณก็ยังไมดีขึ้นกลับเปนการเพิ่ม
ตนทุนใหผูประกอบการหมูบานจัดสรรขึ้นไปอีก ภาวะเชนนี้ทําใหเจาของโครงการและสถาบันทางการเงิน
ตอ งพิ จ ารณาการดํา เนิ นงานอย า งระมั ด ระวั ง มากยิ่ งขึ้ น และหมูบ า นจัด สรรหลายโครงการตอ งลด
ปริมาณการกอสรางลง สงผลใหการขยายตัวของหมูบานจัดสรรลดลงตลอดจนถึงป พ.ศ.2518
อยางไรก็ตามดวยแรงกระตุนทางการเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะหซึ่งเริ่มการใหสินเชื่อระยะ
สั้นเพื่อการกอสรางและสินเชื่อระยะยาวเพื่อการซื้อบานมาตั้งแตป พ.ศ.2515 ยังคงทําใหอุตสาหกรรมที่
อยูอาศัยสามารถดําเนินตอไปได โดยในชวงประมาณป พ.ศ.2519 โครงการหมูบานจัดสรรเริ่มฟนตัวจาก
การกําหนดนโยบายที่อ ยู อาศั ยสํ าหรั บภาครั ฐบาลไว อยา งชั ดเจนวา จะสร างที่ อยูอ าศั ยขึ้น ใหไ ดถึ ง
120,000 หนวย ภายในระยะเวลา 5 ป โดยใหการเคหะแหงชาติเปนผูดําเนินงาน นับเปนการกระตุน
ความมั่นใจในตลาดที่อยูอาศัยภาคเอกชนขึ้นมา อีกทั้งธนาคารอาคารสงเคราะหไดหันมามีบทบาท
สนับสนุนการเงินแกภาคเอกชนอยางจริงจังตั้งแตป พ.ศ.2520 เปนตนมา โดยการใหสินเชื่อระยะยาวแก
ผูซื้อบานหรือผูสรางบาน และใหสินเชื่อแกโครงการหมูบานจัดสรรทั้งในลักษณะสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
ที่ดินและกอสรางควบคูกับการใหสินเชื่อระยะยาวแกประชาชนในการผอนบานภายในโครงการในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ํากวาธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนทั่วไป ทําใหจํานวนผูมาใชบริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะหเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งในชวงเวลานั้นความตองการเงินกูเพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
รวมทั้งในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ มีนอย ทําใหสถาบันทางการเงินสามารถอํานวยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยใหได
มากขึ้น
ในขณะเดียวกันผูประกอบการหมูบานจัดสรรตางๆ เริ่มแขงขันกันในดานคุณภาพและการ
จัดการ เชน การจัดสิ่งแวดลอมใหนาอยู การจัดบริการรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ตลอดจน
สาธารณูปโภคตางๆ เปนอยางดี รูปแบบของอาคารมีหลากหลายใหเลือกและราคาแตกตางกันออกไป
โดยใชความรูทางสถาปตยกรรมมากขึ้น ไดออกแบบบานใหมีราคาถูกลงเพื่อที่จะใหคนมีรายไดปาน
กลางสามารถซื้ อ ได ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ เ ป น ผลกระตุ น ให ภ าวะการผลิ ต บ า นจั ด สรรขยายตั ว อย า งมาก
โดยเฉพาะในป พ.ศ.2522 การขอปลูกสรางที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2521 กวารอยละ 35 ซึ่งในระยะ
นี้ไดเกิดโครงการที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาส (Town House) ขึ้นมาเปนจํานวนมากในเขตเมืองชั้นใน
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เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งภาวะที่ อ ยู อ าศั ย ในย า นชานเมื อ ง ที่ ต อ งเผชิ ญ ป ญ หา
การจราจรติดขัดและระยะทางที่เปนอุปสรรคตอการเขามาทํางานในเมือง
ตอมาในชวงประมาณป พ.ศ.2522 – พ.ศ.2524 เกิดภาวะเงินเฟอขึ้นทําใหสงผลตอสถานการณ
ดานราคาวัสดุกอสรางเปนอยางมาก โดยในระยะนี้ธุรกิจกอสรางไดรับการกดดันจากรัฐบาล เชน มีการ
เพิ่มภาษีกอสราง ยกเลิกการใชสัญญาปรับราคา ลดปริมาณคาใชจายการกอสรางภาครัฐบาลลง อีกทั้ง
ธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยไดปรับลดสินเชื่อเพื่อการกอสรางและธุรกิจอสังหาริมทรัพย
อันรวมถึงกิจการหมูบานจัดสรรดวย ผลที่ตามมาคือการที่ธนาคารพาณิชยระงับการสนับสนุนทางการเงิน
แกโครงการหมูบานจัดสรรใหมๆ และจํากัดวงเงินสินเชื่อสําหรับโครงการที่ไดรับการสนับสนุนอยูแลว
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยใหมีการตีความกฎหมายการควบคุมการจัดสรรที่ดินอยางเครงครัด ดวย
เหตุนี้การขยายตัวของธุรกิจหมูบานจัดสรรจึงชลอตัวลง โดยเจาของโครงการในการจัดสรรที่ดินขนาด
ใหญไดหันมาใชวิธีแบงเปนโครงการยอยๆ มากขึ้น โดยเปลี่ยนจากวิธีการกอสรางลวงหนาเปนจํานวน
มากมาเปนการสรางบานตัวอยางในโครงการและสรางบานตามการสั่งจองของลูกคาเปนรายๆ ไป ทําให
การขยายตัวของหมูบานจัดสรรในชวงนี้อยูในสภาพคงที่
หลังจากนั้นในชวงประมาณป พ.ศ.2525 – พ.ศ.2526 ภาวะของธุรกิจหมูบานจัดสรรเริ่มมี
แนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมที่ลดลงและสถาบัน
ทางการเงินตางๆ มีสภาพคลองทางการเงินคอนขางสูง แตอยางไรก็ตามสถาบันทางการเงินก็ยังไมใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกโครงการหมูบานจัดสรรมากนัก สวนผูลงทุนรายใหญสวนใหญยังรอการตัดสินใจ
เพื่อการลงทุนอยูเพราะสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไมฟนตัวเทาที่ควร อีกทั้งยังประสบปญหาภาวะน้ํา
ทวมในชวงปลายป พ.ศ.2526 ทําใหในป พ.ศ.2527 เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศควบคุมสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใหขยายวงเงินจํากัดโดยเฉพาะสินเชื่อการกอสราง จนกระทั่ง
ธนาคารอาคารสงเคราะหไดระดมเงินทุนโดยวิธีเปดบริการออมทรัพยพิเศษขึ้น จายดอกเบี้ย 2 ครั้งตอป
โดยไมหักภาษีเงินฝากสวนนี้ ทําใหธนาคารอาคารสงเคราะหมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มวงเงิน
กูยืมแกบุคคลทั่วไปและเพิ่มวงเงินกูยืมแกโครงการระยะยาวไดหลายโครงการ ทําใหมีแนวโนมวาจะมี
การขยายตัวของหมูบานจัดสรรเพิ่มขึ้นเพราะแหลงสนับสนุนทางการเงินมีสภาพคลองที่ดี จนกระทั่งป
พ.ศ.2530 รัฐบาลกําหนดนโยบายใหมีการเรงรัดการพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเปน
เครื่องกระตุนภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ทําใหเกิดการฟนตัวและพัฒนาที่อยูอาศัย อีกทั้งยังไดออก
กฎหมายจัดสรรที่ดินซึ่งเปนขอกําหนดการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ฉบับ พ.ศ.
2530 เพื่อควบคุมการจัดสรรที่ดินในยานชานเมือง
โดยจะเห็นไดวาการขยายตัวของที่อยูอาศัยในยานชานเมืองของกรุงเทพมหานครในชวงเวลานี้
มีจุดเริ่มตนมาจากธุรกิจการจัดสรรที่ดินในยานชานเมือง และทําใหเกิดโครงการหมูบานจัดสรรขึ้นมา
หลายโครงการในชวงป พ.ศ.2510 – พ.ศ.2515 ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการขายโครงการบานพักนักกีฬา
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คลองจั่นของภาครัฐบาล ทําใหชวยสรางความมั่นใจในตลาดที่อยูอาศัยใหกับผูคิดทําโครงการหมูบาน
จัดสรรในยานชานเมืองเปนอยางมาก ซึ่งการเริ่มตนของโครงการหมูบานจัดสรรนั้นเกิดจากปจจัยผลักดัน
ขึ้นมา คือการที่ภาครัฐบาลไดเขามามีบทบาทเขามาแทรกแซงในตลาดที่อยูอาศัยมากขึ้น ทั้งในแงที่เปนผู
อํานวยความสะดวก ผูควบคุมระเบียบและเปนผูผลิตดวย อีกทั้งการเขามามีบทบาทของสถาบันทาง
การเงินตอ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยก็มีสวนเชนกัน นอกจากนั้นแลวภาคเอกชนยังไดมีการปรับกลยุทธ
ดําเนินงานการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานในที่ดินและที่
อยูอาศัยในชวงเวลานี้
1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
จากการพิจารณาถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวง พ.ศ.2510
– พ.ศ.2530 พบวายานชานเมืองไดมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้ําเปนการตั้งถิ่นฐาน
บนบกเปนหลัก โดยการตั้งถิ่นฐานรูปแบบนี้จะเกาะตัวอยูอยางหนาแนนบริเวณริมถนน ไดแก ถนน
ลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง นอกจากนี้แลวยังไดขยายตัวเขาไปยัง
พื้นที่ดานในมากยิ่งขึ้นจากการตัดถนนซอยเขาไปในพื้นที่และซอยที่เริ่มมีการพัฒนาที่อยูอาศัย ไดแก
ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 และซอยโพธิ์แกว ซึ่งจะเห็นไดวาการตั้งถิ่นฐานในชวงเวลานี้ให
ความสําคัญกับถนนเปนอยางมาก นอกจากนี้แลวยังมีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เกิด
กลุมอาคารที่สรางขึ้นมาใหมตามประเภทของกิจกรรมและลักษณะทางเศรษฐกิจของเมือง เชน อาคาร
พาณิชยที่มีการใชงานแบบผสมระหวางที่อยูอาศัยกับพาณิชยกรรม หมูบานจัดสรรที่มีการแบงแปลงที่ดิน
และวางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พรอมกับการสรางที่อยูอาศัย เปนตน โดยยานพาณิชยกรรม
เกาะตั ว อยู บ ริ เ วณถนนสายหลั ก และอยู อ ย า งหนาแน น บริ เ วณแยกบางกะป ประกอบด ว ยอาคารที่
หลากหลายตั้งแตอาคารพาณิชยไปจนถึงอาคารขนาดใหญ ในสวนของยานที่อยูอาศัยจะอยูบริเวณถนน
สายหลักและถนนซอยดานในของพื้นที่ซึ่งมีทั้งที่ดินจัดสรรและหมูบานจัดสรร โดยที่ดินจัดสรรนั้นเปนการ
แบงแปลงที่ดินแลวใหเจาของที่ดินไปสรางที่อยูอาศัยเอง ทําใหลักษณะอาคารของโครงการจัดสรรที่ดิน
นั้นมีรูปแบบที่แตกตางกัน สวนหมูบานจัดสรรนั้นเจาของโครงการจะแบงแปลงที่ดินพรอมกับสรางที่อยู
อาศัยใหเสร็จ ทําใหลักษณะอาคารของหมูบานจัดสรรมีรูปแบบที่เหมือนกันและวางตัวเปนระเบียบ โดย
การพัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบหมูบานจัดสรรนี้เปนที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูที่ตองการที่อยูอาศัย ทําใหเกิดโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบนี้กระจายตัวอยูทั่วบริเวณ
ยานชานเมือง
ในสวนของชุมชนดั้งเดิมที่เคยเปนชุมชนเกษตรกรรมมากอนไดถูกลดความสําคัญลงเนื่องจาก
ไมไดมีการสัญจรทางน้ําอีก โดยชุมชนลักษณะนี้ไดลดจํานวนลงจากอดีตแตมีบางสวนที่ยังคงอาศัยอยู
ในชุมชน ซึ่งการที่ชุมชนดั้งเดิมลดจํานวนลงไปนั้นเนื่องมาจากความตองการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อนําไป
พัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบหมูบานจัดสรรมากยิ่งขึ้น และจากการสรางหมูบานจัดสรรนี้ทําใหไปปดกั้น

76

เสนทางสัญจรของคนในชุมชนดั้งเดิมทําใหการเดินทางเขาออกไมสะดวก สงผลใหชุมชนดั้งเดิมที่อยู
บริเวณริมน้ําเสื่อมโทรมลง (แผนที่ 5.9)
โดยภาพรวมของการพัฒนาที่อยูอาศัยยานชานเมืองในชวงเวลานี้ จะเห็นไดวาพื้นที่เกษตรกรรม
ไดเปลี่ยนมาเปนพื้นที่วางและที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมอยูบริเวณทิศเหนือของ
พื้นที่เนื่องจากมีการเขาถึงที่ไมสะดวกทําใหยังไมไดรับการพัฒนาพื้นที่มากนัก ในสวนของพื้นที่วางและที่
อยู อ าศั ย ได ก ระจายตั ว อยู ทั่ ว พื้ น ที่ โดยพื้ น ที่ ว า งนั้น จะอยู บ ริ เ วณด า นในของพื้ น ที่ ซึ่ ง เกิ ด จากการที่
เกษตรกรเลิกทําเกษตรกรรมและตองการขายที่ดินใหกับโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย
ทําใหพื้นที่ที่เคยทําเกษตรกรรมไมไดใชประโยชนกลายเปนพื้นที่วาง ในสวนของที่อยูอาศัยนั้นจะอยู
บริเวณดานนอกโดยเกาะตัวหนาแนนเพิ่มขึ้นตามแนวถนนทั้งถนนสายหลักและถนนซอย สําหรับการ
พัฒนาที่อยูอาศัยในชวงเวลานี้เปนการพัฒนาในรูปแบบหมูบานจัดสรรซึ่งเกิดขึ้นหลายโครงการ โดยการ
พัฒนาที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้ไดสงผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิม ไดแก การปดกั้นเสนทางสัญจร
และเกิดสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง และเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวทั้งพื้นที่วางและที่อยูอาศัยตางก็มี
การพัฒนาอยางกระจัดกระจายไปและไมเปนระเบียบ ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการวางสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในชวงเวลาตอมา (แผนที่ 5.8) จากการศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการ
พัฒนาที่อยูอาศัยในชวงเวลานี้สามารถสรุปเปนแบบจําลองไดดังนี้
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แผนภูมิ 5.3 แบบจําลองลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
ในชวง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
2) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
จากการพิจารณาถึงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในชวง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530 ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินอยางเห็นไดชัด กลาวคือการใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม
ลดลงอยางมากและเปลี่ยนเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและพื้นที่วางมากขึ้นซึ่งมีการ
กระจายอยูทั่วพื้นที่ โดยไดจําแนกรายละเอียดของรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภทดังนี้
(แผนที่ 5.10)
1. การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมในพื้นที่ลดลงเปนอยางมาก โดยบริเวณที่มีการทํา
การเกษตรอยูบริเวณทิศเหนือของพื้นที่ซึ่งยังคงมีการทํานาและทําสวนอยู แตพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู
บริเวณทิศใตซึ่งมีการเขาถึงที่สะดวกมากขึ้น ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณนี้ถูกเปลี่ยนใหเปนพื้นที่วาง
และที่อ ยูอาศัย เนื่องจากความตองการที่ดินเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลานี้ สงผลให
เกษตรกรขายพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณนี้เปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมยานชาน
เมืองลดลงอยางรวดเร็ว
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2. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
การใช ป ระโยชน ที่ ดิน ประเภทที่ อ ยู อ าศั ยในพื้ น ที่ เ พิ่ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว เป น ผลมาจากความ
ตองการที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นในบริเวณยานชานเมือง ซึ่งการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยใน
ชวงเวลานี้อยูตามแนวถนนและมีความหนาแนนเพิ่มมากขึ้น การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้สวนใหญอยู
บริ เ วณทางทิ ศ ใต แ ละทิ ศ ตะวั น ตกของพื้ น ที่ เ นื่ อ งจากอยู ติ ด กั บ ถนนสายหลั ก ได แ ก ถนนลาดพร า ว
ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง นอกจากนั้นแลวมีการขยายตัวเขาไปยังพื้นที่ดาน
ในเพิ่มมากขึ้นจากการตัดถนนซอย ไดแก ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 และซอยโพธิ์แกว ใน
สวนของชุมชนดั้งเดิมยังคงอาศัยอยูบริเวณริมคลอง โดยแนวโนมของที่อยูอาศัยในรูปแบบนี้มีแนวโนมที่
ลดลงเนื่องจากวิถีชีวิตความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยานชาน
เมือง โดยเกาะตัวอยูบริเวณถนนอยางหนาแนนและกระจายตัวไปตามแนวถนนทั้งสองฝง ไดแก ถนน
ลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง และหนาแนนตรงบริเวณแยกบางกะป
ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของตลาดบางกะป ประกอบด ว ยร า นค า ขนาดใหญ แ ละอาคารพาณิ ช ย จํ า นวนมาก
นอกจากนั้นแลวการใชประโยชนที่ดินประเภทนี้มีการกระจายตัวเขาไปยังพื้นที่ดานในมากขึ้นซึ่งอยู
บริเวณถนนซอย ไดแก ซอยลาดพราว 87 และซอยลาดพราว 101 โดยจะเปนรานคาหองแถวที่มีการขาย
สินคาทั่วไป
4. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานที่ราชการ
การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานที่ราชการในพื้นที่นี้ ไดแก การเคหะแหงชาติและองคการ
สงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบริเวณถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) นอกจากนั้นคือสถานที่
ราชการที่ใหบริการแกประชาชนในทองถิ่น เชน สํานักงานเขตบางกะป สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว
อยูบริเวณแยกบางกะป เปนตน
5. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานศึกษา
การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานศึกษาในพื้นที่นี้ ไดแก มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูบริเวณ
ถนนรามคํ า แหง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร อ ยู บ ริ เ วณถนนเสรี ไ ทย ซึ่ ง เป น สถานศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ในสวนของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และอนุบาล กระจายตัว
ออกไปตามยานที่อยูอาศัย
6. การใชประโยชนที่ดินประเภทศาสนสถาน
การใชประโยชนที่ดินประเภทศาสนสถานในพื้นที่นี้ประกอบไปดวยวัดและมัสยิดเปนจํานวน
มาก เปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมประเพณีในชวงเทศกาลตางๆ โดยกระจายตัวอยู
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ตามแนวริมคลองซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะของการตั้งถิ่นฐานเดิม ไดแก คลองแสนแสบ คลองจั่น
คลองลําเจียก และคลองบางเตย
7. การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคา
การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคาในพื้นที่นี้ไดกระจายตัวอยูทั่ว
พื้นที่ปะปนกับการใชที่ดินประเภทอื่นๆ มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยมีถนนเปน
ปจจัยที่ดึงดูดใหเกิดการใชที่ดินประเภทนี้ ซึ่งอยูบริเวณถนนลาดพราวและถนนรามคําแหง

แผนภูมิ 5.4 สัดสวนของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษาในชวง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
3) รูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่
1. รูปแบบโครงขายการสัญจร
จากการพิจารณาถึงรูปแบบโครงขายการสัญจรในชวง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530 พบวาในชวงนี้มี
เพียงการสัญจรทางบกเปนหลัก โดยมีถนนสายหลัก ไดแก ถนนลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล
1) และถนนรามคําแหง และถนนสายรอง ไดแก ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 และซอยโพธิ์แกว
ซึ่งในชวงนี้ไดมีการตัดถนนเขาไปพื้นที่ดานในเพิ่มมากขึ้น สวนใหญเปนถนนซอยเพื่อตองการเปดพื้นที่
สําหรับการพัฒนาที่อยูอาศัยรองรับกับประชากรที่อพยพเขามาอยูอาศัยในยานชานเมืองเปนจํานวนมาก
โดยถนนที่ตัดขึ้นใหมนั้นยังคงเปนแบบกางปลา และเปนถนนขนาดเล็กที่ใชสําหรับภายในโครงการที่อยู
อาศัย ซึ่งเปนการเชื่อมโรงระหวางที่อยูอาศัยกับถนนที่ตอกับถนนสายหลัก เมื่อมองโดยรวมแลวการตัด
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ถนนในพื้นที่มีลักษณะซับซอนและสวนใหญเปนถนนปลายตัน ไมมีความเชื่อมโยงเปนโครงขายการ
สัญจร (แผนที่ 5.12)
2. รูปแบบการเขาถึงพื้นที่
รูปแบบการเขาถึงพื้นที่ในชวงเวลานี้เปนการเขาถึงทางบกเปนหลัก มีถนนเปนเสนทางหลักใน
การเขาถึงพื้นที่ โดยจะตองอาศัยรถยนต รถประจําทาง และการเดินเทา ในการเขาถึงพื้นที่ ในสวนของ
ชุมชนดั้งเดิมมีการเขาถึงพื้นที่ที่ยากขึ้นเนื่องจากการสัญจรทางน้ําถูกลดความสําคัญลง อีกทั้งมีการสราง
หมูบานจัดสรรปดเสนทางการสัญจร ทําใหตองเขาถึงพื้นที่ดวยการเดินเทา

81

82

83

84

85

86

87

88

5.2.3 พัฒนาการในชวง พ.ศ.2530 – ปจจุบัน
จากการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวงเวลาที่ผานมาภาครัฐและสถาบันทางการเงินนั้นมีบทบาทตอ
การพัฒนาที่อยูอาศัยเปนอยางมาก โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมานั้นมีการพัฒนาที่อยู
อาศัยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยของภาครัฐและความตองการ
ของประชาชนในช วงเวลาที่ ผานมา แตสําหรั บพัฒนาการของกรุ งเทพมหานครในช วง พ.ศ.2530 –
ปจจุบัน นั้นเปนชวงที่มีการผันผวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนอยางมากซึ่งสงผลตอการพัฒนาที่อยู
อาศัยโดยตรง
โดยในชวงแรกประมาณป พ.ศ.2530 – พ.ศ.2533 นั้นมีการตื่นตัวในการสรางที่อยูอาศัยจาก
การที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหมีการเรงรัดการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อเปนเครื่องกระตุนภาวะเศรษฐกิจ
และการจางงาน ทําใหมีปริมาณที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหราคาวัสดุกอสรางและราคา
ที่อยูอาศัยสูงขึ้นตามไปดวย เกิดการเก็งกําไรในการซื้อขายที่ดินทําใหที่ดินมีราคาสูงขึ้นมาก และจากการ
ที่ราคาที่ดินสูงขึ้นทําใหราคาที่อยูอาศัยสูงขึ้นตามไปดวย จากเดิมที่เคยพัฒนาที่อยูอาศัยประเภทบาน
เดี่ยวและบานแฝดเปนจํานวนมากไดลดจํานวนลงอยางเห็นไดชัด และเปลี่ยนเปนการพัฒนาที่อยูอาศัย
ประเภทหองแถวและอาคารชุดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากใชพื้นที่นอยกวา โดยมีการใชพื้นที่เกษตรกรรม
พัฒนาเปนที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก จนกระทั่งเกิดภาวะเหตุการณความไมสงบ
ในอาวเปอรเซียสงผลใหขาดแคลนวัสดุกอสราง ทําใหการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวงปลายปไดชะลอตัวลง
ตอมาในชวงประมาณป พ.ศ.2534 – พ.ศ.2537 เปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวใน
ระดับสูงอยางตอเนื่อง ระบบการเงินมีสภาพคลองตัวและอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําประกอบกับประชาชนมี
รายไดและมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น ทําใหภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นโดย
กอสรางที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก จนกระทั่งในชวงประมาณป พ.ศ.2538 – พ.ศ.2543 การพัฒนาที่อยู
อาศัยเกิดการชะลอตัวลงเนื่องจากภาวะบานลนตลาดและอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
หลายโครงการยังไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมในชวงปลายป สงผลใหการพัฒนาที่อยูอาศัยใน
ชวงเวลานี้ลดลงเพื่อปรับตัวเขาสูภาวะสมดุลของตลาดมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลานี้นับไดวาเปน
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย
หลังจากนั้นประมาณป พ.ศ.2544 เปนตนมา เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยไดมี
การนําโครงการเดิมมาพัฒนาตอใหแลวเสร็จเปนจํานวนมากและมีแนวโนมความตองการที่อยูอาศัยเขา
มาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่ผานมาทําใหความตองการที่อยูอาศัยใน
ชวงเวลานี้เปนความตองการเพื่ อการอยู อาศัยจริ ง ซึ่งเป นความตองการที่อยูอาศั ยที่มีความจําเป น
พื้นฐาน (Basic Housing Needs) เชน การตั้งครัวเรือนใหม และความเปนที่ตองการที่มีกําลังซื้อ
(Purchasing Power) รวมอยูดวย ปจจุบันสถานการณในตลาดที่อยูอาศัยก็ยังเปนสภาวะเชนนี้อยู โดย
กลุมคนที่ยังไมมีความจําเปนเรงดวนก็ยังคงรอดูทิศทางการฟนตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจและผูซื้อเพื่อการ
ลงทุนยังมีจํานวนนอย
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สําหรับพัฒนาการในชวงเวลานี้ภาครัฐและสถาบันทางการเงินยังคงมีบทบาทในการพัฒนาที่อยู
อาศั ยอยู โดยการพั ฒ นาจะเปลี่ ย นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ ในช วงเวลาตา งๆ นอกจากนั้นแล ว
ภาคเอกชนไดปรับกลยุทธทางการตลาดโดยมีการพัฒนาที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันมากขึ้น คือเกิดการยายกลับเขามาอยูในเมืองมากขึ้น แตในขณะเดียวก็ยังมีความตองการที่อยู
อาศัยบริเวณยานชานเมืองอยูโดยลักษณะการใชที่ดินสําหรับที่อยูอาศัยตอหนวยนั้นมีขนาดเล็กลง
1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
จากการพิจารณาถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวง พ.ศ.2530
– ปจจุบัน พบวาในชวงเวลานี้มีการตั้งถิ่นฐานบนบกเปนหลักซึ่งมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจากชวงที่
แลว โดยพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดไดเปลี่ยนเปนพื้นที่วางและที่อยูอาศัย ซึ่งการพัฒนาที่อยูอาศัยนี้ยังคง
พัฒนาตามแนวถนนเดิมทั้งถนนสายหลั กและถนนซอยแตมี ความหนาแนนเพิ่ม มากขึ้น ไดแก ถนน
ลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) ถนนรามคําแหง ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 และ
ซอยโพธิ์แกว นอกจากนั้นแลวพื้นที่เกษตรกรรมทางดานทิศเหนือไดมีการตัดถนนเขาไปทําใหมีการเขาถึง
สะดวกมากยิ่งขึ้นสงผลใหมีการพัฒนาที่อยูอาศัยกระจายตัวเขาไปพื้นที่ดานในเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดย
ถนนสายหลักที่ตัดเพิ่มขึ้นมา ไดแก ถนนประเสริฐมนูญกิจอยูทางทิศเหนือและถนนประดิษฐมนูธรรมอยู
ทางทิศตะวันออก ซึ่งบริเวณที่มีถนนตัดผานจะทําใหยานที่อยูอาศัยใหมเกิดขึ้นตามไปดวย สําหรับ
รู ป แบบการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย ในช ว งเวลานี้ ยั ง คงเป น รู ป แบบหมู บ า นจั ด สรรอยู มี ก ารออกแบบทั้ ง
สถาปต ยกรรมและสภาพแวดลอ มใหสอดคลอ งกั บวิถี ชีวิ ตในปจ จุบั นมากยิ่ งขึ้ น โดยคํา นึงถึ งความ
ปลอดภัยดวยการควบคุมการเขาออกและลอมรั้วทุกดาน ทําใหหมูบานจัดสรรในชวงเวลานี้เปนชุมชนที่
แยกตัวออกไปมีลักษณะเปนชุมชนลอมรั้ว ซึ่งการพัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบนี้พบเห็นไดมากขึ้นใน
บริเวณยานชานเมือง นอกจากนั้นแลวยังมีการพัฒนาที่อยูอาศัยประเภทที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนสูง
เชน หอพัก อพารทเมนท คอนโดมิเนียม เปนตน ซึ่งเปนที่ตองการมากในชวงเวลานี้เนื่องจากวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปคือมีความตองการพื้นที่สําหรับอยูอาศัยนอยลง โดยที่อยูอาศัยประเภทนี้มีลักษณะของ
อาคารที่ ห ลากหลายทั้ ง อาคารขนาดเล็ ก และขนาดใหญ โดยรู ป แบบที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ไ ด ก ล า วมานั้ น ได
กระจายตัวออกไปอยูทั่วบริเวณยานชานเมืองในปจจุบัน
ในสวนของชุมชนดั้งเดิมไดเปลี่ยนเปนชุมชนแออัด กระจุกตัวอยูตามแนวคลอง โดยมีการสราง
ทางเดินริมน้ําเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ แตยังมีการสัญจรเขาออกที่ไมสะดวกเนื่องจากการพัฒนา
หมู บ า นจั ด สรรรู ป แบบชุ ม ชนล อ มรั้ ว นั้ น ทํ า ให ป ด กั้ น การสั ญ จรของชุ ม ชนที่ อ ยู ต ามแนวคลอง และ
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงจากการที่มีผูมาอยูอาศัยในยานชานเมืองเพิ่มมากขึ้น (แผนที่ 5.15)
โดยภาพรวมของการพัฒนาที่อยูอาศัยยานชานเมืองในชวงเวลานี้ จะเห็นไดวาพื้นที่ไมมีการทํา
เกษตรกรรมแลว และไดเปลี่ยนมาเปนพื้นที่วางและที่อยูอาศัยทั้งหมดเนื่องจากมีการเขาถึงพื้นที่ที่สะดวก
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มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาที่อยูอาศัยในปจจุบันนี้เปนที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเปนชุมชนลอมรั้วมากขึ้น คือ
หมูบานจัดสรรที่มีการควบคุมการเขาออกและลอมรั้วทุกดาน ทําใหสงผลตอการพัฒนาโดยรวมของพื้นที่
ไดแก การปดลอมพื้นที่วางจนกลายเปนพื้นที่ที่ไมมีทางเขาออกและการปดกั้นเสนทางสัญจรในพื้นที่
นอกจากนั้นแลวการที่มีที่อยูอาศัยประเภทความหนาแนนสูงเปนจํานวนมากจะทําใหมีสภาพแวดลอม
เสื่อมโทรมลงจากการที่มีผูมาอยูอาศัยในยานชานเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาพรวมของการพัฒนาที่อยูอาศัย
ในพื้นที่มีการพัฒนาอยางกระจัดกระจายและไมเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น ทําใหการวางสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการไมทั่วถึงกับความตองการและสิ้นเปลืองงบประมาณในการกอสรางมากขึ้น โดยลักษณะ
ของการพัฒนาที่อยูอาศัยยานชานเมืองในรูปแบบนี้ไดขยายตัวไปยังพื้นที่รอบนอกมากยิ่งขึ้น (แผนที่
5.15) จากการศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยในชวงเวลานี้สามารถสรุป
เปนแบบจําลองไดดังนี้

แผนภูมิ 5.5 แบบจําลองลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
ในชวง พ.ศ.2510 – พ.ศ.2530
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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2) รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
จากการพิจารณาถึงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในชวง พ.ศ.2530 – ปจจุบัน ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินอยางเห็นไดชัด กลาวคือการใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม
เหลือพื้นที่นอยมาก และไดเปลี่ยนเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย พื้นที่วาง และการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ ซึ่งมีการกระจายอยูทั่วพื้นที่ โดยไดจําแนกรายละเอียดของรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินในแตละประเภทดังนี้ (แผนที่ 5.16)
1. การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมในพื้นที่เหลือพื้นที่นอยมาก เนื่องจากความตองการ
ที่ดินเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลานี้ ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมไดรับการพัฒนาใหเปนที่อยูศัย
เกือบทั้งหมด
2. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยในพื้นที่นี้เปนการใชประโยชนที่ดินที่สําคัญที่สุด ซึ่งการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยในชวงเวลานี้มีความหนาแนนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการเกาะตัวอยูตาม
แนวถนนและกระจายตัวอยูทั่วพื้นที่ ซึ่งที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนมากอยูบริเวณทิศใตและที่อยูอาศัยที่
มีความหนาแนนนอยอยูบริเวณทิศเหนือของพื้นที่ โดยการพัฒนาที่อยูอาศัยที่อยูบริเวณถนนสายหลัก
และถนนซอย ไดแก ถนนลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) ถนนรามคําแหง ถนนประเสริฐ
มนูญกิจ ถนนประดิษฐมนูธรรม ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 ซอยโพธิ์แกว ซอยโยธินพัฒนา
ซอยแจมจันทร และซอยนวมินทร 111 ในสวนของชุมชนดั้งเดิมไดเปลี่ยนเปนชุมชนแออัดยังคงอาศัยอยู
บริเวณริมคลอง
3. การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยานชาน
เมือง โดยเกาะตัวอยูบริเวณถนนอยางหนาแนนและกระจายตัวไปตามแนวถนนทั้งสองฝง ไดแก ถนน
ลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) และถนนรามคําแหง และหนาแนนตรงบริเวณแยกบางกะป
ซึ่งเปนที่ตั้งของตลาดบางกะป ซึ่งเปนที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบและศูนยชุมชนที่
สําคัญ ประกอบดวยหางสรรพสินคา รานคาขนาดใหญ และอาคารพาณิชยจํานวนมาก นอกจากนั้นแลว
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้มีการกระจายตัวเขาไปยังพื้นที่ดานในมากขึ้นซึ่งอยูบริเวณถนนซอย โดย
จะเปนรานคาหองแถวที่มีการขายสินคาทั่วไป
4. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานที่ราชการ
การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานที่ราชการในพื้นที่นี้ ไดแก การเคหะแหงชาติและองคการ
สงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบริเวณถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1) นอกจากนั้นคือสถานที่
ราชการที่ใหบริการแกประชาชนในทองถิ่น เชน สํานักงานเขตบางกะป สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว
อยูบริเวณแยกบางกะป เปนตน
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5. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานศึกษา
การใชประโยชนที่ดินประเภทสถานศึกษาในพื้นที่นี้ ไดแก มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูบริเวณ
ถนนรามคํ า แหง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร อ ยู บ ริ เ วณถนนเสรี ไ ทย ซึ่ ง เป น สถานศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ในสวนของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และอนุบาล กระจายตัว
ออกไปตามยานที่อยูอาศัย
6. การใชประโยชนที่ดินประเภทศาสนสถาน
การใชประโยชนที่ดินประเภทศาสนสถานในพื้นที่นี้ประกอบไปดวยวัดและมัสยิดเปนจํานวน
มาก เปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมประเพณีในชวงเทศกาลตางๆ โดยกระจายตัวอยู
ตามแนวริมคลองซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะของการตั้งถิ่นฐานเดิม ไดแก คลองแสนแสบ คลองจั่น
คลองลําเจียก และคลองบางเตย
7. การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคา
การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคาในพื้นที่นี้ไดกระจายตัวอยูทั่ว
พื้นที่ปะปนกับการใชที่ดินประเภทอื่นๆ มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งสวนใหญจะ
เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอยูภายใตนโยบายการควบคุม
ทําใหไมมีการขยายตัวของการใชประโยชนที่ดินประเภทนี้มากนัก

แผนภูมิ 5.6 สัดสวนของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษาในชวง พ.ศ.2530 – พ.ศ.2550
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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3) รูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่
1. รูปแบบโครงขายการสัญจร
จากการพิจารณาถึงรูปแบบโครงขายการสัญจรในชวง พ.ศ.2530 – ปจจุบัน พบวามีการตัดถนน
สายหลักเพิ่มขึ้น ไดแก ถนนประเสริฐมนูญกิจอยูทางทิศเหนือและถนนประดิษฐมนูธรรมอยูทางทิศ
ตะวันออก ทําใหมีถนนลอมรอบพื้นที่เกิดเปนบล็อกขนาดใหญขึ้น และมีการตัดถนนซอยเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
เปนการเปดพื้นที่ที่อยูดานใน โดยถนนที่ตัดขึ้นใหมยังคงเปนแบบกางปลา เปนถนนสวนบุคคลและถนน
ของโครงการหมูบานจัดสรร มีลักษะเปนถนนปลายตันและมีการควบคุมการเขาออก โดยไมไดมีหนาที่
เชื่อมโยงโครงขายการสัญจร ทําใหระบบโครงขายการสัญจรโดยรวมของพื้นที่ในปจจุบันเปนระบบ
โครงขายที่ไมมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน (แผนที่ 5.18)
2. รูปแบบการเขาถึงพื้นที่
รูปแบบการเขาถึงพื้นที่ในชวงเวลานี้เปนการเขาถึงทางบกเปนหลัก มีถนนเปนเสนทางหลักใน
การเขาถึงพื้นที่ โดยจะตองอาศัยรถยนต รถประจําทาง รถจักรยานยนต จักรยาน และการเดินเทา ในการ
เขาถึงพื้นที่ ในสวนของชุมชนดั้งเดิมที่เปลี่ยนเปนชุมชนแออัดนั้นมีการเขาถึงพื้นที่ดวยการเดินเทาเทานั้น
โดยจะมีทางเดินริมน้ําขนานไปกับแนวคลอง ซึ่งเชื่อมตอกับระหวางที่อยูอาศัยบริเวณริมคลองกับถนน
ดานนอก
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5.2.4 สรุปพัฒนาการของพื้นที่กรณีศึกษา
จากการศึกษาถึงพัฒนาการของพื้นที่กรณีศึกษาจะเห็นไดวาในอดีตพื้นที่เขตบางกะปมีสภาพ
เปนปาและมีการตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณริมน้ํา โดยเปนการตั้งบานเรือนที่เปนลักษณะเรือนไทยพื้นถิ่นริมน้ํา
แบบยกใตถุนสูงอยูบริเวณริมคลองสายสําคัญกระจายตัวไปตามแนวคลอง และมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก จากการตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณริมน้ํานี้ทําใหคลองมีความสําคัญตอวิถีชีวิตโดย
นํามาใชในการทําการเกษตรและใชเปนเสนทางสัญจรหลักซึ่งคลองสายสําคัญในพื้นที่ ไดแก คลองแสน
แสบ คลองจั่น คลองลําพังพวย คลองวัดบึง คลองตาหนัง คลองลําเจียก คลองบางเตย คลองเสือใหญ
และคลองบางขวด โดยคลองจะเปนตัวเชื่อมชุมชนที่อยูบริเวณริมน้ําเขาดวยกัน ทําใหการเดินทางตอง
อาศัยคลองเปนเสนทางสัญจรหลัก ในสวนของการประโยชนที่ดินชวงแรกนี้สวนใหญเปนการใชประโยชน
ที่ ดิ น ประเกษตรกรรมเพราะว า การทํ า การเกษตรต อ งใช พื้ น ที่ ม าก โดยลั ก ษณะของแปลงที่ ดิ น ที่ ทํ า
การเกษตรจะตั้งฉากกับแนวคลอง และมีลักษณะที่แคบและยาวเพื่อที่จะใหแปลงที่ดินทุกแปลงนั้น
สามารถใชแหลงน้ําทําการเกษตรไดอยางทั่วถึง โดยที่อยูอาศัยจะอยูบริเวณริมคลองสวนพื้นที่ที่อยูดาน
ในใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ตอมาเริ่มมีการขยายตัวของพื้นที่เมืองออกมาสูยานชานเมืองมากขึ้น โดยมีการตัดถนนขึ้นมา
เพื่อเชื่อมโยงระหวางพื้นที่เมืองกับยานชานเมือง ไดแก ถนนลาดพราว ถนนนวมินทร (ถนนสุขาภิบาล 1)
และถนนรามคําแหง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในยานชานเมืองคือการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้ําถูกลด
ความสําคัญลงและเปลี่ยนเปนการตั้งถิ่นฐานบนบกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการสัญจรทางบกมีความ
สะดวกรวดเร็วกวาทางน้ํา นอกจากถนนสายหลักแลวยังมีถนนสายรองและถนนซอยที่ตัดเขาไปตามแนว
แปลงที่ดิน ไดแก ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 และซอยโพธิ์แกว ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมได
เปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยดวยวิธีการจัดสรรที่ดินเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนการแบงแปลงที่ดินเปนแปลงยอย
และพัฒนาที่อยูอาศัยขึ้นมา โดยการจัดสรรที่ดินในพื้นที่นี้เริ่มกระจายตัวเขาพื้นที่ดานในมากขึ้น เกาะตัว
อยูตามแนวถนนสายตางๆ โดยเฉพาะถนนสายหลัก การพัฒนาที่อยูอาศัยชวงนี้สวนใหญจะเปนไปใน
รูปแบบบานเดี่ยวและอาคารพาณิชย และมีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการใช
ประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมไดเปลี่ยนเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม
และประเภทอื่นๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดพื้นที่วางเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเกษตรกรเลิกประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและตองการขายที่ดินไปพัฒนาเปนที่อยูอาศัยมากขึ้น ในสวนของชุมชนดั้งเดิมยังคงอยู
บริ เวณริ ม คลองเหมือ นเดิม แตมี การสั ญจรเข าถึ งพื้ นที่ ลํา บากมากขึ้ นเนื่ องจากพื้ นที่ เ กษตรกรรมได
เปลี่ยนเปนโครงการที่อยูอาศัยและไปปดกั้นเสนทางสัญจรเดิม สงผลใหชุมชนดั้งเดิมมีสภาพแวดลอมที่
เสื่อมโทรมลง
ในปจจุบันยานชานเมืองไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาและการเพิ่ม
ของจํานวนประชากรจากชวงที่แลว โดยไดมีการตัดถนนสายหลักเพิ่มขึ้นมา ไดแก ถนนประเสริฐมนูญกิจ
อยูทางทิศเหนือและถนนประดิษฐมนูธรรมอยูทางทิศตะวันออก เพื่อทําหนาที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ของ
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เมือง ทําใหพื้นที่นี้ถูกลอมรอบไปดวยถนนและกลายเปนบล็อกขนาดใหญ และมีการตัดถนนซอยเขาไป
ตามแนวแปลงที่ดินรอบดาน ทําใหเกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยเขาไปพื้นที่ดานในเพิ่มมากขึ้นและกระจาย
ตัวไปตามแนวถนนทั่วพื้นที่ แสดงใหเห็นวาในปจจุบันนี้มีการเขาถึงพื้นที่ทางบกโดยผานทางถนนเปน
หลัก สําหรับการพัฒนาที่อยูอาศัยนี้มีการพัฒนาที่อยูอาศัยรูปแบบใหมเกิดขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนให
เข า กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในป จ จุ บั น มากขึ้ น ได แ ก ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ มี ค วามหนาแน น สู ง เช น หอพั ก อพาร ท เมนท
คอนโดมิเนียม เปนตน และหมูบานจัดสรรที่เปนชุมชนลอมรั้วเปนหมูบานที่มีการคํานึงถึงความปลอดภัย
ดว ยการควบคุม การเขา ออกและล อ มรั้ว ทุก ดา น ซึ่ งจากการพั ฒนาที่ อยู อาศั ยที่ มีม าจากอดี ตจนถึ ง
ปจจุบันไดสงผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิมคือการพัฒนาที่อยูอาศัยที่ผานมานี้ไดไปปดกั้นเสนทางสัญจร
เดิม ทําใหชุมชนดั้งเดิมมีการเขาถึงพื้นที่ลําบากมากขึ้นโดยเขาถึงพื้นที่ดวยวิธีการเดินเทาผานทางเดิน
ริมน้ําเทานั้น อีกทั้งยังทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงและเปลี่ยนไปเปนชุมชนแออัดมากขึ้น ในสวน
ของการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันนี้ไดเปลี่ยนเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ
ซึ่งเปนการใชประโยชนที่ดินที่สําคัญของยานชานเมืองในปจจุบัน และการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ
รวมถึงพื้นที่วางนั้นไดกระจายตัวอยูทั่วพื้นที่
โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณยานชานเมือง ไดแก โครงการขนาดใหญ
ของทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เช น มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การเคหะแหงชาติ ศูนยการคา โรงงานตางๆ เปนตน โดยโครงการขนาดใหญ
เหลานี้เปนจุดดึงดูดประชากรและทําใหเกิดแหล งงานขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหความหนาแนนของ
ประชากรในพื้นที่สูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เปนที่อยูอาศัยและพาณิช
ยกรรมมากขึ้น อีกทั้งการตัดถนนเขามาในพื้นที่ก็เปนตัวนําในการพัฒนาเชนกัน จากเดิมยานชานเมืองมี
การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมเปนหลัก มีลักษณะเปนพื้นที่โลงวางจึงงายตอการพัฒนา และ
เมื่อ มีโครงขา ยการสัญ จรเขามาในพื้น ที่มากขึ้ นทํา ให เขา ถึงพื้ นที่ ไดอ ยางสะดวกรวดเร็ ว
มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินไปเปนประเภทที่อยูอาศัยและประเภทอื่นๆ มากขึ้นอยางตอเนื่อ ง
นอกจากนั้นแลวปจจัยที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงบริเวณยานชานเมืองอีกปจจัยหนึ่งคือราคาที่ดิน ซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญในการกําหนดประเภทของโครงการพัฒนาที่ดินของภาคเอกชน เชน แปลงที่ดินที่มีความ
พรอมทั้งดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอยูบริเวณถนนสายหลัก จะมีราคาสูงเหมาะสําหรับการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ในขณะที่แปลงที่ดินที่อยูหางจากถนนสายหลักเขาไปดานในมี
ราคาถูกลงเหมาะสําหรับการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย เปนตน ดังนั้นปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบริเวณยานชานเมือง ไดแก โครงการขนาดใหญของภาครัฐและภาคเอกชน การตัดถนนเขา
มาในพื้นที่ และราคาที่ดิน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวาการ
พัฒนาที่อยูอาศัยและการพัฒนาประเภทอื่นๆ มีรูปแบบการพัฒนาที่กระจัดกระจาย อีกทั้งพื้นที่วางที่ยัง
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ไมไดรับการพัฒนาก็มีลักษณะที่กระจัดกระจายเชนกัน โดยลักษณะของการพัฒนารูปแบบนี้จะทําให
พื้นที่วางที่ยังไมไดรับการพัฒนากลายเปนพื้นที่ตาบอดเนื่องจากการพัฒนาที่อยูอาศัยหรือการพัฒนา
ประเภทอื่นๆ ไปปดลอมพื้นที่นั้นสงผลใหเปนพื้นที่ที่ไมมีทางเขาออก นอกจากนั้นแลวโครงขายการสัญจร
ที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ไมไดเชื่อมโยงเปนโครงขายที่ชัดเจน โดยถนนที่ตัดขึ้นใหมสวนใหญเปนถนนซอยและ
ถนนสายยอยทําหนาที่เปนถนนที่เชื่อมโยงระหวางที่อยูอาศัยกับถนน ไมไดทําหนาที่เชื่อมโยงระหวาง
ถนนกับถนน ในการตัดถนนที่มีหนาที่และลําดับศักยที่ไมสัมพันธกันนั้นจะทําใหเกิดปญหาจราจรขึ้นมา
ในพื้นที่ได จากการพิจารณาในภาพรวมทั้งรูปแบบการพัฒนาและโครงขายการสัญจรในพื้นที่แสดงให
เห็นวาการพัฒนายานชานเมืองนั้นไมไดพัฒนาไปอยางเปนระเบียบแบบแผน เนื่องจากขาดการวาง
แผนการพัฒนาพื้นที่รวมกันทําใหตางคนตางพัฒนาพื้นที่ของตนโดยไมใหความสําคัญในภาพรวมของ
พื้นที่
กลาวโดยสรุปจากการศึกษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษาบริเวณยานชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร เขตบางกะป แสดงใหเห็นวาการพัฒนายานชานเมืองของกรุงเทพมหานครนี้มีลักษณะ
ของการพัฒนาที่ขาดการวางแผนการพัฒนาพื้นที่รวมกัน ทําใหยานชานเมืองนี้มีรูปแบบการพัฒนาที่
กระจัดกระจาย ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองที่ไดศึกษาไวบทที่ 2
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ตาราง 5.1 สรุปพัฒนาการของพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

บทที่ 6
การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กรณีศึกษา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
จากการศึกษาพัฒนาการของพื้นที่กรณีศึกษา แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ทําใหทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณยานที่อยูอาศัยชานเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยนําขอมูลที่ไดศึกษา
มาทําการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของยานชานเมืองที่ไดกลาวไวขางตน ไดแก ลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย การใชประโยชนที่ดิน และการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่ แลวสรุป
การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพที่เกิดจากการพัฒนาที่ผานมา เพื่อที่จะทราบถึงปญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนายานชานเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

6.1 ประเด็นการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของยานชานเมือง
ในการวิเคราะหถึงลักษณะทางกายภาพของยานชานเมืองนั้นจําเปนที่จะตองกําหนดประเด็นใน
การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพกอน เพื่อที่จะไดกําหนดทิศทางในการศึกษาและสรางความเขาใจถึง
วัตถุประสงคในการวิเคราะห โดยไดกําหนดประเด็นในการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของยานชาน
เมือง ไดแก การวิเคราะหลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย การวิเคราะหรูปแบบ
การใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่ ทั้งนี้เปนเพราะวาเปน
ลั ก ษณะทางกายภาพที่ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงได อ ย า งชั ด เจนจากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ทํ า ให มี ค วาม
เหมาะสมที่จะนํามาใชในการศึกษาสําหรับการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนายาน
ชานเมือง
1) การวิเคราะหลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
การวิ เ คราะห ลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่ น ฐานและรู ป แบบการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย จะต อ งศึ ก ษาถึ ง
พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานในยานชานเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในพื้นที่กรณีศึกษาและบริเวณ
โดยรอบ โดยการศึกษาถึงพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานนั้นไดสะทอนถึงรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
ออกมา โดยจะตองทําการจําแนกรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยในยานชานเมืองแตละประเภทวามี
ลักษณะการพัฒนาเปนอยางไร มีการกระจุกตัวอยูบริเวณใด และจากการพัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบ
ตางๆ สงผลกระทบตอการพัฒนายานชานเมืองอยางไร
2) การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินจะตองศึกษาถึงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในยาน
ชานเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในพื้นที่กรณีศึกษาและบริเวณโดยรอบ โดยการศึกษาถึงพัฒนาการ
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ของการใชประโยชนที่ดินทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใชประโยชนที่ดินที่เกิดขึ้นในยาน
ชานเมือง ไมวาจะเปนแนวโนมและทิศทางการขยายตัวของรูปแบบการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ
โดยจะทํ า การจํ า แนกรู ป แบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น แต ล ะประเภทว า มี ก ารกระจุ ก ตั ว บริ เ วณใด เพื่ อ
นํามาใชในการจําแนกยานและรวมไปถึงการกําหนดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเหมาะสม
กับยานนั้นๆ
3) การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่
การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่ จะตองศึกษาถึงรูปแบบโครงขาย
การสัญจรในยานชานเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในพื้นที่กรณีศึกษาและบริเวณโดยรอบ โดยการศึกษา
ถึงพัฒนาการของโครงขายการสัญจรทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบโครงขายการสัญจรที่
เกิดขึ้นในยานชานเมือง ไมวาจะเปนแนวโนมและทิศทางการขยายตัวของโครงขายการสัญจร โดยจะทํา
การจําแนกลําดับศักดิ์ของโครงขายการสัญจร เพื่อวิเคราะหถึงลักษณะและความสัมพันธของโครงขาย
การสัญจรในยานชานเมือง รวมไปถึงรูปแบบการเขาถึงพื้นที่เนื่องจากการพัฒนาโครงขายการสัญจรทํา
ใหการเขาถึงพื้นที่บางบริเวณมีการเปลี่ยนแปลงไป

6.2 การวิเคราะหลักษณะการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
จากการศึ ก ษาถึ ง พั ฒ นาการด า นลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่ น ฐานและรู ป แบบที่ อ ยู อ าศั ย ในพื้ น ที่
กรณีศึ ก ษา พบวา ลั ก ษณะการตั้ งถิ่ นฐานที่ เ กิด ขึ้น นี้ มัก จะเปน การตั้ง บ า นเรือ นอยู ตามแนวเส นทาง
คมนาคมที่มีการเขาถึงที่อยูอาศัยที่สะดวก ซึ่งเสนทางคมนาคมที่สงเสริมใหเกิดการตั้งถิ่นฐาน ไดแก
แมน้ํา คลอง ถนน เปนตน ในสวนของรูปแบบที่อยูอาศัยนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา โดยไดจําแนกประเภทของลักษณะการตั้งถิ่นฐานออกเปน 2
ประเภท ไดแก การตั้งถิ่นฐานริมน้ําและการตั้งถิ่นฐานบนบก และไดจําแนกรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษาออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก ชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม ชุมชนแออัด ที่อยูอาศัยที่
เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดิน และโครงการหมูบานจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตั้งถิ่นฐานริมน้ํา
การตั้ ง ถิ่ น ฐานริ ม น้ํ า จะเกิ ด ขึ้ น ในช ว งเริ่ ม แรกของการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ นื่ อ งจากแหล ง น้ํ า มี
ความสํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี พ ไม ว า จะเป น การใช เ พื่ อ อุ ป โภค บริ โ ภค และใช เ ป น เส น ทางสั ญ จร โดย
ลักษณะของชุมชนที่เกิดขึ้นในชวงเริ่มแรกนี้เปนชุมชนเกษตรกรรม ที่มีการประกอบอาชีพทําการเกษตร
เปนหลัก แตเมื่อเริ่มมีการพัฒนาระบบคมนาคมทั้งโครงขายเสนทางการสัญจรทางบกและยานพาหนะ
ทําใหวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป การตั้งถิ่นฐานริมน้ําถูกลดความสําคัญลงและ
ไมไดรับการวางแผนพัฒนาและฟนฟูชุมชนเทาที่ควร จึงสงผลใหชุมชนเกษตรกรรมที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู
บริเวณริมน้ําเปลี่ยนแปลงไปเปนชุมชนแออัดมีสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง
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ภาพ 6.1 การตัง้ ถิ่นฐานริมน้ํา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
1.1 ชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม
ชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมเปนรูปแบบชุมชนแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษา มีลักษณะ
การตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณริมน้ําและมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยที่อยูอาศัยจะ
เกาะตัวอยูตามแนวคลอง มีลักษณะเปนมวลอาคารขนาดเล็กวางเรียงตัวกระจายไปตามแนว
คลอง ซึ่งที่อยูอาศัยของชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมนี้มีลักษณะเปนเรือนไทยพื้นถิ่นยกใตถุนสูง
และหันหนาออกไปสูคลอง ในสวนของพื้นที่สําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมนี้จะอยูบริเวณ
ดานหลังของที่อยูอาศัย โดยพื้นที่เกษตรกรรมมีลักษณะรูปแปลงที่ดินที่แคบและยาวกวาปกติ
เพื่อที่จะใหแปลงที่ดินทุกแปลงนั้นสามารถใชแหลงน้ําทําการเกษตรไดอยางทั่วถึง สําหรับการ
เขาถึงพื้นที่ของชุมชนใชการสัญจรทางน้ําเปนหลัก โดยใชเรือเปนยานพาหนะในการเดินทาง
และใชคลองเปนเสนทางการสัญจร ในปจจุบันไมสามารถพบชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมไดใน
พื้นที่กรณีศึกษา เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลง
ไปเปนชุมชนแออัดในปจจุบัน
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ภาพ 6.2 ลักษณะของชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
1.2 ชุมชนแออัด
ชุม ชนแออั ดเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนเกษตรกรรมดั้ งเดิ ม คื อ ได
ยกเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขายพื้นที่เกษตรกรรมใหกับผูพัฒนาโครงการที่อยู
อาศัย ทําใหเกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมรอบๆ ชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม และมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งไปปดลอมชุมชนดั้งเดิม และจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้สงผลใหชุมชน
ดั้งเดิมมีการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่ไมสะดวก ทําใหชุมชนดั้งเดิมไดเปลี่ยนเปนชุมชนแออัด
กระจุกตัวอยูตามแนวคลอง มีลักษณะที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเปนที่อยูอาศัยที่
มีลักษณะรวมสมัยมากยิ่งขึ้นมีทั้งอาคารที่สรางจากปูนทั้งหลังและอาคารครึ่งปูนครึ่งไม เกาะ
กลุมกันอยางหนาแนนทําใหสภาพแวดลอมภายในชุมชนและบริเวณโดยรอบเสื่อมโทรมลงจาก
การที่มีผูเขามาอยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น ในสวนของการเขาถึงพื้นที่ของชุมชนแออัดในปจจุบันนี้
สามารถเขาถึงพื้นที่ดวยการเดินเทา โดยมีทางเทาและทางเดินริมน้ําเปนเสนทางเชื่อมโยง
ระหวางชุมชนแออัดกับพื้นที่รอบนอกแตยังมีการสัญจรเขาออกที่ไมสะดวกและไมปลอดภัย
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ภาพ 6.3 ลักษณะของชุมชนแออัด
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
2. การตั้งถิ่นฐานบนบก
การตั้งถิ่นฐานบนบกเปนลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่เกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาระบบคมนาคมทาง
บกทั้งโครงขายเสนทางการสัญจรและยานพาหนะ ทําใหสามารถเดินทางไดไกล สะดวก และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยการเดินทางทางบกนี้สะดวกและรวดเร็วกวาการเดินทางทางน้ํา ทําใหถนนซึ่งเปนเสนทาง
สั ญ จรหลั ก ของการคมนาคมทางบกเป น ป จ จั ย หลั ก ในการตั้ ง ถิ่ น ฐานในป จ จุ บั น โดยที่ อ ยู อ าศั ย ที่
พั ฒ นาขึ้ น มาในป จ จุ บั น นั้ น จะเกาะตั ว อยู ต ามแนวถนนเป น หลั ก ส ว นใหญ เ ป น การจั ด สรรที่ ดิ น
เกษตรกรรมเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัย ซึ่งเปนการแบงที่ดินนั้นออกเปนแปลงยอยๆ แลวนําแปลงที่ดินที่ได
แบงไวทําการขายเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย โดยมีทั้งเจาของที่ดินเปนผูดําเนินการสรางที่อยูอาศัยขึ้นมา
เองและเจาของโครงการแบงแปลงที่ดินพรอมกับสรางที่อยูอาศัยใหเสร็จเปนโครงการหมูบานจัดสรร

ภาพ 6.4 การตัง้ ถิ่นฐานบนบกตามแนวถนน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

111

2.1 ที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดิน
ที่อ ยู อ าศัย ที่เ กิด จากโครงการจัดสรรที่ ดินเปน ลัก ษณะของการพัฒ นาที่ อยู อ าศัย ที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเปนการแบงแปลงที่ดินออกเปนแปลงยอยๆ แลวนําแปลงที่ดินที่ไดแบงไว
ทําการขายเพื่อนําไปพัฒนา ซึ่งในการแบงแปลงที่ดินนี้มีทั้งการแบงแปลงที่ดินแลวแปลงที่ดิน
นั้นยังมีขนาดใหญอยูจนไปถึงการแบงแปลงที่ดินซอยยอยเปนแปลงที่ดินขนาดเล็กสําหรับการ
สรางบานเดี่ยว สําหรับการแบงแปลงที่ดินขนาดใหญมากเจาของที่ดินไดมีการตัดถนนเขามาใน
พื้นที่เพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหมีการเขาถึงสะดวก อีกทั้งทําใหซื้อขายแปลงที่ดินไดงายยิ่งขึ้นดวย
ในสวนของแปลงที่ดินขนาดเล็กจะมีการตัดถนนเขาถึงพื้นที่อยูแลวทําใหสามารถสรางที่อยู
อาศัยไดทันที โดยที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดินนี้เจาของที่ดินมักจะดําเนินการสราง
ที่อยูอาศัยดวยตัวเองตามความตองการและทําเลที่ตั้ง ทําใหลักษณะของอาคารมีรูปแบบที่
แตกต า งกั น ออกไป มี ตั้ ง แต ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ มี ค วามหนาแน น สู ง ไปจนถึ ง ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ มี ค วาม
หนาแนนต่ํา เชน คอนโดมิเนียม อพารทเมนท หอพัก อาคารพาณิชย ตึกแถว บานเดี่ยว เปนตน
นอกจากนั้นแลวยังมีเจาของที่ดินบางสวนที่เก็บพื้นที่นั้นไวยังไมไดรับการพัฒนา ทําใหแปลง
ที่ดินนั้นเปนพื้นที่วางหรือเปนพื้นที่รกรางเกิดขึ้นในยานที่อยูอาศัยชานเมือง

ภาพ 6.5 ลักษณะของที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดิน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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2.2 โครงการหมูบานจัดสรร
โครงการหมูบานจัดสรรเปนโครงการที่นําแปลงที่ดินมาจัดสรรใหเปนแปลงที่ดินขนาด
เล็กและขายพรอมกับที่อยูอาศัย ทําใหสะดวกสําหรับผูที่ตองการที่อยูอาศัยพรอมกับที่ดิน ซึ่งที่
อยูอาศัยในโครงการนี้มีลักษณะเปนบานเดี่ยว บานแฝด ตึกแถว ทาวนเฮาส เปนตน แตละ
โครงการจะมีรูปแบบที่อยูอาศัยเหมือนกันทําใหมวลอาคารวางตัวเรียงกันเปนระเบียบ โดย
โครงการหมูบานจัดสรรที่เกิดขึ้นในชวงแรกนั้นเปนเพียงแคการตัดถนนเขาไปในพื้นที่ ทําการ
แบงแปลงที่ดิน และสรางที่อยูอาศัยขึ้นมาเทานั้น จนกระทั่งมีการแขงขันของตลาดที่อยูอาศัย
มากขึ้น ทําใหผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรเปลี่ยนรูปแบบการวางผังโครงการใหมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ในป จ จุ บั น มากขึ้ น คื อ มี ทั้ ง สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการใหบริการภายในชุมชนอยางครบครัน มีการออกแบบสภาพแวดลอมและสราง
บรรยากาศใหแตกตางกันออกไปในแตละโครงการ ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวของโครงการหมูบาน
จัดสรรในปจจุบันนี้มีลักษณะเปนชุมชนลอมรั้ว คือมีการลอมรั้วรอบโครงการหมูบานจัดสรรและ
มี ก ารควบคุ ม การเข า ออกเพื่ อ ความปลอดภั ย และความเป น ส ว นตั ว ในการอยู อ าศั ย ทํ า ให
โครงการหมูบานจัดสรรในปจจุบันนี้ไมไดมีความสัมพันธกับพื้นที่รอบนอก ซึ่งแตกตางจาก
โครงการหมูบานจัดสรรในชวงแรกที่ใหถนนภายในโครงการเปนถนนสาธารณะได ทําใหเกิด
ความเชื่อมโยงกับพื้นที่รอบนอกมากขึ้น

ภาพ 6.6 ลักษณะของโครงการหมูบานจัดสรร
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จากการวิ เ คราะห ลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่ น ฐานและรู ป แบบการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย ทํ า ให ท ราบถึ ง
รูปแบบที่อยูอาศัย 4 รูปแบบ ไดแก ชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม ชุมชนแออัด ที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการ
จัดสรรที่ดิน และโครงการหมูบานจัดสรร โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกรูปแบบที่อยูอาศัยในแผนที่ปจจุบัน
ชึ่งจะเหลือรูปแบบที่อยูอาศัย 3 รูปแบบ ไดแก ชุมชนแออัด ที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดิน
และโครงการหมูบานจัดสรร (แผนที่ 6.1) และจากสภาพการพัฒนาที่อยูอาศัยยานชานเมืองในปจจุบัน
จะเห็นไดวาที่อยูอาศัยแตละรูปแบบตางก็แยกการพัฒนาออกจากกันและขาดการเชื่อมตอประสานกัน
อยางเห็นไดชัดเจน โดยชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมไดเปลี่ยนเปนชุมชนแออัดที่ถูกปดลอมไปดวยโครงการ
จัดสรรที่ดินและหมูบานจัดสรร ทําใหมีการเขาถึงพื้นที่ไมสะดวกและไมปลอดภัย ชุมชนมีความหนาแนน
แออัด สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมไมเหมาะสมกับการอยูอาศัย นอกจากการพัฒนาที่ไปปดลอมชุมชน
แออัดแลวยังมีบางสวนที่ไปปดลอมที่ดินที่ไมไดพัฒนา ทําใหที่ดินบริเวณนั้นไมสามารถเขาถึงพื้นที่ได
กลายเปนที่ดินตาบอด โดยรูปแบบที่อยูอาศัยที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจํานวน
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเชนกัน ทําใหตองมีการวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยรวมกันเพื่อเชื่อมโยงที่อยูอาศัย
ในยานชานเมืองใหมีความสัมพันธกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
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แผนที่ 6.1 ตําแหนงรูปแบบที่อยูอาศัยประเภทตางๆ ในพื้นที่กรณีศึกษา
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6.3 การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
จากการศึกษาถึงพัฒนาการดานรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษา พบวาในอดีต
พื้นที่สวนใหญมีการใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมเปนหลัก แตเมื่อยานชานเมืองไดรับการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น ทําใหพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรมเปลี่ยนเปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการพัฒนาระบบคมนาคมโดยเฉพาะโครงขายเสนทางการสัญจรทางบก มีการตัด
ถนนเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรมทําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น โดยการพัฒนาในชวงแรกนี้จะเกาะตัว
อยูตามแนวถนนสายหลักและเมื่อมีการตัดถนนเขาไปมากขึ้นทําใหการพัฒนากระจายตัวเขาไปยังพื้นที่
ดานในมากขึ้นเชนกัน ในสวนของการใชประโยชนที่ดินนอกจากการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
แลวยังมีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายมากขึ้นดวย ไดแก พาณิชยกรรม สถานที่ราชการ สถานศึกษา
ศาสนสถาน โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา และที่วาง ซึ่งการใชประโยชนที่ดินในยานที่อยูอาศัยชาน
เมืองสว นใหญจะเปนการใชประโยชนที่ดิ นประเภทที่อยูอ าศัย พาณิชยกรรม และที่ วาง โดยการใช
ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมจะเกาะตัวอยูตามแนวถนนเปนหลักทั้งถนนสายหลักและถนนสาย
รอง การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยจะเกาะตัวอยูตามแนวถนนสายยอย ที่วางจะกระจายตัวอยู
ทั่วพื้นที่เนื่องจากการเก็บที่ดินไวเก็งกําไร ในสวนของการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ กระจายตัวอยูทั่ว
บริเวณพื้นที่กรณีศึกษาและบริเวณโดยรอบ โดยในอนาคตแนวโนมของการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครและการยายที่อยูอาศัยจาก
พื้นที่เมืองมาสูยานชานเมืองมากขึ้น ทําใหมีความตองการที่อยูอาศัยยานชานเมืองเพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย ซึ่งพื้นที่วางจะไดรับการพัฒนาใหเปนที่อยูอาศัยขึ้นมาเพื่อรองรับกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในยาน
ชานเมือง

ภาพ 6.7 เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษา
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นอกจากการวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในภาพรวมของพื้นที่กรณีศึกษาแลว ยังได
ศึกษาถึงรายละเอียดของระบบสาธารณูปการในพื้นที่กรณีศึกษาดวย เนื่องจากสาธารณูปการนั้นเปน
การใหบริการขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนที่อาศัยอยูในยานชานเมือง และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหถึง
ความเพียงพอในการใหบริการโดยใชรัศมีบริการของสาธารณูปการประเภทตางๆ เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหความเพียงพอในการใหบริการของสาธารณูปการในพื้นที่กรณีศึกษา ไดจําแนกประเภทของ
สาธารณูปการออกเปน 6 ประเภท ไดแก การใหบริการดานการศึกษา การใหบริการดานสาธารณสุข การ
ใหบริการดานนันทนาการ การใหบริการดานความปลอดภัย การใหบริการดานพาณิชยกรรม และศาสน
สถาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การใหบริการดานการศึกษา
การใหบริการดานการศึกษาในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียงสามารถจําแนกประเภท
สถานศึกษาได 7 ประเภท ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม
โรงเรียนอนุบาล-ประถม โรงเรียนอนุบาล-ประถม-มัธยม โรงเรียนอาชีวะ และมหาวิทยาลัย ประกอบไป
ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล 20 โรง โรงเรียนประถม 1 โรง โรงเรียนมัธยม 8 โรง โรงเรียน
อนุบาล-ประถม 23 โรง โรงเรียนอนุบาล-ประถม-มัธยม 7 โรง โรงเรียนอาชีวะ 11 โรง และมหาวิทยาลัย 4
แหง ซึ่งสถานศึกษาทั้งหมดนี้ไดกระจายตัวอยูในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียง (แผนที่ 6.2) และได
แบงระดับการศึกษาออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยทําการวิเคราะหเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ระดับ
อนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใชรัศมีบริการในการวิเคราะหความเพียงพอของ
สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กํ า หนดให ร ะดั บ อนุ บ าลมี รั ศ มี บ ริ ก าร 500 เมตร ระดั บ
ประถมศึกษามีรัศมีบริการ 1000 เมตร และระดับมัธยมศึกษามีรัศมีบริการ 1500 เมตร แสดงใหเห็นวา
การบริการดานการศึกษาสวนใหญจะอยูตามแนวถนนสายหลักและถนนสายรอง ไดแก ถนนลาดพราว
ถนนรามคําแหง ถนนนวมินทร และซอยลาดพราว 101 แตยังมีพื้นที่บางสวนที่รัศมีบริการของระดับ
อนุบาลและประถมศึกษายังไมครอบคลุม ไดแก พื้นที่ตรงกลางดานทิศตะวันตกของพื้นที่กรณีศึกษาและ
พื้นที่บริเวณติดกับถนนลาดพราวบางสวน (แผนที่ 6.3)
2. การใหบริการดานสาธารณสุข
การใหบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียงสามารถจําแนกประเภท
สถานบริ ก ารด า นสาธารณสุ ข ได 2 ประเภท ได แ ก สถานี อ นามั ย หรื อ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และ
โรงพยาบาล โดยสถานีอนามัยหรือศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียงมี 12
แหง สําหรับบริการขั้นพื้นฐานแกชุมชน ไดแก การตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การวางแผนครอบครัว
การฝากครรภ เปนตน โดยมีทั้งการใหบริการภายในสถานที่และการใหบริการแบบเคลื่อนที่ไปตามชุมชน
ตางๆ กําหนดใหสถานีอนามัยหรือศูนยบริการสาธารณสุขมีรัศมีบริการ 2 กิโลเมตร และเมื่อพิจารณา
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รัศมีบริการแลวพบวามีการกระจายตัวทั่วพื้นที่กรณีศึกษาและใหบริการครอบคลุมทั่วพื้นที่ ในสวนของ
โรงพยาบาลในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียงมี 4 แหง สวนใหญเปนโรงพยาบาลเอกชน อยูตามแนว
ถนนสายหลัก ไดแก ถนนลาดพราวและถนนรามคําแหง โดยกําหนดใหโรงพยาบาลมีรัศมีบริการ 5
กิโลเมตร และเมื่อพิจารณารัศมีบริการแลวพบวาใหบริการครอบคลุมทั่วพื้นที่ แมวาการใหบริการจะ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่แตสวนใหญเปนโรงพยาบาลเอกชนที่มีคาใชจายสูง ควรจัดใหมีโรงพยาบาลสําหรับผู
มีรายไดนอยขึ้นมาเพื่อใหบริการประชาชนในพื้นที่ (แผนที่ 6.2 และ 6.4)
3. การใหบริการดานนันทนาการ
การบริการดานนันทนาการในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียง ไดแก สนามกีฬารัชมังคลา
กีฬาสถาน สวนสาธารณะและสนามกีฬาของการเคหะ สวนน้ําบึงกุม และศูนยเยาวชนชุมชนคลองกุม
นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง มี ล านกี ฬ ากรุ ง เทพมหานครกระจายตั ว อยู ต ามชุ ม ชนและโรงเรี ย นต า งๆ ในพื้ น ที่
กรณีศึกษาและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งสนามกีฬาและสวนสาธารณะเหลานี้ใหบริการสนามกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการหลายประเภท ไดแก ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ศิลปะ
ดนตรี และหองสมุด โดยกําหนดใหสนามกีฬาและสวนสาธารณะมีรัศมีบริการ 5 กิโลเมตร และเมื่อ
พิจารณารัศมีบริการแลวพบวาใหบริการครอบคลุมทั่วพื้นที่ แมวาการใหบริการจะครอบคลุมทั่วพื้นที่แต
การกระจายตัวของสวนสาธารณะยังไมทั่วถึงเนื่องจากมีการใชที่ดินที่หนาแนนในพื้นที่กรณีศึกษา ทําให
ขาดแคลนพื้นที่สวนสาธารณะและนันทนาการ ควรจัดใหมีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นเพื่อใหบริการประชาชน
ในพื้นที่ (แผนที่ 6.2 และ 6.5)
4. การใหบริการดานความปลอดภัย
การใหบริการดานความปลอดภัยในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียง ไดแบงเปนสถานีตํารวจ
และสถานีดับเพลิง โดยในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียงมีสถานีตํารวจ 5 แหง ไดแก สถานีตํารวจ
นครบาลลาดพราว สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก อยูในเขตบางกะป สถานีตํารวจนครบาลบึงกุม อยูใน
เขตบึงกุม สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย สถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง อยูในเขตวังทองหลาง ในสวน
ของสถานีดับเพลิงมีเพียงแหงเดียว ไดแก สถานีดับเพลิงหัวหมาก อยูในเขตบางกะป (แผนที่ 6.2)
5. การใหบริการดานพาณิชยกรรม
การใหบริการดานพาณิชยกรรมในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียง ไดแบงเปนตลาดและ
หางสรรพสินคา โดยในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียงมีตลาด 4 แหง ไดแก ตลาดบางกะป ตลาด
แฮปปแลนด ตลาดปฐวิกรณ และตลาดโชคชัย 4 ในสวนของหางสรรพสินคา ไดแก หางเดอะมอลลบาง
กะป หางเดอะมอลลรามคําแหง เทสโก บิ๊กซี คารฟูร หางนอมจิตต ฯลฯ ทั้งตลาดและหางสรรพสินคา
เกาะตัวอยูตามแนวถนนสายหลัก ไดแก ถนนลาดพราวและถนนรามคําแหง ใหบริการในพื้นที่กรณีศึกษา
และพื้นที่ขางเคียง นอกจากพื้นที่พาณิชยกรรมที่อยูตามแนวถนนสายหลักแลวควรจัดใหมีพื้นที่พาณิชยก
รรมชุมชนในยานที่อยูอาศัยของพื้นที่กรณีศึกษา
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6. ศาสนสถาน
ศานสถานในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียงประกอบไปดวย วัดของศาสนาพุทธจํานวน 9
แหง มัสยิดของศาสนาอิสลามจํานวน 4 แหง และโบสถของศาสนาคริสตจํานวน 4 แหง โดยศาสนสถาน
ของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามสวนใหญอยูบริเวณริมคลองซึ่งเปนการตั้งถิ่นฐานมาแตดั้งเดิม ใน
สวนศาสนสถานของศาสนาคริสตสวนใหญอยูในพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งวัฒนธรรมการนับถือศาสนานี้ทําให
ทราบถึงคติความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูและสภาพการตั้งถิ่นฐานที่เปนกลุม
ชุมชนในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ขางเคียง (แผนที่ 6.2)
ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสาธารณูปการในพื้นที่กรณีศึกษา ทําใหทราบถึง
สภาพปญหาดานสาธารณูปการในปจจุบันวายังมีสาธารณูปการบางประเภทที่ใหบริการไมครอบคลุมทั่ว
ทั้งพื้นที่กรณีศึกษา ไดแก
1. ขาดสถานศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา บริเวณพื้นที่ตรงกลางดานทิศตะวันตกของ
พื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่บริเวณติดกับถนนลาดพราวบางสวน เนื่องจากรัศมีบริการของสถานศึกษาใน
ระดับนี้สวนใหญจะกระจุกตัวอยูตามแนวถนนสายหลัก ไดแก ถนนลาดพราวและถนนนวมินทร ดังนั้น
ควรเพิ่มสถานศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาบริเวณที่มีรัศมีบริการไมครอบคลุมและอยูในระยะที่
สามารถสัญจรดวยเทาหรือจักรยานได
2. ขาดโรงพยาบาลของรัฐเพื่อรองรับประชากรกลุมผูมีรายไดนอยจนถึงปานกลาง เนื่องจากใน
พื้นที่กรณีศึกษามีเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีคาใชจายสูงในการรักษาพยาบาล สวนศูนยบริการ
สาธารณสุขที่มีอยูในปจจุบันมีจํานวนผูใชบริการจํานวนมากซึ่งไมเพียงพอในการรองรับการบริการ อีกทั้ง
ยังขาดเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัยหรือเครื่องมือที่ตองรักษาโรคเฉพาะทาง ดังนั้นจึงจําเปนตอง
จัดหาพื้นที่เพื่อสรางโรงพยาบาลของรัฐอยางนอย 1 แหง ที่สามารถรองรับการใหบริการประชากรใน
ปจจุบันและในอนาคตที่มีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ
3. ขาดสวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะระดับละแวกบาน และสนามเด็กเลนในชุมชน
สวนพื้นที่นันทนาการอื่นๆ เชน สนามกีฬาประเภทตางๆ สวนใหญอยูในสถานศึกษา สถานที่ราชการและ
ตามศาสนสถานตางๆ ซึ่งมีขอจํากัดของเวลาในการเขาใชพื้นที่ จึงจําเปนตองพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลา
ในการเขาพื้นที่นันทนาการดังกลาว และการหาพื้นที่วางเพื่อสรางเปนสวนสาธารณะที่รองรับการบริการ
ในระดับหมูบานและระดับชุมชนเพิ่ม
4. ขาดศูนยบริการชุมชนและศูนยเยาวชน เนื่องจากภายในพื้นที่กรณีศึกษามีประชากรวัยเด็ก
จํานวนมาก แตยังขาดพื้นที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรูเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นอกเหนือจากการเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเปนพื้นที่ที่สงเสริมกิจกรรมที่สรางสรรค ลดการเกิดปญหาที่
ไมเหมาะสมตางๆ เชน ปญหายาเสพติด เปนตน นอกจากนี้ยังเปนแหลงพบปะสังสรรคของคนในชุมชน
สงเสริมใหชุมชนมีการรวมกลุมเกิดเปนชุมชนที่เขมแข็ง และกอใหเกิดความสัมพันธอันดีในชุมชน
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5. เพิ่มการใหบริการดานความปลอดภัย ไดแก การเพิ่มสถานีตํารวจชุมชนเนื่องจากในพื้นที่
กรณีศึ ก ษามีก ารบริก ารสถานีตํ า รวจเพียงแห งเดี ยว คื อ สถานีตํ า รวจนครบาลลาดพร าว ซึ่ง มีพื้ น ที่
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่กวางทําใหไมสามารถดูแลไดทั่วถึง โดยเฉพาะยานชุมชนที่มีความหนาแนน
มากและเปนชุมชนแออัด สวนการใหบริการดานสาธารณะภัยตางๆ ในพื้นที่กรณีศึกษายังไมมีสถานี
ดับเพลิงและหนวยกูภัยรองรับ ซึ่งในพื้นที่โครงการมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูงเนื่องจากมียาน
ชุมชนที่มีความหนาแนน
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แผนที่ 6.2 ตําแหนงสาธารณูปการในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.3 รัศมีบริการของสถานศึกษาในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.4 รัศมีบริการของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.5 รัศมีบริการของสวนสาธารณะในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.6 พื้นที่ที่สาธารณูปการใหบริการไมทั่วถึง
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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6.4 การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่
จากการศึกษาถึงพัฒนาการดานโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่ในพื้นที่กรณีศึกษา ทํา
ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยในการวิเคราะหรูปแบบโครงขายการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่
นี้จะจําแนกความสัมพันธของรูปแบบโครงขายการสัญจร เพื่อนําไปหาถึงรูปแบบโครงขายปจจุบันวามี
ลักษณะอยางไรและผลกระทบตอยานที่อยูอาศัยชานเมืองหรือไมไดจําแนกถนนตามลําดับศักยของถนน
โดยสํานักงานคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (2537) ไดอธิบายลําดับศักยของถนนดังนี้
- ถนนสายหลัก ทําหนาใหบริการการเดินทางเปนระยะทางยาวระหวางพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่
หนึ่ ง โดยมีท างแยกเป น จุ ด รวบรวมปริ ม าณการจราจรจากถนนสายรองที่ ม าเชื่ อ มต อ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของถนนสายหลักควรมีมาตรฐานสูง ไดแก ความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา 4 ชองทาง และ
ควรมีเกาะกลาง ความเร็วของรถที่วิ่งควรอยูระหวาง 50 – 60 กม./ชม. ความยาวของถนนสายหลักควรมี
ไมนอยกวา 4 กม.
- ถนนสายรอง ทําหนาที่รวบรวมและกระจายปริมาณการจราจรจากถนนเชื่อมตางๆ ภายใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อปอนเขาสูถนนสายหลัก ควรมีมาตรฐานทางกายภาพระดับปานกลาง ไดแก ความ
กวางของผิวจราจร 2 – 4 ชองทาง ขึ้นอยูกับความหนาแนนของพื้นที่ ไมควรมีเกาะกลาง ความเร็วของรถ
ควรยอมใหที่ระดับปานกลาง 40 – 50 กม./ชม. ระยะทางของถนนสายรองที่เชื่อมโยงระหวางถนนสาย
หลักควรอยูระหวาง 2 – 4 กม.
- ถนนสายยอยหรือถนนซอย เปนถนนที่มีลักษณะทางเขา-ออกทางเดียว และเชื่อมตอกับถนน
สายรองโดยตรง ควรเปนถนนที่มีระยะทางสั้นไมเกิน 2 กม. มาตรฐานของถนนประเภทนี้ควรมีชองทางวิ่ง
2 ชองทาง ความเร็วของรถยนตที่ยอมใหไมเกิน 30 – 35 กม./ชม.
โดยสามารถจําแนกถนนตามลําดับศักยในพื้นที่กรณีศึกษาไดดังนี้ (แผนที่ 6.9)
ถนนสายหลัก
- ถนนประเสริฐมนูญกิจ อยูทางทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา เชื่อมตอระหวางถนนนวมินทร
กับถนนพหลโยธิน มีขนาดชองทางจราจร 8 ชองทาง
- ถนนประดิษฐมนูธรรม อยูทางทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา เชื่อมตอระหวางถนนราม
อินทรากับถนนพระราม 9 มีขนาดชองทางจราจร 6 ชองทาง
- ถนนนวมินทร อยูทางทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา เชื่อมตอระหวางถนนรามอินทรา
กับถนนรามคําแหง มีขนาดชองทางจราจร 6 ชองทาง
- ถนนลาดพราว อยูทางทิศใตของพื้นที่ศึกษา เชื่อมตอระหวางถนนนวมินทร ถนนเสรี
ไทย ถนนศรีนครินทร และถนนพหลโยธิน มีขนาดชองทางจราจร 6 ชองทาง
- ถนนเสรีไทย อยูทางทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา เชื่อมตอระหวางถนนลาดพราว
ถนนรามอินทรา และถนนนิมิตรใหม มีขนาดชองทางจราจร 6 ชองทาง
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- ถนนรามคําแหง อยูทางทิศใตของพื้นที่ศึกษา เชื่อมตอระหวางถนนเพชรบุรี ถนนศรี
นครินทร และถนนนิมตรใหม มีขนาดชองทางจราจร 6 ชองทาง
ถนนสายรอง
- ซอยลาดพร า ว 101 อยู ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาตามแนวเหนื อ -ใต เชื่ อ มต อ ระหว า งถนน
ลาดพราวกับถนนโพธิ์แกว มีขนาดชองทางจราจร 4 ชองทาง
- ถนนโพธิ์แกว อยูในพื้นที่ศึกษาตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมตอระหวางถนนนว
มินทรกับซอยลาดพราว 101 มีขนาดชองทางจราจร 4 ชองทาง
ถนนสายยอยและถนนซอย
เปนถนนสายยอยที่แยกจากถนนสายหลักและถนนสายรองเขาสูพื้นที่ชุมชนดานใน
และเปนถนนที่ใชติดตอภายในชุมชน ซึ่งมีอยูจํานวนมากและกระจายอยูทั่วพื้นที่ศึกษา มีผิว
จราจรกวางประมาณ 1-6 เมตร
ตาราง 6.1 ลักษณะทางกายภาพของโครงขายการสัญจรในปจจุบัน
ขนาดทางเทา/ไหลทาง
(เมตร)
ถนน
ซาย
ขวา
ถนนลาดพราว
6
30
19
แอสฟลต
4.00
4.00
ถนนนวมินทร
6
30
19-20
ค.ส.ล.
2.40-3.50 2.40-3.50
ถนนประดิษฐมนูธรรม
6
40
23-30
ค.ส.ล.
4.00
4.00
ถนนประเสริฐมนูญกิจ
8
40
26
ค.ส.ล.
4.00
4.00
ซอยลาดพราว 101
4
20
16
ค.ส.ล.
2.00
2.00
ซอยโพธิ์แกว
4
20
16
ค.ส.ล.
2.00
2.00
(ที่มา: โครงการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรมชุมชนยานบางกะป สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร)
จํานวน
ชองจราจร

เขตถนน
(เมตร)

ผิวจราจร
(เมตร)

ลักษณะ
ผิวจราจร

โดยในพื้นที่กรณีศึกษานี้มีถนนสายหลักลอมรอบทุกดานทําใหเปนกรอบพื้นที่ขนาดใหญ ไดแก
ถนนประเสริฐมูญกิจอยูทางทิศเหนือ ถนนนวมินทรอยูทางทิศตะวันออก ถนนลาดพราวอยูทางทิศใต
และถนนประดิษฐมนูธรรมอยูทางทิศตะวันตก มีถนนสายรองเชื่อมตอกับถนนสายหลัก ไดแก ซอย
ลาดพราว 101 และถนนโพธิ์แกว ในสวนของถนนสายยอยและถนนซอยนั้นมีการตัดถนนทั่วทั้งบริเวณ
โดยเปนการตัดถนนเขาไปตามแนวแปลงที่ดินเดิมที่เปนแปลงที่ดินเกษตรกรรมจากถนนสายหลักหรือ
ถนนสายรองเพื่องเชื่อมตอกับที่อยูอาศัย ทําใหโครงขายถนนนั้นมีลักษณะเปนกางปลา โดยที่ปลายถนน
เปนถนนปลายตันไมไดเชื่อมตอกันทําใหไมเกิดโครงขายถนนที่ชัดเจนในยานชานเมือง
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นอกจากนี้ไดจําแนกถนนตามหนาที่ของถนน สามารถแยกไดเปนถนนที่เชื่อมตอกับถนนและ
ถนนที่เชื่อมตอกับที่อยูอาศัย เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาถนนในยานที่อยูอาศัยชานเมืองมีหนาที่อะไร (แผน
ที่ 6.10) และจําแนกถนนระหวางถนนสาธารณะและถนนที่มีการควบคุมการเขาออก เพื่อที่จะแสดงให
เห็นวาถนนสายใดที่สามารถใชสัญจรสาธารณะไดแทจริง (แผนที่ 6.11) จากการจําแนกประเภทถนน
แสดงใหเห็นวาถนนสวนใหญในยานที่อยูอาศัยชานเมืองเปนถนนสายยอยประเภทเชื่อมโยงระหวางที่อยู
อาศัยกับถนนและเปนถนนที่มีการควบคุมการเขาออก โดยมีการจํากัดการใชถนนและไมสามารถสัญจร
ไดอยางเปนสาธารณะ ในสวนของถนนสายหลักและถนนสายรองจะเปนถนนที่เชื่อมโยงระหวางถนนกับ
ถนน และเปนถนนสาธารณะที่ทุกคนสามารถใชในการสัญจรได แตถนนที่มีหนาที่เชื่อมโยงระหวางถนน
กับถนนนั้นยังมีโครงขายการสัญจรที่ไมชัดเจนและไมเพียงพอตอความตองการในการสัญจรในพื้นที่
ดังนั้นจึงตองมีการวางโครงขายการสัญจรโดยเชื่อมโยงถนนที่มีหนาที่เชื่อมโยงถนนกับถนนเขาดวยกัน
และเพิ่มพื้นที่ทางเทาสงเสริมใหมีใชจักรยานและการเดินเทาเพิ่มมากขึ้น (แผนที่ 6.8)
ในสวนของการเขาถึงพื้นที่ในพื้นที่กรณีศึกษาพบวาพื้นที่สวนใหญมีการเขาถึงทางถนนเปนหลัก
แตยังมีพื้นที่บางสวนที่มีการเขาถึงพื้นที่ไมสะดวก ไดแก ชุมชนแออัดที่อยูบริเวณริมคลอง ซึ่งชุมชนแออัด
นี้สามารถเขาถึงพื้นที่ดวยการเดินเทาเขาไปไดอยางเดียวผานทางเดินเทาขนาดเล็กและทางเดินริมน้ํา
บางสวนของเสนทางผานพื้นที่รกรางและมีระบบสองสวางไมเพียงพอทําใหไมปลอดภัยในการสัญจร
นอกจากนั้นแลวการที่เขาถึงพื้นที่ดวยการเดินเทาไดอยางเดียวนั้นหากเกิดเหตุการณที่ตองใชรถฉุกเฉิน
เชน รถดับเพลิง รถพยาบาล จะไมสามารถเขาถึงพื้นที่ได ดังนั้นควรที่จะมีถนนที่สามารถเขาถึงชุมชน
แออัดไดและปรับปรุงทางเดินเทาและทางเดินริมน้ําใหมีขนาดกวางและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
(แผนที่ 6.7)
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แผนที่ 6.7 ตําแหนงและภาพถายทางเดินริมน้ําในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.8 ตําแหนงและภาพถายถนนในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.9 โครงขายการสัญจรในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.10 จําแนกโครงขายการสัญจรตามหนาที่ในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.11 จําแนกโครงขายการสัญจรตามการควบคุมการเขาออกในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 6.12 บริเวณที่มีปญหาของโครงขายการสัญจร
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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6.5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนายานชานเมือง
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาย า นที่ อ ยู อ าศั ย ชานเมื อ งและการวิ เ คราะห ลั ก ษณะทาง
กายภาพ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของยานชานเมืองตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาผลกระทบและสภาพปญหาจากการพัฒนายานที่อยูอาศัย
ชานเมือง แลวนํามาสรุปเปนประเด็นปญหาที่สําคัญเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาดวยกระบวนการ
ออกแบบชุมชนเมือง ในการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมืองปจจุบันนี้มีลักษณะการพัฒนาที่กระจัด
กระจาย ตางก็แยกตัวในการพัฒนาพื้นที่ไมวาจะเปนการพัฒนาที่อยูอาศัย การวางระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการ การพัฒนาโครงข ายการสัญจร โดยขาดการติดตอประสานการพั ฒนาทางดา น
กายภาพรวมกัน จนทําใหเกิดปญหาขึ้นมาจากการพัฒนาในปจจุบัน ไดแก ปญหาชุมชนแออัด ปญหา
สาธารณูปการไมครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ปญหาขาดความเชื่อมโยงของระบบโครงขายการสัญจร ปญหา
การเขาถึงพื้นที่ลําบากของชุมชนแออัด ปญหาพื้นที่ตาบอด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (แผนที่ 6.13)
1. ปญหาชุมชนแออัด
ปญหาชุมชนแออัดเกิดจากการที่มีโครงการจัดสรรที่ดินและโครงการหมูบานจัดสรรไปพัฒนา
พื้นที่ปดลอมชุมชนดั้งเดิม ทําใหชุมชนมีการสัญจรและเขาถึงพื้นที่ไมสะดวก เกิดการกระจุกตัวและอยู
อาศัยกันอยางหนาแนนมากขึ้นทําใหสภาพแวดลอมภายในชุมชนและบริเวณโดยรอบเสื่อมโทรมลง
นอกจากนั้นแลวทําใหคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยูในชุมชนแยลงทั้งในดานสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. ปญหาสาธารณูปการไมครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
ปญหาสาธารณูปการไมครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เกิดจากการที่สาธารณูปการหลายประเภทไป
กระจุกตัวอยูตามแนวถนนสายหลักและถนนสายรองทําใหรัศมีบริการของการใหบริการไมครอบคลุม
พื้นที่ดานในของพื้นที่กรณีศึกษา หรือมีสาธารณูปการบางประเภทที่มีรัศมีบริการครอบคลุมพื้นที่แตไม
สามารถใชบริการไดเนื่องจากมีการเขาถึงที่ลําบากหรือไมสอดคลองกับสภาพสังคมของพื้นที่นั้น
3. ปญหาขาดความเชื่อมโยงของระบบโครงขายการสัญจร
ป ญ หาขาดความเชื่ อ มโยงของระบบโครงข า ยการสั ญ จรเกิ ด จากการไม ไ ด ว างแผนพั ฒ นา
โครงข า ยการสั ญ จรร ว มกั น มี ก ารตั ด ถนนไปตามแนวแปลงที่ ดิ น โดยไม ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบ
โครงขายการสัญจรในภาพรวม ทําใหถนนในพื้นที่กรณีศึกษาไมมีโครงขายที่ชัดเจน โดยสวนใหญแลวจะ
เปนถนนซอยและถนนที่มีการควบคุมการเขาออก ขาดถนนสายรองที่เชื่อมโยงกันภายในพื้นที่ ทําใหไม
สามารถระบายปริมาณการจราจรเขาสูเสนทางถนนสายหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการ
ที่มีถนนซอยถี่เกินไปทําใหรถที่เขาออกซอยในชั่วโมงเรงดวนกีดขวางการจราจรของถนนสายหลัก
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4. ปญหาการเขาถึงพื้นที่ลําบากของชุมชนแออัด
ปญหาการเขาถึงพื้นที่ลําบากของชุมชนแออัดเกิดจากการที่มีโครงการจัดสรรที่ดินและโครงการ
หมูบานจั ดสรรไปพัฒนาพื้น ที่ปดลอ มชุมชนดั้งเดิมทํา ใหปดกั้นเสนทางสั ญจรของชุมชนแออัด โดย
สามารถพื้นที่ดวยการเดินเทาเขาไปไดอยางเดียวผานทางเดินเทาขนาดเล็กและทางเดินริมน้ํา บางสวน
ของเสนทางผานพื้นที่รกรางและมีระบบสองสวางไมเพียงพอทําใหไมปลอดภัยในการสัญจร
5. ปญหาพื้นที่ตาบอด
ปญหาพื้นที่ตาบอดเกิดจากการที่มีโครงการจัดสรรที่ดินและโครงการหมูบานจัดสรรไปพัฒนา
พื้นที่ปดลอมที่ดินทําใหที่ดินแปลงนั้นไมมีทางเขาออก ไมไดรับการพัฒนา และกลายเปนพื้นที่รกราง ทํา
ใหเกิดความไมปลอดภัยในการสัญจรผาน

136

แผนที่ 6.13 บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนายานชานเมือง
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

บทที่ 7
แนวทางการประสานลักษณะทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมือง
จากการศึกษาพัฒนาการของยานชานเมืองที่มีมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงการวิเคราะห
ลักษณะทางกายภาพเพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบริเวณยานชานเมืองในบทที่ผานมา ทํา
ใหทราบถึงปญหาที่เกิดจากการพัฒนาในปจจุบัน ไดแก ปญหาชุมชนแออัด ปญหาสาธารณูปการไม
ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ปญหาขาดความเชื่อมโยงของระบบโครงขายการสัญจร ปญหาการเขาถึงพื้นที่
ลําบากของชุมชนแออัด และปญหาพื้นที่ตาบอด ซึ่งในบทนี้จะเปนการเสนอแนวทางประสานลักษณะ
ทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมืองเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันดวยการกําหนดแนวทางใน
การฟนฟูบูรณะและพัฒนาพื้นที่ พรอมกับเสนอแนวทางการนําไปประยุกตใชกับพื้นที่กรณีศึกษาโดยใช
เครื่องมือทางกฏหมายเพื่อการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมือง

7.1 แนวทางการประสานลักษณะทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมือง
แนวทางการประสานลักษณะทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมือง คือการกําหนดแนวทาง
ในการฟนฟูบูรณะและพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงการวางผังทางกายภาพบริเวณยานชานเมืองใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพการพัฒนาที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยทําการสรางแนวทางการฟนฟูบูรณะ
และพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมืองใหมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี วางระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบการ
สัญจรทั้งถนนและทางเดินเทาเขาดวยกันเพื่อใหเกิดโครงขายการสัญจรที่ดี นอกจากนั้นแลวทําการเปด
พื้นที่ที่มีปญหาการเขาถึงใหมีการเขาถึงพื้นที่ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

7.2 แผนและผังแมบทยานที่อยูชานเมืองบริเวณพื้นที่กรณีศึกษา
จากการศึกษาสภาพการพัฒนาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดขึ้นบริเวณยานที่อยูอาศัย
ชานเมืองทําใหทราบถึงผลกระทบจากการพัฒนา เพื่อนํามาสูการกําหนดแนวทางในการฟนฟูบูรณะและ
พัฒนาพื้นที่ โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบแนวความคิดในการออกแบบและวาง
ผังทางกายภาพ มีรายละเอียดดังนี้
7.2.1 วิสัยทัศนและวัตถุประสงคในการออกแบบและวางผังทางกายภาพ
ในการกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคในการออกแบบและวางผังทางกายภาพนั้น ไดเลือกใช
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานชานเมืองและที่อยูอาศัยที่ไดทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ไดแก

138

แนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Concept) แนวความคิดของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
(New Urbanism) และการเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth) มากําหนดกรอบแนวความคิดในการ
ออกแบบและวางผังทางกายภาพ โดยมีวิสัยทัศนในการออกแบบและวางผังทางกายภาพ คือการพัฒนา
ยานที่อยูอาศัยชานเมืองใหมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี และมีวัตถุประสงคในการออกแบบและ
วางผังทางกายภาพดังนี้
1. เพื่อใหมีโครงขายการสัญจรที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบทั้งทางถนนและทางเดินเทา รวมไป
ถึงสงเสริมใหมีการใชระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่ทําใหเกิดรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
โดยอํานวยความสะดวกใหกับผูที่สัญจรทางเทาและผูใชระบบขนสงสาธารณะมากขึ้น
2. เพื่อใหมีการเขาถึงพื้นที่ไดอยางสะดวกและปลอดภัย
3. เพื่อใหมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดินและสาธารณูปการอยางเปนระบบ สอดคลองและ
เหมาะสมกับความตองการในพื้นที่
4. เพื่อใหยานที่อยูอาศัยชานเมืองมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
7.2.2 แนวความคิดในการออกแบบและวางผังทางกายภาพ
การออกแบบและวางผังทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมืองนั้นเปนการออกแบบเพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดจากการพัฒนาที่ผานมาในอดีต โดยใชแนวความคิดการพัฒนายานชานเมืองและที่อยู
อาศั ย ที่ ไ ด ก ลา วไว ข า งตน เป น กรอบแนวความคิด ในการฟ นฟู บู ร ณะและพั ฒ นาพื้ น ที่ ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบโครงขายการสัญจร
การออกแบบระบบโครงขายการสัญจรในพื้นที่นี้ตองการใหโครงขายการสัญจรมีการเชื่อมโยง
กันอยางเปนระบบ และสงเสริมใหมีการเดินเทาและใชระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่ใหมากขึ้น โดยทํา
การปรับปรุงถนนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงานเพื่อรองรับกับจํานวนประชากรจํานวน
มากที่อาศัยอยูในยานชานเมือ ง และตัดถนนเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่อมโยงถนนที่ขาดออกจากกันใหเกิดเปน
โครงขายถนนที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น สําหรับถนนซอยและถนนที่เชื่อมตอกับหมูบานจัดสรรควรทําการ
ปรับปรุงถนนใหมีความเชื่อมโยงระหวางถนนโดยรอบกับที่อยูอาศัยมากขึ้นเพื่อทําใหการเดินทางมีความ
สะดวกมากขึ้น และในขณะเดียวกันยังคงรักษาลักษณะของความเปนชุมชนละแวกบานอยู ในสวนของ
ทางเดินเทานั้นจัดใหเปนเสนทางสัญจรหลักในการเขาถึงที่อยูอาศัย สาธารณูปการและศูนยกลางชุมชน
โดยไดเชื่อมโยงทางเดินเทา ทางเดินริมน้ําและทางจักรยาน เขาดวยกันใหเปนโครงขายมากขึ้น รวมไปถึง
การเชื่อมโยงเขากับระบบขนสงสาธารณะ โดยทําการปรับปรุงความกวางของทางเดินเทาและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับปริมาณการใชทางเดินเทาที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยออกแบบใหเกิด
ความสะดวกและความปลอดภัยในการใชงาน รวมไปถึงการสรางบรรยากาศที่ดีเพื่อดึงดูดใหมีการใช
ทางเดินเทามากขึ้น
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2. การเขาถึงพื้นที่
การออกแบบการเขาถึงพื้นที่ในพื้นที่นี้ตองการใหมีการเขาถึงพื้นที่อยางสะดวกและปลอดภัยทั่ว
ทั้งบริเวณ โดยพื้นที่ที่มีการเขาถึงที่ไมสะดวกนั้นสวนใหญจะมีลักษณะสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมและ
ไมปลอดภัย ไดแก ชุมชนแออัดและพื้นที่ตาบอด ดังนั้นจึงทําการตัดถนนเขาไปในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับ
บริเวณโดยรอบ โดยชุมชนแออัดนั้นจะทําการตัดถนนซอยเขาไปเชื่อมโยงชุมชนกับพื้นที่รอบนอก ทําให
ชุมชนสามารถเขาถึงพื้นที่ผานทางถนนได และปรับปรุงทางเดินเทาภายในชุมชนใหเชื่อมโยงระหวาง
ชุมชน ทางเดินริมน้ําและทางเดินเทารอบนอก ในสวนของพื้นตาบอดนั้นจะทําการตัดถนนเขาไปเพื่อทํา
การเปดพื้นที่เชนกัน โดยถนนที่จะตัดเขาไปยังพื้นที่ตาบอดนั้นจะพิจารณาถึงภาพรวมของโครงขายถนน
และจะตัดถนนตามแนวทางการออกแบบระบบโครงขายการสัญจรและความเหมาะสมของพื้นที่ ทําให
พื้นที่ตาบอดสามารถเขาถึงพื้นที่ผานทางถนนไดและทําการพัฒนาพื้นที่ไดตอไป ไมกลายเปนพื้นที่รกราง
ที่ไมมีการใชประโยชน
3. ระบบการใชประโยชนที่ดินและสาธารณูปการ
การวางแผนการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และสาธารณู ป การในพื้ น ที่ นี้ ได ทํ า การวางแผนการใช
ประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ไดกําหนดใหพื้นที่กรณีศึกษาเปนยานที่อยู
อาศัย ดังนั้นการใชประโยชนที่ดินหลักในพื้นที่นี้จึงเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย โดย
กําหนดใหมีศูนยกลางของชุมชนซึ่งเปนพื้นที่ที่จัดใหเปนศูนยกลางของสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะตางๆ ใหกับประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนชุมชนและมีขอบเขตของชุมชนที่
ชัดเจนขึ้น และมีการวางระบบการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับระบบโครงขายการสัญจร โดยจัดให
มีการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสานระดับชุมชนในพื้นที่มากขึ้น ในสวนของการวางสาธารณูปการใน
พื้นที่นั้นไดจัดใหมีสาธารณูปการที่ยังขาดแคลนอยูในพื้นที่ เพื่อใหบริการครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณ โดยใช
ระบบขนสงสาธารณะและทางเดินเทาเปนตัวเชื่อมโยงระหวางการใชประโยชนที่ดินและสาธารณูปการ
ประเภทตางๆ เขาดวยกัน
4. ยานที่อยูอาศัย
การฟนฟูบูรณะและพัฒนายานที่อยูอาศัยในพื้นที่นี้มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปเนื่องจากใน
พื้นที่กรณีศึกษามีรูปแบบที่อยูอาศัยที่หลากหลาย โดยทําการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของที่อยู
อาศัยและสภาพแวดลอมภายในชุมชนใหดีขึ้น มีการกําหนดขอบเขตและจัดกลุมที่อยูอาศัยใหมีลักษณะ
เปนชุมชนละแวกบานเพื่อใหเกิดการปฎิสัมพันธกันและดูแลความสงบเรียบรอยภายในชุมชน ซึ่งไดเสนอ
ใหชุมชนมีพื้นที่สาธารณะที่ใชรวมกันภายในชุมชนเพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน นอกจากนั้น
แลวไดทําการเชื่อมโยงที่อยูอาศัยใหเขากับศูนยกลางของชุมชน สาธารณูปการตางๆ และระบบขนสง
สาธารณะ เพื่อที่จะทําใหเกิดสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีในยานที่อยูอาศัยชานเมือง
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จากแนวความคิดในการวางผังและออกแบบทางกายภาพที่ไดกลาวมาขางตน ไดนํามาสูผัง
แนวความคิดในการฟนฟูบูรณะและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเปนการนําแนวความคิดมากําหนดทิศทางและ
ลักษณะของการฟนฟูบูรณะและพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่กรณีศึกษาดังแผนที่ 7.1 โดยมีรายละเอียด คือ มี
การเชื่อมโยงโครงขายการสัญจรเขาดวยกัน ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองใหเปนโครงขายที่มีการ
เชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการเปดพื้นที่ตาบอดใหสามารถเขาถึงพื้นที่ได
สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลวยังมีการเชื่อมโยงระบบทางเดินเทาและทางจักรยานใหเปนโครงขายที่
ควบคูไปกับโครงขายถนนเชนกัน และปรับปรุงทางเดินริมน้ําใหเชื่อมโยงกับพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อให
เกิ ด การเข า ถึ ง พื้ น ที่ ข องชุ ม ชนที่ แ ออั ด ที่ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ในส ว นของการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และ
สาธารณูปการไดจัดใหพื้นที่กรณีศึกษามีศูนยกลางชุมชนขึ้นมาโดยจัดใหอยูบริเวณศูนยกลางของพื้นที่
และเป น พื้ น ที่ ที่ ค นสามารถเดิ น ทางเข า ถึ ง ได อ ย า งสะดวก ซึ่ ง ศู น ย ก ลางชุ ม ชนในพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา
ประกอบดวย ศูนยกลางพาณิชยกรรมชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาลชุมชน และสวนสาธารณะ เพื่อเปน
ที่ที่อํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะตางๆ อีกทั้งยังเปนศูนยรวมของคนในชุมชนกอใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางคนในชุมชน สําหรับการใชประโยชนที่ดินในบริเวณอื่นๆ ไดเสนอใหมีการวาง
แผนการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับระบบโครงขายการสัญจร คือ บริเวณถนนสายหลักและถนน
สายรองจัดใหมีการใชประโยชนอาคารและมีกิจกรรมที่ผสมผสานระหวางที่อยูอาศัยกับพาณิชยกรรม
และถนนสายยอยหรือถนนซอยจัดใหมีการใชประโยชนที่ดินสําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งไดเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงที่อยูอาศัยในพื้นที่กรณีศึกษาโดยการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยรวมไปถึง
สภาพแวดลอมของชุมชนที่อยูอาศัยดวย และไดนําผังแนวความคิดไปทําการแกไขปญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยผานกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองออกมาเปนผังแมบทยานที่อยูอาศัยชาน
เมืองดังแผนที่ 7.2 ซึ่งเปนแนวทางในการประสานลักษณะทางกายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมืองเขา
ด ว ยกั น โดยได จํ า แนกรายละเอี ย ดในการฟ น ฟู บู ร ณะและพั ฒ นาพื้ น ที่ อ อกเป น 4 ส ว นด ว ยกั น ซึ่ ง
ประกอบด ว ย ผั ง ระบบโครงข า ยการสั ญ จร ผั ง การเข า ถึ ง พื้ น ที่ ผั ง ระบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และ
สาธารณูปการ และผังการฟนฟูบูรณะและพัฒนายานที่อยูอาศัย ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดตอไป
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แผนที่ 7.1 ผังแนวความคิดในการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 7.2 ผังแมบทยานที่อยูอาศัยชานเมือง
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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7.2.3 ผังระบบโครงขายการสัญจร
จากการศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของถนนในบทที่ผานมา เห็นไดวาถนนใน
พื้นที่กรณีศึกษาสวนใหญเปนถนนซอย มีลักษณะเปนถนนปลายตัน ไมไดมีหนาที่เชื่อมตอกับถนนเสน
อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ถนนที่ มี ก ารควบคุ ม การเข า ออก ทํ า ให ร ะบบถนนในพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษาไม ไ ด มี ก าร
เชื่อมโยงกัน จึงไดทําการปรับปรุงและฟนฟูระบบถนนโครงขายการสัญจรเดิมใหมีการเชื่อมตอเปน
โครงขายมากขึ้น มีการตัดถนนสายรองเพื่อเชื่อมโยงโครงขายการสัญจรในพื้นที่เขาดวยกัน
1. โครงขายถนนและลําดับศักยถนน
ถนนสายหลักที่สามารถเขาถึงพื้นที่ได ไดแก ถนนประเสริฐมนูญกิจ ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนน
ลาดพราว และถนนนวมินทร ไมมีการปรับแนวถนนหรือขยายถนนเนื่องจากมีความกวาง 30-40 เมตร มี
ความกวางเหมาะสมและสัมพันธกับพื้นที่เนื่องจากเปนถนนในระดับเมืองที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สวนอื่นๆ
ของกรุงเทพมหานคร โดยใหมีการปรับปรุงทางเทาและอุปกรณประกอบถนนเพื่อความสะดวกในการ
สัญจร ในสวนของถนนในพื้นที่เปนถนนสายรอง ไดแก ซอยลาดพราว 87 ซอยลาดพราว 101 ซอยโพธิ์
แกว ถนนแฮปปแลนด เปนถนนที่มีความกวาง 20 เมตร โดยจะตองเพิ่มขนาดทางเทาเปนขางละ 2.50
เมตร พรอมทั้งปรับปรุงทางเทาและอุปกรณประกอบถนน นอกจากนั้นแลวไดมีการขยายถนนสายยอยให
เปนถนนสายรองและตัดถนนสายรองเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเปนโครงขายในพื้นที่ทําใหเกิดการสัญจรที่
สะดวกมากขึ้น สําหรับถนนสายยอยหรือถนนซอยนั้นใหทําการปรับปรุงใหมีความสะดวกในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น โดยสรางความเปนชุมชนละแวกบานขึ้นภายในยานที่อยูอาศัย ไดแก การเพิ่มพื้นที่ทางเทา
และทางจักรยาน ระบบสองสวาง พืชพรรณ ที่พักบริเวณจุดตัดของการสัญจร เปนตน
2. ระบบขนสงสาธารณะ
ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่ จากเดิมเปนรถ 6 ลอ และใหบริการตั้งแตบริเวณตลาด
นครไทยจนถึงบริเวณหนาวัดบึงทองหลาง เปนระยะทางประมาณ 900 เมตร มีลักษณะเสนทางการเดิน
รถเปนแบบไปกลับ ไดปรับใหเปนรถขนสงสาธารณะที่มีมาตรฐานขึ้น จัดใหมีเสนทางเดินรถที่ไกลขึ้นเพื่อ
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ พรอมกับมีจุดจอดรถโดยสารทุกระยะ 400 เมตร บริเวณจุดจอดรถมีที่จอด
รถจักรยาน เพื่อสงเสริมใหมีการใชระบบขนสงสาธารณะมากยิ่งขึ้น

ภาพ 7.1 (ภาพซาย) และภาพ 7.2 (ภาพขวา) ตัวอยางรถขนสงสาธารณะและสภาพภายในรถ
(ที่มา: www.flickr.com/photos/thrashmerchant)
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3. ระบบทางจักรยาน ทางเดินเทา ทางเดินริมน้ํา
นอกเหนือจากการเขาถึงพื้นที่ผานทางถนนแลว ในการปรับปรุงพื้นที่ไดใหความสําคัญกับทาง
จักรยานและทางเดินเทามากขึ้น ดวยการปรับปรุงทางสัญจรเดิมและสรางทางสัญจรขึ้นมาใหม โดย
ระบบทางจักรยานและทางเดินเทาจะอยูขนานไปกับแนวถนนในพื้นที่ ไดเชื่อมตอระบบทางเทาและทาง
จักรยานใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมตอระหวางที่อยูอาศัย จุดจอดรถสาธารณะ ศูนยกลางกิจกรรม
และสวนสาธารณะ ในสวนของทางเดินริมน้ําอยูตามแนวคลอง เชื่อมตอกับทางเดินเทาและทางจักรยาน
รอบนอก ในระบบทางจักรยาน ทางเดินเทา และทางเดินริมน้ํานั้นตองมีความปลอดภัยในการใชงาน มี
รมเงาตอเนื่องกันตลอดเสนทาง ในจุดตอเชื่อมระหวางถนนกับทางจักรยาน ทางเดินเทา และทางเดิน
ริมน้ํา จะตองใหความสําคัญกับทางจักรยาน ทางเดินเทา และทางเดินริมน้ําเปนหลัก อาศัยการออกแบบ
และอุปกรณประกอบถนนที่ชวยลดความเร็วในการใชรถยนตบนถนน เพื่อสงเสริมใหมีการสัญจรโดยใช
จักรยานและการเดินเทาในพื้นที่มากขึ้น

ภาพ 7.3 (ภาพซาย) และภาพ 7.4 (ภาพขวา) ตัวอยางทางเดินจักรยานและทางเดินเทา
(ภาพ 7.3 – ที่มา: http://www.sydneymedia.com.au/asset/2/images/Artistimpression_separated_cycle_lane.jpg)
(ภาพ 7.4 – ที่มา: http://www.pamplona.net/verPagina.asp?idPag=364&idioma=5)

ภาพ 7.5 (ภาพซาย) และภาพ 7.6 (ภาพขวา) ตัวอยางทางเดินริมน้ํา
(ภาพ 7.5 – ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Milwaukee_Riverwalk.jpg)
(ภาพ 7.6 – ที่มา: http://www.redbubble.com/people/animidawn/art/6211648-river-walk)
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แผนที่ 7.3 ผังโครงขายการสัญจร
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 7.4 ผังแนวทางการปรับปรุงโครงขายการสัญจร
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพ 7.7 รูปตัดถนนในพื้นที่กรณีศึกษา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพ 7.8 ผังและรูปดานจุดเปลี่ยนถายการสัญจร
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 7.5 ผังแนวทางการปรับปรุงทางเดินริมน้ํา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพ 7.9 ผังและรูปตัดทางเดินริมน้ํา 1
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

151

ภาพ 7.10 ผังและรูปตัดทางเดินริมน้ํา 2
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพ 7.11 ผังและรูปตัดทางเดินริมน้ํา 3
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพ 7.12 จุดเชื่อมตอทางเดินริมน้ํากับถนน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพ 7.13 ภาพทัศนียภาพบริเวณทางเดินริมน้ํา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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7.2.4 ผังการเขาถึงพื้นที่
จากการศึกษาและวิเคราะหลักษณะการเขาถึงพื้นที่ในบทที่ผานมา เห็นไดวาพื้นที่กรณีศึกษา
สวนใหญมีการเขาถึงพื้นที่ผานทางถนน แตยังคงมีบางพื้นที่ที่มีการเขาถึงที่ไมสะดวกหรือไมสามารถ
เขาถึงพื้นที่ได ไดแก ชุมชนแออัดและพื้นที่ตาบอด มีรายละเอียดดังนี้
1. การเขาถึงพื้นที่ของชุมชนแออัด
การเขาถึงพื้นที่ของชุมชนแออัดในพื้นที่กรณีศึกษาสวนใหญเขาถึงพื้นที่ดวยการเดินเทา ผาน
ทางเดิ น เท า และทางเดิ น ริ ม น้ํ า เพื่ อ เข า ถึ ง ชุ ม ชน ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ทางเดิ น เท า และทางเดิ น ริ ม น้ํ า ไม ไ ด
มาตรฐานและขาดความปลอดภัย สงผลใหการเขาถึงชุมชนไมสะดวกและสภาพแวดลอมภายในชุมชน
เสื่อมโทรมลง
แนวทางในการดําเนินการ
ทําการตัดถนนซอยเขามาในชุมชนแออัดเพื่อใหสามารถเขาถึงพื้นที่ผานทางถนนไดโดยตรง โดย
การตัดถนนเขามาในชุมชนแออัดนั้นบางชุมชนสามารถตัดถนนใหมเขามาในพื้นที่ไดเลย ในสวนของ
ชุ ม ชนที่ ถู ก ป ด ล อ มจากโครงการจั ด สรรที่ ดิ น ต า งๆ จะต อ งทํ า การตั ด ถนนและเชื่ อ มต อ กั บ ถนนของ
โครงการจัดสรรที่ดิน ทําใหชุมชนแออัดสามารถเขาถึงพื้นที่สะดวกมากขึ้น และเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
สามารถใหรถฉุกเฉิน เชน รถพยาบาล รถดับเพลิง เปนตน เขามาในชุมชนไดเพื่อความปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต โดยถนนที่ทําการเชื่อมตอนั้นมีความกวาง 12 เมตร 2 ชองทางจราจร มีทางจักรยานและ
ทางเดินเทาที่เชื่อมตอกับทางเดินริมน้ําที่อยูภายในชุมชนแออัด นอกจากนั้นแลวจัดใหมีพื้นที่จอดรถ
สาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่ตองใชรถยานพาหนะในการเขาถึงพื้นที่ดวย
2. การเขาถึงพื้นที่ของพื้นที่ตาบอด
พื้นที่ตาบอดเปนพื้นที่ที่ไมมีถนนตัดผานทําใหเขาถึงพื้นที่ไมได และไมสามารถพัฒนาพื้นที่ไดจึง
ปลอยใหพื้นที่นั้นกลายเปนพื้นที่รกราง สงผลใหพื้นที่นี้มีมูลคาที่ลดลงไปเนื่องจากไมสามารถพัฒนาให
เกิดประโยชนไดและอาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ดวย
แนวทางในการดําเนินการ
ทําการตัดถนนเขาในพื้นที่ตาบอดเพื่อเปนการเปดพื้นที่ ทําใหพื้นที่ตาบอดสามารถเขาถึงพื้นที่
ผานทางถนนได โดยถนนที่ทําการเปดพื้นที่ตาบอดนั้นมองถึงระบบโครงขายการสัญจรในภาพรวมของ
พื้นที่เพื่อกําหนดขนาดในการตัดถนนเพื่อเปดพื้นที่ตาบอด ซึ่งในการตัดถนนผานพื้นที่ตาบอดนี้มีทั้งแบบ
การตัดถนนผานขอบพื้นที่และการตัดถนนเขาหาพื้นที่โดยตรง เมื่อทําการตัดถนนผานพื้นที่ตาบอดแลว
ทําใหพื้นที่บริเวณนั้นมีมูลคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถพัฒนาพื้นที่ใหเกิดประโยชนได
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แผนที่ 7.6 ผังแนวทางการปรับปรุงการเขาถึงพื้นที่
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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7.2.5 ผังระบบการใชประโยชนที่ดินและสาธารณูปการ
จากแนวความคิ ด ในการใช พื้ น ที่ ดั ง กล า วมาสู ก ารกํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และ
สาธารณูปการในอนาคต โดยพิจารณาจากการใชประโยชนที่ดินกอนที่จะมีการพัฒนาพื้นที่และผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ที่ไดกําหนดใหพื้นที่กรณีศึกษา แขวงคลองจั่น เขตบางกะป เปนที่อยู
อาศัยที่มีความหนาแนนนอยเพื่อเปนที่อยูอาศัยรองรับประชากรจากพื้นที่เมืองและศูนยชุมชนชานเมือง
จากผังแนวความคิดไดกําหนดการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ใหสัมพันธกับระบบโครงขายการสัญจร จึงได
กําหนดใหในพื้นที่เปนที่อยูอาศัย และบริเวณที่เปนจุดศูนยกลางชุมชนเปนการใชประโยชนที่ดินแบบ
ผสมผสานระหวางที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม โดยมีรายละเอียดของการใชประโยชนที่ดินดังนี้
- การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
เปนการใชประโยชนที่ดินสวนใหญของพื้นที่ โดยจะอยูตามแนวถนนสายรองและถนนซอย ซึ่งใน
ปจจุบันมีรูปแบบที่อยูอาศัยที่หลากหลาย ควรปรับปรุงพื้นที่และอาคารที่มีความเสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดี
ขึ้น รวมถึงสภาพแวดลอมภายในชุมชนใหมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น โดยจะกลาวรายละเอียดในหัวขอ
7.2.6 ผังการฟนฟูยานที่อยูอาศัย
- การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ในปจจุบันการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมอยูบริเวณแนวถนนสายหลักและถนนสาย
รอง โดยเปนการเสนอใหใชประโยชนอาคารแบบผสมผสานระหวางที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ซึ่งเปน
การคาขายสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันสําหรับคนในชุมชน
- ศูนยกลางชุมชน
ไดเสนอใหมีศูนยกลางของชุมชนในพื้นที่กรณีศึกษาเนื่องจากยานที่อยูอาศัยชานเมืองควรมี
ศู น ย ก ลางชุ ม ชนเพื่ อ ให เ กิ ด การรวมตั ว กั น เป น ชุ ม ชนและสามารถกํ า หนดขอบเขตของชุ ม ชนได ซึ่ ง
ศูนยกลางชุมชนประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะตางๆ เชน วัด โรงเรียน
โรงพยาบาล ตลาด สวนสาธารณะ เปนตน โดยไดเสนอใหศูนยกลางชุมชนของพื้นที่กรณีศึกษาอยูบริเวณ
จุดตัดของถนนลาดพราว 101 และถนนโพธิ์แกวซึ่งในปจจุบันบริเวณนี้ประกอบไปดวย วัดบึงทองหลาง
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง และอาคารพาณิชยที่เกาะตัวอยูบริเวณจุดตัดนี้ ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนา
พื้นที่ใหเปนศูนยกลางของชุมชนได
แนวทางในการดําเนินการ
1) ปรั บ ปรุ ง สภาพอาคารที่ สํ า คั ญ และที่ อ ยู อ าศั ย บริ เ วณศู น ย ก ลางชุ ม ชนให มี ลั ก ษณะเป น
จุดหมายตาที่สําคัญของผูที่สัญจรผานพื้นที่ และไดเสนอใหอาคารที่สรางขึ้นใหมในบริเวณศูนยกลาง
ชุมชนเปนอาคารพาณิชยที่มีการใชประโยชนอาคารแบบผสมผสานระหวางที่อยูอาศัยกับพาณิชยกรรม
2) จัดหาพื้นที่สําหรับสรางพื้นที่พาณิชยกรรมระดับชุมชน ไดแก ตลาด รานคายอย เปนตน
พื้นที่สําหรับโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเปนบริการสาธารณะที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ และพื้นที่สําหรับจอดรถ
สําหรับคนที่เขามาใชพื้นที่
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3) ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมบริเวณศูนยกลางชุมชนใหเหมาะสมกับการใชพื้นที่และ
ใหมีความปลอดภัย
4) เชื่อมโยงศูนยกลางชุมชนเขากับชุมชนที่อยูอาศัยบริเวณโดยรอบผานทางถนน ทางจักรยาน
และทางเดินเทา
สําหรับการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ ไมวาจะเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ ไดแก
การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ สถาบันศาสนา ยังคงอยูในพื้นที่เดิม ในสวนของการใช
ประโยชนที่ดินประเภทสถานศึกษาและพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่มีอยูในปจจุบันยังคงในพื้นที่เดิมเชนกัน แตมี
บางพื้นที่ที่ที่มีการใหบริการสาธารณูปการไมทั่วถึงและควรเพิ่มเขามาในพื้นที่กรณีศึกษา ไดแก โรงเรียน
ระดับอนุบาล โรงเรียนระดับประถม โรงพยาบาลสําหรับชุมชน และสวนสาธารณะ โดยสาธารณูปการที่
เพิ่มเขามามีความตองการพื้นที่แตกตางกัน ไดศึกษาจากเอกสารวิชาการดานการพัฒนาเมืองและที่อยู
อาศัย การเคหะแหงชาติ (โกมล ปานชี, 2549) โดยมีรายรายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนระดับอนุบาล
กําหนดใหโรงเรียนระดับอนุบาลมีรัศมีบริการ 500 เมตร หรือระยะที่เดินถึงประมาณ 15 นาที
เปนโรงเรียนอนุบาลที่รองรับนักเรียนประมาณ 60 – 100 คน โดยโรงเรียนระดับอนุบาล 1 แหง มีความ
ตองการพื้นที่ประมาณ 2 ไร หรือ ประมาณ 3,200 ตารางเมตร
- โรงเรียนระดับประถม
กําหนดใหโรงเรียนระดับประถมมีรัศมีบริการ 1 กิโลเมตร หรือระยะที่เดินถึงประมาณ 30 นาที
เปนโรงเรียนประถมที่รองรับนักเรียนประมาณ 600 – 700 คน โดยโรงเรียนระดับประถม 1 แหง มีความ
ตองการพื้นที่ประมาณ 7 ไร หรือ ประมาณ 11,200 ตารางเมตร
ดังนั้นถาตองการสรางโรงเรียนระดับอนุบาล – ประถม 1 แหง มีความตองการพื้นที่ประมาณ 9
ไร หรือ ประมาณ 14,400 ตารางเมตร
- โรงพยาบาลสําหรับชุมชน
กําหนดใหโรงพยาบาลสําหรับชุมชนเปนโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 1 แหง มีความตองการ
พื้นที่ประมาณ 25 ไร หรือ ประมาณ 40,000 ตารางเมตร
- สวนสาธารณะ
กําหนดใหสวนสาธารณะในพื้นที่กรณศึกษาเปนสวนสาธารณะระดับยาน โดยสวนสาธารณะ
ระดับยาน 1 แหง มีความตองการพื้นที่ประมาณ 52 ไร หรือ ประมาณ 83,200 ตารางเมตร

159

แผนที่ 7.7 ผังแนวทางการใชประโยชนที่ดิน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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แผนที่ 7.8 ผังขยายบริเวณศูนยกลางชุมชน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพที่ 7.14 ภาพทัศนียภาพบริเวณศูนยกลางชุมชน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
7.2.6 ผังการฟนฟูและพัฒนายานที่อยูอาศัย
จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยในบทที่ผานมา เห็นไดวาในพื้นที่
กรณีศึกษามีการพัฒนาที่อยูอาศัย 3 รูปแบบ ไดแก ชุมชนแออัด ที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรร
ที่ ดิ น และโครงการหมู บ า นจั ด สรร ซึ่ ง แต ล ะรู ป แบบมี แ นวทางฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาที่ แ ตกต า งกั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัดในยานที่อยูอาศัยชานเมืองในปจจุบันนี้มีสภาพทางกายที่เสื่อมโทรมทั้งสภาพของที่
อยูอาศัยและสภาพแวดลอมภายในชุมชน จึงไดเสนอใหมีการปรับปรุงลักษณะทางภาพภายในชุมชนให
มีลักษณะของความเปนที่อยูอาศัยที่ดีตามแนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Concept)
โดยทําการปรับปรุงที่อยูอาศัยในพื้นที่เดิม เพื่อที่จะทําใหชุมชนมีความนาอยูและคนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินการไวดังนี้
แนวทางในการดําเนินการ
1) ปรับปรุงที่อยูอาศัยภายในชุมชนใหมีลักษณะที่เหมาะสมกับการอยูอาศัยมากขึ้น ดวยการ
ปรับปรุงและซอมแซมบริเวณที่ชํารุด จัดระเบียบบริเวณหนาบานใหมีความเรียบรอยมากขึ้น เชน การ
ทาสีรั้ว ทําความสะอาดบริเวณหนาบาน ปลูกไมประดับบริเวณหนาบาน เปนตน
2) จัดสภาพแวดลอมภายในชุมชนใหดีขึ้น โดยมีการสรางพื้นที่ที่เปนลานสาธารณะและสนาม
เด็กเลนภายในชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนมีพื้นที่สําหรับพบปะพูดคุยกันและมีพื้นที่สําหรับพักผอนหยอนใจ
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ภายในชุมชน โดยมีการปลูกตนไมยืนตนและและไมประดับเพื่อสรางความรมรื่นและจัดที่นั่งสําหรับนั่ง
พักบริเวณลานสาธารณะ
3) ปรับ ปรุ งใหมี การเขา ถึง ชุม ชนที่ส ะดวกมากยิ่ งขึ้ น โดยมี การตั ดถนนซอยเขา ไปเชื่ อ มต อ
ระหวางชุมชนแออัดกับโครงการจัดสรรที่ดินตางๆ ไปสูพื้นที่ดานนอก ซึ่งการตัดถนนเขาถึงชุมชนแออัดนี้
ทําใหมีการเขาถึงชุมชนที่สะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ทําใหรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงสามารถเขาถึงพื้นที่ได นอกจากนั้นแลวจัดใหมีพื้นที่จอดรถสาธารณะ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่ตองใชรถยานพาหนะในการเขาถึงพื้นที่ดวย
4) ปรับปรุงทางเดินริมน้ําใหมีความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น โดยทําการขยายขนาดทางเดิน
ริมน้ําใหกวางมากขึ้น มีการปลูกตนไมยืนตนและไมประดับเพื่อสรางความรมรื่น มีที่นั่งสําหรับนั่งพัก
ระหว า งทาง และมี โ คมไฟส อ งสว า งเพื่ อ ความปลอดภั ย แก ค นในชุ ม ชนและผู ที่ สั ญ จรไปมาในเวลา
กลางคืน โดยทางเดินริมน้ํานี้จะเชื่อมตอกับชุมชนและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ตลอดแนวพื้นที่กรณีศึกษา
2. ที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดิน
ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ เ กิ ด จากโครงการจั ด สรรที่ ดิ น ในป จ จุ บั น มี ลั ก ษณะทางกายภาพที่ ห ลากหลาย
รูปแบบ เนื่องจากมีการสรางที่อยูอาศัยดวยตัวเองตามความตองการและทําเลที่ตั้ง เชน บานเดี่ยว บาน
แฝด อาคารพาณิชย อพารทเมนท คอนโดมิเนียม เปนตน อีกทั้งยังมีการสรางที่ตางชวงเวลากันทําให
สภาพที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษามีสภาพที่แตกตางกันดวย โดยได
กําหนดแนวทางในการดําเนินการในภาพรวมของที่อยูอาศัยในรูปแบบนี้ไวดังนี้
แนวทางในการดําเนินการ
1) ปรับปรุงสภาพที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับการอยูอาศัยมากขึ้น ดวยการปรับปรุงและซอมแซม
บริเวณที่ชํารุด ซึ่งลักษณะของการปรับปรุงใหเปนไปตามความเหมาะสมของที่อยูอาศัยประเภทตางๆ จัด
ระเบียบบริเวณหนาบานใหมีความเรียบรอยมากขึ้น เชน การทาสีรั้ว ทําความสะอาดบริเวณหนาบาน
ปลูกไมประดับบริเวณหนาบาน เปนตน
2) ปรับปรุงทางเดินเทาใหมีความตอเนื่องกันตลอดแนว ตลอดจนเชื่อมตอกับทางเดินริมน้ําเกิด
เปนโครงขายเสนทางเดินเทาของยานที่อยูอาศัย โดยปลูกตนไมยืนตนเพื่อสรางความรมรื่นใหกับผูที่
สัญจรทางเทา พรอมกับอุปกรณประกอบถนนที่อํานวยความสะดวกใหกับผูสัญจรทางเทา เชน โคมไฟ
สองสวาง ที่จอดรถจักรยาน เปนตน
3) ในกรณีที่ที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดินอยูติดกับชุมชนแออัดหรือพื้นที่ตาบอดควร
เปดเส นทางใหมีก ารเชื่ อ มตอ ถนนกั นไดห รือจัด ใหมีการใชเ สนทางรว มกันได เพื่อ ใหมีก ารเชื่ อ มโยง
โครงขายการสัญจรเขาดวยกันและมีการถึงเขาพื้นที่ของชุมชนแออัดไดอยางสะดวกมากขึ้น
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3. โครงการหมูบานจัดสรร
โครงการหมูบานจัดสรรในปจจุบันมีลักษณะทางกายภาพที่เปนระเบียบเรียบรอย คือมีที่อยู
อาศัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการครบครันตามกฎหมายการ
จัดสรรที่ดิน ทําใหโครงการหมูบานจัดสรรมีสภาพที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่ดี โดยโครงการหมูบาน
จัดสรรในป จ จุ บัน นี้ มีลั ก ษณะเปน ชุ ม ชนลอ มรั้ วทํ า ให เ กิด การแยกตั ว ออกจากกั น และเมื่ อ โครงการ
หมูบานจัดสรรอยูติดกันหลายโครงการเกิดเปนรั้วขนาดใหญที่ไปปดกั้นชุมชนแออัดหรือพื้นที่ตาบอด โดย
กําหนดแนวทางในการดําเนินการไวดังนี้
แนวทางในการดําเนินการ
1) ในกรณีที่โครงการหมูบานจัดสรรอยูติดกับชุมชนแออัดหรือพื้นที่ตาบอดควรเปดเสนทางใหมี
การเชื่อมตอถนนกันไดหรือจัดใหมีการใชเสนทางรวมกันได เพื่อใหมีการเชื่อมโยงโครงขายการสัญจรเขา
ดวยกันและมีการถึงเขาพื้นที่ของชุมชนแออัดไดอยางสะดวกมากขึ้น แตยังคงมีการควบคุมการเขาออก
พื้นที่อยู
2) เชื่อมตอทางเดินเทาภายโครงการหมูบานจัดสรรกับทางเดินเทาบริเวณโดยรอบและทางเดิน
ริมน้ําเขาดวยกันเพื่อใหเกิดเปนโครงขายเสนทางเดินเทาของยานที่อยูอาศัย แตยังคงมีการควบคุมการ
เขาออกพื้นที่และมีการเปดปดทางเขาออกเปนเวลา

ภาพ 7.15 ภาพทัศนียภาพหลังจากการตัดถนนเขามาในชุมชน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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ภาพ 7.16 ลานสาธารณะบริเวณชุมชนแออัด
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)

ภาพ 7.17 สวนสาธารณะชุมชนบริเวณชุมชนแออัด
(ที่มา: ผูวิจัย, 2554)

165

โรงเรียน
หมูบานจัดสรร

หมูบานจัดสรร

พื้นที่ตาบอดที่มีการตัดถนนผาน
ชุมชนแออัด
ลานสาธารณะชุมชน

หมูบานจัดสรร

แผนที่ 7.9 ผังขยายแนวทางการปรับปรุงยานที่อยูอาศัย
(ที่มา: ผูวิจัย, 2553)
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7.3 เครื่องมือทางกฏหมายเพื่อการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมือง
นอกจากการเสนอแนวทางในการฟนฟูบูรณะและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพแลว ยังมีความ
จําเปนที่จะตองเสนอแนวทางการนําไปประยุกตใชผานทางเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อการฟนฟูบูรณะ
และพั ฒ นาเมื อ งซึ่ ง จะช ว ยให ก ารพั ฒ นาสามารถเกิ ด ขึ้ น มาได จ ริ ง เนื่ อ งจากบริ เ วณย า นชานเมื อ ง
กรุงเทพมหานครในปจจุบันไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยจัดใหยานชานเมืองนั้นเปนยานที่อยู
อาศัยเพื่อรองรับกับประชากรที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก โดยในพื้นที่กรณีศึกษาไดทําการวางแผนการใช
ประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 กําหนดใหพื้นที่กรณีศึกษาเปนยานที่อยู
อาศัย ดังนั้นการใชประโยชนที่ดินหลักในพื้นที่นี้จึงเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย เพื่อการ
จัดการการเติบโตของเมืองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรองรับจํานวนประชากรตามการคาดการณ
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ในเขตชานเมือง
ในการดําเนินการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองเปนบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และรัฐวิสาหกิจ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นของพื้นที่กรณีศึกษา เชน กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
บางกะป และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการเมืองในดานตางๆ สําหรับหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เชน การเคหะแหงชาติ มีบทบาทหนาที่มุงเนนดานการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับ
ประชาชนผูมีรายไดนอยและการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหลงเสื่อมโทรม หรือดําเนินการใหมีการกอตั้ง
บรรษัทพัฒนาเมือง (Urban Development Corporation) เพื่อใหมีบทบาทหนาที่ฟนฟูบูรณะและพัฒนา
เมืองโดยเฉพาะ โดยองคกรที่กลาวมาขางตนนี้มีบทบาทในการพัฒนาเมืองผานเครื่องมือทางกฎหมาย
เพื่อการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมือง โดยเครื่องมือทางกฎหมายที่บังคับใชอยูปจจุบัน ไดแก
1) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 คือ การกําหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐาน
และการวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังภาคเพื่อผลตอการกระจายความเจริญไปยังเมืองหลัก
และเมืองรองในภูมิภาคโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรม
โยธาธิการและผังเมือง
การวางจัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมเพื่อผลตอการจัดการการเติบโตของเมือง
โดยการเพิ่มความหนาแนนของประชากรในเขตเมืองชั้นในและการขยายพื้นที่ยานชานเมืองโดยกรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะเพื่อการฟนฟูเมืองในเขตเมืองชั้นใน
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง (ตามการรองขอขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)
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2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 คือ การใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นออกขอบัญญัติ “เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
ตลอดจนการอื่นที่จําเปน” หรือการกําหนด “บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร” เพื่อใหเกิดผลตอการฟนฟูเมืองในบริเวณพื้นที่นั้นๆ นอกจากนั้นแลวยังใหอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การ
คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในบริเวณพื้นที่นั้นๆ
3) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 คือ ใหสมาคม กรม
โยธาธิการและผังเมือง การเคหะแหงชาติ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐหรือนิติ
บุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อการจัดรูปที่ดินซึ่งจะเปนการพัฒนาพื้นที่ โดยการดําเนินการพัฒนาที่ดิน
หลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน รวมกันรับภาระ และ
กระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยความรวมมือระหวางเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในดานการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และชุ ม ชน และสอดคล อ งกั บ การผั ง เมื อ ง โดยพื้ น ฐานของการดํ า เนิ น การจั ด รู ป ที่ ดิ น (Land
Readjustment) ซึ่งเปนการยุบรวมแปลงที่ดินในพื้นที่โครงการทั้งหมดเขาดวยกัน จากนั้นจึงมีการวางผัง
โครงสรางพื้นฐาน ไดแก การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รวมทั้ง การแบงพื้นที่ดิน
บางสวนไวเพื่อจําหนายเปนคาการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน จากนั้นจึงจัดแบงแปลงที่ดินที่เหลืออยูคืน
ใหแกเจาของที่ดินตามสัดสวนมูลคาของที่ดินที่มีอยูเดิม ดวยพื้นฐานของการดําเนินการดังกลาวแสดงให
เห็นถึงความเหมาะสมที่การจัดรูปที่ดินจะใชสําหรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่วางหรือพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
รองรับการขยายตัวของพื้นที่ยานชานเมือง
4) พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 ไดกําหนดใหการเคหะแหงชาติมี
อํานาจหนาที่ “ปรับปรุง รื้อ หรือยายแหลงเสื่อมโทรม เพื่อใหมีสภาพการอยูอาศัย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคมดีขึ้น” โดยใหการเคหะแหงชาติมีอํานาจ “สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม
ใหยืม รับจํานอง วาจาง รับจาง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิ
อื่น หรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน” นอกจากนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง รื้อ หรือยาย
แหลงเสื่อมโทรมเพื่อใหมีสภาพอยูอาศัย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้นนั้น พระราชบัญญัติการ
เคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 ยังไดกําหนดใหการเคหะแหงชาติมีอํานาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะตอง
เปนไปเพื่อ “การผังเมือง การสาธารณสุข การปองกันมลภาวะ การใชประโยชนที่ดิน หรือการจัดเคหะ
ใหแกประชาชนที่ตองยายออกไปจากแหลงเสื่อมโทรมเปนสําคัญ” สําหรับ การดําเนินการตามอํานาจ
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หนาที่ของการเคหะแหงชาติในปจจุบันไดมุงเนนการ “จัดใหมีเคหะเพื่อใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัย รวม
ตลอดถึงจัดใหมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย ทํานุบํารุง
ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกลาว รวมทั้งพัฒนาผูอยูอาศัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม” หนวยงานดังกลาวจึงไดลดบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการ “ปรับปรุง รื้อ
หรือยายแหลงเสื่อมโทรมเพื่อใหมีสภาพการอยูอาศัย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น” ดังเชนที่ได
เคยดําเนินการในอดีตที่ผานมา
จากการศึกษาเครื่องมือทางกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันพบวา การดําเนินการฟนฟูบูรณะ
และพัฒนาเมืองโดยอาศัยเครื่อ งมือทางกฎหมายดังกลาว มีขอจํากัดอยูหลายประการ ดังนั้นจึงได
เสนอแนะเครื่องมือทางกฎหมายที่จําเปนตอการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองของประเทศไทยตอไปดังนี้
1) เครื่องมือทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งองคกรฟนฟูเมือง
จัดตั้งองคกรฟนฟูเมือง เพื่อใหมีบทบาทหนาที่ดําเนินการฟนฟูเมืองโดยเฉพาะและดําเนินการ
ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาและการฟนฟูเมือง จะกระทําไดโดยการจัดตั้ง
องคการหรือบรรษัทของรัฐ เพื่อใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ในการจัดตั้งองคการหรือ
บรรษัทของรัฐตามที่ระบุนี้ ไดใหอํานาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย และจัดเก็บรายไดจากการดําเนินงาน
พัฒนาและฟนฟูเมืองของหนวยงานนั้นๆ นอกจากนี้การจัดตั้งองคกรฟนฟูเมืองอาจกระทําโดยการขยาย
ขอบเขตของอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฟนฟูเมือง ซึ่งในปจจุบัน ไดแก การเคหะ
แหงชาติ การกําหนดอํานาจหนาที่และการสรางเสริมศักยภาพของการพัฒนาและฟนฟูเมืองใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) เครื่องมือทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อการฟนฟูเมือง
การดําเนินการฟนฟูเมืองโดยทั่วไปจะมีความจําเปนที่จะใหไดมาซึ่งที่ดิน เพื่อการดําเนินการ
กอสรางหรือขยายโครงขายถนน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แตเนื่องจากการดําเนินการใหไดมา
ซึ่งที่ดินโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 จะเปนการ
ดําเนินการในแตละกรณีตามขอบเขตบทบาทหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ โดยเฉพาะ ดังนั้น การดําเนินการ
ฟนฟูเมืองจึงจําเปนตอการใชอํานาจตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อใหหนวยงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการฟนฟูเมือง จะมี
อํานาจตามกฎหมายดําเนินการดังกลาวไดอยางเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อการ
ฟนฟูเมืองอาจนํามาใชเปนวิธีการทางการเงินของโครงการโดยกําหนดใหมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
สวนเพิ่ม (Excess Condemnation) เพื่อเปนเครื่องมือทางการเงินโดยการขายหรือนําอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวมาทําประโยชน เพื่อใหไดรายไดทดแทนงบประมาณการดําเนินการฟนฟูเมืองในบริเวณพื้นที่
นั้นๆ
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3) เครื่ อ งมื อ ทางกฎหมายด า นการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ของ
ภาคเอกชน
เนื่องจากสภาพการกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินเปนแปลงที่ดินขนาดเล็กเปนอุปสรรค
สําคัญของการฟนฟูเมือง เนื่องจากขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถกอสรางอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญที่
จะมีผลตอการเพิ่มความหนาแนนของประชากรในแปลงที่ดินดังกลาวได การดําเนินการฟนฟูเมืองจึงตอง
อาศั ย อํ า นาจตามกฎหมาย เพื่ อ ให ห น ว ยงานของภาครั ฐ ได แ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ จะสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินของภาคเอกชนโดยการยุบ
รวมแปลงที่ดินขนาดเล็กตางๆ ใหเปนแปลงที่ดินขนาดใหญ เพื่อใหสามารถกอสรางอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญบนแปลงที่ดินดังกลาวได วิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินของภาคเอกชน โดย
การยุบรวมแปลงที่ดินขนาดเล็กและกระจายกรรมสิทธิ์คืนใหแกผูเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินและ
อาคารที่มีอยูเดิม (Right Conversion Method) จะกอใหเกิดความเปนธรรมทางสังคม ซึ่งผูเปนเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินและอาคารเดิมจะยังคงมีสิทธิในทรัพยสินตามมูลคาที่ไมนอยกวาเดิมของตนตอไป
แตการขายทรัพยสินบางสวนใหแกประชาชนโดยทั่วไปนอกจากจะมีผลตอการเพิ่มความหนาแนนของ
ประชากรในบริเวณพื้นที่ดังกลาวแลว ยังจะกอใหเกิดรายไดทดแทนงบประมาณการฟนฟูเมืองในบริเวณ
พื้นที่นั้นๆ อีกดวย
4) เครื่องมือทางกฎหมายที่จะทําใหเจาของทรัพยสินมีสวนรวมทางการเงินที่ใชฟนฟู
เมือง
การฟนฟูเมืองเปนการดําเนินการเฉพาะพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของเมือง จึงเกิดประโยชน
โดยตรงตอประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนเจาของทรัพยสิน ไดแก ที่ดินและอาคารในบริเวณฟนที่
นั้นๆ แตงบประมาณที่นํามาใชเพื่อการฟนฟูเมืองโดยหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมาจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน (Property Tax) ซึ่งในปจจุบัน ไดแก
ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งใชคารายป (Annual Value) เปนฐานภาษี ภาษีบํารุงทองที่ซึ่งใชราคาประเมิน
ที่ดิน (Assessed Land Value) เปนฐานภาษี และภาษีปายซึ่งใชขนาดพื้นที่ของปายเปนฐานภาษี หรือ
ในอนาคตที่ภาษีทรัพยสิน ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่จะปรับเปลี่ยนไปเปนภาษี
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งซึ่ ง ใช มู ล ค า ทรั พ ย สิ น (Capital Value) เป น ฐานภาษี ก็ ต าม แต ภ าษี ท รั พ ย สิ น
ดังกลาวเปนภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนผูที่เปนเจาของทรัพยสิน ไดแก ที่ดินและอาคาร ที่ตั้งอยูในเขต
การปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ โดยทั่วไป รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสินดังกลาวจึงมีความเหมาะสม
ตอการนํามาใช เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนการใชประโยชนรวมกันของประชาชนในเขตการ
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เชน ถนนสายหลัก สวนสาธารณะระดับเมือง ฯลฯ การนํารายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีทรัพยสินมาใชเพื่อการฟนฟูเมืองในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะกอใหเกิดเปนประโยชนโดยตรง
ตอประชาชนผูที่เปนเจาของทรัพยสินโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่นั้นๆ จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมทาง
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สังคม ดังนั้นการฟนฟูเมืองจึงจําเปนตอการกําหนดใหมีเครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมทางสังคม โดยใหเปนไปตามหลักการที่ผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary Pay Principle)
5) เครื่องมือทางกฎหมายที่ใชเพื่อการสนับสนุนการฟนฟูเมืองของภาคเอกชน
นอกเหนือจากการฟนฟูเมืองที่ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของภาครัฐ ไดแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การเคหะแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่จะจัดตั้งขึ้น หรือกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ฟนฟูเมือง
แลว การฟนฟูเมืองอาจกระทําไดโดยภาคเอกชนทั้งที่เปนผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือเปน
การรวมมือกันระหวางประชาชนในชุมชน หรือระหวางเจาของทรัพยสินในบริเวณพื้นที่นั้นๆ การฟนฟู
เมืองโดยภาคเอกชนดังกลาวหากสงผลตอการสนับสนุนแนวนโยบายของภาครัฐ หรือสงผลตอประโยชน
สาธารณะใดๆ แลว สมควรตอการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยมาตรการสนับสนุนตางๆ ไดแก
1. การใหการสนับสนุนทางการเงิน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอาจใหการสนับสนุนทาง
การเงิ น ที่ ใ ช ดํ า เนิ น การฟ น ฟู เ มื อ งในกรณี ที่ เ ป น การดํ า เนิ น การก อ สร า ง หรื อ ปรั บ ปรุ ง การ
คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพื่อการใชประโยชนสาธารณะ หรือในกรณีที่
เปนการอนุรักษสถานที่หรือวัตถุที่มีคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี ทั้งนี้ เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อการฟนฟูเมืองอาจกําหนดใหมีเงินกองทุน เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน
2. การยกเวนหรือลดหยอนภาษีหรือคาธรรมเนียม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอาจกําหนดใหมีการยกเวน
หรื อ ลดหย อ นภาษี ท รั พ ย สิ น ได แ ก ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี บํ า รุ ง ท อ งที่ และภาษี ป า ย
นอกจากนี้ ยั ง อาจยกเว น หรื อ ลดหย อ นค า ธรรมเนี ย มต า งๆ ได แ ก ค า ธรรมเนี ย มการออก
ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ตลอดจนคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการฟนฟูเมืองทั้งโดยภาครัฐ
และภาคเอกชน
6) เครื่องมือทางกฎหมายที่ใชแทรกแซงการพัฒนาของภาคเอกชน
การฟนฟูเมืองอาจกระทําไดโดยหนวยงานภาครัฐใชอํานาจตามกฎหมาย เพื่อการแทรกแซงการ
ดําเนินการของภาคเอกชน ทั้งนี้ อาจกระทําไดโดยการลดหยอนหรือใหสิทธิพิเศษใหกับการพัฒนาที่
เพิ่มขึ้นจากขอกําหนดที่ไดมีการใชบังคับอยูในปจจุบัน เชน กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและ/หรือ
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะที่ไดมีการใชบังคับโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผัง
เมื อ ง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวงหรื อ ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ที่ ไ ด มี ก ารใช บั ง คั บ โดยอาศั ย อํ า นาจแห ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นอกจากนี้การฟนฟูเมืองยังอาจกระทําไดโดยหนวยงาน
ภาครัฐกําหนดเงื่อนไขตางๆ ขึ้นโดยเฉพาะ เชน การกําหนดใหตองดําเนินการกอสรางหรือขยายโครงขาย
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การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเปนไปตามแผนผังการฟนฟูเมือง หรืออาจ
กําหนดใหภาคเอกชนตองดําเนินการเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการตางๆ เชน การจัดใหมีที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอยรวมอยูในโครงการพัฒนาของตนดวย ฯลฯ
จากเครื่องมือทางกฎหมายที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การดําเนินการฟนฟูบูรณะและ
พั ฒ นาเมื อ งในประเทศไทยสามารถกระทํ า ได โ ดยอาศั ย กฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นป จ จุ บั น แต ก าร
ดําเนินการภายใตกฎหมายดังกลาวมีขอจํากัดหลายประการ จึงไดมีการเสนอเครื่องมือทางกฎหมาย
ขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางครอบคลุมในพื้นที่กรณีศึกษา

7.4 การประยุกตใชวิธีการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมืองกับพื้นที่กรณีศึกษา
จากการที่ไดศึกษาถึงเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อการฟนฟูบูรณะและพัฒนาเมือง สามารถนํา
กฎหมายมาประยุกตใชในพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งพื้นที่แตละบริเวณจะมีแนวทางการฟนฟูที่แตกตางกัน
ออกไปตามเงื่อนไขและบริบทในแตละพื้นที่
1) ศูนยพาณิชยกรรมชุมชน
แนวทางการฟนฟูบูรณะและพัฒนาบริเวณศูนยพาณิชยกรรมชุมชนนั้นควรเนนแนวทางการ
พัฒนาขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการออกแบบที่ไดกลาวไว เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูบริเวณ
กลางพื้นที่กรณีศึกษา มีการเขาถึงที่สะดวกจากซอยลาดพราว 101 และถนนโพธิ์แกว ซึ่งเปนถนนที่
สําคัญในพื้นที่กรณีศึกษา อีกทั้งยังมีศูนยกลางชุมชนเดิมอยูจึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนศูนยพาณิช
ยกรรมชุมชนที่ชัดเจนขึ้นมาได โดยการฟนฟูบูรณะและพัฒนาบริเวณศูนยพาณิชยกรรมชุมชนในรูปแบบ
การพัฒนาที่เกิดขึ้นใหมที่เกิดขึ้นโดยการลงทุนของภาคเอกชน โดยไมตองมีมาตรการสนับสนุนดาน
การเงินหรือกฎหมาย แตทางภาครัฐอาจตองการใหภาคเอกชนเพิ่มสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
บางสวนใหกับสาธารณะ เชน พื้นที่โลงหนาอาคาร สวนหยอม หรือศูนยชุมชน อาจดําเนินการไดโดยการ
ใหสิทธิพิเศษในการเพิ่มอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio – FAR) หรือความสูง
อาคารเพื่อแลกกับการสรางสาธารณูปโภคนั้น
สวนบริเวณที่แปลงที่ดินมีขนาดเล็กและกรรมสิทธิ์ที่ดินกระจัดกระจาย การพัฒนาขึ้นใหมจะ
เกิดขึ้นไดตอเมื่อมีการรวมแปลงที่ดินใหใหญพอเพื่อทําการพัฒนาพื้นที่ตอไป แตในกรณีที่เจาของที่ดินไม
สามารถพัฒนาที่ดินของตัวเองไดเชน การขยายความกวางถนนและเพิ่มขีดการรองรับการจัดการกับ
ระบบประปาและน้ํ า เสี ย ซึ่ ง เกิ น ขอบเขตการลงทุ น และดํ า เนิ น โครงการโดยภาคเอกชน ในกรณี นี้
จําเปนตองมีการใชเครื่องมือกฎหมายที่ใชรวมกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดินหรือผูเชาระยะยาวเขาดวยกัน
แลวแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเปนกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อาคารที่สรางขึ้นใหม
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2) ชุมชนแออัด
แนวทางการฟนฟูบูรณะและพัฒนาบริเวณชุมชนแออัดนั้นควรแนนแนวทางฟนฟูบูรณะมากกวา
การสรางใหม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของอาคารวายังสามารถฟนฟูบูรณะไดหรือไม ถามีอาคารที่เสื่อมโทรม
มากควรรื้อถอนเพื่อสรางอาคารขึ้นใหมทดแทน โดยอาจถือโอกาสดังกลาวเพิ่มพื้นที่อาคารและความ
หนาแนนภายในพื้นที่และ/หรือปรับประเภทการใชประโยชนที่ดินไปดวย โดยในการฟนฟูบูรณะนั้นจะ
ขึ้นอยูกับบริบททางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนแออัดดวย ประเด็นเรื่องที่อยูอาศัยของ
ผูมีรายไดนอยเปนเรื่องสําคัญที่ตองคํานึงถึงในโครงการฟนฟูบูรณะเมืองในพื้นที่ในลักษณะนี้ เพราะ
นอกจากจะเปนการสรางความสมดุลของการฟนฟูเมืองแลว ยังเปนจุดเริ่มตนของการประสานประโยชน
ระหวางทุกฝาย เพื่อลดความขัดแยงและทําใหโครงการฟนฟูเมืองสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งอาจจะ
ตองประสานงานกับการเคหะแหงชาติเพื่อที่จัดเตรียมที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยรวมไปถึงการฟนฟู
บูรณะชุมชนแออัดดวย
3) ที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดิน
แนวทางการฟนฟูบูรณะและพัฒนาที่อยูอาศัยที่เกิดจากโครงการจัดสรรที่ดินเปนพื้นที่ที่ควรมี
แนวทางการฟนฟูบูรณะ เพราะอาคารและสาธารณูปโภคยังไมทรุดโทรมมากนัก อีกทั้งยังเปนยานที่อยู
อาศัยเปนสวนมาก การใชประโยชนที่ดินดานพาณิชยกรรมอยูในระดับชุมชนเปนหลัก จึงไมมีความ
จําเปนการพัฒนาขึ้นใหมใหมีความหนาแนนมาก โดยในพื้นที่กรณัศึกษานี้ยังมีแปลงที่ดินวางที่ยังไมมี
การพัฒนาเหลืออยูพอสมควร นโยบายและมาตรการดานการพัฒนาเมืองในระยะสั้นและระยะกลางควร
เนนไปที่การกระตุนใหเกิดการใชประโยชนที่ดินใหเต็มพื้นที่เสียกอน มาตรการดานภาษีทรัพยสินที่
สะทอนมูลคาตลาดของแปลงที่ดิน ที่ปรับอัตราภาษีตามเงื่อนไขการใชประโยชนจะทําใหเกิดตนทุนของ
การถือครองที่ดิน เจาของที่ดินจึงตองพยายามใชประโยชนจากที่ดินที่ปลอยวางอยู โครงการฟนฟูเมืองใน
พื้นที่นี้จึงมีลักษณะก้ํากึ่งกับการพัฒนาเมือง หากจําเปนตองมีการขยายถนนหรือเพิ่มถนนระดับรอง เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการเขาถึง ก็อาจตองใชอํานาจรัฐเวนคืนที่ดิน เมื่อจําเปนตองมีการพัฒนาขึ้นใหม
ในอนาคต ก็สามารถใชมาตรการดานกฎหมายที่รองรับวิธีการรวมแปลงและจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
การพัฒนาขึ้นใหมได

บทที่ 8
บทสรุปและขอเสนอแนะ
8.1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของยานที่อยูอาศัยชานเมือง
จากการศึกษาถึงการพัฒนายานเมืองโดยทําการศึกษาเพื่อหาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
ยานชานเมือง ไดศึกษาถึงพัฒนาการของพื้นที่กรณีศึกษา ไดแก แขวงคลองจั่น เขตบางกะป โดยยาน
ชานเมืองเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญในการรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ยานชานเมืองขึ้น มีประชากรอพยพเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก ไดศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ
ไดแก ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาที่อยูอาศัย รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน และโครงขายการ
สัญจรและการเขาถึงพื้นที่ ซึ่งจะเห็นไดวาในอดีตยานชานเมืองเปนพื้นที่เกษตรกรรมและมีการตั้งถิ่นฐาน
อยูบริเวณริมน้ําและมีการเขาถึงพื้นที่ผานทางคลองเปนหลัก ตอมาเมื่อพื้นที่ขยายตัวออกมาบริเวณยาน
ชานเมืองมากขึ้น มีการตัดถนนเขามาในพื้นที่และเริ่มมีการจัดสรรพื้นที่เกษตรกรรมเปนที่อยูอาศัยมาก
ขึ้น การพัฒนาที่อยูอาศัยใหมนั้นจะเกาะตัวอยูตามแนวถนนและการเขาถึงพื้นที่ผานทางถนนเปนหลัก
ซึ่งในการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมนั้นไดไปปดลอมชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมที่อยูบริเวณริมน้ํา ทําใหชุมชน
เกษตรกรรมดั้งเดิมนั้นมีการเขาถึงพื้นที่ไมสะดวก มีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง กลายเปนชุมชนแออัด
นอกจากนั้นแลวการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมไปปดลอมพื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนากลายเปนพื้นที่ตาบอด
ซึ่งโดยภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่มีการพัฒนาที่กระจายทั้งที่อยูอาศัยและพื้นที่วางทําใหยานที่อยู
อาศัยขาดศูนยกลางของชุมชนและทําใหยากตอการวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให
ครอบคลุมกับพื้นที่ ในสวนของโครงขายถนนในพื้นที่สวนใหญเปนถนนซอยขนาดเล็กและเปนถนนปลาย
ตันที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางที่อยูอาศัยกับถนน ไมไดมีหนาที่เชื่อมโยงระหวางถนนกับถนน ทําให
โครงขายถนนในพื้นที่ขาดความเปนโครงขายที่ชัดเจน จากการศึกษาสภาพการพัฒนายานชานเมืองที่
เกิดขึ้นสามารถวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนายานชานเมือง
ไดดังนี้
- เกิดชุมชนแออัด ซึ่งมีการเขาถึงพื้นที่ที่ลําบากและมีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ทําใหมีคุณภาพ
ชีวิตไมดี
- เกิดพื้นที่ตาบอด ไมสามารถเขาถึงพื้นที่ได ทําใหไมสามารถพัฒนาพื้นที่ไดทําใหกลายเปน
พื้นที่ที่ไมไดรับการพัฒนากลายเปนพื้นที่รกราง
- ขาดศูนยกลางของชุมชน
- การใหบริการสาธารณูโภคและสาธารณูปการไมทั่วถึงและไมเพียงพอเนื่องจากการพัฒนาที่อยู
อาศัยที่กระจัดกระจายทําใหยากตอการวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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- ขาดความเปนโครงขายถนนที่ชัดเจน เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงกัน
จากการศึกษาและวิเคราะหการพัฒนายานชานเมืองทําใหไดทราบผลกระทบจากการพัฒนาที่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสร า งแนวทางการประสานการพั ฒ นาย า นที่ อ ยู อ าศั ย ชานเมื อ ง โดยใช
แนวความคิดชุมชนละแวกบาน แนวความคิด New Urbanism และแนวความคิด Smart Growth เขามา
ใชในการพัฒนายานที่อยูอาศัยชานเมือง โดยไดกําหนดแนวทางไวดังนี้
- ปรับปรุงชุมชนแออัดใหมีการเขาถึงพื้นที่ที่สะดวกและมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
- เปดพื้นที่ตาบอดใหมีการเขาถึงพื้นที่ไดและนําพื้นที่นั้นไปพัฒนาตอได
- วางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
- เชื่อมโยงโครงขายการสัญจรเขาดวยกัน ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ ระบบทางจักรยาน
ทางเดินเทา และทางเดินริมน้ํา พรอมกับสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ใหใชรถขนสงสาธารณะ จักรยาน
และการเดินเทาใหมากขึ้น
โดยมีรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ดังนี้
1) แนวทางการปรับปรุงโครงขายการสัญจร
ปรับปรุงและฟนฟูระบบถนนโครงขายการสัญจรเดิมใหมีการเชื่อมตอเปนโครงขายมากขึ้น มี
การตัดถนนสายรองเพื่อเชื่อมโยงโครงขายการสัญจรในพื้นที่เขาดวยกัน มีการปรับปรุงทางเทา ทางเดิน
ริมน้ํา และอุปกรณประกอบถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยไดเชื่อมตอระบบทางเทาและทาง
จักรยานใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมตอระหวางที่อยูอาศัย จุดจอดรถสาธารณะ ศูนยกลางกิจกรรม
และสวนสาธารณะเขาดวยกัน นอกจากนั้นแลวมีการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะใหมีมาตรฐานขึ้น จัด
ใหมีเสนทางเดินรถที่ไกลขึ้นเพื่อใหบริการครอบคลุมพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหมีการใชระบบขนสงสาธารณะ
มากยิ่งขึ้น
2) แนวทางการปรับปรุงการเขาถึงพื้นที่
ทําการตัดถนนซอยเขามาในชุมชนแออัดและพื้นที่ตาบอดเพื่อใหสามารถเขาถึงพื้นที่ผานทาง
ถนนไดโดยตรง โดยการตัดถนนเขามานั้นบางพื้นที่สามารถตัดถนนใหมเขามาในพื้นที่ไดเลย ในสวนของ
พื้นที่ที่ถูกปดลอมจากโครงการจัดสรรที่ดินตางๆ จะตองทําการตัดถนนและเชื่อมตอกับถนนของโครงการ
จัด สรรที่ ดิ น ทํา ให ชุ ม ชนแออัด และพื้ น ที่ ต าบอดสามารถเข า ถึ ง พื้น ที่ ไ ดส ะดวกมากขึ้ น และเมื่ อ เกิ ด
เหตุการณฉุกเฉินสามารถใหรถฉุกเฉิน เชน รถพยาบาล รถดับเพลิง เปนตน เขามาในพื้นที่ไดเพื่อความ
ปลอดภัยในการดํารงชีวิต นอกจากนั้นแลวจัดใหมีพื้นที่จอดรถสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผู
ที่ตองใชรถยานพาหนะในการเขาถึงพื้นที่ดวย
3) แนวทางการการใชประโยชนที่ดินและการกําหนดสาธารณูปการ
กําหนดการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ใหสัมพันธกับระบบโครงขายการสัญจร จึงไดกําหนดใหใน
พื้นที่เป นที่อ ยู อาศัย และบริเวณที่เป นจุดศู นยกลางชุมชนเปน การใชประโยชน ที่ดินแบบผสมผสาน
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ระหวางที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม นอกจากนั้นแลวยังมีการเพิ่มสาธารณูปการที่ขาดแคลนในพื้นที่
ดวย ไดแก โรงเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนระดับประถม โรงพยาบาลสําหรับชุมชน และสวนสาธารณะ
4) แนวทางการพัฒนายานที่อยูอาศัย
กําหนดแนวทางฟนฟูและพัฒนาออกเปน 3 รูปแบบตามรูปแบบที่อยูอาศัยที่ไดทําการวิเคราะห
มา ได แ ก ชุ ม ชนแออั ด ที่ อ ยู อ าศั ย ที่เ กิ ดจากโครงการจั ดสรรที่ ดิ น และโครงการหมู บ า นจั ดสรร โดย
ตองการใหมียานที่อยูอาศัยชานเมืองมีสภาพที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการอยูอาศัย
อีกทั้งมีการเชื่อมโยงที่อยูอาศัยแตละรูปแบบเขาดวยกันโดยผานทางถนน ทางเดินเทาและทางเดินริมน้ํา
8.2 ขอเสนอแนะแนวทางนําไปปฏิบัติ
จากแผนการพัฒนาและผังแมบทของพื้นที่กรณี ศึกษา แขวงคลองจั่น เขตบางกะป รวมถึ ง
แผนงานโครงการรายละเอียดตางๆ ที่เปนนโยบายทั้ระดับเมืองและระดับหนวยงานทองถิ่น นําไปสูการ
ปฏิบัติใหเปนจริง เพื่อใหแนวทางในการพัฒนาที่เกิดขึ้นสามารถสรางประโยชนและกอใหเกิดการพัฒนา
พื้นที่ไดจริง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากตอการวางแผนพัฒนา โดยการนําแผนการหรือโครงการไปสู
ขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถแบงออกไดเปนมาตรการควบคุมภายในพื้นที่ หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ดํ า เนิ น โครงการ และที่ ม าของงบประมาณ รวมถึ ง แผนงานในการดํ า เนิ น งานช ว งเวลาต า งๆ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
8.2.1 มาตรการควบคุมภายในพื้นที่
1. การปองกัน เปนมาตรการเพื่อไมใหมีชุมชนแออัดเกิดขึ้นใหม มีวิธีการดังนี้
1) เจาของที่ดินหรือผูมีหนาที่ดูแลที่ดินวางเปลา ทั้งของรัฐและเอกชน จะตองดูแล
ตรวจสอบไมใหมีผูบุกรุกเขาไปตั้งที่พักอาศัยอยางแออัด ไรระเบียบ
2) ประสานหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีที่ดินยังวางอยู เพื่อจัดทําแผนการใช
ประโยชนที่ดิน และมีมาตรการปองกันการบุกรุก
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมประชุมกับประชาชน เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจ
ไมใหมีการบุกรุกตอไปในอนาคต
2. การควบคุม เปนมาตรการเพื่อไมใหชุมชนแออัดซึ่งมีอยูปจจุบันขยายบริเวณมากขึ้นโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปองกันมิใหมีการจัดตั้งที่อยูอาศัยโดยไมไดรับอนุญาต และควบคุม
การขยายตัวของชุมชนแออัดโดยอาศัยภาพถายทางอากาศมาตรวจสอบและติดตามการขยายพื้นที่
3. การรื้อยาย เปนมาตรการที่ใชในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองรื้อยายชุมชนแออัดออกไปโดย
เจาของที่ดิน ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐหรือเอกชน จะตองมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน เชน จัดหา
ที่อยูอาศัยชั่วคราวให หรือรับภาระจายคาชดเชยใหผูที่ตองรื้อยายออกไป
4. การพัฒนา เปนมาตรการที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่มีคุณภาพ
และไมเปนชุมชนแออัดอีกตอไป เชน การออกกฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายกําหนดใหเจาของที่ดิน
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ที่มีชุมชนแออัดในที่ดินของตนเอง ตองปรับปรุงหรือใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ เขามาสนับสนุนให
ชุมชนมีการพัฒนาและปรับปรุงทางดานกายภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยประชาชนสามารถพึ่งตนเองได
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8.2.2 แผนงานในการดําเนินงาน
การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห เ ป น ไปตามแผนที่ ว างไว ขึ้ น อยู กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของในการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานทองถิ่นของภาครัฐที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง
ไดแก สํานักงานเขตบางกะป สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และการเคหะแหงชาติ รวมถึงคนในพื้นที่
ชุมชน ที่ตองเห็นความสําคัญของปญหาและศักยภาพของพื้นที่ จึงจะทําใหเกิดแรงผลักดันเพื่อการ
วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ตอไป
ปจจัยหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งคืองบประมาณและความรวมมือของคนภายในชุมชน รวมถึง
เจาของชุมชน เจาของที่ดิน ผูที่มีสวนไดเสียในการพัฒนาพื้นที่ ภาครัฐจําเปนตองสนับสนุนและจัด
มาตรการในการรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นในการเวนคืนเพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามแผน
ที่วางไว ซึ่งในการจัดทํางบประมาณสนับสนุนใหหนวยงานทองถิ่นมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาเมือง
ในการลงทุ น และจั ด หาโครงสร า งพื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะต า งๆ ให กั บ พื้ น ที่ ค วบคู ไ ปกั บ การ
ดําเนินงานรวมกับภาคเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ในการลงทุน
รวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่
การร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานระหว า งภาครั ฐ ทั้ ง ในส ว นกลางและหน ว ยงานท อ งถิ่ น คื อ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตขางกะป และการเคหะแหงชาติ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ อาศัย
วิธีการดําเนินการความรวมมือที่อ ยูในรูปแบบของการทําสัญญาโดยรัฐใหเอกชนดําเนินการพัฒนา
กอสรางโครงการ โดยรัฐเปนผูควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามสัญญารวมทั้งขั้นตอนการจายเงิน
นอกจากนี้ยังตองมีการสรางระบบสื่อสารกับชุมชนและกลุมสังคมในพื้นที่อยางเปนธรรม เนื่องจาก
ประชาชนหรือกลุมชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ ในการดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่เพื่อใหเกิด
ความเขาใจรวมกัน และตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ ควบคูกับการสรางใหหนวยงานทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีการฝกอบรมบุคลากรทางดานการบริหารจัดการเมือง เทคนิค
สมัยใหมที่จําเปนตอการพัฒนาเมือง รวมถึงใหมีระบบติดตามและประเมินผลในการบริหารงาน และ
ผลกระทบตามแนวทางดังกลาวเพื่อนํามาปรับปรุงตอไปในอนาคต
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ตาราง 8.1 แนวทางการประสานการพัฒนาดานกายภาพ
การประสานการพัฒนาดาน
กายภาพ

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน (ป)
1-2

3-5

6-10

ลักษณะการนํา
แผนไปปฏิบัติ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาครัฐ

ภาคเอกชน

การเตรียมการกอนพัฒนา
- สํ า รวจทั ศ นคติ แ ละสร า งความ
เขาใจในการพัฒนาพื้นที่

- สรางความเขาใจ
- ความรวมมือ

- การทําประชาพิจารณ

- ความรวมมือ

2. การฟ น ฟู ก ารใช ป ระโยชน
ที่ดิน
- ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร ใ ช พื้ น ที่ ที่
เหมาะสมกับสภาพการใชพื้นที่ โดย
อาศั ย ลํ า ดั บ ศั ก ย ข องถนนช ว ย
พิจารณา
- ควบคุมการเจริญเติบโตของเมือง
โดยคํ า นึ ง ถึ ง มวลอาคารและลด
ความแออั ด ของบ า นเรื อ น เช น
ควบคุม F.A.R. และ O.S.R.
3.
การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปการ
- สรางสถานศึกษาระดับอนุบาล 1
แหง
- ส ร า ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 1 แหง
- สร า งโรงพยาบาลสํ า หรั บ ชุ ม ชน
และผูมีรายไดนอย
-สรางสวนสาธารณะ
4. การฟนฟูชุมชนและยานที่อยู
อาศัย
ปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู อ าศั ย และ
สภาพแวดลอมภายในชุมชน
- เชื่อมโยงที่อยูอาศัยแตละประเภท
เขาดวยกัน

- ความรวมมือ
- กรุงเทพมหานคร
- เจาของที่ดิน
- แนวทางปฏิบัติ
- สํานักงานเขตบาง - เจาของอาคาร
- มาตรการควบคุม กะป
- ชุมชน
- ผูประกอบการ

(ที่มา: ผูวิจัย, 2554)

- กรุงเทพมหานคร
- เจาของที่ดิน
- สํานักงานเขตบาง - ชุมชน
กะป
- ประชาชนทั่วไป
- การเคหะแหงชาติ

- ความรวมมือ
- เจาของที่ดิน
- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบาง - เจาของอาคาร
- แนวทางปฏิบัติ
- มาตรการควบคุม กะป
- ชุมชน

- ความรวมมือ
- กรุงเทพมหานคร
- เจาของที่ดิน
- แนวทางปฏิบัติ
- สํานักงานเขตบาง - เจาของอาคาร
- มาตรการควบคุม กะป
- ชุมชน
- การเคหะแหงชาติ
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8.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการประสานการพัฒนาทางดานกายภาพของพื้นที่กรณีศึกษา แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป มีขนาดของพื้นที่ที่ใชในการศึกษามีขนาดใหญ ทําใหมีความซับซอนของขอมูล
หลายมิติ ทั้งในแงของกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใชพื้นที่ กิจกรรม ผูคน รวมไปถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบกับ
พื้นที่กรณีศึกษาทําใหเกิดการคลาดเคลื่อนของขอมูล เชน ขอมูลประชากรแฝง ขอมูลการบุกรุกพื้นที่ที่ไม
สามารถเขาไปตรวจสอบไดอยางทั่วถึง เปนตน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับความเห็นของชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ โดยกระบวนการเนนในการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดในการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่
ในมิติตางๆ รวมถึงศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเปนหลัก แนวทางการฟนฟูและพัฒนา
พื้นที่ อาจเปนการการแกปญหาและประสานการพัฒนาพื้นที่เพียงสวนเดียว ซึ่งในการนําไปใชนพื้นที่อื่น
ที่มีปญหาเดียวกัน หากจะใหเกิดเปนรูปธรรมตองอาศัยการดําเนินการที่ควบคูไปกับการทําความเขาใจ
กับชุมชนและประชาชนที่ไดรับผลกระทบเพื่อสรางความเขาใจและเพื่อใหเกิดศักยภาพในการฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่อยางสูงสุด
อยางไรก็ตามขอมูลที่ทําการศึกษาอาจเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของในการพัฒนายานชานเมือง
และพื้นที่ตางๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกับพื้นที่กรณีศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาถึงสภาพการพัฒนายาน
ชานเมืองและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา ตลอดจนแนวทางการประสานการพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพของยานที่อยูอาศัยชานเมือง ซึ่งปนการสรางขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนสําหรับการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาในมิติตางๆ ซึ่งเปนการสรางขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชน
สําหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีปญหาที่ใกลเคียง
กันได
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