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Bang Pakong Community in Bang Pakong District, Chachoengsao Province; a traditional
fishery village along the river settled from the central Ayutthaya Period (1448-1688) as evidenced
by the templeKhong Kharam constructed in that period. This is a small community that has been
changed resulted from national development plan and the government plans aimed to increase
its roles in manufacturing. They are the Eastern Seaboard Development Plan, industrial estates
such as Amata Nakorn (1989), Wellgrow (1989). Consequently, the road networks accommodate
the industrial development. They are the improvement of the Bang Pakong - Chachoengsao
(1993), the highway Min Buri – Chachoengsao (1994). These projects influenced the urban
transformation of the study area. The research aims to study the change of the Bang Pakong
community in terms of space, land use, building use and transportation, the causes and
problems affected the community in terms of land use, socio – economic aspects, population and
environment.
The result of the study shows that at present Bang Pakong community has become a
residential area who works in the nearby factories. The road networks developed in the
community and in the vicinity influence the community structure, form and size of the community,
the building use and land use. As a result, the fisherman area located along the seashore
become degraded and resulted in the decreasing of its economic importance. The study reveals
the main factors and trend of the community transformation in the future. The study recommend
to solve problems occurred from the transformation of Tambon Bang Pakong Municipality by
controlling land use, building use influenced by the limitation of topography and space.
.
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของงานวิจัย
เนื่องจากพัฒนาและความทันสมัยเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นในการพัฒนาประเทศ โดยเห็นได้ ชดั เมื่อ
มี ก ารนํ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ม าใช้ โดยในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 1-4
(พ.ศ.2504-2524) ถื อ เป็ นช่ ว งที่ ป ระเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากจากการมุ่ง พัฒ นา
โครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อรองรั บด้ า นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื น้ ที่ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล และมีการกระจายความเจริ ญออกไปยังพืน้ ที่ ส่วนต่างๆ โดยรอบ ทํ าให้ พืน้ ที่ ชุมชน
บริ เวณที่ราบลุ่มปากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา บางปะกง ท่าจีน และแม่กลองได้ รับการพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นเมืองที่มีความทันสมัยมากขึ ้นตามลําดับ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5-7 (พ.ศ.2525-2539) ก็จะเป็ นช่วง
ที่มีการขยายการเติบโตทางด้ านการค้ า การบริ การและด้ านอุตสาหกรรมขึ ้น อาทิเช่น การเปลี่ยน
ของชุมชนบางปะกงในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) โดยมีโครงการ
ที่สําคัญคือโครงการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื อ Eastern Seaboard Development
Program โดยเริ่ มต้ นโครงการในปี พ.ศ.2525 โครงการมีพื ้นที่ครอบคลุมการพัฒนา 3 จังหวัด คือ
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (ระยะแรก) โดยจากโครงการกําหนดให้ สขุ าภิบาลบางปะกงเป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทังเป็
้ นศูนย์กลางการค้ าและบริ การระดับ
อําเภอ ต่อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กําหนดให้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง
เป็ นพื น้ ที่ เ ป้ าหมายสํ า คัญ ของการพัฒ นาเมื อ งหลัก และเมื อ งศูน ย์ ก ลางความเจริ ญ ทํ า ให้
สุขาภิบาลบางปะกงมีศกั ยภาพเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้ านประมง) และเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าและบริ การอยู่ก่อนแล้ ว เป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเช่นกัน
และได้ มีการจัดตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ขึ ้นมาใน พ.ศ.2532 และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539) พืน้ ที่ อําเภอบางปะกงเป็ นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิ จใหม่ของประเทศตาม
โครงการพัฒนาชายฝั่ งทะเลตะวันออก และได้ มีการก่อตังองค์
้ การบริ หารส่วนตําบลบางปะกงขึ ้น
(พ.ศ.2538)
จากการพัฒนาดังกล่าวข้ างต้ นก็ทําให้ พื ้นที่ชุมชนบางปะกง ซึง่ มีพื ้นที่รวม 36.1 ตาราง
กิโลเมตร อันประกอบไปด้ วยเขตเทศบาลตําบลบางปะกงและเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางปะ
กงซึง่ พัฒนาเป็ นเมืองได้ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไปจนถึงการที่มีการคมนาคม
ทางบกเข้ ามามากขึ ้น ทําให้ การเดินทางเส้ นทางนํา้ ลดน้ อยลง นอกจากนีส้ ินค้ าอุปโภค-บริ โภค
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ผลิตผลทางด้ านเกษตรกรรม ที่เคยขนส่งมาตามเส้ นทางนํ ้า ก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปใช้ ตามเส้ นทาง
บกมากขึ ้นเช่นกัน ส่วนทางด้ านการคมนาคมและขนส่งสินค้ าทางนํ ้าที่มีมาแต่เดิมนัน้ ก็น้อยลงจน
ในที่สดุ แทบหมดไป โดยหลังจากที่มีการพัฒนาทางด้ านคมนาคมทางบกมากขึ ้น อาทิเช่น การ
ขยายเส้ นทางทางหลวงหมายเลข 314 (บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) เป็ น 4 เลน (พ.ศ.2533-2536) การ
ขยายเส้ นทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา)(พ.ศ.2537) หรื อการสร้ างทางพิเศษบูรพา
วิถีหรื อทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี (พ.ศ.2543) ก็ทําให้ การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ ้น ทําให้ เกิดการ
ขยายตัวด้ านอุตสาหกรรมมากขึน้ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในตัวอําเภอบางปะกงเพิ่มขึน้
(561 โรงงาน และ 1 นิคมอุตส่าหกรรม) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553: ออนไลน์)ทําให้ ตวั ชุมชน
บางปะกงก็มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นด้ านอาชีพ หรื อวิถีความเป็ นอยู่ภายหลังการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าบางปะกง (พ.ศ.2534) การก่อสร้ างเขื่อนทดนํ ้าบางปะกง (พ.ศ.2549) หรื อโรงงาน
อุตสาหกรรมและน่าจะเป็ นสาเหตุที่ทําให้ นํา้ ในแม่นํา้ บางปะกงมีคุณภาพลดลง (กรมควบคุม
มลพิษ, 2553: ออนไลน์ ) ไปจนถึงการใช้ ประโยชน์ที่ดินและแหล่งนํ ้าบริ เวณลุ่มนํ ้าบางปะกงปราจีนบุรีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพนํ ้า ดินเค็ม สารเคมีตกค้ างและมลภาวะจากการเพาะเลี ้ยงกุ้ง
และสุกร ซึง่ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชุมชนบางปะกงซึง่ เป็ นชาวประมง
ในปั จจุบนั เราจะพบว่าพื ้นที่ชุมชนบางปะกงซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง เริ่ มมี
แนวโน้ มประชากรที่ลดลง ประชาชนนิยมออกไปตังถิ
้ ่นฐานซึง่ อยู่โดยรอบของเขตเทศบาลกันมาก
ขึ ้น เนื่องจากพื ้นที่ภายในเขตเทศบาลไม่เพียงพอที่จะขยายหรื อทําการพัฒนาไปจนถึงการขยาย
ครอบครั วของประชากรในพืน้ ที่ ที่เมื่อมี ครอบครั วก็ ได้ ทําการออกไปตัง้ ถิ่ นฐานในพื น้ ที่ ที่มีการ
คมนาคมสะดวกขึน้ ทํ าให้ พืน้ ที่ ดัง้ เดิมที่ เป็ นชุมชนประมงริ มนํ า้ ที่ มีความสําคัญในอดีตเริ่ มจะ
กลายเป็ นพืน้ ที่ ด้อยพัฒนาหรื อพืน้ ที่เสื่อมโทรม โดยสังเกตจะพบว่า มีตึกแถว หรื ออพาร์ ทเม้ น
ตัง้ อยู่บ ริ เ วณริ ม ถนนสายบางนา-บางปะกง เพิ่ ม ขึ น้ เป็ นจํ า นวนมากเพื่ อ รองรั บ แรงงานจาก
ภาคอุตสาหกรรม ที่ทํางานอยูใ่ นโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูใ่ กล้ เคียงและเข้ ามาใช้ บริ การการค้ าและ
การบริ การภายในเขตชุมชน ซึง่ ก็ทําให้ ประชากรในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนจากบางส่วนที่เคยเป็ น
ชาวประมง ก็ปรับเปลี่ยนมาทําการเพาะเลี ้ยงปลากระชัง หรื อปรับเปลี่ยนมาเป็ นร้ านขายของชํา
เล็ ก ๆ เพื่ อ รองรั บ ผู้ค นในชุม ชน โดยอาจจะมี ส าเหตุจ ากการที่ ชุม ชนบางปะกงมี บ ทบาทเป็ น
ศูนย์ กลางการค้ าและการบริ การมาตังแต่
้ ดงเดิ
ั ้ ม และไม่ได้ เป็ นเพียงศูนย์ กลางการค้ าและการ
บริ การเฉพาะคนในชุมชนบางปะกงเท่านัน้ แต่ยังเป็ นศูนย์ กลางการค้ าบริ การรวมไปถึงชุมชน
ข้ างเคียง อาทิเช่น ชุมชนบางวัว,ท่าสะอ้ าน และท่าข้ าม เป็ นต้ น และจากการพัฒนาดังกล่าวไม่ว่า
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จะเป็ นด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน การคมนาคม หรื อการเกิดขึ ้นของโรงงานอุตสาหกรรมก็ล้วนส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้นในชุมชนทังสิ
้ ้นไม่วา่ จะเป็ นด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม
การศึกษาครัง้ นี ้ก็มีจดุ มุง่ หมายที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกง
ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านวิถีชีวิตของชุมชนดังเดิ
้ มของชาวบางปะกงหลังจากที่มีปัจจัย
ต่า งๆ เข้ า มามี ส่วนเข้ า มาทํ าให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงในชุมชน และตัว ชุมชนเองมี การปรั บตัว
อย่างไรให้ เข้ ากับกระแสการพัฒนาที่เกิ ดขึ ้นนี ้ ซึ่งประเด็นเหล่านีก้ ็ก็จะมาจากปั จจัยที่ผ่านการ
เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจหรื อสังคมของชุมชนเองซึง่ ถ้ าหากสามารถทําความ
เข้ าใจถึงปั จจัยเหล่านีแ้ ล้ ว ก็จะสามารถนําไปใช้ ในการพัฒนาหรื อวางแผนนโยบายการพัฒนา
ชุมชนต่อไป หรื ออาจจะนํามาเป็ นฐานความรู้สําหรับงานวิจยั ต่อยอดในด้ านอื่นๆ ของชุมชนได้ อีก
ด้ วย
1.2 คําถามงานวิจัย
นโยบายและการพัฒนาจากภาครัฐส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์
1) ศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกง
2) ศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางปะกงในด้ านการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ อาคารและเส้ นทางคมนาคม
3) ศึกษาปั ญหาภายหลังการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกงที่มีผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประชากรและสภาพแวดล้ อม
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ (แผนที่ 1-1)
พื น้ ที่ การศึก ษาได้ แก่ ชุม ชนในเขตเทศบาลตํา บลบางปะกง อํ า เภอบางปะกง จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา พื ้นที่ 1.3 ตารางกิโลเมต รมีประชากร 6,570 คน นอกจากนี ้ยังศึกษความเชื่อมโยงการ
เปลี่ยนแปลงในพื ้นที่องค์การบริ หารส่วนตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราซึง่ อยู่
ภายนอก มีพื ้นที่ 34.6 ตารางกิโลเมตร มีประชากร จํานวน 7,702 คน (กรมการปกครอง, 2553:
ออนไลน์) โดยทําการศึกษาในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงเป็ นหลัก
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1.4.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในการวิจยั จะทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกงในเขตเทศบาล
ตําบลบางปะกง จากอดีตจนถึงปั จจุบนั โดยจะเป็ นการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของพื ้นที่ เพื่อศึกษา
พัฒ นาการ ตลอดจนสภาพการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื น้ ที่ ใ นชุม ชนบางปะกง จากนัน้ จะทํ า การ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื น้ ที่ ใ นชุม ชนบางปะกง และวิ เ คราะห์
แนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต แล้ วสุดท้ ายสรุปและเสนอผลการวิจยั

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 1.1 แสดงขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา เทศบาลตําบลบางปะกง

สัญลักษณ์ ทศบาลตําบล เทศบาลตําบลบางปะกง
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1.5 ขัน้ ตอนการศึกษาวิจยั
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิ งพืน้ ที่ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง อํ าเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงสามารถสรุปขันตอนในการวิ
้
จยั ดังนี ้
แผนภูมิที่ 1.1 ขันตอนการศึ
้
กษาวิจยั
ความเป็ นมาและความสําคัญของงานวิจัย
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์ และขอบเขตงานวิจัย
การรวบรวมข้ อมูล

กายภาพ

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
เศรษฐกิจ

ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง

สังคมประชากร

แผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน การขอจดทะเบียนพาณิชย์
จํานวนประชากรในพื ้นที่
ภาพถ่ายทางอากาศ
การเพิ่มขึ ้นของโรงงาน
ลักษณะประชากรในพื ้นที่
แผนที่เส้ นทางคมนาคม
อุตสาหกรรม
นโยบายของภาครัฐ
โครงสร้ างการประกอบอาชีพ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

ข้ อมูลปฐมภูมิ
การสํารวจลักษณะทางกายภาพในพื ้นที่ปัจจุบนั
การสํารวจความหนาแน่นของการใช้ ที่ดิน
การสํารวจกิจกรรมการค้ าและการบริการ

สรุ ปพัฒนาการ และสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่
ในชุมชนบางปะกง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
วิเคราะห์แนวโน้ มในอนาคต

สรุ ปผลการวิเคราะห์ และเสนอแนะ
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1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) ทราบถึงพัฒนาการที่สําคัญตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกง
2) ทราบปั จ จัย ต่า งๆ ทัง้ ปั จ จัย ภายในและภายนอก อัน เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ มี ผ ลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกง
3) ทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางปะกง ไปจนถึงปั ญหาที่เกิดขึน้
ภายหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
1.7 นิยามศัพท์
ชุมชนประมง หมายถึง ชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงเป็ นฐานเศรษฐกิจหลักของชุมชน
ชุ ม ชนบางปะกง หมายถึ ง ชุม ชนที่ อ าศัย อยู่ทัง้ ในเขตเทศบาลตํ า บลบางปะกงและ
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางปะกง ซึง่ อยูต่ ดิ กัน
ฐานเศรษฐกิจ ของชุ มชน หมายถึง อาชี พที่ ก่ อให้ เ กิ ดเป็ นรายได้ ห ลัก ของประชากร
ภายในชุมชน
การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ ในที่นี ้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน การใช้
ประโยชน์อาคาร และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเส้ นทางคมนาคม
โครงสร้ างและองค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ หมายถึง รู ปร่ าง พื ้นที่ และขอบเขตของชุมชนที่
รวมไปถึงโครงข่ายคมนาคมต่างๆ ตลอดจนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และอาคาร
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บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชุมชนบางปะกงเป็ นชุมชนชาวประมงที่มีลกั ษณะการตังถิ
้ ่นฐานเป็ นรู ปแบบของชุมชน
ประมงอย่างชัดเจน ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพจากการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตลอดจนการส่งเสริ มจากภาครัฐจนกลายเป็ นเมืองที่บทบางทางด้ านการค้ าแลการบริ การ ซึ่งใน
ขัน้ ตอนต่ อ ไปนี จ้ ะกล่า วถึ ง แนวความคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ทํ า การให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ขึ ้น
ในการศึก ษาด้ า นการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื น้ ที่ ข องชุม ชนบางปะกงได้ ร วบรวมแนวคิด ที่
เกี่ ยวข้ องกับงานวิจัยจากเอกสารรายงาน ผลงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนศึกษากรณี ตวั อย่าง เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ ในการอธิบายและสร้ างกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ แก่
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1.1 แนวความคิดที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน
2.1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน
ั นาการของเมือง องค์ประกอบของเมืองและการเปลี่ยนแปลง
2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวฒ
ทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา
2.1.4 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในเชิงพื ้นที่ของชุมชน
2.1.5 นโยบายจากภาครัฐที่สง่ ผลกับพื ้นที่ศกึ ษา
2.2 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
2.2.1 แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของชุมชนประมงในอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานจากชุมชนนํ ้าสูเ่ มืองบกในพื ้นที่เมืองฝั่ งธนบุรี
2.2.4 การพัฒนาอุตสาหกรรม: ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริ มคลองรังสิต
2.2.5 การศึกษาการใช้ ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา
2539
2.2.6 การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้ อมบริเวณเขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
2.2.7 ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ งทะเลตะวันออกต่อชุมชน
ท้ องถิ่น
2.2.8 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของเมืองสงขลาหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา
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2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1.1 แนวความคิดที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน
1) ความหมายของชุมชน
ขวัญสรวง อติโพธิ (2545) ได้ ให้ ความหมายและแสดงความแตกต่างของคําว่าชุมชนและ
เมืองไว้ ว่า “ชุนชน มีการกินอยู่เพื่อยังชีพ (substance economy) มีการพึ่งพิงตลาดและการ
แลกเปลี่ยนอย่างง่าย (uncomplex market economy) ลักษณะทางสังคมเป็ นสังคมปิ ดมี
ความสัมพันธ์ กนั แบบเครื อญาติและผูกพันกันทางศาสนา” ส่วนเมืองนัน้ ถูกควบคุมด้ วยองค์กร
ทางการตลาด (market organization) มีการแบ่งคน กิจกรรม และความสามารถ มีหลากหลาย
อาชีพ ฐานะ ค่านิยม (complex market economy) ลักษณะสังคมเป็ นสังคมแบบเปิ ดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมีหลายประการ
ดารณี ถวิลพิพฒ
ั น์กลุ (2544) ได้ กล่าวโดยสันๆ
้ ว่า “ชุมชนหมายถึงสถานที่ซงึ่ คนใช้ เป็ น
ที่ตงบ้
ั ้ านเรื อน ทํามาหากิน เลี ้ยงดูบตุ รหลานและกระทํากิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ในชีวิต”
2) การพิจารณาประเภทของชุมชน
โดยทัว่ ไปชุมชนมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท มีตวั แปรมากมาย
ที่ใช้ แยกประเภทของสองชุมชนนี ้ เช่น ขนาด ความหนาแน่น ลักษณะทางนิเวศวิทยา สถานะทาง
กฎหมาย ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม
การแยกนี ้จะไม่สามารถทําได้ ชดั เจน เพราะตัวแปรหนึ่งอาจจะทําให้ ชมุ ชนหนึ่งเป็ นชุมชนเมืองใน
ขณะที่ตวั แปรอีกตัวหนึง่ ทําให้ ชมุ ชนนันเป็
้ นชุมชนชนบทก็ได้
โดย Poplin, Dennis E. (อ้ างถึงใน ดารณี ถวิลพิพฒ
ั น์กลุ , 2544) พิจารณาความแตกต่าง
ของชุมชนสองประเภทนี ้จาก
ก. ความแตกต่างด้ านประชากร พิจารณาจากขนาดของประชากร การพิจารณาตัวแปรนี ้มี
ข้ อดี คือ มีข้อมูลอยู่แล้ ว แต่มีข้อเสียถ้ ามีการเปรี ยบเทียบชุมชนระหว่างประเทศ เพราะจํานวน
ประชากรเท่าใดถือเป็ นเมืองหรื อชนบทในแต่ละประเทศกําหนดไม่เท่ากัน ไม่ชดั เจนแน่นอน ส่วน
การพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากร ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ วดั ความเป็ นเมืองในประเทศ
พัฒนาแล้ วก็มีข้อควรระวังเมื่อมาใช้ ในประเทศกําลังพัฒนาเพราะในพื ้นที่ชนบทของประเทศกําลัง
พัฒนาบางแห่งจะมีความหนาแน่นของประชากรสูงมาก นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องของขนาดพื ้นที่ที่ใช้
เป็ นตัวหาร เพื่อหาค่าความหนาแน่นอีกด้ วย
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ข. ความแตกต่างทางด้ านนิเวศวิทยา พิจารณาจากลักษณะพื ้นที่โดยรอบ (hinterland)
ของชุมชน โดยมีหลักว่าถ้ าเป็ นชุมชนชนบท พื ้นที่โดยรอบจะเล็กและไม่ได้ รับการพัฒนา ถ้ าเป็ น
ชุมชนเมือง พื ้นที่โดยรอบจะใหญ่และได้ รับการพัฒนา
พื ้นที่โดยรอบ หรื อ hinterland สามารถอธิบายได้ โดยการมองจากทางด้ านประชากรและ
นิเวศวิทยา ซึง่ เกี่ยวข้ องกับคําถามเกี่ยวกับจํานวนผู้อยู่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่อยู่รอบชุมชน ขนาดและ
รูปร่างของพื ้นที่โดยรอบนัน้
การแบ่ ง ประเภทชุ ม ชนโดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะบริ เ วณโดยรอบ จํ า เป็ นต้ องดู
ความสัมพันธ์ ของประชากรที่อยู่ในบริ เวณโดยรอบกับในชุมชนที่กําลังพิจารณาอยู่ ความสัมพันธ์
อาจอยูใ่ น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) มีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนกับพื ้นที่โดยรอบ ซึง่ อาจแสดงด้ วยการเดินทางเข้ ามา
ซื ้อของเป็ นครัง้ คราว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงที่อาศัยอยู่ในชุมชน และการใช้ สิ่งอํานวยความสะดวก
ของชุมชนศูนย์กลางโดยประชากรที่มาจากพื ้นที่โดยรอบ
(2) มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึง่ หมายถึงการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองกับ
พื ้นที่โดยรอบที่ทําการค้ าอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมอยูแ่ ล้ ว
(3) เกี่ยวข้ องกับอิทธิพล (influence) เนื่องจากการเกิดขึ ้นของสื่อสารมวลชน ชุมชนเมือง
จึงมักมีอิทธิพลแผ่ไกลเป็ นบริ เวณกว้ าง ในเรื่ องเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติและความรู้
ค.ความแตกต่างทางด้ านสังคมวัฒนธรรม
ั น์กุล, 2544) บอกว่าลักษณะที่เป็ นเมือง
Louis Wirth (อ้ างถึงในดารณี ถวิลพิพฒ
(urbanity) นัน้ ประกอบด้ ว ยประชากรขนาดใหญ่ ความหนาแน่ น ของประชากรสูง และความ
หลากหลายของประชากรเมือง (size, density, heterogeneity) โดยอาจเข้ าใจได้ ว่าความเป็ น
ชนบท (rurality) นันน่
้ าจะมีความเหมือนกันของประชากร (homogeneity of population) การมี
ความสัมพันธ์ขนปฐมภู
ั้
มิมากกว่าขันอื
้ ่น และการควบคุมแบบไม่เป็ นทางการ
3) วิวัฒนาการของชุมชน
Lewis Keeble (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549) แบ่งวิวฒ
ั นาการของชุมชน
ออกเป็ น 4 ระดับ โดยทําการเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์ในช่วงวัยต่างๆ ดังนี ้
ก. ขันแรก
้
(infantile stage) เริ่มจากการรวมกลุม่ กันเป็ นชุมชนขนาดเล็กไม่มีการแบ่งแยก
การใช้ ที่ดนิ อย่างชัดเจน
ข. ขันวั
้ ยรุ่น (juvenile stage) เริ่ มแบ่งที่ดินเป็ นย่านพักอาศัย และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เล็กๆ ภายในครัวเรื อน รวมไปถึงการเพาะปลูกเพื่อการดํารงชีพเป็ นหลัก
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ค. ขันผู
้ ้ ใหญ่ (mature stage) ปรากฎโครงสร้ างภายในชุมชนเมืองอย่างเห็นได้ ชดั มีการ
แบ่งพื ้นที่พกั อาศัย กิจกรรมทางเศรษฐกิจพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่ชดั เจน
ง. ขันชรา
้
(senile stage) เป็ นชุมชนที่มีโครงสร้ างภายในชุมชนเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการ
เติบโตเต็มที่ของเมือง และมีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเต็มกําลัง
อย่างไรก็ ตามวิวัฒนาการของชุมชนตามแนวความคิดนนีก้ ็ไม่ได้ หมายความว่าทุกขัน้
จะต้ องเกิดขึ ้นกับชุมชนเมือง เพราะบางชุมชนอาจมีวิวฒ
ั นาการที่หยุดอยู่เพียงขันแรกขั
้
นเดี
้ ยวแล้ ว
ไม่มี การพัฒ นาสู่ขัน้ อื่น ๆ ในขณะที่ บางชุมชนอาจมีการพัฒนาอย่างสมํ่ าเสมอและเรี ยนรู้ การ
ป้องกันเพื่อไม่ให้ พบกับสภาพเสื่อมโทรมจึงไม่ต้องพบกับวิวฒ
ั นาการขันสุ
้ ดท้ าย
Gallion และ Eisner (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549) ได้ กล่าวถึงวิวฒ
ั นาการของ
ชุมชนเมืองโดยทําการเปรี ยบเทียบตามยุคสมัยต่างๆ ออกเป็ น 5 ยุคสมัยดังนี ้
ก. ยุคดังเดิ
้ ม เมื่อมนุษย์มีการย้ ายที่อยู่อาศัยจากในถํ ้าออกมาสร้ างบ้ านเรื อนนับว่าเป็ น
จุดเริ่มต้ นของการเกิดเป็ นเมือง อดีตกาลมนุษย์ยงั ไม่มีการรวมกลุม่ หรื อชุมชนเนื่องจากมีการเสาะ
แสวงหาเพื่ อเลี ย้ งชี พไปวัน ๆ ต่อ มาเริ่ ม มี ก ารจับ กลุ่ม เป็ นเผ่า พัน ธุ์ สร้ างที่ อยู่อ าศัย และติดต่อ
ระหว่างชุมชน และพัฒนากลายเป็ นเมืองด้ วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุคเมืองโบราณ (the classic city) อยูใ่ นช่วงทศวรรษที่ 5 ได้ มีรูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยขึ ้นในกรุ งเอเธนส์ เริ่ มมีพื ้นที่ทํากิจกรรมร่ วมกันและมีการแบ่งย่านสําคัญเช่น ย่าน
ตลาด “agora” และพื ้นที่พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองที่เรี ยกว่า “pnyx”
ค. เมืองยุคกลาง (the medieval town) เกิดขึ ้นหลักยุคเสื่อมอํานาจของอาณาจักรโรมัน
ประชาชนอพยพเข้ าสู่ชนบท มีการรุ กรานเพื่อขยายอํานาจ ทําให้ เกิดการสร้ างกําแพงคูคลองกัน้
ป้องกันศัตรู และมีลานโล่ง (plaza) ไว้ ให้ ผ้ คู นได้ ทําการซื ้อขายแลกเปลี่ยนกัน
ง. ยุคเมืองแนวใหม่ (the neo-classic city) อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 ชุมชนเมือง
เพิ่มขึ ้นอย่างมาก มีการออกเดินเรื อเพื่อไปหาดินแดนใหม่ ทําให้ เกิดเมืองย่อยๆ สภาพภายในเมือง
มี ส ถานที่ พ บปะของชุม ชนอยู่ทั่ว ไป มี ก ารวางรู ป แบบของเมื อ งตามรู ป ทรงเรขาคณิ ต โดยมี
ศูนย์กลางอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมือง
จ. ยุคพัฒนาอุตสาหกรรม (the industrial revolution) ในราวศตวรรษที่ 19 เป็ นยุคเริ่ มต้ น
ของเครื่ องจักร มีระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิยม เกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรม คิดค้ นสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมายทังเรื
้ อ รถไฟ เครื่ องบิน โทรเลข วิทยุ ฯลฯ ระบบอุตสาหกรรมแบบนี ้ทําให้
ประชาชนอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยภายในเมืองเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ เมืองเกิดเป็ นชุมชนแออัดมี
สภาพเสื่อมโทรม (slum) ราคาที่ดนิ ในเมืองสูงขึ ้น มีการจัดแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยภายในเมือง (zoning)
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สรุ ปได้ ว่า วิวฒ
ั นาการของชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับวิวฒ
ั นาการของสังคมคือ จาก
สังคมยุคบุรพกาล ยุคทาส ยุคศักดินา และยุคอุตสาหกรรมทุนนิยม ตามลําดับ สภาพปั ญหาของ
ชุมชนนับวันก็ยิ่งจะสลับซับซ้ อนมากขึ ้น โดยเฉพาะในชุมชนเมืองในปั จจุบนั ที่ต้องเผชิญกับปั ญหา
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
2.1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชน
1) รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน
การตังถิ
้ ่นฐานรูปแบบต่างๆ นัน้ ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2536) ได้ แบ่งออกเป็ น 3 แบบดังนี ้
ก. การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ (clustered settlement)
เรี ยกอีกแบบว่าการตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจุก การตังถิ
้ ่นฐานแบบนี ้มีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัย
ทางธรรมชาติ หรื อปั จจัยทางด้ านกายภาพ เช่นที่ราบลุม่ แหล่งแร่ธาตุ หุบเขา บริ เวณแยกของถนน
บริเวณคุ้งนํ ้า และบริ เวณที่แม่นํ ้าบรรจบกันเป็ นต้ น ในระยะแรกของการตังถิ
้ ่นฐาน อาจเริ่ มต้ นจาก
จํานวนบ้ าน 2-5 หลังคาเรื อน ในระยะต่อมาจํานวนคนมากขึ ้น กลุ่มบ้ านขนาดเล็กขยายตัวเป็ น
้
กมีขนาดใหญ่ การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุ่มนี ้จะ
หมู่บ้านขนาดใหญ่ โดยหมู่บ้านที่มีการจัดตังมานานมั
เป็ นการตัง้ ถิ่ น ฐานในชนบทที่ ป ระกอบอาชี พ การเกษตรโดยมี พื น้ ที่ ก ารเกษตรอยู่บ ริ เ วณรอบ
หมู่บ้าน ผสมกับการเลี ้ยงสัตว์ เช่นเป็ ด ไก่ หมู วัว และจะเลี ้ยงบริ เวณบ้ านหรื อบริ เวณใกล้ ๆ บ้ าน
้ ่นฐานประเภทนี ้มักพบ
บางครัง้ เรี ยกรวมกันว่า หมู่บ้านการเกษตร (farm village) โดยการตังถิ
ทัว่ ไปในเขตที่ราบภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะ
หมูบ่ ้ านที่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา
ผลจากการตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุ่มนี ้ มีผลดีทางด้ านสังคมและจิตใจ คือการอยู่รวมกันเป็ น
กลุม่ ทําให้ คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิดในแบบเครื อญาติ
ข. การตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจาย (dispersed or scattered settlement)
การตัง้ ถิ่ น ฐานแบบกระจายเป็ นการตัง้ ถิ่ น ฐานที่ บ้ า นเรื อ น ยุ้ง ฉาง คอกสัต ว์ โรงเก็ บ
เครื่ องมือต่างๆ ของเกษตรกรตังอยู
้ ่ในพืน้ ที่ การเกษตรของตนเองหรื อเรี ยกว่า แบบกระจายใน
ลักษณะโดดเดี่ยว (isolated settlement) ความห่างของบ้ านเรื อนขึ ้นอยู่กับขนาดที่ดินแต่ละ
ครอบครั ว การตัง้ ถิ่ นฐานแบบนี ม้ ักมี ศูน ย์ กลางร่ วมกัน เช่น วัด โรงเรี ย น สถานี อนามัย ตลาด
สําหรับประเทศไทยการตังถิ
้ ่นฐานลักษณะนี ้จะปรากฎในบริ เวณที่เกษตรกรประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การทําไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่สปั ปะรด ไร่มนั สําปะหลัง รวมทังชุ
้ มชนที่ทําสวนผลไม้ โดยการกระจายอยู่
ไม่ไกลนักในพื ้นที่สวนของแต่ละครอบครัว แนวเขตของสวนนันมี
้ คคู ลองกัน้ การตังถิ
้ ่นฐานรูปแบบ
้ งมีเวลาการดูแลผล
นี ้ทําให้ ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปกลับ ระหว่างบ้ านกับพื ้นที่เกษตร ดังนันจึ

13

ผลผลิตได้ อย่างเต็มที่ บางบริ เวณอาจจะใช้ วิธีการทําฟาร์ มสวนผสม (mixed farming) คือ ใช้ ทงั ้
เพาะปลูกและเลี ้ยงสัตว์
ค. การตังถิ
้ ่นฐานแบบสุม่ (random settlement)
เป็ นการตังถิ
้ ่นฐานที่มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ และกระจายแบบโดดเดี่ยวสลับกัน โดยในช่วงแรก
จะอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อมีคนมากขึ ้นและพื ้นที่เกษตรกรรมขยายตัวจึงต้ องการ
ขยายการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนออกไป ในขณะเดียวกันอาจมีบ้านบางหลังต้ องการความเป็ นอิสระ
จึงแยกตัวไปปลูกสร้ างในพื ้นที่ของตนเองเพื่อจะได้ ดแู ลไร่ นาได้ อย่างเต็มที่ ทําให้ เกิดการกระจาย
การตังถิ
้ ่นฐานออกไปจากศูนย์กลางหมูบ่ ้ าน
ง. การตังถิ
้ ่นฐานตามแนวเส้ นทางคมนาคม (linear settlement)
การตังถิ
้ ่นฐานประเภทนี ้มักปรากฎในบริ เวณที่ราบเป็ นส่วนใหญ่ ไม่คอ่ ยพบในบริ เวณที่สงู
ลักษณะการตังบ้
้ านเรื อนจะเกาะกลุ่มเป็ นแนวยาวตามเส้ นทางคมนาคมหลักที่สะดวก โดยอาจ
ตังอยู
้ เ่ ป็ นกลุม่ ติดต่อกันในเขตพื ้นที่ชมุ ชนการค้ า หรื อทางแยกของเส้ นทางคมนาคม ส่วนบริ เวณที่
อยู่ไกลออกไปอาจพบลักษณะการตังบ้
้ านเรื อนห่างกัน มีพื ้นที่การเกษตรอยู่บริ เวณด้ านหลังของที่
อยูอ่ าศัย เส้ นทางคมนาคมที่สง่ เสริ มการตังถิ
้ ่นฐานชนิดนี ้ได้ แก่ แม่นํ ้า ลําคลอง ถนนหรื อตามแนว
ยาวของหุบเขาแคบๆ เป็ นต้ น
(1) แม่นํ ้า การตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณแม่นํ ้าส่วนใหญ่มีการกระจายตัวยู่บริ เวณพื ้นที่ที่เป็ นคัน
ดิ น ธรรมชาติ ที่ นํ า้ ท่ ว มไม่ ถึ ง หรื อ บริ เ วณที่ ร าบขัน้ บัน ได การตัง้ ถิ่ น ฐานแบบนี ค้ ื อ รู ป แบบใน
ระยะแรกๆ ที่มีขึ ้นในโลก สังเกตจากการที่เมืองหลวงหรื อเมืองสําคัญต่างๆ มักตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้า
ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้เพราะแม่นํ ้ามีปัจจัยหลายอย่างดึงดูดให้ เกิดการตังถิ
้ ่นฐาน ทังเป็
้ นแหล่งอาหาร การ
คมนาคม และนันทนาการ
ความหนาแน่นของการตังถิ
้ ่นฐานบริเวณริมแม่นํ ้าจะมีความแตกต่างกัน โดยบริ เวณที่ราบ
ลุม่ แม่นํ ้าตอนล่างซึง่ เป็ นที่ราบนํ ้าท่วมถึงมักมีการตังถิ
้ ่นฐานแบบเบาบางเพราะนํ ้าจะท่วมในฤดูนํ ้า
หลาก ส่วนพื ้นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้ามักเป็ นบริ เวณที่มีการตังถิ
้ ่นฐานอย่างหนาแน่น
เนื่องจากเป็ นแหล่งรวมของตะกอนแร่ ธาตุที่ทบั ถมกันทําให้ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกสําหรับชุมชน
(2) ลําคลอง เป็ นเส้ นทางคมนาคมทางอีกประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นโดยขุดเพื่อเชื่อม
ระหว่า งแม่ นํ า้ กับ แม่ นํ า้ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นแนวตรงและอยู่ใ นบริ เ วณที่ ร าบเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเส้ น ทาง
คมนาคมขนส่ง ทําการเกษตร การอุปโภคและบริ โภค ดังนันลํ
้ าคลองจึงเป็ นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชุมชน
หรื อเมืองต่างๆ ด้ วย
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(3) ถนน เส้ นทางคมนาคมทางบกจะเป็ นรถยนต์หรื อรถไฟ เป็ นเส้ นทางที่ถูกพัฒนาขึน้
ภายหลังการคมนาคมทางนํ ้า ถนนสามารถดึงดูดการตังถิ
้ ่นฐานจากพื ้นที่แหล่งเกษตรกรรมออกมา
เกาะกลุ่มกันอยู่บริ เวณสองข้ างถนน เพราะถือว่าเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ วกว่า
ทางนํ ้าและเป็ นปั จจัยสําคัญที่ดงึ ดูดให้ มีการตังถิ
้ ่นฐานหนาแน่นขึ ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นชุมชนใหญ่
หรื อกลายเป็ นเมืองหลักได้

1.การตังถิ
้ ่นฐานแบบริมแม่นํ ้า
2.การตังถิ
้ ่นฐานแบบริ มถนน
3.การตังถิ
้ ่นฐานแบบริมคลอง

ภาพที่ 2-1 รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานแบบตามแนวเส้ นทางคมนาคม (Linear settlement)
ที่มา: (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2536)
2) ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัง้ ถิ่นฐาน
วิลาวัณ เอื ้อวงศ์กลู (2542: 11) สรุปปั จจัยในการเลือกที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานได้ 3 ประการ คือ
ก. ปั จจัยทางด้ านภูมิศาสตร์ ได้ แก่ สภาพความลาดชันของพื ้นที่ ลักษณะที่ตงของแหล่
ั้
ง
นํ ้า ที่ดอนที่นํ ้าไม่สามารถท่วมถึง ที่ดนิ อุดมสมบูรณ์ และแหล่งแร่ เป็ นต้ น
ข. ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยสําคัญเกี่ยวข้ องกับการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน และมี
ั้
อิทธิพลต่อการขยายตัวของเมืองต่อไปในอนาคต ได้ แก่ บริ เวณที่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบ เป็ นที่ตงของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรื อบริ เวณจุดตัดและเชื่อมต่อของเส้ นทางคมนาคมที่ มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็ นต้ น
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ค. ปั จจัยทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่ อของแต่ละชุมชน
ได้ แก่ สถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ สถานที่ประวัตศิ าสตร์ ลักษณะที่เป็ นประเพณีนิยม หรื อความเชื่อต่างๆ
ปั จจัยทังสามล้
้
วนส่งผลให้ เกิดการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน โดยชุมชนที่ก่อตังมาชุ
้ มชนหนึ่ง
นันอาจมี
้
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหนึ่งด้ าน หรื อทังสามด้
้
านประกอบเข้ าด้ วยกัน ทําให้ เกิดการประสาน
ของความหลากหลายต่างๆ เหล่านัน้ และแสดงออกมายังเชิงพื ้นที่ เช่นการใช้ ที่ดิน การประกอบ
อาชีพ วิถีชีวิต สภาพอาคารบ้ านเรื อน เป็ นต้ น
3) รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนบางปะกง
พิมพ์อมุ า โตสินธพ (2548: 24-26) ได้ กล่าวถึงรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนบางปะกง
เอาไว้ วา่ เนื่องจากราษฎรต้ องอาศัยนํ ้าในการอุปโภค บริโภค การเพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์และคมนาคม
จึงมักพบชุมชนบริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าลําคลองโดยเฉพาะบริ เวณที่คลองมาสบกับแม่นํ ้าจะมีบ้านเรื อน
อาศัยอยู่หนาแน่นกว่าที่อื่น รู ปแบบของชุมชนริ มนํ ้าจะเป็ นการปลูกเรื อนจากชายนํ ้าและริ มตลิ่ง
แล้ วค่อยๆ ขยายเข้ าสู่พื ้นที่ตอนใน การปลูกสร้ างบ้ านเรื อนในพื ้นที่ล่มุ แม่นํ ้ามักประสบปั ญหานํ ้า
ท่วม การสร้ างที่อยูอ่ าศัยจึงต้ องคํานึงถึงการหลบภัยจากปั ญหานํ ้าท่วมซึง่ กินระยะเวลานานหลาย
เดือนด้ วยการสร้ างที่อาศัยให้ อยู่ในระดับเหนือนํ ้า เช่น เรื อนยกพื ้นสูงมีใต้ ถนุ เรื อนหรื อาศัยในเรื อ
และแพ เพราะการอาศัยบนพื ้นดินต้ องประสบปั ญหาจากสัตว์ร้ายมีพิษ รวมทังการที
้
่ประเทศไทยมี
ลักษณะอากาศร้ อนชื ้นจึงทําให้ พื ้นดินเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อโรคต่างๆ เช่น อหิวาห์ ดังนันการสร้
้
างที่
อยูอ่ าศัยจึงต้ องระบายอากาศได้ ดีและเตรี ยมพร้ อมสําหรับปั ญหานํ ้าท่วมในฤดูนํ ้าหลากได้ ด้วย
นอกจากปั ญหาทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศจะไม่เอือ้ ต่อการสร้ างที่ อาศัยบนพืน้ ดิน
ราคาที่ดินก็เป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งเพราะที่ดินริ มนํ ้ามีราคาสูง ผู้ที่มีฐานะยากจนจึงต้ อง
ลงมาอาศัยอยู่ในนํ ้าเพราะเป็ นที่สาธารณะ จึงทําให้ ชุมชนที่เป็ นศูนย์กลางการค้ ามักจะมีรูปแบบ
ของการสร้ างที่อยู่อาศัยลงมาจนถึงแม่นํ ้าลําคลอง แม้ จะไม่ปรากฎบันทึกถึงการอาศัยอยู่ในเรื อ
และแพของลุ่ม แม่ นํ า้ บางปะกง แต่เ นื่ อ งจากพื น้ ที่ นี ใ้ กล้ กับ กรุ ง เทพฯ และมี ค วามเติบ โตทาง
เศรษฐกิจสูงมาตังแต่
้ สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ จงึ น่าจะมีการอาศัยอยูใ่ นแพเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ
้ ่อาศัยในแม่นํ ้าและที่ยกแพขึ ้นไปสร้ างบน
ในแม่นํ ้าบางปะกงพบเห็นเรื อนแพอยู่ทวั่ ไปทังที
ตลิ่ง ล้ วนสะท้ อนถึงความผูกพันธ์ ระหว่างคนกับนํา้ ลักษณะเด่นของชุมชนริ มนํา้ (river-linear
village) มักขึ ้นต้ นด้ วยคําว่า “บาง” เช่น บางนํ ้าเปรี ย้ ว บางคล้ า บางปะกง เป็ นต้ น
หมู่บ้านบนที่ดอน เนื่องจากการเดินทางสมัยก่อนใช้ เกวียนเป็ นพาหนะในการเดินทางบก
ใช้ แ รงงานสัต ว์ ล ากจูง ทํ า ให้ ก ารเดิน ทางถูก จํ า กัด ตามกํ า ลัง ของสัตว์ จึง ต้ อ งสร้ างที่ พัก อาศัย
ระหว่างทาง ต่อมาที่พกั เหล่านันกลายเป็
้
นชุมชนทางการค้ าและขยายตัวไปตามเส้ นทางคมนาคม
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ชุมชนเหล่านี ้ตังรวมกั
้
นตามที่ดอนและพึง่ พิงแหล่งนํ ้าธรรมชาติ เช่น ห้ วย หนอง บึง ในบริ เวณใกล้
หมู่บ้านมักปรากฎชื่ อ โคกหรื อดอนเป็ นชื่อเรี ยกหมู่บ้าน ชุมชนเหล่านี เ้ ติบโตและเจริ ญขึน้ ตาม
เส้ นทางคมนาคมขนส่ง (สุวิทย์ ไพทยวัฒน์, 2522: 25-28) ทังทางบกและนํ
้
้า แม้ ว่าตามเส้ นทาง
คมนาคมทางบกจะมีชมุ ชนแต่ก็ได้ รับผลกระทบน้ อยจากความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต
การดํารงชีวิตของราษฎรในหมูบ่ ้ านแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์
เช่น ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนที่ดอนส่วนมากห่างไกลจากเส้ นทางคมนาคมและพื ้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นเนินสูง ป่ าเขาการเดินทางยากลําบากจึงได้ รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากภายนอกอย่างช้ าๆ
้ ่นฐาน จึง
ความสะดวกของการคมนาคมเป็ นสิ่งหนึ่งที่ดงึ ดูดใจให้ ราษฎรอพยพเข้ ามาตังถิ
ปรากฎบ้ านเรื อนตามเส้ นทาคมนาคมขนส่งเรี ยงรายไปตามสองฟางของคลองและถนนต่างๆ หาก
ลําคลองหรื อถนนใดเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สําคัญจะมีบ้านเรื อนเรี ยงรายตามเส้ นทางหนาแน่น
้ ่นฐานน้ อย
ในขณะที่บริ เวณต้ นนํ ้าจะมีนํ ้าบางฤดูกาลจึงมักขาดแคลนนํ ้ากินนํ ้าใช้ ทําให้ มีการตังถิ
กว่าบริเวณปากนํ ้าที่มีนํ ้าอุดมสมบูรณ์อยูต่ ลอดปี
ถนนเริ่ มมามีบทบาทสําคัญเมื่อสมัย รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487)
ได้ สร้ างทางหลวงแผ่นดินสายสมุทรปราการ บางปะกง ชลบุรี (พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 172)
ได้ รับการสร้ างขึ ้น ทางสายนี ้นับเป็ นถนนสายแรกที่เชื่อมกรุ งเทพฯกับลุ่มแม่นํ ้าบางปะกงบริ เวณ
ชายฝั่ งทะเล
ทางสายสมุทรปราการ บางปะกง ชลบุรี ได้ รับการก่อสร้ างตามมาตรฐานของตะวันตกดัง
คํ า กราบเรี ย นของกรมโยธาเทศบาลต่ อ เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ถึ ง การก่ อ สร้ างว่ า “ถนน
สมุทรปราการ-ชลบุรี ผ่านบางปะกง เป็ นถนนชนิดถาวร แต่ในการก่อสร้ างต้ องใช้ ลกู รังเป็ นพื ้นราก
เมื่อลงลูกรั งเป็ นพื น้ รากแล้ วจะลงหินบดทับชัน้ บนอีกชัน้ หนึ่งก็ จะมีผิวทางที่ แน่นหนาพอจะรั บ
การจราจรได้ เป็ นอย่างดี เมื่อเปิ ดให้ รถเดินได้ แล้ ว 1-2 ปี จึงจะปรับระดับผิวดินและราดยางต่อไป”
(พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 173) ถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี เปิ ดใช้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2485 มี
การก่อสร้ างเพิ่มเข้ ามายังศรี ราชาและสัตหีบ แต่ทางสายนี ้ก็ยงั มิได้ ทําสะพานข้ ามแม่นํ ้าบางปะกง
กระทัง่ ปี พ.ศ.2492 จึงลงมือก่อสร้ างสะพานข้ ามที่อําเภอบางปะกง (เสร็จ พ.ศ.2494)
ต่อมารัฐบาลได้ ขยายทางหลวงแผ่นดินสายสมุทรปราการออกมาจนถึงระยอง จันทบุรี
และตราดเพื่อให้ เป็ นเส้ นทางติดต่อกับหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ชื่อ ถนนสุขมุ วิท (Sukhumit)
เป็ นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 เปิ ดใช้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2493
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4) กระบวนการเป็ นเมือง
นําพวัลย์ กิจรักษ์ กลุ (2528) ได้ กล่าวถึงกระบวนการเป็ นเมืองไว้ วา่
การตังถิ
้ ่นฐานที่เป็ นระบบรวมกลุ่มของประชากร (nucleation settlement) ได้ สร้ าง
จุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาและขยายตัวเป็ นเมืองขึน้ โดยที่ ความเป็ นเมืองจะค่อยๆ พัฒนาจาก
ชุมชนขนาดเล็กแล้ วขยายใหญ่ขึ ้นทางด้ านขนาดพื ้นที่ ขนาดของประชากร การขยายตัวของหน้ าที่
(function) ที่เกิดขึ ้นหรื ออาจถูกกําหนดให้ เกิดขึ ้น การเปลี่ยนจากชุมชนขนาดเล็กเป็ นชุมชนเมือง
จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประกอบกันไปด้ วย หน้ าที่ในการผลิตของประชากรจะ
เปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ถ้ า เปลี่ ย นจากชุม ชนชนบทมาเป็ นชุม ชนเมื อ งนัน้ อาชี พ การผลิต แบบ
เกษตรกรรมรวมไปถึงอาชีพการผลิตขันตอนต่
้
างๆ จะลดลง แต่อาชีพการผลิตขันสองและขั
้
นที
้ ่สาม
(การอุตสาหกรรม การค้ าและการบริ การ) จะเพิ่มทวีขึ ้นจนเป็ นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรใน
ชุมชนนัน้ การพัฒนาและขยายตัวของชุมชนขนาดเล็กขึ ้นเป็ นชุมชนเมืองนันจะเพิ
้
่มลักษณะของ
การเป็ นย่านกลาง (central place) ของชุมชนนันให้
้ เด่นชัดเพิ่มขึ ้น การสะสมและรวบรวมสินค้ า
และการบริ การในรู ปแบบต่างๆ จะเกิดขึ ้นและขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นพร้ อมๆ กับการให้ บริ การสิ่ง
เหล่านันแก่
้ ประชากรในชุมชนของตนเอง ตลอดจนประชากรที่อยูโ่ ดยรอบชุมชนเมืองนันๆ
้
ชุมชนที่เกิดขึ ้นจะมีการขยายตัวเองขึ ้นเรื่ อยๆ กระบวนการเป็ นเมืองนันเป็
้ นผลโดยตรงมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านการแจกกระจายประชากร โดยมีการถ่ายโอนยักย้ ายถิ่นที่อยู่ของ
ประชากรเข้ าไปในบริ เวณใดบริ เวณหนึ่งอย่างหนาแน่นและเสริ มสร้ างความเป็ นเมืองขึ ้น การที่
ประชากรเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานรวมกลุ่มกันจนเสริ มสร้ างตนเองขึ ้นเป็ นเมืองนันจะมาจากตั
้
วกําหนด
เหล่านี ้คือ
ก. ตัวกําหนดทางกายภาพหรื อสภาพแวะล้ อมทางธรรมชาติ ตัวกําหนดทางด้ านกายภาพ
นี ้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของการตังถิ
้ ่นฐานของประชากรโดยมีสาเหตุจาก
(1) การลดหรื อเสื่อมคุณภาพของภาวะแวดล้ อมทางธรรมชาติที่เคยเอื ้ออํานวยต่อการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะทางด้ านเกษตรกรรม เช่น ดินลดความอุดมสมบูรณ์ ลงทําให้ ผลผลิต
ลดลง เป็ นต้ น จนบางครัง้ เกิดการย้ ายถิ่นของประชากรบางส่วนเข้ าสู่เขตตัวเมืองหรื อแหล่งชุมชน
ต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น
(2) การผันแปรและไม่คงที่ของภาวะแวดล้ อมบางชนิดที่เป็ นฐานของการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีพ เช่น ความไม่คงที่ของภูมิอากาศในรู ปของอุณหภูมิ ความชุ่นชื ้นและลมประจํา
เป็ นต้ น ความไม่คงที่เช่นนี ้มีผลต่อปริ มาณผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมอาจได้ ผลน้ อย อาจได้ รับ
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ความเสียหาย การย้ ายถิ่นของประชากรจากภาคเกษตรกรรมมักเริ่ มขึ ้นและจะอพยพเข้ าสูเ่ มืองซึง่
ให้ โอกาสในด้ านเศรษฐกิจและการดํารงชีพที่ดีกว่าเดิมได้
(3) ความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอยู่เดิม ย่อมทําให้ เกิดการย้ ายถิ่นจากบาง
ตําแหน่งเข้ าสูเ่ ขตตัวเมืองหรื อชุมชนต่างๆ เพื่อโอกาสของการอยูร่ อดโดยการประกอบอาชีพใหม่
ข. ตัวกําหนดทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจ
(1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรื อเทคนิคการผลิตของประชากรจากแบบเกษตรกรรมเป็ น
การผลิตแบบอุตสาหกรรม ตําแหน่งของการผลิตทังสองรู
้
ปแบบจะแตกต่างกันในด้ านทําเลที่ตงั ้
การผลิตแบบอุตสาหกรรมมีทําเลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเมืองหรื อใกล้ ตวั เมือง ซึง่ จะเป็ นการผลิตที่ดงึ ดูดให้
มีการถ่ายโอนแรงงานจากภาคเกษตรกรรมในเขตชนบทเข้ าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตตัวเมือง
ความเป็ นเมืองจะขยายตัวเองขึ ้นเรื่ อย อาจกล่าวได้ ว่าอุตสาหกรรมคือตัวกําหนดที่เสริ มแต่งตัว
เมืองขึ ้น
(2) การคมนาคมขนส่ง ตําแหน่งที่มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง จะเป็ นตําแหน่งที่
ประชากรนิยมเลือกเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานและเข้ าไปในตําแหน่งเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกันอย่างหนาแน่น
จนพัฒนาตนเองจากหมู่บ้านเป็ นเมืองได้ เช่น ตําแหน่งริ มฝั่ งแม่นํ ้า ทะเล จุดเปลี่ยนเส้ นทาง จะมี
กลุ่มของการตังถิ
้ ่นฐานเล็กๆ เกิดขึ ้น และมีโอกาสขยายตัวเป็ นชุมชนเมืองในภายหลัง ปั จจุบนั
เส้ นทางคมนาคมที่มีส่วนเสริ มสร้ างความเป็ นเมืองขึ ้นมาได้ นนั ้ เช่น ทางรถยนต์ ทางรถไฟ สถานี
รถไฟ เป็ นต้ น
(3) นโยบายหรื อการกําหนดของรัฐ การกําหนดหน้ าที่บางชนิดให้ แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ย่อมให้ โอกาสในการพัฒนาเป็ นชุมชนเมืองขึ ้นได้ เช่น การกําหนดหน้ าที่ในการบริ หารโดยเป็ น
ศูน ย์ ก ลางการบริ ห ารของภูมิ ภาคใกล้ เ คี ย ง ชุม ชนนัน้ จะเพิ่ ม ความสําคัญ ของตนเองด้ ว ยการ
เสริ มสร้ างหน้ าที่บริ การแก่ภมู ิภาคโดยรอบ ทําให้ เกิดการพัฒนาตนเองทางด้ านการค้ าและบริ กร
ขึ ้นด้ วย ความเป็ นเมืองก็จะขยายตัวเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
(4) การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นคุณ ภาพของประชากร การที่ ป ระชากรพัฒ นาตนเอง
ทางด้ านการศึกษา ทักษะในการผลิตและทัศนคติที่ มีต่อการประกอบอาชี พ ย่อมมี ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยและที่ทํางานใหม่ ประชากรชนบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะนี ้จะละทิ ้งการประกอบอาชีพเดิมที่บรรพบุรุษเคยทํามา แล้ วหันเข้ าไปประกอบอาชีพใน
เขตตัวเมืองซึง่ เขามีโอกาสแสวงหางานให้ ตรงกับคุณภาพที่พฒ
ั นาขึ ้นมาได้ ดีกว่าในเขตชนบท
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2.1.3
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเมือง องค์ ประกอบของเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา
เมืองมีวิวฒ
ั นาการและขยายตัวได้ เช่นเดียวกับสิง่ มีชีวิต การขยายตัวของเมืองจะสังเกตได้
จากการเพิ่มขึ ้นของประชากรและมีความซับซ้ อนด้ านการใช้ ที่ดิน ซึ่งการปรับตัวระหว่างจํานวน
ประชากรและกิจกรรมที่เพิ่มขึ ้นกับขนาดของพื ้นที่อนั เป็ นองค์ประกอบทางกายภาพที่สําคัญของ
เมือง จะมีอิทธิพลทําให้ รูปร่างและโครงสร้ างของเมืองต่างกัน นอกจากนี ้การขยายตัวของเมืองยังมี
ความสัม พัน ธ์ กับ รู ป แบบการตัง้ ถิ่ น ฐานดัง้ เดิม รวมถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเมื อ งในแนวดิ่ ง
(Vertical Arrangements) ในลักษณะการจัดลําดับขนาดของเมืองและความสัมพันธ์ ในแนวราบ
(Horizontal Arrangements) ในลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับขนาดและระยะทางของการขยายตัว
1) แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ ท่ ดี นิ
ลอยหล้ า ชิตเดชะ (2531) ได้ กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ ที่ดินไว้ ว่า
การวางแผนการใช้ ที่ดิน เป็ นการพัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเป็ นสัดส่วนตามความ
จําเป็ น การวางแผนการใช้ ที่ดนิ จึงควรพิจารณาในประเด็นหลัก 2 ประการคือ
ก. ความเหมาะสมของที่ดิน ในการพิจารณาว่าที่ดินควรใช้ ประโยชน์เพื่อกิจกรรมใดจึงจะ
เหมาะสมเกิดผลดีและไม่ทําให้ เกิดความเสื่อมโทรมนัน้ มีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง ได้ แก่ ลักษณะดิน
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและลักษณะการใช้ ที่ดนิ ปั จจุบนั
ข. สัดส่วนการใช้ ที่ดิน ในการกําหนดว่าการใช้ ที่ดินแต่ละประเภทควรมีปริ มาณเท่าใดจึง
จะพอดีนนั ้ มีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง ได้ แก่ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ระดับความรู้ ของคน นโยบาย
ของรัฐและสภาพแวดล้ อม
การพัฒนาการใช้ ที่ดินยังจําเป็ นต้ องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สําคัญ อันได้ แก่ คน ที่ดิน
และการใช้ ที่ ดิ น ซึ่ง องค์ ป ระกอบเหล่า นี จ้ ะมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน และถูก ควบคุม โดยการจัด การ
ผลกระทบต่อสังคม ต่อสิง่ แวดล้ อมและความเหมาะสมของที่ดนิ
การศึกษาเรื่ องเมืองมักจะต้ องศึกษาควบคูไ่ ปกับเรื่ องการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทัง้ นี เ้ พราะการพัฒ นี่ เ กิ ดขึน้ ในยุโรปและอเมริ ก า เป็ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จและ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลทําให้ เมืองขยายใหญ่นนั ้ แต่ในประเทศด้ อยพัฒนา การเกิดเมืองหรื อการ
ขยายตัวขอองเมืองไม่ได้ เกิดขึ ้นพร้ อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจาก
รู ป แบบการเกิ ด และขยายเมื อ งในยุโ รปและอเมริ ก า การพัฒ นาเมื อ งในโลกที่ สามมี ลัก ษณะ
ผิดปกติ ตัวอย่างของเอกนคร หรื อ primate city คือตัวอย่างของการพัฒนาแบบหัวโตตัวลีบ
เพราะความเจริ ญรวมอยู่ที่จุดเดียว ทรัพยากรถูกดึงจากชนบทมาสนับสนุนเมืองเอกนคร ซึ่งถูก
นําไปสนับสนุนประเทศนายทุนต่อไป โดย อมรา พงศาพิชญ์ (2528)กล่าวว่า “ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
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เรื่ อ งการขยายเมื อ งที่ นัก สัง คมวิ ท ยาตะวัน ตกศึก ษากัน นัน้ นํ า มาใช้ ใ นประเทศโลกที่ ส ามได้
ลําบาก”
2) การศึกษาเรื่ องการอพยพย้ ายถิ่น
อมรา พงศาพิ ช ญ์ (2528) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งการขยายเมื อ งหรื อ การกลายเป็ นเมื อ งแบบ
ตะวันตก พบว่าในระยะของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คนอพยพจากชนบทเข้ าสู่เมืองเพื่อหางาน
ทํา แล้ วจะตังรกรากในเมื
้
อง โดยถ้ าศึกษาเมืองในประเทศด้ อยพัฒนา ปรากฎว่า รู ปแบบของการ
อพยพย้ ายถิ่นเข้ ามาอยู่ในเมือง ไม่ใช่การอพยพที่ถาวร พบว่ามีการอพยพตามฤดูกาล (seasonal
migration) การอพยพแบบขันตอน
้
(relay migration) และการอพยพแบบวนเวียน (circular
migration)
ก. การอพยพตามฤดูกาล (seasonal migration) คือการที่คนชนบทอพยพเข้ ามาหางาน
ทําหลังฤดูเก็ บเกี่ ยว เนื่องจากในชนบทไม่มีงานทํา การทํ างานรับจ้ างในเมืองทําให้ คนชนบทมี
รายได้ เพิ่มขึ ้นได้ พอถึงฤดูทํานา คนชนบทก็อพยพย้ ายไปอยู่ในหมู่บ้านเพื่อทํางานเกษตรกรรม
ต่อไป จะเห็นได้ ว่า การอพยพตามฤดูกาลนี ้ หมายถึง การที่คนๆ หนึ่งทํางานรับจ้ างในเมืองใน
ฤดูกาลหนึง่ และทํางานเกษตรในชนบทในอีกฤดูกาลหนึง่
ข. การอพยพแบบขันตอน
้
(relay migration) คือตัวอย่างในอเมริ กาใต้ พบว่าครอบครัว
อินเดียนในอเมริ กาใต้ จะมีรูปแบบการอพยพย้ ายถิ่น โดยให้ พ่ออพยพเข้ าไปทํางานรับจ้ างในเมือง
อยู่ระยะหนึ่งก่อน ต่อมาลูกๆ ค่อยโตขึ ้น ก็ทะยอยกันอพยพเข้ ามาทํางานในเมือง โดยที่แม่ยงั คง
ทํางานเกษตรกรรมในชนบท เช่นเดียวกับการอพยพตามฤดูกาล
ค. การอพยพแบบวนเวียน (circular migration) คือการที่คนชนบทอพยพเข้ ามาทํางานใน
เมือง โดยทํางานหลายรูปแบบคือ
(1) งานถาวรในโรงงานในระบบทุนนิยม/อุตสาหกรรม
(2) ลูกจ้ างชัว่ คราวในระบบทุนนิยม/อุตสาหกรรม
(3) ลูกจ้ างทัว่ ไปนอกระบบอุตสาหกรรม และ
(4) คนตกงานหรื อคนว่างงาน เนื่องจากมีประชากรมากเกิดจํานวนงาน คนงานประจําใน
ระบบจึงมีเหลือเฟื อ อาจถูกปลดออกจากงานบ้ าง และต้ องเปลี่ยนงานไปเรื่ อยๆ วนเวียนอยู่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึง่ ในสี่รูปแบบที่กล่าวมา นอกจากนี ้ยังมีการกลับไปทํางานในชนบทอีก
จะเห็นได้ ว่า รู ปแบบการอพยพย้ ายถิ่นที่กล่าวมามีให้ เห็นในโลกด้ อยพัฒนา ซึ่งเป็ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะเริ่ มแรก และเป็ นการขยายเศรษฐกิจในพื ้นที่ภายในประเทศหรื ออาณา
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เขตของตัว รู ปแบบการขยายตัวของแรงงานในโลกที่สาม จึงแตกต่างจากรู ปแบบของประเทศ
พัฒนาก่อน
3) การขยายเมืองกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ลอยหล้ า ชิตเดชะ (2531) ได้ ศึกษาเรื่ องเมืองจําเป็ นจะต้ องศึกษาแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นในเมืองนัน้ เพื่อจะได้ เข้ าใจถึงความเป็ นมาหรื อสาเหตุของการ
เกิดปรากฎการณ์ทางสังคม Greetz (อ้ างถึงในเดชา ชิตเดชะ, 2531: 25) ชี ้ให้ เห็นว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจในอินโดนีเซียเป็ นการผนวกระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเข้ ามาในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่ง
ตัวเองที่มีอยูเ่ ดิมในอินโดนีเซีย โดย Greetz แยกข้ อแตกต่างออกเป็ น firm type และ bazaar type
ทังสองแบบรวมกั
้
นเป็ นเศรษฐกิจแบบทวีนิยม หรื อ dual economy
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรื อการพัฒนาอุตสาหกรรมนัน้ ทําให้ เกิดกิจกรรม 3
ระดับคือ
- ระดับหนึง่ (Primary) คือการผลิต
- ระดับสอง (Secondary) คือการแปรรูปผลผลิต
- ระดับสาม (Tertiary) คือการบริ การ
T.G.Mcgee (อ้ างถึงในเดชา ชิตเดะชะ, 2531: 25) กล่าวว่า กิจกรรมระดับสามหรื อการ
บริ ห ารในรู ป แบบต่า งๆ ตัง้ แต่ก ารจัด จํ า หน่ า ยผลผลิต การให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งซ่อ มแซมเครื่ อ งมื อ
้
บริ การส่วนบุคคลทางด้ านความต้ องการพื ้นฐาน นันทนาการ และอื่นๆ
เครื่ องจักร รวมทังการให้
คื อ กิ จ กรรมที่ ร วมกระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นเมื อ ง ฉะนั น้ การขยายเมื อ งและการกลายเป็ นเมื อ ง
(urbanization) คือเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจกรรมระดับสาม (tertiary section)
ถ้ าพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกระดับแล้ ว จะพบว่า ในแต่ละระดับก็จะมีกิจกรรม
แบบ firm type และแบบ bazaar type ปะปนกันอยู่ กิจกรรมชนิดใดดําเนินการและมีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ แบบทันสมัยก็เป็ นกิจกรรมแบบ firm หรื อแบบทุนนิยม ถ้ าเป็ นกิจกรรมแบบไม่มีระบบ ไม่
เน้ นเรื่ องประสิทธิภาพ มีการลงทุนตํ่าก็เป็ นกิจกรรมแบบ bazaar หรื อเป็ นระบบนอกทุนนิยม ทํา
เองในครอบครัว
นักวิชาการกลุม่ ที่เน้ นเรื่ องทฤษฎีการพึง่ พิง และการพัฒนาของระบบทุนนิยมโลก ชี ้ให้ เห็น
ว่าในประเทศด้ อยพัฒนา กิจกรรมแบบครอบครัวได้ มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมแบบทุนนิยม เห็นได้
ชัดจากการที่คนงานโรงงานซึง่ เป็ นส่วนของระบบทุนนิยม จําต้ องพึง่ พาพ่อค้ า แม่ค้า หาบเร่ ซึง่ เป็ น
กิจกรรมแบบครอบครัวเพื่อเลี ้ยงปากเลี ้ยงท้ อง เพราะอาหารจากหาบเร่ ราคาถูกกว่าอาหารจาก
ร้ านอาหารหรื อซูเปอร์ มาเก๊ ตในระบบทุนนิยม นอกจากนี ้ ยังพบว่าคนงานในโรงงานในระบบทุน
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นิยมก็อาจถูกออกจากงาน แล้ วเปลี่ยนมาขายของหาบเร่ได้ เหมือนกัน ความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน
ของระบบทุน นิ ยมและระบบนอกทุนนิ ยมเป็ นปรากฎการณ์ ของประเทศด้ อยพัฒนาซึ่ง ทฤษฎี
ตะวันตกไม่สามารถอธิบายได้ เนื่องจากในสังคมตะวันตก การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมี
ผลทําให้ เกิดการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็ นอุตสาหกรรม เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรและ
ตายตัว แต่ในประเทศด้ อยพัฒนาการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็ นสังคมอุตสาหกรรมยังไม่
เกิดขึ ้นอย่างถาวร ยังมีการโยกย้ ายระหว่างงานเกษตรกรรมในชนบทกับงานอุตสาหกรรมในเมือง
2.1.4 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์ ประกอบในเชิงพืน้ ที่ของชุมชน
1) นิยามขององค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ของชุมชน
M.R.G.Conzen (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 18) ได้ กล่าว่า องค์ประกอบเชิง
พื ้นที่ของชุมชน คือ สภาพแวดล้ อมทางภายภาย (physical environment) ของชุมชนที่แจกแจง
ออกตามลักษณะต่างๆ อาทิเช่น ลักษณะรู ปทรงและการจัดวางตัวของอาคาร (configuration)
พื น้ ที่ ว่ า งสาธารณะ โครงข่ า ยทางสัญ จรต่า งๆ ความหนาแน่ น ของมวลอาคารและพื น้ ที่ ว่ า ง
ตลอดจนการใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็ นต้ น องค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชนที่แตกต่างกันมี
ผลโดยตรงต่อรู ปแบบและพฤติกรรมการใช้ สอย ตลอดจนเป็ นตัวกํ าหนดรู ปแบบกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนันๆ
้ ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าองค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชนมีนยั ยะ
สัมพันธ์กบั สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยสมลัก ษณ์ บุญณรงค์ (2549) ได้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิ ง พื น้ ที่ ข องชุมชนกระทู้
จังหวัดภูเก็ต และไดสรุปลักษณะรูปแบบองค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชนที่มีความหมายสําคัญ ได้
ดังนี ้
ก. รู ปแบบความหนาแน่นของมวลสิ่งปลูกสร้ างที่เป็ นสัดส่วนต่อพื ้นที่ว่าง (urban figure
and ground pattern) หรื อสัดส่วนของพื ้นที่สิ่งก่อสร้ างที่ปกคลุมดินกับพื ้นที่โล่ง โดยมีผล
การศึกษาดังนี ้
(1) สัดส่วนของมวลอาคารและพื ้นที่วา่ ง
ในช่วงที่ 1 (พ.ศ.2431-2520) อาคารบ้ านเรื อนส่วนมากเกาะกลุ่มกันริ มถนนสายวิชิต
สงคราม บริเวณที่มีความหนาแน่นมากของมวลอาคารมากที่สดุ ได้ แก่บริ เวณบ้ านกระทู้ จัดว่าเป็ น
ชุมชนขนาดกลาง ในขณะที่บ้านเก็ตโฮ่ บ้ านสี่กอ และบ้ านทุ่งทอง มีมวลอาคารเกาะกลุ่มกันเบา
บางพื ้นที่ว่างมีอยู่เป็ นจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็ นแหล่งประกอบอาชีพของชุมชน คือพื ้นที่ทําเหมือง
แร่ และพื ้นที่เกษตรกรรม ในระยะต่อมาช่วงที่ 2 (พ.ศ.2521-2530) การทําเหมืองแร่ ภายในชุมชน
กะทู้ได้ ปิดกิจการลง บริ เวณบ้ านเก็ตโฮ่ บ้ านสี่กอ และบ้ านทุ่งทอง กลับมีอาคารบ้ านเรื อนปลูก
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สร้ างกันหนาแน่นมากขึ ้น ขณะที่บ้านกะทู้กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในช่วงเวลาดังกล่าว
เริ่มมีการพัฒนาพื ้นที่ว่างที่เป็ นขุมเหมืองเก่าและพื ้นที่เกษตรกรรมให้ กลับมาใช้ ประโยชน์เป็ นพื ้นที่
พักอาศัยมากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อรองรับกับการเพิ่มขึ ้นของประชากรที่เข้ ามาประกอบอาชีพภายในจังหวัด
ภูเก็ตที่เพิ่มจํานวนมากขึน้ เรื่ อยๆ จนถึงในช่วงที่ 3 (พ.ศ.2531-ปั จจุบนั ) มีอาคารบ้ านเรื อน
หนาแน่นเพิ่มมากขึ ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบ้ านเก็ตโฮ่ บ้ านสี่กอ และบ้ านทุ่งทอง ที่ขยายตัวไป
ยังบริ เวณพื ้นที่ด้านในของถนนสายวิชิตสงครามพัฒนาเป็ นชุมชนบ้ านจัดสรร ห้ องเช่า ที่มีมวล
อาคารขนาดเล็กใหญ่ปะปนกัน ในขณะที่บ้านกะทู้ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ปริ มาณ
ความหนาแน่นของอาคารค่อนข้ างคงที่ ขณะที่พื ้นที่ว่างโดยรอบที่เป็ นขุมเหมืองแร่ เก่า ถูกพัฒนา
นํามาใช้ ประโยชน์ทงเพื
ั ้ ่ออยูอ่ าศัยและการท่องเที่ยวมากขึ ้น
(2) รูปแบบการจัดวางมวลอาคาร
้
วยหลากหลาย
รู ปแบบการจัดวางมวลอาคารภายในชุมชนย่อยทัง้ 4 กลุ่มนันประกอบด้
รูปแบบ สามารถจําแนกออกได้ ดงั นี ้
(ก) เกาะกลุม่ หนาแน่นตามเส้ นทางคมนาคม (ภาพที 2-2) พบในบริ เวณชุมชนเก่าที่มีการ
ตังถิ
้ ่นฐานในช่วงที่ 1 คือบริเวณชุมชนเก่าบ้ านเก็ตโฮ่ (กรมสรรมิตรภูเก็ต) ชุมชนเก่าบ้ านกะทู้ (หน้ า
ศาลเจ้ ากะทู้) ชุมชนเก่าบ้ านสี่กอ (หน้ าศาลเจ้ าหงวดเท่าก้ ง) และชุมชนเก่าบ้ านทุ่งทอง (หน้ าศาล
เจ้ าบ้ านทุ่งทอง) ปรากฎเป็ นมวลอาคารบ้ านเรื อนเกาะกลุม่ กันริ มถนนสายวิชิตสงคราม ขนาดของ
มวลอาคารเล็กใหญ่ปะปนกัน มีการเว้ นพื ้นที่ว่างขนาดเล็กเป็ นที่ว่างระหว่างอาคาร และใช้ พื ้นที่
ลานโล่งของวัดหรื อศาลเป็ นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
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ภาพที่ 2-2 การจัดวางมวลอาคารแบบเกาะกลุม่ หนาแน่นตามเส้ นทางคมนาคม
และสภาพโดยทัว่ ไปภายในชุมชน
ที่มา: (สมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 253)
(ข) เกาะกลุ่มกันอย่างเป็ นระเบียบ (ภาพที่ 2-3) ส่วนมากพบในบริ เวณโครงการบ้ าน
จัดสรรที่มีการจัดสรรพื ้นที่สิ่งก่อสร้ างและถนนอย่างเป็ นสัดส่วนชัดเจน ลักษณะมวลอาคารอาจมี
ขนาดเล็กใหญ่แล้ วแต่ขนาดของโครงการ รู ปแบบการจัดวางเช่นนี ้ ส่วนใหญ่จะแทรกตัวลึกเข้ าไป
จากถนนสายวิชิตสงคราม ซึง่ พบได้ ในทุกพื ้นที่กลุ่มย่อยของชุมชน เช่น โครงการบ้ านอิรวดี (บ้ าน
เก็ตโฮ่) โครงการเลค วิว อพาร์ ทเม้ น (บ้ านกะทู้) โครงการบ้ านจัดสรรสิงห์เทาธานี (บ้ านสี่กอ) และ
โครงการภูเก็ตโกลเด้ น วิลล์ (บ้ านทุ่งทอง) เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2-3 การจัดวางมวลอาคารแบบเกาะกลุม่ อย่างเป็ นระเบียบและสภาพทัว่ ไปภายในพื ้นที่
ที่มา: (สมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 253)
ข. รู ปแบบการสัญจร (transit pattern) คือชนิดหรื อประเภทของการเดินทางสัญจรเพื่อ
เชื่อมโยงกันระหว่างพื ้นที่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(1) ระบบตาราง (grid) เป็ นรูปแบบทางสัญจรที่มีลกั ษณะสี่เหลี่ยมทํามุมต่างๆ ต่อกันจน
กลายเป็ นโครงข่าย (net work) การสัญจรภายในโครงข่ายประเภทนี ้จะทําให้ เกิดการสร้ าง
ทางเลือกที่หลากหลายของเส้ นทาง เพราะทุกเส้ นทางสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ หมด
(2) ระบบวงแหวน (ring / loop) เป็ นทางสัญจรที่มีการเชื่อมต่อกัน 2 ทิศทางสามารถเดิน
ทางเข้ าไปในพื ้นที่หนึง่ และออกมายังอีกบริ เวณหนึง่ ได้ การสัญจรด้ วยโครงข่ายประเภทนี ้ทําให้ การ
สัญจรไปพื ้นที่สว่ นต่างๆ ทังภายในและนอกชุ
้
มชนกับถนนสายหลักเป็ นไปได้ อย่างสะดวก
(3) ระบบถุงแป้ง (cul-de-sace) หรื อแบบฝั กถัว่ (pod development) เป็ นรูปแบบทาง
สัญจรที่แยกตัวออกจากทางสัญจรสายหลักในระบบเมือง มีทางเข้ า-ออกพื ้นที่เพียง 1 เส้ นทาง อีก
ทังบริ
้ เวณปลายสุดของทางสัญจรจะเป็ นปลายตัน (dead end) ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปส่วนอื่นๆ
ได้ และต้ องย้ อนกลับออกมาบริ เวณทางสัญจรสายหลักก่อนเสมอ
ประเภทของทางสัญจรที่เกิดขึ ้นภายในเมืองจะเป็ นตัวสะท้ อนกิจกรรมและกําหนดรูปแบบ
การใช้ สอยที่ดินอาคาร และความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่ว่างภายในพื ้นที่แต่ละย่านของ
เมือง อาทิเช่น รู ปแบบโครงข่ายตารางและแบบวงแหวนจะทําให้ การสัญจรภายในพื ้นที่บริ เวณ
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นันๆ
้ มีความคึกคักของผู้คนที่สญ
ั จรผ่านไปมาและพัฒนากลายเป็ นย่านพาณิชยกรรมของเมือง
เพราะกิจกรรมการซื ้อขายของผู้สญ
ั จรเหล่านัน้ อีกทังอาคารบ้
้
านเรื อนจะเพิ่มความหนาแน่นมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ หากจํานวนผู้สญ
ั จรผ่านมีปริ มาณที่เพิ่มสูงขึ ้น ขณะที่โครงข่ายทางสัญจรแบบถุงแป้ง ซึง่
มักพบได้ ในย่านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะโครงการบ้ านจัดสรรสมัยใหม่ที่ต้องการความเป็ นส่วนตัวสูง
ปราศจากเสียงรบกวนจากการสัญจรในท้ องถนนขนาดใหญ่ ลักษณะเช่นนี ้จะส่งผลให้ ปริ มาณผู้
สัญจรผ่านมีจํานวนน้ อย คนแปลกหน้ ามักไม่ผา่ นเข้ าไปในระบบนี ้มากนัก

ภาพที่ 2-4 เปรี ยบเทียบโครงข่ายการสัญจรระบบตาราง (grid)/ระบบวงแหวน (ring/loop)
และระบบถุงแป้ง (cul-de-sace)
ที่มา: (สมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 26)
ค. รู ปแบบโครงข่ายการเชื่อมต่อและจัดวางของหน่วยพื ้นที่สาธารณะ (urban spatial
configurationally patter) โดยมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ เชื่อมต่อและ
การจัดวางหน่วยพื ้นที่สาธารณะต่างๆ ของเมือง ได้ แก่ ทางสัญจรและพื ้นที่วา่ งสาธารณะต่างๆ
2) วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ของชุมชน
M.R.G.Conzen (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 23) ได้ อธิบายแนวความคิดด้ าน
วิวฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของเมือง (the burgage cycle) โดยการเปรี ยบเทียบ
ผ่า นช่ว งเวลาต่า งๆ ดัง นี ้ ในระยะแรกการพัฒ นาเมื อ งจะมี อ าคารบ้ า นเรื อ นเกาะกลุ่ม บริ เ วณ
เส้ นทางสัญจรเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับพื ้นที่อื่นๆ พื ้นที่ของสิ่งปลูกสร้ างจะยังมีจํานวนที่
ไม่หนาแน่นมากนัก มีพื ้นที่ว่างกระจายตัวอยู่ทวั่ ไปโดยเฉพาะบริ เวณพื ้นที่ที่ไม่ติดกับทางสัญจร
หลัก หลังจากการพัฒนาเริ่ มมีความเข้ มข้ นโดยมีการก่อสร้ างอาคารที่หนาแน่นมากขึ ้นพัฒนาเป็ น
ย่านพาณิชยกรรม หรื อที่อยู่อาศัยที่เกาะตัวอยู่บนถนนทางสัญจรและกระจายตัวไปยังพื ้นที่อื่นๆ
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ข้ างเคียง จนถึงระยะที่ พืน้ ที่ ว่างถูกพัฒนาเป็ นมวลของสิ่งปลูกสร้ างจนเต็มศักยภาพที่พืน้ ที่จะ
รองรับไหว ย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยมีความแออัดของอาคารบ้ านเรื อนจนมีแนวโน้ มที่จะ
กลายเป็ นชุมชนแออัด ถึงระยะสุดท้ ายพื ้นที่มีความเสื่อมโทรม ความเป็ นย่านพาณิชกรรมและที่อยู่
อาศัยเริ่ มลดบทบาทลง ความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่ว่างลดลงอย่างรวดเร็ ว เพราะจาก
การรื อ้ ย้ ายสิ่งปลูกสร้ าง บ้ างก็ถูกปล่อยทิ ้งร้ าง หรื อกลายเป็ นชุมชนแออัดด้ วยมวลของอาคารที่
หนาแน่นมากเกินไป ทังนี
้ ้ก็เพราะพื ้นที่ว่างสําหรับการพัฒนาถูกนําไปใช้ จนหมดและเข้ าสู่สภาวะ
ตกตํ่าในที่สดุ

ภาพที่ 2-5 แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชน (the burgage cycle)
ที่มา: (สมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 24)
โดยสมลักษณ์ บุญณรงค์ (2549)ได้ กล่าวว่า จากแนวความคิดของ Conzen ทําให้ เห็น
วิวฒ
ั นาการการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของเมืองและความสัมพันธ์ กนั ขององค์ประกอบเชิงพื ้นที่ใน
รู ปแบบต่างๆ คือการใช้ ประโยชน์ ที่ดินและอาคาร โครงข่ายการสัญจร ความหนาแน่นของมวล
อาคารกับพื ้นที่ว่าง ปั จจัยหลักที่ทําให้ เกิดวิวฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงตามแนวความคิดของ
Conzen นี ้ก็คือ ความต้ องการสนองการใช้ ที่ดินภายในเมืองให้ เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางด้ าน
เศรษฐกิจมากที่สดุ ถึงแม้ ในระยะหลังเมืองจะตกอยู่ในสภาวะถดถอย เพราะการพัฒนาอย่างเต็ม
กําลังและใช้ พื ้นที่ว่างในเมืองจนหมด แต่ก็จะมีการย้ ายศูนย์กลางของเมืองออกไปในพื ้นที่อื่น ที่มี
พื น้ ที่ ว่ า งและทรั พ ยากรมากกว่ า จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื น้ ที่ ดัง กล่า ว มี
วิวฒ
ั นาการที่เป็ นลําดับขันตอนและมี
้
ความสัมพันธ์ กันกับปั จจัยหลายด้ าน การศึกษาที่มุ่งเน้ น
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะทําให้ ผ้ ศู กึ ษาสามารถ
เข้ าใจถึงหลักเกณฑ์ ปั จจัยที่ เป็ นเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งสามารถคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นภายในอนาคตได้ อีกด้ วย
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Carmona (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 25) ได้ ศกึ ษาวิวฒ
ั นาการและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชน โดยอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่
ควบคู่ไปกับโครงข่ายการสัญจร กิจกรรมการใช้ ที่ดินและอาคารของเมือง โดยแนวทางการศึกษา
ของ Carmona ได้ ให้ ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายทางสัญจรเป็ นหลัก เพราะโครงข่าย
การสัญจรจะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการใช้ สอยของสภาพบริ เวณพื ้นที่โดยรอบ Carmona ยัง
กล่าวต่ออีกว่า โครงข่ายสัญจรนัน้ เป็ นพื ้นที่ทางสังคมอีกรู ปแบบ ที่มีการพบปะของผู้คนที่มาทํา
กิจกรรมในบริ เวณพื ้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะการสัญจรของคนเดินเท้ านัน้ มีความพิเศษกว่าการ
สัญจรโดยรถยนตื เพราะสภาพแวดล้ อมของการเดินเท้ าสร้ างให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ กันระหว่าง
บุคคลได้ อีกทังในบริ
้
เวณพื ้นที่ที่มีผ้ คู นมาพบปะมากหน้ าหลายตา ยังสามารถพัฒนาให้ มีศกั ยภาพ
เป็ นย่านพาณิชยกรรมของเมืองต่อไป เนื่องจากอาศัยประโยชน์จากผู้คนที่สญ
ั จรผ่าน ซึง่ ตรงข้ าม
กับการเดินทางโดยใช้ รถยนต์ที่โอกาสของการสร้ างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างเส้ นทางมีน้อย คือ
ในช่ ว งแวะหยุด รถ ทัง้ นี เ้ พราะการเดิน ทางโดยรถยนต์ นัน้ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ พื น้ ที่ ป ลายทาง
มากกว่า
3) การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ของชุมชน มีรายละเอียดดังนี ้
ก. การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และอาคาร
Conzen (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุณณรงค์, 2549: 28) ได้ อธิบายถึงรูปแบบการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ และอาคาร (landuse and buildinguse pattern) ว่าเป็ นการศึกษาถึงกิจกรรมการใช้ สอยของ
มนุษย์บนผืนดินหรื ออาคารนัน้ ซึง่ จะชี ้ให้ เห็นถึงลักษณะการรวมกลุม่ หรื อกระจายตัวของกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น การเชื่อมโยงของกิจกรรมการใช้ สอยที่เกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน หรื ออาจเกิดความ
ขัดแย้ ง กัน การวิ เคราะห์ เ มืองผ่านการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินและอาคารจะแสดงให้ เห็น ถึง รู ปแบบ
(pattern) ของกิจกรรมของความเป็ นย่านในแต่ละพื ้นที่ เช่นย่านพาณิชยกรรม ย่านพักอาศัย ย่าน
สถานที่ราชการ ย่านอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
ข. การวิเคราะห์รูปแบบความหนาแน่นของมวงอาคารต่อพื ้นที่วา่ ง
Rowe และ Koetter (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 29) ได้ อธิบายหลักการ
วิเคราะห์รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่วา่ ง โดยใช้ ทฤษฎีภาพและพื ้น (figure and
ground pattern theory) ว่าเป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสิ่งก่อสร้ างที่ปกคลุม
ดินที่เห็นเป็ น “ภาพ” (figure) และพื ้นที่ว่างระหว่างมวลสิ่งปลูกสร้ างนัน้ หรื อ “พื ้น” (ground) เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถอธิ บ ายถึ ง รู ป ลัก ษณะของมวลสิ่ง ปลูก สร้ างกับ พื น้ ที่ ว่ า งของเมื อ ง ความ
แตกต่า งของขนาดการกระจายตัว ของมวลสิ่ ง ปลูก สร้ างและพื น้ ที่ ว่ า ง วัต ถุป ระสงค์ ข องการ
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง “ภาพ” และ “พื ้น” ในลักษณะกายภาพของพื ้นที่เช่นนี ้ เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจในการมองเห็ น ลักษณะการกระจายตัวของเมือง โดยสามารถแยกแยะความเห็ น
“ย่าน” ที่มีลกั ษณะเฉพาะทางกายภาพที่แตกต่างกันออกจากเมืองได้
การวิเคราะห์โดยการมองจาก “ภาพ” และ “พื ้น” (figure and ground) จะทําให้ เห็น
รู ปแบบ (pattern) ระหว่างพื ้นที่ว่างที่เป็ นแนวของถนน พื ้นที่เปิ ดโล่งที่เป็ นสาธารณะและส่วน
บุคคล การกระจุกตัวและกระจายตัวของเมือง การจัดวางตําแหน่งของกลุ่มอาคารกับพื ้นที่ว่างทํา
ให้ เกิดกลุม่ ย่านของเมืองที่มีลกั ษณะเด่นชัดขึ ้น ซึง่ มักเรี ยกว่า “เนื ้อเมือง” (urban fabric)

ภาพที่ 2-6 การเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงมวลอาคารต่อพื ้นที่วา่ ง (figure and ground)
ที่มา: (สมลักษณ์ บุญณรงค์, 2552: 348)
4) ความสัมพันธ์ ของการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมของชุมชน
Conzen (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 32) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่
นัน้ เป็ นผลสรุ ปของการตอบสนองทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ภายในชุมชน ซึ่งเป็ นสามปั จจัย
หลักที่ผลักดันและสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง
Hillier และ Hanson (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 32) กล่าวว่าการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพื น้ ที่ ได้ รับอิทธิ พลมาจากความเชื่อ วัฒนธรรม การใช้ สอย เศรษฐกิ จ และ
ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศของแต่ล ะพื น้ ที่ ทัง้ นี ก้ ็ เ พื่ อประโยชน์ ใ นการปรั บตัว ให้ เ ข้ า กับ สถานการณ์
ปั จจุบนั ตลอดจนยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อการดํารงชีวิตได้ อย่างปกติสุข และได้ กล่าว
เพิ่มเติมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมของชุมชนต่ออีกว่าเป็ นไปอย่างเกี่ ยวเนื่องกัน ซับซ้ อน และมีเงื่อนไข หรื ออีกนัยหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่นนั ้ เป็ นความสอดคล้ องและเป็ นผลสรุปรวบยอดของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ทางเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน โดยแสดงออกผ่านลักษณะทางกายภาพที่เป็ นรู ปธรรมสามารถ
มองเห็นและจับต้ องได้
อภิรดี เกษมสุขและสรายุทธ ทรัพย์สขุ (อ้ างถึงในสมลักษณ์ บุญณรงค์, 2549: 33) กล่าว
สรุ ปว่า การเปลี่ยนแปลงเชิ งพืน้ ที่ เป็ นปั จจัยหนึ่งซึ่งสามารถแสดงให้ เห็ นถึงลักษณะเมื องและ
้ นผลมาจากนานา
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของเมืองหรื อย่านหนึ่งๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดนันเป็
ปั จ จัย ทัง้ สภาพเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม และการเมื อ งการปกครอง เพี ย งแต่ผ ลของการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ นัน้ เป็ นบทสรุ ปของปั จจัยต่างๆ ดังที่ กล่าวมาแล้ ว หากทํ าการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงเชิ งพื น้ ที่ อย่างแท้ จริ งแล้ วจะสามารถสร้ างความเข้ าใจเมื องในแง่ของปั จจัยและ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เพื่ อ สามารถวางแผนรองรั บ และแก้ ปั ญหาการเจริ ญ เติ บ โตและการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตได้
2.1.5 นโยบายจากภาครัฐที่ส่งผลต่ อพืน้ ที่ศึกษา
1) แผนงานพัฒนาพืน้ ที่บริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)
ภาคตะวันออกนับว่าเป็ นภาคที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ภาคอื่นๆ ของประเทศ ดังจะเห็นได้ ว่าผลผลิตรวมของภาคในปี 2522 มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 13.4
ของผลผลิตรวมของประเทศ และมีอตั ราการขยายตัวในช่วงปี 2519 – 2522 ร้ อยละ 12.4 ต่อปี สูง
กว่าของประเทศและภาคอื่นๆ ทัง้ หมด สาขาการผลิตที่มีสดั ส่วนสูงสุดในการผลิตของภาค คือ
สาขาอุตสาหกรรม สูงถึงร้ อยละ 30.8 ของผลผลิตรวมของภาค ทังนี
้ ้ เนื่องจากภาคตะวันออกมีข้อ
ได้ เปรี ยบเทียบในด้ านแหล่งที่ตงั ้ คืออยู่ไม่ห่างไกลจากกรุ งเทพมหานครมากนัน้ และมีพื ้นที่ติดต่อ
เชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็ นแหล่งที่มาของแรงงานและวัตถุดบิ หลายอย่างและติด
้
นออกมีปัจจัยพื ้นฐาน
กับอ่าวไทยอันเป็ นช่องทางเข้ าออกที่สําคัญของสินค้ า นอกจากนันภาคตะวั
ค่อนข้ างสมบูรณ์ คือ มีโครงข่ายด้ านคมนาคมและสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี มีท่าเรื อนํา้ ลึกและเป็ น
ประตูที่ จ ะนํ า ก๊ าซธรรมชาติ ขึ น้ บก เป็ นต้ น สิ่ ง เหล่ า นี ไ้ ด้ จูง ใจให้ เ อกชนเข้ า มาลงทุ น พัฒ นา
้
ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่หลายประเภท
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทังขนาดเล็
จากสภาพภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจที่เอื ้ออํานวยต่อการพัฒนาดังกล่าวข้ างต้ น รัฐบาลจึง
ได้ กําหนดนโยบายที่จะพัฒนาพื ้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก อันได้ แก่จงั หวัดชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา เนื ้อที่ประมาณ 8.3 ล้ านไร่ และประชากร 1.6 ล้ านคน ให้ เป็ นศูนย์กลาง
ความเจริ ญ และแหล่ง ที่ ตัง้ ของอุต สาหกรรมหลัก ของประเทศในอนาคตโดยพิ จ ารณาจากข้ อ
ได้ เปรี ยบที่พื ้นที่ 3 จังหวัดนี ้เป็ นที่ตงท่
ั ้ าเรื อนํ ้าลึก สนามบินอู่ตะเภา พลังงานจากก๊ าซธรรมชาติ
และโครงข่ายกิจการขันพื
้ ้นฐานอื่นๆ ที่สมบูรณ์กว่าพื ้นที่ในภาคอื่นๆ
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1. สาระสําคัญของการพัฒนา ระยะที่ 1 (2524-2537)
ก. นโยบายหลัก
วัตถุประสงค์
(1) กระจายความเจริ ญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุ งเทพมหานครสู่พื ้นที่
บริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกอย่างเป็ นระบบ
(2) เพิ่มประสิทธิภาพในการค้ าขายแข่งขันกับตลาดโลก
พืน้ ที่เป้าหมาย
กํ า หนดให้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณระหว่ า งสัต หี บ –
เขตเทศบาลเมื อ งระยอง เนื อ้ ที่
ทังสิ
้ ้นประมาณ 123,750 ไร่ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่ทนั สมัยและเป็ นที่ตงของ
ั ้ “อุตสาหกรรมหลัก”
เช่น อุตสาหกรรมแยกก๊ าซ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมโซดาแอช อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้ า อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี เป็ นต้ น โดยยึดหลักว่าอุตสาหกรรมหลักที่มีการนําวัตถุดิบเข้ าและ
ส่งผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปออกไปเป็ นจํานวนมากจะให้ ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ท่าเรื อสัตหีบมากที่สดุ นอกจากนันได้
้
กําหนดให้ พื ้นที่บริ เวณแหลมฉบัง เนื ้อที่ประมาณ 2,800 ไร่ เป็ นแหล่งที่ตงอุ
ั ้ ตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมด้ วย
พื ้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กําหนดเป็ นเมืองท่าสมัยใหม่ของประเทศที่มีท่าเรื อนํ ้าลึก
มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็ นที่ตงของอุ
ั้
ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีปัญหา
มลพิษ
พื ้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็ นบริ เวณที่ท่อก๊ าซธรรมชาติ ขึ ้นที่นี่ กําหนดให้ เป็ น
เมืองอุตสาหกรรมโดยระยะแรกจะเป็ นอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบ และระยะ
ต่อไปจะมีอตุ สาหกรรมต่อเนื่องเกิดตามมาอีกเป็ นจํานวนมาก
กลยุทธการพัฒนา
พัฒนาท่าเรื อนํ ้าลึกควบคูไ่ ปกับการจัดตังนิ
้ คมอุตสาหกรรม เพื่อลดต้ นทุนการผลิตของ
สินค้ าไทย ให้ สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
พัฒนาชุมชนใหม่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริ การทางสังคมอย่างพร้ อมมูลซึ่งไม่
เพียง แต่จะรองรับแรงงานเท่านัน้ หากจะสามารถนําครอบครัวมาอาศัยอยู่ได้ อย่างถาวร และมี
การควบคุมสภาวะสิง่ แวดล้ อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับอนาคต
มาตรการการพัฒนา
1.กําหนดการใช้ ประโยชน์ ท่ ีดนิ บริเวณพืน้ ที่เป้าหมาย โดยเร่ งดําเนินการวางผังและ
ั ้ ตสาหกรรมหลัก และเมืองใหม่ คือบริ เวณระหว่างสัต
จําแนกขอบเขตพื ้นที่ที่จะใช้ เป็ นแหล่งที่ตงอุ
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หีบและเขตเทศบาลเมืองระยอง ให้ สอดคล้ องกับบริ การขันพื
้ ้นฐานต่างๆ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนา
ต่อไปทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
กล่าวคือ
(1) ระยะสัน้ เร่ งวาง “นโยบายเค้ าโครงการใช้ ที่ดิน” เพื่อกํานหดแหล่งที่ตงอุ
ั ้ ตสาหกรรม
หลักแต่ละประเภทที่รัฐมีจดุ มุ่งหมายส่งเสริ มให้ เอกชนมาลงทุนในบริ เวณพื ้นที่เป้าหมาย ตลอดทัง้
ั้
องและแหล่งสาธารณูปโภคที่สําคัญ เพื่อเป็ นแนวทางหลักในการประสานการ
กําหนดที่ตงของเมื
ลงทุนของเอกชนและของรัฐให้ ดําเนินไปในทิศทางที่สอดคล้ องกัน และให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ลงทุนพัฒนาโดยเฉพาะในด้ านการจัดโครงข่ายบริ การขันพื
้ ้นฐานที่จําเป็ นต่อการพัฒนาเมืองใหม่
และการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก และกําหนดมาตราการพิเศษที่ จะควบคุมระดับราคาที่ดินให้
เป็ นไปในลัก ษณะที่ จ ะสนับ สนุ น การลงทุ น อย่ า งสมเหตุส มผล โดยอาจรวมถึ ง การจัด ให้ มี
งบประมาณพิเศษเพื่อการจัดหาที่ดนิ สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้ วย
(2) ระยะยาว วางผังเมืองรวมของพื ้นที่เป้าหมาย โดยยึด “นโยบายเค้ าโครงการใช้ ที่ดิน”
เป็ นหลักและประกาศเป็ นกฎหมายในการควบคุมการใช้ ที่ดิน เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับดําเนินงาน
ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่นในด้ านวางผังเมืองเฉพาะในขัน้
ต่อไป
2. กําหนดมาตรการจูงใจให้ เอกชนลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก โดยรัฐจะต้ อง
พิจารณากําหนดมาตรการดังนี ้
(1) ส่งเสริ มการลงทุนโครงการอุตสาหกรรมหลัก โดยกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้
สิทธิ ประโยชน์ ด้านภาษี และกํ าหนดสัดส่วนของการร่ วมลงทุนระหว่างรั ฐและเอกชนในแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน
(2) ระดมแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมของ
ภาคเอกชนในพื ้นที่เป้าหมาย
(3) ตังหน่
้ วยงานหรื อองค์กรพิเศษขึ ้น เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางประสานนโยบายด้ านการ
ลงทุน และลดความล่า ช้ า ของระบบราชการ เพื่ ออํ า นวยให้ ก ารลงทุน ของภาคเอกชนมี ค วาม
คล่องตัวยิ่งขึ ้น
3. จัดหาบริ การขัน้ พืน้ ฐานที่จะสนับสนุ นอุตสาหกรรมหลักต่ างๆ โดยปรับปรุ ง
โครงสร้ างพื ้นฐานที่สําคัญๆ เช่น
(1) ท่ าเรื อนํา้ ลึก ขยายท่าเรื อพาณิชย์สตั หีบภายในเขตที่กําหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกา
โดยการขยายท่าเทียบเรื อเพิม่ ขึ ้นเป็ น 9 เท่า เพื่อบริการสินค้ าได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 8 ล้ านตัน/ปี รวมทัง้
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ปรับปรุงร่องนํ ้าหน้ าท่าให้ มีความลึกเพื่อให้ เรื อขนาด 120,000 ตันเข้ าออกได้ สะดวก สามารถ
ให้ บริการสินค้ ากองเป็ นหลัก และสินค้ าทัว่ ไปด้ วย
(2) นํา้ ศึกษาสํารวจและออกแบบก่อสร้ างท่อส่งนํา้ ดิบจากอ่างนํ า้ ดอกกรายไปยัง
มาบตาพุดให้ เสร็ จในปี 2526 และถึงสัตหีบในปี 2528 โดยให้ สามารถส่งนํ ้าได้ อย่างน้ อยประมาณ
60 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี เร่งก่อสร้ างอ่างเก็บนํ ้าหนองปลาไหลและบ้ างบึงในปี 2526 อ่างเก็บนํ ้า
คลองหลวงในระยะต่อไป พร้ อมทังวางแผนการใช้
้
นํ ้าในอนุภาคฯ และสํารวจความเหมาะสมแหล่ง
นํ ้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นบริเวณลุม่ นํ ้าใกล้ เคียงเพื่อเตรี ยมการสําหรบัการพัมนาในอนาคต ส่วนแหลมฉบัง
นันจะนํ
้ านํ ้าจากหนองค้ อ ศรี ราชา มาที่แหลมฉบังให้ ทนั ภายในปี 2526
(3) ถนน ศึกษาประมาณจราจรระหว่างสัตหีบ – ระยอง เพื่อวางแผนปรับปรุง ขยาย และ
สร้ างทางหลวงเพิ่มขึ ้นให้ สอดคล้ องกับทางรถไฟ ท่าเรื อ และการขยายตัวของอุตสาห-กรรมและ
ชุมชนในอนาคต
(4) รถไฟ ศึกษาและสํารวจเพื่อกําหนดแนวทางการก่อสร้ างทางรถไฟสายสัตหีบ –
ระยอง และก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จในปี 2527 นอกจากนีจ้ ะต้ องศึกษาสํารวจเส้ นทางเชื่อมสาย
ตะวันออกเข้ ากับสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง รวมทังเร่
้ งรัดการก่อสร้ างเพื่อให้
แล้ วเสร็จภายในปี 2528
(5) ไฟฟ้า ก่อสร้ างสายส่งและสถานีย่อยให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม
และชุมชนศูนย์กลาง โดยเร่งก่อสร้ างสายส่ง 230 เควี. จากอ่าวไผ่ – ระยอง ให้ แล้ วเสร็จในปี 2526
(6) สื่อสาร วางแผนและก่อสร้ างชุมสายโทรศัพท์ และโทรพิมพ์ให้ สอดคล้ องกับการ
พัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมและชุมชนศูนย์กลาง
4. จัดบริเวณด้ านการพัฒนาแรงงานฝี มือ และสุขอนามัย เพื่อสนับสนุนการลงทุน
ของเอกชน ดังนี ้
(1) พัฒนาแรงงานฝี มือ โดยกรมแรงงานต้ องปรับปรุ งแนวการฝึ กอบรม “สถาบัน
ฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน” ที่ชลบุรีให้ มีคณ
ุ ภาพและปริ มาณตรงกับความต้ องการของโรงงานในระยะ
สัน้ และกรมอาชี ว ศึ ก ษาต้ อ งปรั บ หลัก สู ต รและแนวการสอนของ “โรงเรี ย นหรื อ วิ ท ยาลัย อาชีวศึกษา” ในพื ้นที่นี ้ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการด้ านอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ ้นในระยะต่อไป
หรื อขอความร่ วมมือจากเอกชนที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้ เป็ นผู้ฝึกอบรมหรื อให้
ทุนอุดหนุนในการดําเนินงานดังกล่าว
(2) คุ้มครองป้องกันสุขภาพอนามัยผู้ใช้ แรงงาน โดยจัดตัง้ “ศูนย์หรื อสถาบันอาชีวอ
นามัย” ขึ ้น เพื่อทําหน้ าที่ในการอบรมให้ ความรู้ แก่แรรมการโรงงานต่างๆ ให้ ร้ ู จกั รักษาสุขภาพ
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อนามั ย และรู้ จั ก ป้ องกั น อั น ตรายจากสารเคมี แ ละเครื่ อ งจั ก รกลโรงงาน ตลอดจนให้ การ
รักษาพยาบาลกรรมกรโรงงานที่เจ็บป่ วย
5. กําหนดมาตรการควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้ อมเป็ นพิษและความเสื่อมโทรมของ
ดิน โดยให้ มีการศึกษาวิจยั เพื่อกําหนดมาตรการ เงื่อนไขและโครงการดําเนินการที่จําเป็ นเพื่อใช้
ควบคุมสภาวะแวดล้ อมเป็ นพิษจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมซึง่ มีผลกระทบต่อการตังถิ
้ ่นฐาน
และการอนุรักษ์ พื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเล นอกจากนันให้
้ ส่งเสริ มการปลูกไม้ ยืนต้ น เช่น ยางพารา
และไม้ ผลแทนการปลูกพืชไร่ ในบริ เวณที่เป็ นแหล่งต้ นนํ ้าลําธารที่สําคัญ เพื่อเป็ นการชะลอความ
เสื่อมโทรมของดิน ตลอดจนเป็ นการอนุรักษ์ แหล่งนัน้ ซึง่ มีอยูค่ อ่ นข้ างจํากัดในภาคนี ้
6. จัดทําแผนแม่ บทการพัฒนาพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก โดยศึกษาถึง
ผลสะท้ อนและความเชื่อมโยงของการพัฒนาฯ ที่จะมีต่อระบบชุมชนภายในพื ้นที่และภายในภาค
ตลอดจนความสอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เพื่อให้ เป็ น
กรอบหลักในการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก ให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบาย
ของรั ฐในอันที่ จะพัฒนาพื น้ ที่ นีใ้ ห้ เ ป็ นแหล่งอุตสาหกรรมหลักและเมื องใหม่นอกเหนื อไปจาก
กรุ งเทพฯ และเพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญในส่วนภูมิภาคที่สามารถรองรับและกระจายผล
การพัมนาไปสูช่ นบท
ในการจัดทําแผนแม่บทได้ ว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษาเข้ ามาดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทําแผน
แม่บท ซึง่ สาระสําคัญของการศึกษาจะให้ ข้อเสนอแนะด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) นโยบายและลู่ทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึง่
จะมีผลต่อการใช้ วตั ถุดิบและแรงงานที่มีอยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้ อม
ทังเสนอแนะมาตรการที
้
่จะชักจูงเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมให้ มาลงทุน
(2) แผนงานของการพัฒนากิจกรรมขันพื
้ ้นฐานด้ านเศรษฐกิจและสังคมที่จําเป็ นต่อการ
พัฒนาพื ้นที่นี ้ โดยคํานึงถึงการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างพื ้นฐานฯ ที่มีอยู่แล้ วให้ มีประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ยังศึกษาถึงความเหมาะสมด้ านวิศวกรรม และการลงทุนของโครงการใหม่ที่
จําเป็ นต่อการพัฒนาพื ้นที่ด้วย
(3) รูปแบบการใช้ ที่ดนิ ของพื ้นที่นี ้เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองอย่าง
เป็ นระบบที่มีความสอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ
(4) ลูท่ างการแก้ ปัญหาด้ านสภาวะแวดล้ อมของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะมีผลกระทบ
ต่อกิจกรรมท่องเที่ยวและประมง
(5) การจัดรูปองค์กรบริหารงานระดับภาคที่จําเป็ นต่อการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณนี ้
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แผนการและโครงการ
แผนการที่สําคัญมี 8 แผนการ รวมโครงการทังสิ
้ ้นจํานวน 30 โครงการด้ วยกัน คือ
(1)
แผนการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้ แก่ โครงการส่งเสริ มให้ เอกชนลงทุนด้ าน
อุต สาหกรรมขนาดย่ อ มและขนาดกลางที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามลพิ ษ บริ เ วณแหลมฉบัง และ
โครงการอุตสาหกรรมหลักต่างๆ บริ เวณหนองแฟบ – มาบตาพุด เช่น โซดาแอช ปุ๋ยเคมี เหล็กและ
เหล็กกล้ า เป็ นต้ น
(2) แผนพัฒนาโครงข่ ายบริ การขัน้ พืน้ ฐาน เช่ น โครงการพัฒนาท่าเรื อพาณิชย์สตั หีบ
และโครงการวางท่อนํ ้าดิบจากอ่างเก็บนํ ้าดอกรายไปยังมาบตาพุดและสัตหีบ เป็ นต้ น
(3) แผนการพัฒนาแรงงาน ได้ แก่ โครงการส่งเสริ มการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานฝี มือใน
กิจกรรมอุตสาหกรรม
้ นย์ หรื อสถาบันอาชีวอนามัยในเมือง
(4) แผนการสาธารณสุข ได้ แก่ โครงการจัดตังศู
ใหม่
(5) แผนการพัฒนาเมือง ได้ แก่ โครงการพัฒนาเมืองหลักชลบุรี เมืองรองระยองและ
ฉะเชิงเทรา และโครงการพัฒนาเมืองใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
(6) แผนการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ โครงการฟื น้ ฟูสภาพ
ป่ าเสื่อมโทรมบริ เวณแหล่งต้ นนํา้ ลําธาร และโครงการควบคุมสภาวะแวดล้ อมเป็ นพิษจากการ
ประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
(7) แผนการปรั บปรุ งความเสื่อมโทรมของดินและการผลิตทางการเกษตร ได้ แก่
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ ยืนต้ น
(8) แผนการศึกษาเพื่อวางแผนแม่ บท ได้ แก่ โครงการศึกษาเพื่อวางแผนแม่บทของ
พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก และโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมทางวิศวกรรมของ
โครงการที่ได้ กําหนดไว้
สรุ ปประเด็น
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาพื ้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก จะมีปัญหาและ
ข้ อจํากัดในพื ้นที่ที่จะต้ องแก้ ไข 3 ประการ คือ
(1) การขาดแคลนนํา้ เพื่อใช้ ในการอุปโภคบริ โภค สําหรับแหล่งอุตสาหกรรมและ
ชุมชนใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ เนื่องจากแหล่งนํ ้าที่มีอยู่ในปั จจุบนั มีจํานวนน้ อย ประกอบ
กับพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเหมาะสมกับการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งนํ ้าขนาดใหญ่มีน้อยมาก
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(2)
ปั ญหาการเวนคือที่ดิน เพื่อการพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมในบริ เวณพื น้ ที่ ที่
คณะรัฐมนตรี ได้ กําหนดให้ เป็ นแหล่งที่ตงอุ
ั ้ ตสาหกรรมหลัก เนื่องจากระดับราคาที่ดินในบริ เวณ
ดังกล่าวได้ เพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วหลายเท่าตัว
(3) การพัฒนาพืน้ ที่ 3 จังหวัดนี ้ จะต้ องคํานึงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมการ
พัฒนาระหว่ างพืน้ ที่กับภาคตะวันออกทัง้ หมด และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตลอดทัง้
กรุ งเทพมหานคร คือจะต้ องให้ มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็ น
ภาคที่มีขนาดใหญ่และฐานะเศรษฐกิจล้ าหลังที่สดุ ขณะเดียวกันการพัฒนาภาคตะวันออกจะต้ อง
เป็ นฐานรองรับความเจริ ญทางเศรษฐกิจที่จะกระจายออกจากกรุ งเทพฯ ในอนาคตตามนโยบาย
การกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพฯ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ด้ วย
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ภาพที่ 2-7 แสดงแผนที่โครงการพัฒนาบริการพื ้นฐานทางเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ที่มา : (สํานักพัฒนาพื ้นที่, 2552)
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ข. ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ จากการพัฒนาระยะที่ 1
(1) การพัฒนาระยะที่ 1 ทําให้ เศรษฐกิจของพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะระหว่างปี 2533-2535 มีการลงทุนด้ านอุตสาหกรรมและบริ การ
ตลอดจนการจ้ างงานสูงเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ มาก ส่งผลให้ ราคาที่ดินและความต้ องการ
ด้ านบริ การพื ้นฐานมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วจนเกิดปั ญหาสภาพคอขวดขึ ้นในหลายด้ านซึง่ เป็ น
ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ และความเชื่อมัน่ ของ นักลงทุนที่จะตัดสินใจมาลงทุนในพื ้นที่บริ เวณ
ชายฝั่ งทะเลตะวันออก
(2) ระหว่างปี 2535-2536 อัตราการขยายตัวของการลงทุนอุตสาหกรรมในพื ้นที่บริ เวณ
ชายฝั่ งทะเลตะวันออกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมเบาที่มีการจ้ างงานสูง เริ่ ม
ลดลงโดยเฉพาะชลบุรีและระยอง เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่จงั หวัดอื่น ๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร
เช่น ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา และราชบุรี สาเหตุจาก
- ที่ดนิ บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกมีราคาสูงกว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 500,000 บาท/ไร่
- ขาดแคลนแรงงานฝี มือ โดยเฉพาะวิศวกร ช่างฝี มือ นักวิทยาศาสตร์ และต้ นทุนแรงงาน
ไร้ ฝีมือสูงกว่าพื ้นที่อื่นประมาณร้ อยละ 10-30
- ต้ นทุนค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยเฉพาะค่านํ ้าประปามีราคาสูงกว่าประมาณ
ร้ อยละ 30-40
(3) นอกจากนี ้ในระยะที่ผ่านมา พื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกยังคงทําหน้ าที่เป็ น
เพี ย งเมื อ งบริ วารของกรุ งเทพมหานครเท่ า นั น้ ยั ง ต้ องพึ่ ง พาการพั ฒ นาเชื่ อ มโยงกั บ
กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 2-8 แสดงพื ้นที่เป้าหมายของแผนพัฒนาในระยะที่ 1
ที่มา: (สํานักพัฒนาพื ้นที่, 2552)
2. การพัฒนาในระยะที่ 2
ก. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
(1) เปิ ดพื ้นที่ตอนใน เชื่อมโยงการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก เข้ าสู่พื ้นที่
ตอนใน โดยเฉพาะพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศภูมิภาคอินโดจีน
(2) กระตุ้นให้ เป็ นฐานเศรษฐกิจใหม่และฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีสูง
พร้ อมทังเปิ
้ ดตลาดการค้ าไปสูภ่ มู ิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริ กา และยุโรป โดยอาศัยการ
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ขนส่งทางอากาศเชื่อมโยงกับรู ปแบบการขนส่งอื่น ๆ เช่น ถนน รถไฟ และท่าเรื อ ในรู ปแบบของ
การขนส่งต่อเนื่อง Intermodel Transportation
(3) พัฒนาแหล่งนํ ้าและระบบจําหน่าย พัฒนาระบบการผลิตนํ ้าดิบ นํ ้าประปา และระบบ
จําหน่ายนํ ้า ให้ เอื ้ออํานวยต่อการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกในระยะยาว
(4) พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางสังคม พัฒนาระบบชุมชนเมือง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
รองรับการเคลื่อนย้ ายของประชากรและครอบครัว
ข. แผนแม่ บทการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ จดั ทําแผนแม่บทการ
พัฒนาพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 ครอบคลุม พื ้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้ วย
จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ ว นครนายก อยุธยา สิงห์บุรี
และลพบุรี โดยเน้ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิการใน 3 จังหวัด เริ่ มแรก ได้ แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง ให้ เป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมพื ้นฐานและอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีสงู ขึ ้นที่สมบูรณ์
แบบก่ อน พร้ อมทัง้ พัฒ นาโครงข่า ยคมนาคมขนส่งและบริ การพื น้ ฐานเชื่ อ มโยงต่อเนื่ องใน 6
จังหวัดใกล้ เคียง นอกจากนี ้ สศช. ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ รับมอบหมายจาก กพอ. ให้
ดําเนินการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการใช้ ที่ดินในพื ้นที่ 7 อําเภอของจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิ ง เทรา เพื่ อรองรั บ การพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ ไม่มี ปัญ หาด้ า นสิ่ง แวดล้ อม พร้ อมทัง้ จัดทํ า
แผนปฏิ บัติก ารพัฒ นาระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานและระบบชุม ชนทัน สมัย รองรั บ การขยายของ
อุตสาหกรรมในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า
2) เขตส่ งเสริมการลงทุน (BOI)
คณะกรรมการได้ แบ่งเขตการลงทุนออกเป็ น 3 เขต ตามปั จจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้ รายได้
และสิง่ อํานวยความสะดวกพื ้นฐาน ของแต่ละจังหวัดเป็ นเกณฑ์ ดังนี ้
- เขต 1 ประกอบด้ วย 6 จังหวัดในส่วนกลาง ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร
- เขต 2 ประกอบด้ วย 12 จังหวัด ได้ แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก
พระนครศรี อยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
- เขต 3 ประกอบด้ วย 58 จังหวัด ให้ ท้องที่ทกุ จังหวัดในเขต 3 เป็ นเขตส่งเสริ มการลงทุน
ค. สิทธิประโยชน์ เขต 2
- ให้ ได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรกึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่ องจักรที่มีอากรขาเข้ าไม่ตํ่า
กว่าร้ อยละ 10
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- ให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 3 ปี และเพิ่มเป็ น 5 ปี หากตังสถาน
้
ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรมหรื อในเขตอุตสาหกรรมที่ได้ รับการส่งเสริ ม ทัง้ นีผ้ ้ ูได้ รับการ
ส่งเสริ มในโครงการที่ มีขนาดการลงทุน ตัง้ แต่ 10 ล้ านบาทขึน้ ไป (ไม่รวมค่าที่ ดินและทุน
หมุนเวียน) จะต้ องดําเนินการให้ ได้ รับใบรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตังแต่
้ วนั เปิ ดดําเนินการ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล 1 ปี
- ให้ ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดบิ หรื อวัสดุจําเป็ นสําหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เป็ นระยะเวลา 1 ปี
ง. กิจการที่ให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ
โครงการที่ได้ รับการส่งเสริมในกิจการประเภทต่อไปนี ้ จะให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ
- กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
- กิจการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการพื ้นฐาน
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและรักษาสิง่ แวดล้ อม
- อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะได้ ประกาศกํ าหนดกิจการหรื ออุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ ประเภท
กิจการที่จะให้ ความสําคัญ เป็ นพิเศษดังกล่าว ให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษี อากร ดังนี ้
- ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรไม่วา่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตใด
- ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี ไม่วา่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตใด
- สิทธิและประโยชน์อื่นให้ ได้ รับตามเกณฑ์ที่ตงในแต่
ั้
ละเขต
2.2 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
2.2.1 แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของชุมชนประมงในอ่ าวไทยฝั่ งตะวันออก
งานวิจยั ของ ลอยหล้ า ชิตเดชะ(2531) ได้ ถึงศึกษาถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ประมง ในจัง หวัด ชลบุ รี แ ละระยอง ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของการท่ อ งเที่ ย วและจากอิ ท ธิ พ ลของ
แผนพัฒ นาพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลตะวัน ออก ซึ่ง ได้ กํ า หนดให้ ช ายฝั่ ง ทะเลทัง้ 2 จัง หวัด เป็ นพื น้ ที่
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เนื่องจากความได้ เปรี ยบทางด้ านที่ตงั ้ ที่อยู่ใกล้ กรุงเทพมหานครและ
เชื่อมต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ โดยสะดวก ใช้ เป็ นจุดขนถ่ายสินค้ าสู่ทะเลโดยรัฐบาลได้
สร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐานรองรั บ เช่นท่าเรื อนํ า้ ลึก ถนน ทางรถไฟ โดยที่มุ่งเน้ นไปยังชุมชนเมือง
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี จ้ ึ ง มุ่ง เน้ น ชุม ชนประมงซึ่ง ได้ ล ดลดบาทลง โดยกํ า หนดทิ ศ ทาง รู ป แบบที่
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เหมาะสมของชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนประมงยังคงสภาพอยู่ได้ สามารถปรับตัวเองให้ อยู่ร่วมกับชุมชน
เมืองและปรับตัวเข้ ากับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจของภาคที่ถกู เปลี่ยนแปลงไปได้
ผลการศึกษาพบว่าการประมงจะมีบทบาทกับชุมชนชายทะเลมาก โดยยังคงเป็ นรายได้
หลักของชุมชน ถึงแม้ ว่าการประมงทะเลในพื ้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าวจะมีแนวโน้ มลดลงเนื่องจาก
ทรัพยากรที่ลดน้ อยลงไปก็ตาม แต่รัฐบาลก็ยงั ส่งเสริมให้ มีการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งทดแทน และความ
ต้ องการของประชาชนท้ องถิ่นส่วนหนึ่งก็ต้องการให้ รัฐส่งเสริ มในด้ านประมงและเพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง
กล่าวโดยสรุ ป ชุมชนประมงในภาคตะวันออกจะคงอยู่ได้ ในอนาคต จากความสําคัญของการผลิต
สินค้ าประมงที่ยงั เป็ นอาหารของประชาชนทังประเทศที
้
่นบั วันจะเพิ่มมากขึ ้น และจากสภาพสังคม
ที่ ช าวประมงส่ ว นใหญ่ จ ะได้ รั บ การศึ ก ษาน้ อย ขาดแคลนเงิ น ทุ น และทั ก ษะในการที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงอาชีพไปประกอบอาชีพอื่น
โดยแนวทางในการพัฒนา จะแก้ ปัญหาทางกายภาพของชุมชนประมง เช่น การใช้ ที่ดิน
การคมนาคม ความเสื่ อ มโทรมของสิ่ง แวดล้ อม ปั ญ หาภูมิ ทัศ น์ ชุม ชน ปั ญ หาสาธารณูป โภค
สาธารณูปการและเพิ่มความสําคัญของชุมชนประมงขึน้ คือ นอกจากจะให้ บริ การเฉพาะกลุ่ม
ชาวประมงและผู้เกี่ยวข้ องแล้ ว จะผลักดันให้ กลุม่ คนภายนอก คือ นักท่องเที่ยวเข้ ามาสัมพันธ์ด้วย
โดยจะอนุรักษ์ ลกั ษณะท้ องถิ่ นทัง้ ทางกายภาพและสังคมของชุมชนประมงไว้ เพื่อผลทางด้ าน
การศึกษา คือ ลักษณะทางสังคม ความเป็ นอยู่ สถาปั ตยกรรมพื ้นบ้ าน วิวฒ
ั นาการของชุมชน เพื่อ
ผลทางเศรษฐกิจคือ ให้ ชาวประมงบางส่วนยังคงประกอบอาชีพประมงได้ ตลอดไป และผลทางการ
ท่องเที่ยว โดยจะพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเสริมด้ วย
รู ปแบบของชุมชนที่เสนอแนะจะแบ่งแยกย่านชุมชนประมงและย่านบริ การออกจากกัน
เนื่องจากลักษณะของชุมชนประมงจะมีการสกปรกตลอดเวลา จากการขนถ่ายสินค้ า สัตว์นํ ้าและ
มีกลิน่ สัตว์นํ ้าอันเกิดจากการทําอุตสาหกรรมพื ้นบ้ าน เช่น ทํากะปิ ตากปลา ตากหอย เป็ นต้ น ย่าน
บริ การจะเป็ นพื ้นที่ให้ บริ การแก่ย่านประมง ย่านชุมชนเมืองและบริ การนักท่องเที่ยว จัดระบบการ
ใช้ ที่ ดิ น ของชุม ชน โดยเพิ่ ม พื น้ ที่ ศูน ย์ ก ลางชุม ชน เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกัน เช่ น สมาคมต่า งๆ
สหกรณ์ประมง ศูนย์ข้อมูลและบริ การทางการประมง เป็ นต้ น จัดระบบการคมนาคมภายในย่าน
ประมงใหม่ ให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าไปยังแหล่งที่จะกําหนดให้ เป็ นจุดแสดงกิจกรรม เช่น การ
ทําอุตสาหกรรมพื ้นบ้ น ได้ เสนอแนะท่าเทียบเรื อทัศนาจรสําหรับนักทัศนาจรที่จะไปฝั่ งเกาะเสม็ด
ใหม่ ให้ แยกจากท่าเทียบเรื อประมง กํ าหนดตําแหน่งสาธารณูปการและย่านกิจกรรมให้ ชัดเจน
เช่น สถานที่ จอดรถทัศ นาจร สถานที่ ฝ ากรถสํา หรั บนัก ทัศนาจรที่ ไ ปเกาะเสม็ด ย่า นขายของ
พื ้นเมืองและของที่ระลึก ส่วนการแก้ ปัญหาการรุกลํ ้าที่ดินชายทะเลและสภาพแวดล้ อมเสื่อมโทรม
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การตื ้นเขินของชายฝั่ งทะเล เสนอแนะให้ ยกระดับสุขาภิบาลขึ ้นเป็ นเทศบาล ซึ่งจะสามารถออก
ข้ อบัญญัติท้องถิ่ นได้ ในการควบคุมการก่ อสร้ างอาคารรุ กลํา้ ที่ ดินชายทะเล ไม่ให้ มีการสร้ าง
อาคารขนาดใหญ่ริมทะเล จัดระบบการกําจัดขยะ ไม่ให้ ทิ ้งสิ่งปฏิกลู ต่างๆ ลงทะเล และจัดระบบ
สาธารณูปโภคให้ พอเพียงได้ แนวทางการพัฒนาชุมชนประมงนี ้ จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั
ชุมชนประมงขนาดใหญ่ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันได้
จากการศึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ม นี ท้ ํ า ให้ ท ราบถึ ง ผลของแผนพัฒ นาพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล
ตะวันออกต่อชุมชนซึง่ มีลกั ษณะเป็ นชุมชนประมงเช่นเดียวกับพื ้นที่ศกึ ษา และยังสามารถทราบถึง
แนวโน้ มของการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน เพื่อนํามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ของชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
้ ่นฐาน ตลอดจนการ
งานวิจยั ของสมลักษณ์ บุญณรงค์(2549) ได้ ศกึ ษาพัฒนาการการตังถิ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จและสังคมของชุมชนกระทู้ จากอดีตถึง ปั จจุบัน โดยวิเคราะห์
รูปแบบพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่สมั พันธ์ และสะท้ อนออกมาสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงพื ้นที่ ทังในรู
้ ปแบบของการใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคาร รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคาร
และพื น้ ที่ ว่าง ตลอดจนรู ปแบบโครงสร้ างเชิงสัณฐาน ที่ พิจารณาผ่านโครงข่ายการสัญจรและ
เชื่อมต่อของพื ้นที่วา่ งสาธารณะภายในชุมชน ด้ วยการใช้ “แผนภูมิจสั ติ-ฟายด์” เพื่อสืบค้ นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตาม
ช่วงเวลาพัฒนาการสําคัญที่ถือเป็ นจุดเปลี่ยนของชุมชน เพื่อนําไปสูก่ ารเสนอแนะแนวทางพัฒนา
และวางแผนที่เหมาะสมสําหรับชุมชนกระทู้ตอ่ ไป
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะเฉพาะของสภาพภูมิประเทศที่เป็ นเนินขาและกิจการทําขุม
เหมืองส่งผลให้ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนตังแต่
้ สมัยแรกเริ่ มเกาะกลุม่ อยู่ในบริ เวณพื ้นที่ราบ
ระหว่างเนินเขารายรอบพืน้ ที่ ขุมเหมื อง ลักษณะเฉพาะในเชิงพืน้ ที่ เช่นนี ส้ ่งผลกระทบโดยตรง
ต่อเนื่องมาถึงการขยายตัวของพื ้นที่ชมุ ชนเป็ นหมูบ่ ้ านจัดสรรจํานวนมากเพื่อรองรับแรงงานการค้ า
และบริ การที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของศูนย์กลางจังหวัดภูเก็ตและบริ เวณหาดป่ า
ตองในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา การศึกษาในรายละเอียดระดับย่านพบว่า พื ้นที่พกั อาศัยในเกือบทุก
หมู่บ้านของชุมชนกระทู้ มีการพัฒนาในลักษณะแยกตัวออกเป็ นบริ เวณย่อยๆ ลึกเข้ าไปมากจาก
ทางสัญจรหลักในระดับเมือง โดยไม่มีโครงข่ายการสัญจรทางเลือกเชื่อมต่อระหว่างกันภายใน
ส่งผลทําให้ เป็ นพื ้นที่ยากต่อการเข้ าถึง บางบริ เวณไร้ ผ้ คู น ไม่เอื ้อให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ในขณะที่บางบริ เวณ โดยเฉพาะถนนสายหลักต้ องแบกรับปริ มณการสัญจรที่มากเกินไปจน
เกิดปั ญหาการจราจรติดขัด
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จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ เล่มนี ้ทําให้ ทราบถึงรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ใน
ชุมชนที่มีลกั ษณะทางกายภาพที่แตกต่างกับพื ้นที่ศึกษาออกไป แต่มีความเกี่ยวเนื่องกันในด้ าน
การศึก ษาเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื น้ ที่ ทัง้ ในรู ป แบบของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และอาคาร
รู ปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพื ้นที่ว่างที่เปลี่ยนแปลงจากผลของการพัฒนาในพื ้นที่
เช่นเดียวกัน
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐานจากชุมชนนํา้ สู่เมืองบกในพืน้ ที่เมือง
ฝั่ งธนบุรี
งานวิจยั ของว่าที่ร้อยตรี กิติศกั ดิ์ วิทยาโกมลเลิศ (2545) โดยได้ ศกึ ษาถึงลักษณะรู ปแบบ
การตังถิ
้ ่นฐานที่เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เคยพึง่ นํ ้าเป็ นเมืองสมัยใหม่แบบเมืองพึง่ บก โดยแสดงให้
เห็นถึงรูปแบบต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลง
โดยผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงการตังถิ
้ ่นฐานจากชุมชนนํ ้าสู่เมืองบกของพื ้นที่
ั นาการของการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เปลี่ยนจากชุมชนที่พงึ่
เมืองฝั่ งธนบุรีนนั ้ ทําให้ ทราบถึงวิวฒ
้ านศูนย์กลางของชุมชนที่อยู่ติดลํานํ ้า
นํ ้าในทุกด้ าน สันนิษฐานได้ จากลักษณะประกอบต่างๆ ทังด้
ชุมชนที่ยดึ ศูนย์กลางอยู่ก็ย่อมอยู่ในบริ เวณเดียวกันซึง่ วิถีชีวิตต่างๆ ของคนย่อมผูกพัน และพึง่ พา
สายนํ ้าเป็ นหลัก ลักษณะการใช้ ชีวิตดังกล่าวถื อได้ ว่าเป็ นลักษณะการใช้ ชีวิตพื ้นฐานของคนใน
อดีต ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเติบโตเป็ นเมืองบทบาทของเมืองที่ต้องมีการติดต่อ
เดินทางที่สะดวก จึงย่อมต้ องยึดผืนดินบนบกเป็ นหลักแต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็มีส่วนใน
เมืองเท่านัน้ บริ เวณรอบนอกส่วนใหญ่ที่เป็ นชุมชนยังคงรวมกลุม่ เกาะตัว และพึง่ พาอาศัยลํานํ ้าอยู่
้ นแรงดึงดูดให้ มีผ้ คู นเพิ่มจํานวนมากขึ ้น การขยายตัวของชุมชนจึง
บทบาทของเมืองที่สําคัญนันเป็
เป็ นไปในลักษณะที่ขยายตัวต่อเนื่องกันไป แต่ด้วยการสัญจรที่อาศัยพึ่งพาแรงคนในระยะความ
เกาะตัวนี ้จึงมีไม่มากและความเชื่อในศูนย์กลางชุมชนการขยายตัวจึงอยู่ในขอบเขตสันๆ
้ เท่านัน้
แต่เ มื่ อ การพัฒ นาระบบถนนเพื่ อ เชื่ อ มโยง และเปิ ดพื น้ ที่ เ มื อ ง เพื่ อ พัฒ นาเพื่ อ รวมศูน ย์ ท าง
เศรษฐกิจเมืองหลวงได้ มีบทบาทมากขึ ้น ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นตัวทําลายระบบชุมชนพึ่งนํ ้าเนื่องมาจาก
ต่างพยายาม
การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมที่เกือบทังสั
้ งคมต่างเชื่อว่าความเจริ ญนันมาตามถนน
้
เข้ ามาหาความเจริ ญนี ้และขาดการวางแผน การไม่คํานึงถึงระบบชุมชนพึ่งนํ ้าที่มีมาก่อนในพื ้นที่
ทําให้ ระบบถนนที่วางกีดขวางทางนํ ้า นํ ้าไม่สามารถไหลเวียนเช่นดังก่อน คูคลองถูกปิ ดเริ่ มเน่าเสีย
้
่ทบั ข้ ามไปบนคลอง แต่ระดับสะพานที่วางไม่สงู มากพอที่
ส่งผลต่อสวน อีกทังการวางแนวถนนที
เรื อที่เคยสัญจรในคูคลองเหล่านันเคยเดิ
้
นทางผ่านได้ พื ้นที่สวนของชุมชนนํ ้าถูกทําลายลง ทําให้
พื ้นที่สวนต้ องเลิก กลายเป็ นย่านพักอาศัยขึ ้นมาจากความต้ องการที่อยู่อาศัยของคนที่อพยพเข้ า
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มาเพื่อขายแรงงานจากการรวมศูนย์ ของเมืองหลวง และการแปรเปลี่ยนของฐานอาชีพทัง้ จาก
ชุมชนที่ เกิ ดให่ริมถนนขยายตัวเติบโตลึกเข้ ามาตามซอกซอยต่างๆ และการเปลี่ยนอาชี พของ
บรรดาชาวสวนรุ่ นหลังที่หนั ไปทํางานราชการ หรื อเอกชน ทําให้ ชมุ ชนริ มนํ ้าหลายแห่งต้ องเปลี่ยน
บทบาทเป็ นขายการท่องเที่ยว ซึ่งถึงแม้ จะช่วยต่อชีวิตของชุมชนต่อไปได้ แต่ก็เป็ นการพึ่งพาคคน
อื่นซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอก ต่างจากอดีตที่เคยดูแลตนเองพึง่ พาตนเองได้
จากการศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี ก้ ็ ทํ า ให้ ทราบถึ ง บทบาทของชุ ม ชนริ ม นํ า้ ที่ ต้ อง
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเข้ ามาของเส้ นทางคมนาคมทางบก
2.2.4 การพัฒนาอุตสาหกรรม: ผลกระทบต่ อวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองรั งสิต
งานวิจยั ของธนพรรณ สุนทระ(2545) โดยได้ ศึกษาสภาพแวดล้ อมปั จจุบนั ของชุมชนริ ม
คลองรังสิต การเปลี่ยนแปลงลักษณะของชุมชนอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมของชุมชนริ มคลอง
รังสิต ช่วงเวลาที่ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อทําการศึกษาใช้ ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ย้ อนหลังจากปี 2542
โดยผลการศึกษาพบว่า ก่อนปี พ.ศ.2545 ชาวบ้ านเกือบทังหมดใช้
้
นํ ้าคลองกับกิจกรรมใน
ครัวเรื อน ปั จจุบนั คุณภาพนํ ้าในคลองคุณภาพตํ่าลง แต่ผ้ อู าศัยยังต้ องใช้ นํ ้าคลองเพื่อการอุปโภค
เพราะไม่มีทางเลือกอื่นจําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าคลอง เนื่องจากนํ ้าประปา/บาดาลยังมีใช้ ไม่ทวั่ ถึง และ
บ้ านเรื อนปลูกติดริ มคลองอยู่แล้ ว ซึง่ ผลของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
วิถีชมุ ชน โดยมีนกั ลงทุนเริ่ มเข้ ามาซื ้อที่ดินสร้ างโรงงานอุตสาหกรรม บ้ านจัดสรร เพราะราคาที่ดิน
ยังไม่แพง การคมนาคมขนส่งสะดวกใกล้ กรุงเทพ ใกล้ สนามบินดอนเมือง ประชาชนย้ ายถิ่นเข้ ามา
อยู่ อ าศัย ทั ง้ มาซื อ้ มาเช่ า และปลู ก ที่ อ ยู่ อ าศัย รุ ก ลํ า้ คลองรั ง สิ ต ปรากฎการณ์ เ ช่ น นี ท้ ํ า ให้
สภาพแวดล้ อมของทุ่งรังสิตเปลี่ยนแปลงไป
โดยจากการศึกษางานวิจัยชิน้ นีก้ ็ ทําให้ ทราบถึงผลกระทบของการเพิ่มขึน้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อชุมชนซึง่ ได้ อาศัยพึ่งพิงนํ ้า เป็ นแหล่งอุปโภคบริ โภค ซึง่ ก็สามารถนําผลการศึกษา
เปรี ยบเทียบกับสภาพการเกิดขึ ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ ้นมาในบริ เวณริ มแม่นํ ้าบางปะกง
ต่อชุมชนบางปะกง
2.2.5 การศึ ก ษาการใช้ ท่ ี ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมในอํา เภอบางปะกงจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา2539
งานวิจยั ของกําพล รุ่งรัตน์(2539) โดยได้ ศกึ ษาการใช้ ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในอําเภอบาง
ปะกง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการขยายตัว ของโรงงาน
อุตสาหกรรมของอําเภอบางปะกง ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน การกระจายตัวของ
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อุตสาหกรรม การจ้ างาน ปั ญหาและแนวโน้ ม การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ ที่ดนิ ด้ านอุตสาหกรรมของอําเภอบางปะกง
ผลการศึกษาพบว่า ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2521 – 2537 มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
มาก ดดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2532 – 2537 มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมสูงก่อให้ เกิดการใช้
ที่ดินเพิ่มขึ ้น มีผลทําให้ พื ้นที่เกษตรกรรมลดลง ทังนี
้ ้เพราะเป็ นผลมาจากกําหนดให้ อําเภอบางปะ
กง เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพืน้ ที่ ชายฝั่ งทะเลตะวันออก ลักษณะของอุตสาหกรรมมี
รู ปแบบเปลี่ยนไปจากเดิม จากอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้ เงินทุนประกอบการน้ อย มีการจ้ างงาน
น้ อย ผลิตเพื่อใช้ ในท้ องถิ่นเปลี่ยนมาเป็ นอุตสาหกรรมกลางและขนาดใหญ่ มีเงินทุนประกอบการ
สูง ใช้ แรงงานจํานวนมาก และเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก แหล่งกระจายตัวของอุตสาหกรรม จะ
กระจายตัวตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) และตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (สุขมุ วิท) ลักษณะการใช้ ที่ดินอุตสาหกรรมจะพบลักษณะการใช้ ที่ดินที่มีการ
วางแผนอยู่บริ เวณแหล่งอุตสาหกรรมนอกชุมชนเมือง และอุตสาหกรรมที่ไม่มีการวางแผนการใช้
ที่ดินก่อให้ เกิดการใช้ ที่ดินไม่เป็ นระเบียบ จะพบอยู่ในบริ เวณแหล่งอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ ชุมชน
เมือง
จากการศึกษางานวิจยั ชิ ้นนี ้ทําให้ ได้ พบการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินจากการเข้ า
มาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่ศึกษา รวมถึงผลกระทบจากแรงงานที่ทําให้ สภาพพื ้นที่ที่ได้
เปลี่ยนแปลงไป
2.2.6
การศึ ก ษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คม อั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้ อมบริเวณเขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
งานวิ จัย ของธนพรรณ สุน ทระ(2539) ได้ ศึก ษาถึ ง ลัก ษณะการเปลี่ย นแปลงจากภาค
เกษตรกรรมไปสูภ่ าคอุตสาหกรรม ปั ญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม อันเนื่องมาจากการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรม และเพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จัย หลัก ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ผลกระทบทางด้ า น
เศรษฐกิ จ-สัง คม ช่วงเวลาที่ กําหนดเพื่ อทํ าการศึกษา การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวใช้ ระยะเวลา
ประมาณ 10 ปี ย้ อนหลังจากปี 2538
ผลจากการศึกษาพบว่า ในช่วงสิบปี ที่ผ่านมาหัวหน้ าครัวเรื อนเกือบครึ่ งหนึ่งเป็ นคนย้ าย
ถิ่นที่ย้ายมาจากจังหวัดในภาคต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่จงั หวัดใกล้ เคียงจังหวัดปทุมธานี โดยส่วน
ใหญ่ ไ ม่ คิ ด จะย้ า ยถิ่ น อี ก โดยให้ เ หตุผ ลว่ า มี ห ลัก ฐานมั่น คง มี ร ายได้ แ ละอาชี พ ที่ ดี แ ล้ ว โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการมีโรงงานอุตสาหกรรม ในด้ านความเจริ ญของ
ท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้น มีปัจจัยสําคัญเป็ นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
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จากการศึกษางานวิจยั ชิ ้นนี ้จะได้ พบเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ-สังคมของ
ประชากรในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับหัวข้ อ 2.2.4 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาแหล่ง
อุตสาหกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา
2.2.7 ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ งทะเลตะวันออกต่ อ
ชุมชนท้ องถิ่น
งานวิจยั ของสุริชยั หวันแห้ ว, ปรี ชา คุวินทร์ พนั ธุ์และประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ(2543) โดยได้
ศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ งทะเลตะวันออกต่อชุมชน
ท้ องถิ่น ประการแรก การเปลี่ยนแปลงเป็ นอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้น ศึกษา
ในท้ องถิ่นแต่ก็อยู่ในบริ บทของเศรษฐกิจสังคมของโลกและของประเทศ ประการที่สอง ศึกษาถึง
ผลกระทบทางสังคมในท้ องถิ่นอันสืบเนื่องมาจากกระบวนการนัน้ และประการที่สามเพื่อแสวงหา
ข้ อสรุป และแนวทางศึกษา ตลอดจนแนวทางนโยบาย
ผลการศึกษาพบว่าชุมชนเกษตรกรรมที่เลือกศึกษานันได้
้ รับผลกระทบระยะแรกได้ แก่ การ
ซื ้อขายที่ดิน การเปลี่ยนมือของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีมาก แม้ เป็ นนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมก็ตาม แรง
กดดันที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรมเดิมจึงมีมาก ประการที่ สอง ยังไม่มีแรงงานอพยพจากถิ่นอื่น มี
แหล่งงานอุตสาหกรรมให้ ทําให้ บริ เวณไม่ไกลจากหมู่บ้าน ชาวบ้ านแต่เดิมอยู่ในภาคเกษตรก็จะ
ย้ ายเข้ าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ประการที่สาม แม้ ว่าพื ้นที่บริ เวณหมู่บ้านถูกกําหนดให้
เป็ นพื ้นที่สีเขียว ตามผังเมืองของจังหวัดซึง่ ที่ผา่ นมาปลูกพืชยูคาลิปตัส ป่ าไม้ แต่ในสภาพจริ งๆ นัน้
ถูกทําลายหมดแล้ ว และบางส่วนคาดว่าจะทําสนามกอล์ฟในอนาคต ประการที่สี่ เศรษฐกิจของ
หมูบ่ ้ านที่ผา่ นมาไม่แตกต่างกันมาก เพราะอยู่ในอาชีพเกษตรกรรม ทําไร่ ทําสวน ทํานา เมื่อมีการ
ขายที่ดินที่เคยทําการเกษตรบางส่วน และบางส่วนได้ มีลกู หลายเข้ าทํางานที่โรงงานอุตสาหกรรม
แม้ ว่ า ที่ ไ ด้ ทํ า ในนิ ค มอุต สาหกรรมจะมี ไม่ ม ากก็ ต าม ทํ า ให้ ฐ านะทางเศรษฐกิ จ และสัง คมเริ่ ม
แตกต่ า งกั น มากขึ น้ ประการที่ ห้ าเริ่ ม มี ผ ลกระทบต่ อ สัง คมท้ องถิ่ น โดยผ่ า นผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้ อม ป่ าชายเลนถูกบุกรุ ก นํ ้าเสียและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ ้นและส่งกลิ่น
รุ นแรง นํ ้าฝนไม่สามารถบริ โภคได้ เพราะคราบนํ ้ามันจับเต็มไปหมด ประการที่หก ความสัมพันธ์
ระหว่างชาวบ้ านกับวัดยังคงเดิม คือชาวบ้ านและชุมชนผูกพันในฐานะเป็ นสถาบันศาสนา แต่วดั
เองยังมิได้ ปรับตัวทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนัก เช่น ยังเรี่ ยไรเงินเพื่อก่อสร้ างวัดจนเกิด
ความจําเป็ น
สําหรับหมูบ่ ้ านประมงนัน้ มีผลกระทบทางสังคมดังนี ้ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงตังแต่
้
ช่วงเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ แม้ มีไม่มาแต่ก็มีมากขึ ้น มีแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวเกิดขึ ้นและมีสนาม
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กอล์ฟที่เกิดขึ ้นใกล้ ๆ ประการที่สอง เกิดการอพยพเข้ ามาของแรงงานจากต่างถิ่นโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือเพื่อเข้ ามาทํางานก่อสร้ างโรงแรมและคอนโดมิเนียมในพืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ น
จํ านวนมาก โดยจะอาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้ าง ปั ญหาที่เกิดขึน้ คือ เด็กๆ ซึ่งเป็ นลูกของคนงาน
ก่อสร้ างเข้ ามาเรี ยนในโรงเรี ยนวัด มีปัญหาการปรับตัวในโรงเรี ยน ประการที่สาม เนื่องจากมีความ
้ ่งแวดล้ อมในบริ เวณชุมชนเริ่ มเลวลง สุขลักษณะไม่ดีโดยเฉพาะกรณีค่าย
หลากหลายขึ ้น ดังนันสิ
คนงานได้ รับผลกระทบจากอากาศเป็ นพิษ ควันเขม่าสีดํากระจายทั่วท้ องฟ้า บริ เวณที่อยู่อาศัย
เด็กเล็กๆ ได้ รับผลรุ นแรงมากเกี่ ยวกับระบบทางเดินหายใจ ส่วนผู้ใหญ่ยงั ไม่มีใครแสดงอาการ
นํ ้าฝนบริ โภคไม่ได้ ต้องดื่มนํ ้าประปา สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ชายทะเลใกล้ ๆ สกปรกมากขึ ้นทุก
วัน สารเคมีเป็ นพิษก็มีในละแวกชุมชนนี ้
จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ ชิน้ นีก้ ็ทําให้ ทราบถึงผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรที่มีต่
ชุมชนไม่วา่ จะเป็ นชุมชนเมืองหรื อชุมชนประมง รวมไปถึงผลจากการอพยพเข้ ามาของแรงงานย้ าย
ถิ่นจากภาคอื่น
2.2.8 การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ของเมืองสงขลาหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา
งานวิจัยของสัมลักษณ์ บุณณรงค์(2552) โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้ านกายภาพของ
เมือง โดยมีวตั ถุประสงคค์คือศึกษาการเปลี่ยนแปลงมวลอาคารต่อพื ้นที่ว่างของชุมชน ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของชุมชนรวมไปถึงศึกษาแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ.2510 ชุมชนเกาะกลุ่มหนาแน่นในบริ เวณพื ้นที่ตอนใต้ ริม
ทะเลสาบสงขลา โดยเป็ นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวประมงซึง่ มักตังถิ
้ ่นฐานใกล้ เคียงแหล่งประกอบ
อาชีพ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2532 มวลอาคารเริ่ มเกาะกลุ่มไปตามแนวเส้ นตรงมีระยะเว้ นว่างปรากฎ
เป็ นเส้ นทางถนนชัดเจน ต่อมาในปี พ.ศ.2550 มวลอาคารยังคงเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องบริ เวณ
ตอนใต้ ของพื ้นที่ศกึ ษา จนมีลกั ษณะเป็ นชุมชนแออัด พื ้นที่ว่างลดลงอย่างต่ออเนื่อง บริ เวณพื ้นที่
้ ่นฐานที่เกาะ
โบราณสถานมีมวลอาคารขนาดเล็กเกาะกลุ่มล้ อมรอบหนาแน่น แสดงถึงการตังถิ
กลุ่มก้ อนรอบโบราณสถาน นอกจากนันยั
้ งพบมวลอาคารขนาดต่างๆ เกาะกลุม่ ขนานไปตามแนว
ถนน โดยการขยายตัว ของเมื อ งอย่า งรวดเร็ ว และขาดการวางแผนยัง ส่ง ผลกระทบต่อ การใช้
ประโยชน์ที่ดินของุมชน เช่น ปั ญหาที่ดินขาดการเข้ าถึงของสาธารณูปโภค การก่อสร้ างอาคารรุ ก
ลํ า้ แนวเขตโบราณสถาน ย่ า นชุ ม ชนมี ค วามแออัด ของอาคารมากและขาดการพัฒ นาด้ า น
สาธารณูปโภค การบุกรุกพื ้นที่ป่าไม้ เพื่ออยูอ่ าศัยและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
จากการศึกษางานวิทยานิพนธ์ชิ ้นนี ้ก็ทําให้ ทราบถึงปั จจัยที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมวล
อาคาร การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ รวมไปถึงแนวโน้ มการขยายตัวของชุมชน
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2.3 กรอบแนวความคิดงานวิจัย
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสามารถสรุ ปเป็ นรายละเอียด
สําคัญและนําไปใช้ เป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชน โดย
สามารถสรุ ป เป็ นรายละเอี ย ดสํ า คัญ และนํ า ไปใช้ เป็ นกรอบแนวความคิ ด งานวิ จัย ได้ ต าม
รายละเอียดได้ ดงั นี ้
2.3.1 แนวความคิดและทฤษฎีท่ ีเกี่ยวกับชุมชน ทําให้ ทราบถึงความหมายของชุมชน
และความแตกต่างกันของชุมชนและเมืองตามลักษณะสังคม วิวฒ
ั นาการของชุมชน นอกจากนี ้ยัง
ทราบถึงปั จจัยการเจริ ญเติบโตของชุมชน เป็ นอีกแนวความคิดหนึ่งที่ทําให้ ทราบถึงอิทธิพลที่ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ภายในชุมชน
2.3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดย
จากการสํารวจเบื่องต้ นพบว่าชุมชนบางปะกงนันมี
้ ลกั ษณะการตังถิ
้ ่นฐานตามการประกอบอาชีพ
และเส้ นทางคมนาคมเป็ นหลัก โดยทําให้ ทราบถึงรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนว่ามีการตังถิ
้ ่น
ฐานอยู่ริมแม่นํ ้าบางปะกง ตามลักษณะของชุมชนประมง จนปั จจุบนั การตังถิ
้ ่นฐานเปลี่ยนแปลง
มาเกาะกลุม่ หนาแน่นบริ เวณจุดตัดของเส้ นทางคมนาคมเพื่อความสะดวกในการสัญจร
2.3.3 ทฤษฎี เ กี่ ยวกั บ วิ วั ฒ นาการของเมื อ ง องค์ ป ระกอบของเมื อ งและการ
เปลี่ ย นแปลงทางสัง คมในประเทศกํ า ลัง พัฒ นา ซึ่ ง ทํ า ให้ ทราบถึ ง รู ป แบบวิ วัฒ นาการ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม
2.3.4 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ของชุมชน ทําให้ ทราบถึงขันตอน
้
การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ที่ดินและอาคาร รู ปแบบ
ความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่ว่าง ที่มีความเชื่อมโยงซึง่ กันและกันหากรู ปแบบใดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลถึงองค์ประกอบในเชิงพื ้นที่ของชุมชนในด้ านอื่นๆ ด้ วย
โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องข้ างต้ นสามารถสรุ ปเป็ น
กรอบแนวความคิดในการวิจัยและขัน้ ตอนกระบวนการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของ
ชุมชนออกเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี ้
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกงในเขตเทศบาลตําบลบางปะ
กงนัน้ มีแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ ได้ คําตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดย
ได้ กําหนดระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้
3.1 พืน้ ที่ศึกษา
ในการศึกษาเป็ นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ซึง่
มีสภาพเป็ นชุมชนชาวประมง และเป็ นชุมชนที่รองรับแรงงานที่เข้ ามาใช้ การค้ าและการบริ การ
ภายในชุมชน โดยที่ภายหลังจากที่ภาครัฐได้ มีนโยบายพัฒนาระดับภาคซึ่งส่งผลมายังพื ้นที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร โดยเมื่อทําการเปรี ยบเทียบชุมชนที่อยูใ่ กล้ เคียงกันไม่ว่าจะเป็ นชุมชนท่า
ข้ าม หรื อชุมชนท่าสะอ้ าน พบว่าชุมชนบางปะกงมีความน่าสนใจมากที่สดุ โดยผลการศึกษาจะ
เป็ นตัวบ่งชี ้ว่าภายหลังจากที่มีโครงการจากภาครัฐแล้ ว ได้ สง่ ผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนแห่งนี ้อย่างไร
3.2 วิธีดาํ เนินการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึก ษาวิ จัย ทัง้ เชิ ง คุณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ แต่ จ ะเน้ น ให้
ความสําคัญกับการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก โดยกําหนดรายละเอียดอกเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
3.2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อ
สร้ างกรอบแนวคิดในการศึกษา และนํามาประยุกต์ใช้ ในการ ศึกษาครัง้ นี ้
3.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับชุมชน เช่น ประวัตคิ วามเป็ นมา
สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานต่างๆ
3.2.3 สืบค้ นและเก็บข้ อมูลทุติยภูมิจากข้ อมูลเอกสาร งานวิจัยจากห้ องสมุด
หน่ วยงานราชการต่ างๆ และรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวกับจํานวนประชากรในเขตเทศบาล
ตําบลบางปะกงและพื น้ ที่ ใกล้ เคียง ไปจนถึงการประกอบอาชี พของคนในชุมชน ไปจนถึงการ
สัมภาษณ์คนในพื ้นที่เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้ านวิถีชีวิต เช่น
- สถิติ รายงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สํานักงานสถิตจิ งั หวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นต้ น
- หนังสือ จากสํานักหอสมุดหรื อจากห้ องสมุดในพื ้นที่ใกล้ เคียง
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3.2.4 สํารวจภาคสนามและการออกแบบสอบถาม
1) สํารวจพืน้ ที่ศึกษา (physical survey) ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลบางปะกงและพื ้นที่ใกล้ เคียง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจของพื ้นที่ศกึ ษาทางด้ านกายภาพ
ได้ แก่ สภาพทั่วไปของชุมชน เส้ นทางสัญจรหลัก ลักษณะการเข้ าถึงชุมชน การคมนาคมขนส่ง
ลักษณะของที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ ประโยชน์ของอาคารและ
พื ้นที่ เป็ นต้ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ าใจสภาพของพื ้นที่ศกึ ษาอย่างแท้ จริ ง โดยผู้วิจยั
ได้ มีโอกาสเข้ าร่ วมโครงการศึกษาวิจยั “การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ ว:การประเมินเชิงยุทธศาสตร์
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งจัดโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย ณ เบอร์ กลี่ย์ ซึ่งได้ ลงสํารวจพื ้นที่ศึกษาในช่วงเวลาเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2552
2) การสนทนา (dialog) เป็ นการสนทนาทัว่ ไปเกี่ยวกับสภาพพื ้นที่และการเปลี่ยนแปลง
ของพื ้นที่ชุมชนบางปะกงซึ่งเป็ นการสนทนาแบบไม่มีโครงสร้ างของการสนทนา เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจเกี่ยวกับสภาพพื ้นที่และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนให้ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ มีโอกาสสนทนา
กับบุคคลต่อไปนี ้ ได้ แก่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดเทศบาลตําบลบางปะกง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 เทศบาลตําบลบางปะกง และคนในชุมชนบางปะกงและในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง
3) สัมภาษณ์ (interview) โดยหลังจากการสํารวจและสนทนาเบื ้องต้ นกับกลุม่ คนในพื ้นที่
แล้ ว จึงเป็ นการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวชุมชน รวมทัง้
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น เป็ นการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักหรื อกลุ่มตัวแทนของกลุ่มอาชีพในชุมชน อาทิ
้ ม รวมไปถึงกลุม่ คนที่อาศัยอยู่
เช่น กลุม่ เลี ้ยงปลากระชัง, กลุม่ ค้ าขายที่อยูใ่ นแหล่งที่อยู่อาศัยดังเดิ
ในพื ้นที่มาเป็ นเวลานาน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างชนิดที่ไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (non-random
method) และเทคนิคย่อยมาใช้ เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purpose sampling) เป็ นกร
เลือกกรณีที่คิดว่าสามารถเป็ นตัวแทนของประชากรเป้าหมายได้ เพื่อที่จะได้ สอบถามเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จและสังคม ที่ ไม่สามารถมองเห็ นเป็ นรู ปธรรมได้ โดยโดยผู้จัย
สามารถสอบถามข้ อ มูล ที่ ต้ อ งการทราบได้ โ ดยตรง หากมี ข้ อ สงสัย หรื อ คํ า ถามใดที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
สามารถถามซํ ้าและทําความเข้ าใจจนชัดเจนในทันที เพื่อการถามเจาะลึกให้ ได้ คําตอบและเหตุผล
ต่างๆ ได้ อย่างละเอียด ครบถ้ วน ผู้วิจยั จะทราบถึงความรู้สกึ ความเชื่อ ค่านิยมของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ได้ ประชากรกลุม่ ตัวอย่างในการสัมภาษณ์มีดงั นี ้
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ตารางที่ 3.1 รายชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์
ชื่อ
หน่ วยงาน
คุณจิระศักดิ์ สมพล
เจ้ าหน้ าที่ ก ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต ประจํ า
โรงไฟฟ้าบางปะกง
คุณเอกพล โทวระ
ปลัดเทศบาลตําบลบางปะกง
คุณพิชิต ไทยนิยม
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 5 เทศบาลตําบลบางปะกง
คุณจําเนียร แสงทอง
ชาวบ้ านในชุมชนบางปะกง
คุณชัยรัตน์ สุธรรมวิทยา
ชาวบ้ านในชุมชนบางปะกง
คุณสุพตั รา คงศักดิ์
ชาวบ้ านในชุมชนบางปะกง
คุณดาราพร ประเทืองรัตนา ชาวบ้ านในชุมชนบางปะกง

ภาพที่ 3-1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้วิจยั

อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
ค้ าขาย
ค้ าขาย
แม่บ้าน
เลี ้ยงปลากระชัง
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ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั
วิธีการดําเนินงาน

พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วิจยั เอกสาร
ดําเนินการขอข้ อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ร่วมโครงการศึกษาวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ศกึ ษา
สัมภาษณ์
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจ

4) การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงด้ า นกายภาพ วิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางกายภาพ โดยมีเครื่ องมีที่ใช้ ในการศึกษาดังนี ้
ก. ข้ อ มูล แผนที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศ ซึ่ง ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในอดี ต จะใช้ ก ารแปล
ภาพถ่ายทางอากาศมาเป็ นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ และการใช้
เครื่ องมือมาเปรี ยบเทียบลักษณะทางกายภาพของชุมชนดังนี ้
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ปี พ.ศ.2495

ปี พ.ศ.2510

ปี พ.ศ.2539

ปี พ.ศ.2545

ปี พ.ศ.2552

ภาพที่ 3.2 ภาพถ่ายทางอากาศพื ้นที่ศกึ ษา ปี พ.ศ.2495, พศ.2510, พ.ศ.2539, พ.ศ.2545 และ
พ.ศ.2552
ที่มา: (กรมแผนที่ทหาร, 2552)
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(1) การวิเคราะห์รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่ว่าง (figure and ground
pattern) เป็ นการวิเคราะห์สดั ส่วนและความสัมพันธ์ของพื ้นที่ที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างกับพื ้นที่ว่างภายใน
ชุมชน การวิเคราะห์จะแสดงสัดส่วนการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของพื ้นที่สิ่งก่อสร้ างกับพื ้นที่ว่าง การ
กระจุกตัวและการกระจายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้ าง และจําแนกการจัดวางกลุ่มอาคารกับพื ้นที่
ว่างในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ นี ก้ ็ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจเกี่ ยวกับการกระจายตัวของชุมชน ขนาดและ
ขอบเขตของพื ้นที่ว่างกับสิ่งปลูกสร้ าง ระดับการพัฒนาสิ่งปลูกสร้ างภายในพื ้นที่ การวิเคราะห์ได้
กําหนดพื ้นที่ของสิง่ ปลูกสร้ างที่ปกคลุมดินมีสีดํา และพื ้นที่โล่งว่างมีสีขาว
(2) การวิเคราะห์การซ้ อนทับของข้ อมูล (overlay) เป็ นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านกายภาพด้ วยเทคนิคการซ้ อนทับข้ อมูลด้ วยภาพถ่ายทางอากาศ เป็ นการนําภาพถ่ายทาง
อากาศแต่ละช่วงปี โดยใช้ ภาพถ่ายทางอากาศที่เก่าที่สดุ ของกรมแผนที่ทหาร คือปี พ.ศ.2495 เป็ น
ข้ อมูลฐาน เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.2510, พ.ศ.2539, พ.ศ.2545 และ
ปี พ.ศ.2552 จากนันนํ
้ าไปประมวลผลด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทําข้ อมูล
อาคารและการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
5) การแสดงผลการศึกษาในเชิงพรรณา (descriptive analysis) ที่แสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ เศรษฐกิจ และสังคมโดยใช้ ตารางแสดงข้ อมูลสถิติ แผนภูมิ แผนภาพ และ
แผนที่ โดยอาศัยเทคนิคการซ้ อนทับของข้ อมูล (overlay) มาช่วยในการวิจยั
6) สรุ ปผลการศึกษาและเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปผลการศึกษาในขันสุ
้ ดท้ าย เพื่อ
แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงและปั ญหาที่เกิดขึ ้น
3.2 แหล่ งที่มาของข้ อมูล
1) ข้ อมูลสถิติ เอกสาร จากหน่ วยงานราชการต่ างๆ เช่น เทศบาลตําบลบางปะกง
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางปะกง สํานักงานสถิติจงั หวัดฉะเชิงเทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กรมพัฒนาที่ดิน
ห้ องสมุดสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
2) แผนที่ จ ากสํ า นัก โยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจัง หวัด แผนที่ ภูมิ ป ระเทศมาตราส่ ว น
1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียมจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกง ครอบคลุมเนื ้อหาพื ้นฐานต่างๆ
ทังทางด้
้
านประวัติความเป็ นมาของชุมชน ลักษณะทายกายภาพที่ตงั ้ โครงข่ายคมนาคม และการ
เข้ าถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และประชากร เนื ้อหาของบทจึงทําการประมวลผลข้ อมูลพื ้นฐานที่
เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ของชุมชนบางปะกงดังกล่าว เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ระบุการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื ้นที่ของชุมชนต่อไป
4.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
ชุมชนบางปะกงเป็ นชุมชนดังเดิ
้ ม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะการก่อสร้ างพระ
อุโบสถวัดบน (คงคาราม) แสดงให้ เห็นว่า ชุมชนบางปะกงมีมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนกลาง มีทงั ้
ชาวไทยและชาวมอญอาศัยปะปนกัน โดยชาวมอญจะตัง้ ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยตังแต่
้ บริ เวณปาก
คลองพานทองจนถึงบ้ านบางปะกงบนและบ้ านบางปะกงกลางบางส่วน ต่อมาภายหลังได้ มีชาว
จีนอพยพมาตังถิ
้ ่นฐานที่อยู่บริ เวณบ้ านบางปะกงล่างและบ้ านบางปะกงกลางบางส่วน โดยแล่น
เรื อมาเข้ าที่ปากอ่าวแม่นํ ้าบางปะกง มีทงชาวจี
ั้
นแต้ จิ๋ว จีนแคระ จีนกวางตุ้ง จีนฮกเกี ้ยน จีนไหหลํา
และจีนแมนจู เป็ นต้ น
เดิมบางปะกงมีชื่อเรี ยกกันว่า "บางปลากง" เนื่องจากในแม่นํ ้ามีปลา "อีกง" อยู่อย่าง
หนาแน่นชุกชุม และปลา "อีกง" นี ้ ไม่พบในแม่นํ ้าสายอื่นๆ นอกจากแม่นํ ้าบางปะกงนี ้เท่านัน้ ชาว
จีนที่มาตังถิ
้ ่นฐานที่นี่ในภายหลังมักพูดออกเสียงเป็ น "บางมังกง" ซึง่ ก็คือ "บางปลากง" นัน่ เอง
ปี พ.ศ.2350 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ชื่อบางปะกง (บาง
มังกง) ปรากฏเป็ นหลักฐานในนิราศเมืองแกลง ของสุนทรภู่ โดยสุนทรภู่แล่นเรื อมาแวะจอดพักที่
บางปะกงล่าง ซึง่ เป็ นแหล่งที่อยูข่ องชาวจีน
ปี พ.ศ.2379 สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ตงั ้
ด่านทางนํ ้าที่บางปะกง เพื่อเก็บภาษี อากรจากเรื อพ่อค้ าวานิชต่างๆ ที่เดินทางเข้ ามาค้ าขายและ
เป็ นด่านตรวจตราข้ าศึกและสิ่งของต้ องห้ ามทังปวง
้
โดยมีวดั บน (คงคาราม) เป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชน
ปี พ.ศ.2427 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ได้ มีการก่อสร้ างวัด
เพิ่มขึ ้นอีก 1 วัด โดยมีคฤหบดี 3 คนของบางปะกงร่ วมกันก่อสร้ างวัดกลางขึ ้นอีกหนึ่งวัด พร้ อม
ก่อสร้ างพระพุทธบาทจําลองไว้ เป็ นที่เคารพสักการะ
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ปี พ.ศ.2435 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 หมู่บ้านบางปลา
กงได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นตําบล อยูใ่ นความปกครองของเมืองชลบุรี มีที่ทําการปกครองอยู่ข้างๆ
พระเจดีย์ริมนํ ้าวัดบน (คงคาราม)
ปี พ.ศ.2436 วัดกลางก่อสร้ างแล้ วเสร็จ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทว มหาเถระ)
วัดสุทศั น์ มาเป็ นองค์ประธานในพิธีพระราชทานวิสงุ คามสีมาผูกพัทธสีมา
ปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จแวะพักเสวย
พระกระยาหาร ณ พลับพลาที่ประทับริมแม่นํ ้าบางปะกง บริเวณวัดบน (คงคาราม) แล้ วเสด็จเยี่ยม
ราษฎรพร้ อมทรงพระราชทานสิ่งของที่ระลึกแก่ราษฎร และทรงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระองค์ไว้ ประจําที่วดั บน (คงคาราม) หลังจากนันจึ
้ งเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปยัง
มณฑลปราจีนบุรี
ปี พ.ศ.2453 มีการก่อสร้ างวัดล่างเพิ่มขึ ้นอีก 1 วัด รวมเป็ น 3 วัด (วัดบน - วัดกลาง - วัด
ล่าง) วัดล่างในเวลานันจะมี
้
เสาธงชาติขนาดใหญ่ สูง 20 วา คนเดินป่ าใช้ เป็ นจุดสังเกตเวลาหลง
ป่ า กลับบ้ านไม่ได้
ปี พ.ศ.2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ทรงเสด็จแวะพักเสวย
พระกระยาหารกลางวัน ณ ศาลาการเปรี ยญวัดบน (คงคาราม) ก่อนที่จะเสด็จพระราชดําเนินทาง
ชลมารคต่อไปยังมณฑลปราจีนบุรี
ปี พ.ศ.2459 ตํ า บลบางปะกงได้ รับ การยกฐานะขึน้ เป็ นอํ า เภอบางปะกง อยู่ใ นความ
้ ่บริ เวณวัดบน (คงคาราม)
ปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีที่ว่าการอําเภอและสถานีตํารวจตังอยู
ก่อนหน้ านันบางปะกงอยู
้
ใ่ นความปกครองของเมืองชลบุรี

59

ภาพที่ 4-1 แผนที่ปี พ.ศ.2460 บริเวณชุมชนและปากแม่นํ ้าบางปะกง
(ที่มา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2550)
ปี พ.ศ.2462 ทางราชการได้ ย้ายที่ว่าการอําเภอบางปะกงจากบริ เวณ วัดบน (คงคาราม)
ไปตังอยู
้ ่ที่ตําบลท่าสะอ้ าน (จนถึงปั จจุบนั ) เนื่องจากการติดต่อคมนาคมทางนํ ้ากับตําบลต่างๆ
ภายในอําเภอบางปะกงทําได้ สะดวกกว่า เพราะท่าสะอ้ านมีลําคลองเชื่อมติดต่อกันระหว่างตําบล
มากมายหลายคลอง รวมทังการเดิ
้
นทางไปตัวจังหวัดฉะเชิงเทราก็สะดวกและใช้ เวลาเดินทางน้ อย
กว่า
ปี พ.ศ.2485 เปิ ดใช้ ถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี (ถนนสุขมุ วิท) มีการก่อสร้ างเพิ่มเข้ ามายัง
ศรี ราชาและสัตหีบ แต่ทางสายนี ้ก็ยงั มิได้ ทําสะพานข้ ามแม่นํ ้าบางปะกง กระทัง่ ปี พ.ศ.2492 จึงลง
มือก่อสร้ างสะพานข้ ามที่อําเภอบางปะกง (เสร็จ พ.ศ.2494)
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ปี พ.ศ.2499 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตังสุ
้ ขาภิบาลบางปะกง เป็ นหน่วยบริ หาร
ราชการส่วนท้ องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง อยู่ในความปกครองของอําเภอบางปะกง มีผลใช้ บงั คับตามราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2499
ปี พ.ศ.2525 - 2529 ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
5 กําหนดให้ สขุ าภิบาลบางปะกงเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทัง้
เป็ นศูนย์กลางการค้ าและบริ การระดับอําเภอ
ปี พ.ศ.2530 - 2534 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กําหนดให้
ฉะเชิ ง เทรา ชลบุรี แ ละระยอง เป็ นพื น้ ที่ เ ป้ าหมายสํ า คัญ ของการพัฒ นาเมื อ งหลัก และเมื อ ง
ศูน ย์ ก ลางความเจริ ญ ทํ า ให้ สุข าภิ บ าลบางปะกงซึ่ง มี ศัก ยภาพเป็ นศูน ย์ ก ลางอุต สาหกรรม
การเกษตร (ด้ านประมง) และเป็ นศูนย์กลางการค้ าและบริ การอยู่ก่อนแล้ ว เป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่
เป้าหมายของการพัฒนาเช่นกัน
ปี พ.ศ.2535 - 2539 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พื ้นที่อําเภอบาง
ปะกงเป็ นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ตามโครงการพัฒนาชายฝั่ งทะเลตะวันออก
(Eastern Seaboard)
ปี พ.ศ.2542 สุขาภิบาลบางปะกง ได้ รับการยกฐานะให้ เป็ นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงยกฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยมีผลใช้ บงั คับตามราชกิจจา
นุเบกษา ตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2542 (เทศบาลตําบลบางปะกง, 2549:6-8)
4.2 สภาพทั่วไปของชุมชนบางปะกง
4.2.1ลักษณะทางภายภาพและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) ที่ตงั ้ และอาณาเขต
เทศบาลตําบลบางปะกงเป็ นเทศบาลขนาดเล็ก ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเส้ นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 ประมาณ 25
กิโลเมตร และห่างจากกรุ งเทพมหานครโดยเส้ นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ประมาณ 45
กิโลเมตร ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 38 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบัง
ประมาณ 45 กิ โ ลเมตร มี พื น้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบรวม 1.3 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 812.5 ไร่
ประกอบด้ วย
หมู่ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 8 - 9 – 10
ตําบลบางปะกง
หมู่ 1 - 11 - 18 - 19
บางส่วน ตําบลบางปะกง
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โดยมีอาณาเขตใกล้ เคียงติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับศูนย์การค้ าบางปะกง และศูนย์การค้ าเมืองใหม่บางปะกง
ริ มเส้ นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
ทิศใต้
ติดต่อแม่นํ ้าบางปะกง
ทิศตะวันตก ติดต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314
ทิศตะวันออก ติดต่อกับโรงแป้งมัน แคซซาวา ตําบลบางปะกง

แผนที่ 4-1 แสดงที่ตงและขอบเขตของอํ
ั้
าเภอบางปะกง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ที่มา: http://maps.google.com)

แผนที่ 4-2 แสดงตําแหน่งที่ตงของเทศบาลตํ
ั้
าบลบางปะกง

-

สัญลักษณ์
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2) ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตําบลบางปะกงมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มบริ เวณปากแม่นํ ้า มีลกั ษณะ
เป็ นป่ าชายเลน ดังเดิ
้ มจะมีต้นจาก ต้ นแสม ลําพู ลําแพน โกงกาง และต้ นการบูรขึ ้นอยู่ทวั่ ไป พื ้นที่
อยูส่ งู กว่าระดับนํ ้าทะเล 0 ถึง 2 เมตร พื ้นที่สว่ นใหญ่ของเทศบาลจึงเป็ นพื ้นที่นํ ้าท่วมถึง ตลอดแนว
ด้ านทิศใต้ ของพื ้นที่เทศบาลซึง่ ติดแม่นํ ้าบางปะกง ตังแต่
้ หมูท่ ี่ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 และหมู่ที่ 13 มีคลองเล็กคลองน้ อยตลอดแนวมากมาย ตามลักษณะที่ราบลุ่มบริ เวณปาก
แม่นํ ้าโดยทัว่ ไป ที่มกั จะมีคลองมากมายก่อนถึงบริ เวณปากแม่นํ ้า ในอดีตคลองเหล่านี ้ใช้ เป็ นเส้ น
แบ่งอาณาเขตการปกครองเช่นกัน
ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ าเจ้ าอยู่ หัว รั ช กาลที่ 3 ซึ่ ง เป็ นยุ ค ทองของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ในด้ านการพาณิชย์ค้าขายระหว่างประเทศทางทะเล ทรงโปรดเกล้ าฯให้ ตงด่
ั ้ านทาง
นํ ้า เพื่อเก็บภาษี อากรจากเรื อสําเภาของพ่อค้ าวานิช ทําให้ บางปะกงเป็ นศูนย์กลางการเดินเรื อใน
สมัยนัน้ คลองต่างๆ มักเป็ นที่จอดเรื อสําเภาของพ่อค้ า
ปั จจุบนั ภายในเขตเทศบาลมีลําคลองปรากฏอยู่หลายสาย คูคลองเหล่านี ้ใช้ เป็ นที่ระบาย
นํ ้า ป้องกันนํ ้าท่วมในฤดูฝนและฤดูหน้ านํ ้าหลาก (ต้ นฤดูหนาว) และใช้ เป็ นเส้ นแบ่งอาณาเขตการ
ปกครอง เช่น
- คลองคด อยูใ่ นพื ้นที่หมูท่ ี่ 1 เป็ นคลองที่ใช้ เป็ นเส้ นแบ่งอาณาเขตการปกครอง
ระหว่างหลักเขตที่ 3 ของเทศบาล กับเขต อบต.บางปะกง
- คลอดหลอด เป็ นคลองที่ใช้ เป็ นเส้ นแบ่งอาณาเขตการปกครองระหว่างหมู่ที่ 2
และ หมูท่ ี่ 3 ต.บางปะกง ต่อเชื่อมกับคลองคดในพื ้นที่ อบต.บางปะกง
- คลองยายเม้ ย เป็ นคลองที่ใช้ เป็ นเส้ นแบ่งอาณาเขตการปกครองระหว่างหมู่ที่ 8
และ หมูท่ ี่ 9 ต.บางปะกง
- คลองบ้ านเก่า เป็ นคลองที่ใช้ เป็ นเส้ นแบ่งอาณาเขตการปกครองระหว่างหลัก
เขตที่ 4 ตลอดแนวคลองถึงหลักเขตที่ 5 ของเทศบาลกับ เขต อบต.บางปะกง อยู่ในพื ้นที่หมู่ที่ 13
ต.บางปะกง
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3) ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตําบลบางปะกงมีลกั ษณะสภาพภูมิอากาศแบบเขตเมืองร้ อน หรื ออากาศร้ อนชื ้น
แถบเส้ นศูนย์สตู ร แบ่งเป็ น
- ฤดูร้อน เริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็ นช่วงว่าง
ของลมมรสุม อากาศจะร้ อนอบอ้ าว และร้ อนที่สดุ ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสงู สุดเฉลี่ย 35 - 37
องศาเซลเซียส เนื่องจากลมจากทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะหอบลมร้ อนบริเวณอ่าวไทยและ
ทะเลจีนใต้ พดั ผ่านบริเวณปากแม่นํ ้าบางปะกง
้ กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคมจะมีลมมรสุม
- ฤดูฝน เริ่ มตังแต่
ตะวันตกเฉี ยงใต้ พดั มาจากอ่าวไทย ทําให้ เกิดฝนตกและจะตกหนักมากที่สุดในเดือนกันยายน
อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ยแล้ วพื ้นที่เทศบาลตําบลบางปะกงจะมีปริ มาณนํา้ ฝนตกอยู่ในเกณฑ์ ตํ่า
เฉลี่ยปริมาณนํ ้าฝนตกตลอดปี ประมาณ 928 มิลลิเมตร
- ฤดูหนาว เริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อจากไซบีเ รี ยพัดผ่าน ทํ าให้ เกิ ดอากาศแห้ งและเย็น มี ความกดอากาศสูง
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมจะเป็ น
ช่วงเวลาที่อากาศหนาวมากที่สดุ อุณหภูมิตํ่าที่สดุ ที่วดั ได้ 11.2 องศาเซลเซียส เมื่อ 28 ธันวาคม
2539
4) ระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ
บางปะกงในอดีตเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางนํ ้า ในปี พ.ศ.2379 รัชกาลที่ 3 ทรงโปรด
เกล้ า ฯ ให้ ตัง้ ด่ า นทางนํ า้ ที่ บ างปะกง เพื่ อ เก็ บ ภาษี อ ากรและตรวจตราข้ า ศึ ก ปี พ.ศ.2451
พระพุทธเจ้ าหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จแวะบางปะกง ก่อนเสด็จต่อไปยังมณฑลปราจีนบุรี และในปี
พ.ศ.2459 รัชกาลที่ 6 ก็เสด็จแวะบางปะกงก่อนเสด็จต่อไปยังมณฑลปราจีนบุรีเช่นกัน การ
คมนาคมทางนํ ้าโดยใช้ เส้ นทางแม่นํ ้าบางปะกงมีความสําคัญเรื่ อยมาจนกระทังเกิ
้ ดสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ.2494 สะพานข้ ามแม่นํ ้าบางปะกง ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
การคมนาคมทางนํ ้าจึงลดบทบาทสําคัญลง การคมนาคมด้ วยรถยนต์เข้ ามาแทนที่ โดยมีเส้ นทาง
คมนาคมเข้ าสูเ่ ทศบาลตําบลบางปะกง ดังนี ้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ถนนสุขมุ วิท เป็ นถนนลาดยางเขตทาง 30 เมตร
ผิวจราจรกว้ าง 7 เมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ถนนบางนา - ตราด ผ่านบริ เวณด้ านทิศเหนือ
ห่างจากเทศบาลประมาณ 700 เมตรเป็ นถนนลาดยางเขตทาง 60 เมตร ผิวจราจรกว้ าง 16 เมตร
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- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 314 สายฉะเชิงเทรา - บางปะกง เป็ นถนนลาดยาง
เขตทาง 30 เมตร ผิวจราจรกว้ าง 7 เมตร
ถนนในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
- ถนนสุขาภิบาล 1 (เจียรประดิษฐ) เป็ นถนน คสล. เลียบชายฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกง
เริ่มต้ นจากแม่นํ ้าหมูท่ ี่ 1 ถึงหมูท่ ี่ 8 ตําบลบางปะกงขนาดกว้ างโดยเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 823 เมตร
- ถนนสุขาภิบาล 2 เป็ นถนน คสล. แยกจากถนนสุขมุ วิทไปบรรจบกับถนน
สุขาภิบาล 1 ที่หมูท่ ี่ 3 ตําบลบางปะกง ขนาดกว้ าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร
- ถนนสุขาภิบาล 3 เป็ นถนน คสล. แยกจากถนนสุขมุ วิทไปบรรจบกับถนน
สุขาภิบาล 1 ที่หมูท่ ี่ 7 ตําบลบางปะกง ขนาดกว้ าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร
- ถนนสุขาภิบาล 4 เป็ นถนน คสล. แยกจากถนนสุขมุ วิทไปบรรจบกับถนน
สุขาภิบาล 1 ที่หมูท่ ี่ 8 ตําบลบางปะกง ขนาดกว้ าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร
- ถนนสุขาภิบาล 5 (เพลินจิต) เป็ นถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 10 ตําบลบางปะกง
ขนาดกว้ าง 5 เมตร ยาว 636.50 เมตร
- ถนนสุขาภิบาล 6 เป็ นถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 9 ตําบลบางปะกง ขนาดกว้ าง 5
เมตรยาว 425 เมตร
- ถนนสุขาภิบาล 7 เป็ นถนน คสล. แยกจากถนนสุขมุ วิท ไปเข้ าโรงเรี ยนวัดล่าง
- ถนนสุขาภิบาล 8 เป็ นถนน คสล. แยกจากถนนสุขมุ วิท ไปศาลเจ้ าพ่อโกมินทร์
หมูท่ ี่ 11 ตําบลบางปะกง
- ถนนสุขาภิบาล 9 เป็ นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 4 ผ่านหน้ าสวน
สุขภาพบรรจบกับถนนสุขาภิบาล 1 หมูท่ ี่ 8 ตําบลบางปะกง ขนาดกว้ าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 4-3 แสดงโครงข่ายถนนบริ เวณเขตเทศบาลตําบลบางปะกงและใกล้ เคียง

สัญลักษณ์
-- ถนนสายหลัก
-- ถนนสายรอง
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5) การสื่อสารโทรคมนาคมและการไปรษณีย์โทรเลข
เทศบาลตําบลบางปะกงมีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ในย่านที่พกั อาศัยริ ม
ถนนสุขมุ วิทสามารถให้ บริ การแก่ประชาชนได้ สะดวกด้ านโทรศัพท์ มีทงบริ
ั ้ การส่วนตัวในบ้ านพัก
อาศัยหรื อร้ านค้ าและตู้โทรศัพท์สาธารณะติดตังอยู
้ ต่ ามชุมชนหนาแน่นโดยทัว่ ไป (ภาพที่ 4-2)

ภาพที่ 4-2 แสดงที่ทําการไปรษณีย์ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2552)
6) ไฟฟ้า
มี บริ การครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ และมีบริ การไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตาม
เส้ นทางคมนาคมทุกสายในเขตเทศบาลฯ จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทังหมด
้
250 ดวง
7) การประปา
การบริ การด้ านประปาของเทศบาลตําบลบางปะกง อยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษัทการ
ประปาบางปะกงจํ ากัด ซึ่งมีสถานี ผลิตนํ า้ ที่ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง นํา้ ดิบที่นํามาผลิต
นํ ้าประปาได้ มาจากคลองพระองค์เจ้ าไชยานุชิต
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8) การป้องกันอัคคีภยั
เทศบาลตําบลบางปะกงมีที่ทําการดับเพลิง ตังอยู
้ ่ที่ริมถนนสุขมุ วิท ปากซอยเทศบาล 7
ใกล้ ย่านการค้ าของชุมชน มีจํานวนรถยนต์ดบั เพลิงไว้ บริ การ 1 คัน และมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ เคมี
ดับเพลิงไว้ ตามที่ตา่ งๆ ในชุมชน เคมีดบั เพลิงปั จจุบนั ที่ทงหมด
ั้
200 ชุด ส่วนจุดนํ ้าสําหรับดับเพลิง
ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากการประปา มีทงหมด
ั้
14 จุด (ภาพที่ 4-3)

ภาพที่ 4-3 แสดงที่ทําการดับเพลิงเทศบาลตําบลบางปะกง
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2552)
9) การศึกษา
เทศบาลตําบลบางปะกงมีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาอยู่ 3 แห่ง เป็ นของรัฐ 2 แห่ง คือ
โรงเรี ยนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) โรงเรี ยนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) ส่วนของเอกชน 1 แห่ง คือ
โรงเรี ยนวัฒนาลัย และมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน 1 แห่ง และมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางปะกง จํานวน 2 ห้ อง จํานวนนักเรี ยน 50 คน มีครูผ้ ดู แู ลเด็ก 2 คน (ภาพที่ 4-4)

ภาพที่ 4-4 แสดงสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2552)
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10) ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถาน 3 แห่ง คือ วัดบน (คงคาราม) วัด
กลางบางปะกง และวัดบํารุ งราษฎร์ ศรัทธาราม (วัดล่าง) นอกจากวัดแล้ วยังมีศาลเจ้ าที่ประชากร
นับถือ ได้ แก่ ศาลเจ้ าพ่อสาคร หมู่ 3, ศาลเจ้ าแม่สาคร หมู่ 7, ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม หมู่ 7, ศาลเจ้ าพ่อ
เสือ หมู่ 9 และศาลเจ้ าพ่อโกมินทร์ หมู่ 11 (ภาพที่ 4-5)

ภาพที่ 4-5 แสดงศานสถานในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2552)
11) การรักษาพยาบาล
ในเขตเทศบาลตํ า บลบางปะกง ยัง ไม่ มี โ รงพยาบาลอยู่ใ นเขตความรั บ ผิ ด ชอบมี แ ต่
โรงพยาบาลชุมชนบางปะกง ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน ประมาณ 200 เมตร เป็ นโรงพยาบาลมีขนาด
50 เตียง สามารถให้ บริ การสาธารณสุขกับประชาชนในเขตเทศบาลได้ และยังมีคลีนิคแพทย์อิสระ
2 แห่ง ให้ บริการกับประชาชนอีกด้ วย มีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน จํานวน 100
คน ปั จจุบนั มีศนู ย์สขุ ภาพของชุมชน มีเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลบางปะกงมาประจํา 6 คน
12) การใช้ ประโยชน์ ในที่ดนิ ภายในเขตเทศบาล
การศึกษาการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ทําการศึกษาโดยรวบรวม
ข้ อมูลแผนที่การใช้ ที่ดินปี พ.ศ.2495 ปี พ.ศ.2510 ปี พ.ศ.2539 ปี พ.ศ.2545 และ ปี พ.ศ.2552
เพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้ ที่ดนิ ประเภทต่างๆ ในพื ้นที่
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงปี พ.ศ.2495
จากแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ.2495 (แผนที่ 4-4)
พบว่าการใช้ ที่ดนิ ส่วนใหญ่ เป็ นพื ้นที่ว่าง มีประมาณ 406.94 ไร่ รองลงมาได้ แก่ประเภทนํ ้า มีพื ้นที่
ประมาณ 173.43 ไร่ อันดับสามได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีพื ้นที่ 167.72 ไร่
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อันดับสี่ได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทศาสนสถาน มีพื ้นที่ 46.25 ไร่ และลําดับห้ าได้ แก่การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพื ้นที่ 30.61 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.33, 21.02, 20.33,
5.61 และ 3.71 ตามลําดับ
พื น้ ที่ ว่ า ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทพื น้ ที่ ว่า งในเขตเทศบาลตํ า บลบางปะกง ปี
พ.ศ.2495 มีจํานวนพื ้นที่มากที่สดุ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 406.94 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 49.33 จาก
การศึกษาพบว่าพื ้นที่ว่างส่วนใหญ่ จะอยู่ในบริ เวณพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตเทศบาลและพื ้นที่ว่าง
ระหว่างชุมชนกับถนนสุขมุ วิท (สายเก่า)
พืน้ ที่นํา้ เนื่องจากในขอบเขตของเทศบาลตําบลบางปะกง ที่ได้ มาจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองได้ กําหนดพื ้นที่นํ ้าบริ เวณแม่นํ ้าบางปะกง เป็ นพื ้นที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลตําบลบางปะกง
จึงจําเป็ นจะต้ องคิดสัดส่วนพื ้นที่นํ ้าด้ วย โดยพื ้นที่นํ ้ามีพื ้นที่ 173.43 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 21.02
ที่อยู่อาศัย การใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง มีจํานวนพื ้นที่
167.72 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 20.33 โดยกระจายตัวอยู่บริ เวณริ มฝั่ ง แม่นํา้ บางปะกงเกื อบทัง้ แนว
แม่นํ ้า จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัยแบบห้ องแถวไม้ แบบจีน เรี ยงตัวกันไปตาม
ถนนเจียรประดิษ ริมฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกง

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 4-4 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2495

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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ศาสนสถาน มีพื ้นที่ 46.25 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.61
พาณิชยกรรม มีพื ้นที่ 30.61 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.71 พบได้ บริ เวณริ มแม่นํ ้าบริ เวณ
ถนนเทศบาล 10 มีลกั ษณะเป็ นตลาดและท่าเรื อที่ขนถ่ายสินค้ า
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงปี พ.ศ.2510
จากแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ.2510 (แผนที่ 4-5)
พบว่าการใช้ ที่ดินส่วนใหญ่ เป็ นพื ้นที่ว่าง มีประมาณ 323.35 ไร่ รองลงมาได้ แก่การใช้ ประโยชน์
ที่ ดิน ประเภทที่ อยู่อาศัย มี พืน้ ที่ 238.42 ไร่ อันดับสามได้ แก่ประเภทพื น้ ที่ นํ า้ มี พืน้ ที่ ประมาณ
152.82 ไร่ อันดับสี่ได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทศาสนสถาน มีพื ้นที่ 53.41 ไร่ ลําดับห้ าได้ แก่
การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพื ้นที่ 38.92 ไร่ ลําดับหกได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสถานศึกษา มีพื ้นที่ 9.67 ไร่ และลําดับเจ็ดการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มี
พื ้นที่ 7.51 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.24, 28.93, 18.54, 6.48, 4.72, 1.17 และ 0.91 ตามลําดับ
พืน้ ที่ว่าง มีจํานวนพื ้นที่มากที่สดุ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 323.35 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 39.24
ั้
โดยพื ้นที่วา่ งส่วนใหญ่จะอยูท่ างทิศตะวันตกของเขตเทศบาล
ของพื ้นที่ทงหมด
ที่อยู่อาศัย เป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่มีมากเป็ นลําดับสอง มีพื ้นที่ประมาณ 238.42 ไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 28.93 โดยกระจายตัวอยู่ตามถนนบริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกง และที่สําคัญใน
ช่วงเวลานี ้ ได้ มีการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมเชื่อมออกไปยังถนนสุขมุ วิท ส่งผลให้ เกิดการกระจาย
ตัวของที่อยูอ่ าศัยไปเกาะอยูบ่ ริเวณถนนที่เชื่อมออกไปภายนอก
พืน้ ที่นํา้ มีพื ้นที่ลดลงจากปี พ.ศ.2495 โดยมีพื ้นที่ประมาณ152.82 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ
18.54
ศาสนสถาน มีพื ้นที่ประมาณ 53.41 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.48
พาณิชยกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 38.92 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 4.72 เริ่มมีการขยายตัวของพื ้นที่
พาณิชยกรรมจากบริเวณริ มนํ ้าและถนนเทศบาล 10 ออกไปเชื่อมกับถนนสุขมุ วิท
สถานศึกษา มีพื ้นที่ประมาณ 9.67 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 1.17
อุตสาหกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 7.51 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 0.91 เริ่ มมีการเข้ ามาของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยพบได้ บริเวณทิศตะวันออกของเขตเทศบาลตําบลบางปะกง

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่4-5 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2510

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงปี พ.ศ.2539
จากแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ.2539 (แผนที่ 4-6)
พบว่าการใช้ ที่ดนิ ส่วนใหญ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัย มีประมาณ 442.57 ไร่ รองลงมาได้ แก่การประเภทพื ้นที่
นํ ้า มีพื ้นที่ 147.09 ไร่ อันดับสามได้ แก่ประเภทพื ้นที่ว่าง มีพื ้นที่ประมาณ 79.65 ไร่ อันดับสี่ได้ แก่
การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถาน มีพื ้นที่ 56.77 ไร่ ลําดับห้ าได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรม มีพื ้นที่ 45.50 ไร่ ลําดับหกได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
มีพื ้นที่ 39.97 ไร่ และลําดับเจ็ดการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทสถานศึกษา มีพื ้นที่ 12.54 ไร่ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 53.70, 17.85, 9.66, 6.89, 5.52, 4.85 และ 1.52 ตามลําดับ
ที่อยู่อาศัย การใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงมีจํานวนพื ้นที่
มากที่สดุ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 442.57 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 53.70 จากการศึกษาพบว่าจํานวนพื ้นที่
เพิ่มขึ ้นจากเดิมเป็ นอย่างมาก โดยการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมส่งผลให้ มีการเคลื่อนย้ ายถิ่นฐานไป
้ บ่ ริ เวณถนนเทศบาล 14 และถนนเทศบาล 15 ที่เชื่อมออกไปยังถนนบางนาตราดเป็ นจํานวน
ตังอยู
เพิ่มขึ ้นมากและเริ่ มมีการสร้ างอาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยบริ เวณริ มถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) ทังสอง
้
ฝั่ งบริ เวณจุดบรรจบของถนนเทศบาล 5 กับถนนสุขมุ วิท
พืน้ ที่นํา้ มีพื ้นที่ประมาณ 147.09 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 17.85 จากแผนที่จะพบว่ามีการสร้ าง
กระชังเพาะเลี ้ยงปลากระพงบริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกงตลอดแนวริมฝั่ ง
พื น้ ที่ว่ า ง เป็ นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ที่ มี จํ า นวนลดลงมากอย่า งเห็ น ได้ ชัด โดยมี พื น้ ที่
ประมาณ 79.65 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 9.66 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
โดยพื ้นที่ว่างที่เหลืออยู่คือบริ เวณฝั่ ง
ตะวันตกของเขตเทศบาลและบริเวณพื ้นที่วา่ งตรงถนนเทศบาล 2
ศาสนสถาน มีพื ้นที่ประมาณ 56.77 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.89
อุตสาหกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 45.50 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 4.85 ซึง่ พบได้ ทางฝั่ งตะวันออก
ของเขตเทศบาลซึ่งเป็ นคลังนํ า้ มัน และบริ เวณฝั่ งตะวันตกของเขตเทศบาลจากการเข้ ามาตัง้
โรงงานของกลุม่ เกษตรรุ่งเรื อง
พาณิชยกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 39.97 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 4.85 ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พื ้นที่มากนักสําหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรม โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่ยงั คงเดิม
สถานศึกษา มีพื ้นที่ประมาณ 12.54 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 1.52

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่4-6 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2539

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงปี พ.ศ.2545
จากแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ.2545 (แผนที่ 4-7)
พบว่าการใช้ ที่ดินส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัย มีประมาณ 479.52 ไร่ รองลงมาได้ แก่การประเภทพื ้นที่
นํ ้า มีพื ้นที่ 129.67 ไร่ อันดับสามได้ แก่ประเภทอุตสาหกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 65.50 ไร่ อันดับสี่
ได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถาน มีพื ้นที่ 51.24 ไร่ ลําดับห้ าได้ แก่การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ประเภทพื ้นที่วา่ ง มีพื ้นที่ 46.79 ไร่ ลําดับหกได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรม
มีพื ้นที่ 37.06 ไร่ ลําดับเจ็ดการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานศึกษา มีพื ้นที่ 9.16 ไร่ และลําดับ
แปดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ มีพื ้นที่ 5.16 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.19,
15.73, 7.95, 6.22, 5.68, 4.50, 1.11 และ 0.63 ตามลําดับ
ที่อยู่อาศัย การใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงยังคงมีจํานวน
พื ้นที่มากที่สดุ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 479.52 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 58.19 จากการศึกษาพบว่าจํานวน
พื น้ ที่ เพิ่ มขึน้ มาจากการพัฒนาที่ อยู่อาศัยบริ เวณพืน้ ที่ ว่างในเขตเทศบาล และบริ เวณริ มถนน
สุขมุ วิท (สายเก่า)
พืน้ ที่นํา้ มีพื ้นที่ประมาณ 129.67 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 15.73 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่
พื ้นที่มีจํานวนลดลงก็เนื่องจากบางบริเวณพื ้นที่ได้ มีการรุกลํ ้าพื ้นที่นํ ้ามาสร้ างเป็ นที่อยูอ่ าศัย
อุตสาหกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 65.50 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 7.95 ซึง่ พบได้ ทางฝั่ งตะวันออก
ของเขตเทศบาลซึ่งเป็ นคลังนํ า้ มัน และบริ เวณฝั่ งตะวันตกของเขตเทศบาลจากการเข้ ามาตัง้
โรงงานของกลุม่ เกษตรรุ่งเรื อง
ศาสนสถาน มีพื ้นที่ประมาณ 51.24 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.22
พืน้ ที่ว่าง มีพื ้นที่ประมาณ 46.79 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 5.68
พาณิชยกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 37.06 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 4.50
สถานศึกษา มีพื ้นที่ประมาณ 9.16 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 1.11
สถาบันราชการ ภายหลังการจัดตังเทศบาลตํ
้
าบลบางปะกงขึ ้น เทศบาลก็ได้ มาใช้ พื ้นที่
บริเวณวัดล่างเป็ นที่ทําการ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 5.61 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 0.63

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่4-7 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2545

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงปี พ.ศ.2552
จากแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ.2545 (แผนที่ 4-8)
พบว่าการใช้ ที่ดินส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัย มีประมาณ 490.77 ไร่ รองลงมาได้ แก่การประเภทพื ้นที่
นํ ้า มีพื ้นที่ 127.83 ไร่ อันดับสามได้ แก่ประเภทอุตสาหกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 65.50 ไร่ อันดับสี่
ได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถาน มีพื ้นที่ 51.24 ไร่ ลําดับห้ าได้ แก่การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรม มีพื ้นที่ 41.48 ไร่ ลําดับหกได้ แก่การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทพื ้นที่ว่าง
มีพื ้นที่ 32.95 ไร่ ลําดับเจ็ดการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานศึกษา มีพื ้นที่ 9.16 ไร่ และลําดับ
แปดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ มีพื ้นที่ 5.16 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 59.55,
15.51, 7.95, 6.22, 5.03, 4.00, 1.11และ 0.63 ตามลําดับ
ที่อยู่อาศัย การใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงมีจํานวนพื ้นที่
มากที่สดุ โดยมีพื ้นที่ประมาณ 490.77 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 59.55 จากการศึกษาพบว่าที่พกั อาศัย
ของชุมชนในเทศบาลตําบลบางปะกง จะหนาแน่นอยู่บริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกง บริ เวณซอย
เทศบาล 6 ใกล้ ชมุ ชนตลาดล่าง บริ เวณซอยเทศบาล 7 หลังที่พกั สายตรวจ และจากซอยเทศบาล
5 ตามแนวแม่นํ ้าบางปะกง จนถึงวัดบนเป็ นการใช้ ที่ดนิ เพื่อการอยูอ่ าศัย
พืน้ ที่นํา้ มีพื ้นที่ประมาณ 127.83 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 15.51 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่
พื ้นที่มีจํานวนลดลงก็เนื่องจากบางบริเวณพื ้นที่ได้ มีการรุกลํ ้าพื ้นที่นํ ้ามาสร้ างเป็ นที่อยูอ่ าศัย
อุตสาหกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 65.50 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 7.95 ซึง่ พบได้ ทางฝั่ งตะวันออก
ของเขตเทศบาลซึง่ เป็ นคลังนํ ้ามันแสงอารี ย์ปิโตรเลี่ยม และบริ เวณฝั่ งตะวันตกของเขตเทศบาลคือ
โรงงานของกลุม่ เกษตรรุ่งเรื อง
ศาสนสถาน เทศบาลตําบลบางปะกงมีวดั ทางพุทธศาสนา 3 แห่ง คือ วัดบน (คงคาราม)
วัดกลางบางปะกง และวัดบํารุ งราษฎร์ ศรัทธาธรรม (วัดล่าง) ทัง้ 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ริมถนนสุขมุ วิทใน
เขตเทศบาล และมีศาลเจ้ าพ่อเสือ ศาลเจ้ าพ่อโกมินทร์ ศาลเจ้ าพ่อสาคร มีพื ้นที่ประมาณ 51.24 ไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 6.22
พาณิชยกรรม มีพื ้นที่ประมาณ 41.48 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 5.03 โดยมีพื ้นที่เพิ่มจากการ
เพิ่มขึ ้นของร้ านสะดวกซื ้อบริ เวณถนนเทศบาล 14 และบริ เวณริ มถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) และย่าน
พาณชยกรรมของเทศบาลตําบลบางปะกง แต่เดิมจะเกาะกลุ่มอยู่บริ เวณชุมชนตลาดล่างอย่าง
้ ต้น
เด่นชัด ปั จจุบนั ได้ มีการขยายจากบริ เวณดังกล่าวมากขึ ้นตามแนวถนนสุขมุ วิทสายเก่าตังแต่
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ทางแยกเข้ าเขตเทศบาลด้ านถนนสุขมุ วิทจนถึงโรงเรี ยนวัดล่าง และจากชุมชนตลาดล่างเข้ าไปถึง
แยกซอยเทศบาล 5 และ 6 ถึงริ มแม่นํ ้าบางปะกง นอกจากนี ้ยังมีการกระจายตัวย่านพาณิชยกรรม
ออกไปยังบริ เวณใกล้ เคียง เช่น อาคารพาณิชย์ที่บริ เวณตรงข้ ามซอยเทศบาล 3 และระหว่างซอย
เทศบาล 2 กับซอยเทศบาล 3 ซึง่ มีการปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัยเป็ นอาคารที่ใช้ ประโยชน์ในทาง
พาณิชยกรรม
พืน้ ที่ว่าง พื ้นที่ที่เป็ นการใช้ ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปั จจุบนั ลดลงไป เนื่องจากประชากร
ในพื ้นที่ประกอบอาชีพการประมง และเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเป็ นส่วนใหญ่ ที่ดินที่เป็ นที่โล่งและรกร้ างยังคง
มีอยู่บ้าง มีพื ้นที่ประมาณ 46.79 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 4.00 มีจํานวนลดลงจากการเพิ่มขึ ้นของที่อยู่
อาศัย
สถานศึกษา ภายในเทศบาลตําบลบางปะกง มีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
โรงเรี ยนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) และโรงเรี ยนวัดล่าง (บวรวิทยายน) มีพื ้นที่ประมาณ 9.16 ไร่ คิด
เป็ นร้ อยละ 1.11
สถาบันราชการ เนื่องจากที่ตงของที
ั้
่ว่าการอําเภอบางปะกง ตังอยู
้ ่ที่ตําบลท่าสะอ้ าน ใน
เขตเทศบาลจึงมีพื ้นที่ประเภทสถาบันราชการน้ อยมาก เช่น อาคารที่พกั สายตรวจ สถานีดบั เพลิง
เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นพื ้นที่ส่วนน้ อยในเขตเทศบาล เทศบาลมีสถานที่พกั ผ่อน 1 แห่ง คือ สวนสุขภาพ
โดยมีพื ้นที่ประมาณ 5.61 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 0.63

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 4-8 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2552

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ.2495-2552
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินสามารถแบ่งได้ เป็ นสามช่วงเวลา ได้ แก่ ช่วงแรก
ระหว่างปี พ.ศ.2495-2510 พบว่า การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในเขต
เทศบาลตําบลบางปะกงยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีเพียงการพัฒนาของเส้ นทางคมนาคม ได้ แก่
้ ่นฐานยังคงอยู่บริ เวณพื ้นที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกง
ถนนสุขมุ วิทและถนนบางนา-ตราด แต่การตังถิ
เป็ นส่วนใหญ่ พื ้นที่ส่วนใหญ่ยงั เป็ นพื ้นที่ว่าง สําหรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สอง คือระหว่างปี
พ.ศ.2510-2539 มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ที่เห็นได้ ชดั คือในปี พ.ศ.2539 ภายหลังโครงการ
พัฒนาชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกได้ เข้ ามา ทําให้ มีการขยายเส้ นทางคมนาคมเดิมให้ สะดวกมาก
ยิ่งขึน้ ส่งผลให้ มีการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมเข้ ามาในพืน้ ที่ และพืน้ ที่ใกล้ เคียง ทําให้ พืน้ ที่
ทางด้ านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น การเข้ ามาของแรงงาน ทําให้ ความต้ องการด้ านที่อยู่อาศัยมีเพิ่มขึ ้น
มากและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 4-1) และในช่วงสุดท้ ายคือในปี พ.ศ.2539-2552 จะเห็น
้ ่นฐาน
ได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้ อย เนื่องจากสภาพข้ อจํากัดของพื ้นที่ ส่งผลให้ มีการย้ ายการตังถิ
ไปยังพื ้นที่องค์การบริ หารส่วนตําบลซึ่งอยู่ติดกันมากขึ ้น โดยประชากรที่อยู่ข้างเคียงนี ้ก็ได้ อาศัย
การค้ าและการบริการในเขตเทศบาล ส่งผลให้ มีพื ้นที่พาณิชยกรรมเพิ่มขึ ้น
จากการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินในเขตเทศบาลตํา บลบางปะกง
ระหว่างปี พ.ศ.2495-2552 พบว่าการพัฒนาเป็ นที่อยู่อาศัยในลักษณะของห้ องแถว ห้ องเช่า หรื อ
อพาร์ ทเม้ นเพื่อรองรับแรงงานที่ เข้ ามาอยู่อาศัยในพืน้ ที่เกิดขึน้ นอกจากนี ย้ ังมีการเกิ ดขึน้ ของ
อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชยกรรมขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องศึกษาการพัฒนาลักษณะของอาคาร
เหล่านี ้ในพื ้นที่ เพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น
การพัฒนาอาคารในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
ปั จจุบนั ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง มีสภาพการพัฒนาจากพื ้นที่ว่างเป็ นโครงการที่อยู่
อาศัย อาคารสํานักงาน และอาคารพาณิชยกรรม โครงการพัฒนาส่วนใหญ่ ได้ แก่ อาคารพักอาศัย
อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชยกรม ซึง่ ทําให้ ทราบถึงภาพการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่เป็ นอย่างดี
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง จึงได้ ศกึ ษาถึงการพัฒนาที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ (แผนที่ 4-9)

238.4

38.9

7.5

53.4

9.7

-

152.8

323.4

825

167.7

30.6

-

46.3

-

-

173.4

406.9

825

ที่อยูอ่ าศัย

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

สถาบันราชการ

พืนที่นํ ้า

พื ้นที่วา่ ง

รวม

825

79.6

147.1

-

12.5

56.8

45.5

40.0

442.6

2539

พื ้นที่ (ไร่)

825

46.8

129.7

5.2

9.2

51.2

65.5

37.1

479.5

2545

825

33.0

127.8

5.2

9.2

51.2

65.5

41.5

490.8

2552

ร้ อยละ/ปี
2.35
0.83
13.43
0.95
0.84
-1.53

พื ้นที่(ไร่)
70.7
8.3
7.5
7.1
9.7
-20.6
-83.5

การเปลี่ยนแปลง
2495-2510

-243.8

-5.7

-

2.8

3.4

38.0

1.1

204.2

พืนที่(ไร่)

-4.83

-0.13

-

0.87

0.21

6.22

0.10

2.13

ร้ อยละ/ปี

การเปลี่ยนแปลง
2510-2539

-32.8

-17.4

5.2

-3-3

-5.6

20

-2.9

36.9

พื ้นที่(ไร่)

-8.85

-2.10

-

-5.11

-1.73

6.07

-1.25

1.33

ร้ อยละ/ปี

การเปลี่ยนแปลง
2539-2545

-13.8

(การวิเคราะห์, ผู้จิวยั , 2553)

-1.9

0

0

0

0

4.4

11.3

พื ้นที่(ไร่)

-4.99

-0.21

0

0

0

0

1.60

0.33

ร้ อยละ/ปี

การเปลี่ยนแปลง
2545-2552

ตารางที่ 4-1 แสดงการเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ระหว่างปี พ.ศ.2495-2552

2510

2495

การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 4-9 แสดงการกระจายตัวของอาคารที่พกั อาศัยและสํานักงานด้ านพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง

-- ขอบเขตพ้ นที่ศกึ ษา

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน

83

84

จากการศึกษาพบว่าในพืน้ ที่ เขตเทศบาลตําบลบางปะกง สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่ม
หลักๆ ได้ แก่ หอพัก อาคารพาณิชยกรรมและโครงการบ้ านจัดสรร โดยมีการกระจายตัวกันทัว่ ไป
ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
กลุม่ อาคารพักอาศัย – ได้ แก่ อาคารหอพัก อพาร์ ทเม้ น ห้ องแถวให้ เช่า เป็ นต้ น ข้ อมูลจาก
การสํารวจพบว่า กลุ่มอาคารพักอาศัย ส่วนใหญ่มีการกระจายตัว อยู่ทวั่ ไปในพื ้นที่เขตเทศบาล
ตําบลบางปะกงและพื ้นที่ติดกัน จะมีความหนาแน่นบริ เวณทิศตะวันตกและตะวันออกของเขต
เทศบาลตําบลบางปะกง ไม่คอ่ ยพบบริเวณถนนเทศบาล 10 ซึง่ เป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรม
กลุ่มอาคารพาณิชยกรรม – ได้ แก่ อาคารสํานักงาน ธนาคาร และร้ านสะดวกซื ้อ พบว่ามี
การกระจุกตัวบริ เวณถนนสุขุมวิท บริ เวณตลาดล่างบางปะกง และพบบริ เวณถนนที่เชื่อมออกสู่
ถนนบางนาตราด ได้ แก่ถนนเทศบาล 14 และถนนเทศบาล 15
กลุ่มโครงการบ้ านจัดสรร – พบบริ เวณริ มถนนสุขุมวิท โดยอดีตเป็ นพื ้นที่ว่าง ได้ รับการ
พัฒนาเป็ นโครงการหมูบ่ ้ านจัดสรรญาดาพร๊ อพเพอร์ ตี ้
ความสัมพันธ์ ระหว่ างการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ กับระบบโครงข่ ายคมนาคมขนส่ ง
พื ้นที่พกั อาศัยซึ่งเป็ นพื ้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง มีการกระจายตัวอยู่
ภายในถนนเจี ยรประดิษซึ่งเป็ นถนนเส้ น ในพืน้ ที่ และถนนรองซึ่งทํ าหน้ า ที่ เ ชื่ อมโยงไปยัง ถนน
สุขมุ วิท ในขณะที่พื ้นที่พาณิชยกรรมจะพบบริ เวณริ มถนนสุขมุ วิทกับถนนเทศบาล 10 ซึง่ เป็ นย่าน
พาณิชยกรรมเดิมของชุมชน โดยพบว่าได้ มีอาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยเพิ่มขึ ้นบริ เวณทังสองฝั
้
่ง
ของถนนสุขุมวิท และเมื่อมีถนนบางนา-ตราด ซึ่งผ่านบริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่ ก็ทําให้ ถนนสุขุมวิท
(สายเก่า) ลดบทบาทลงไป ทําให้ มีถนนสายรองที่เชื่อมโยงไปยังถนนบางนาตราดเพิ่มขึ ้นอีก ทําให้
มีการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยบริเวณนี ้เพิ่มมากขึ ้น และนอกจากนี ้การมีถนนสายรองที่ทําหน้ าที่เชื่อมโยง
ระหว่างภายในกับภายนอกชุมชน ยังเอื ้อให้ เกิดการพัมนาพื ้นที่พาณิชยกรรมเล็กๆ กระจายตัวอยู่
ตามกลุม่ พักอาศัยในชุมชนต่างๆ มากขึ ้น
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4.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลจะขึ ้นอยู่กับ การทําประมง เป็ นอาชีพหลักที่สร้ าง
รายได้ ให้ กบั คนในท้ องถิ่น และก่อให้ เกิดอาชีพต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนี ้
- สาขาเกษตรกรรมซึง่ มาจากการทําประมงเป็ นอาชีพหลัก การทําประมงชายฝั่ ง
โดยเฉพาะการเพาะเลี ้ยงปลากระพงขาวในกระชังถื อเป็ นรายได้ ที่สําคัญของประชาชนในเขต
เทศบาล การออกเรื อหาปลาและสัตว์นํ ้าต่าง ๆ ชายฝั่ งและไกลฝั่ งด้ วยเรื อใหญ่ มีสะพานปลารวม
3 ท่า ทําให้ เกิดอาชีพที่เกี่ ยวข้ องตามมามาย เช่น โรงนํา้ แข็ง ห้ องเย็น เหยื่อปลา การขายวัสดุ
อุปกรณ์ อูซ่ อ่ มเรื อ ปั๊ มนํ ้ามัน การแปรรูปและการขนส่ง

ภาพที่ 4-6 แสดงการทําการเพาะเลี ้ยงปลากระพงขาวในกระชังและอาชีพที่เกี่ยวข้ อง
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2552)
โดยจากสถิ ติ จํ า นวนครั ว เรื อ นที่ เ พาะเลี ย้ งสัต ว์ นํ า้ จื ด จํ า นวนบ่อ เนื อ้ ที่ และ
ปริ มาณสัตว์นํ ้าจืดที่จบั ได้ จากการทําประมงนํ ้าจืด เป็ นรายอําเภอ พ.ศ.2543 พบว่า อําเภอบางปะ
กงมีผลผลิตปริ มาณการจับสัตว์นํ ้าสูงเป็ นลําดับที่ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังข้ อมูลในตาราง 4-2
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ตารางที่ 4-2 จํานวนครัวเรื อนที่เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืด จํานวนบ่อ เนื ้อที่ และปริ มาณสัตว์นํ ้าจืดที่จบั
ได้ จากการทําประมงนํ ้าจืด เป็ นรายอําเภอ พ.ศ.2543
การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืด
ปริ มาณการจับ
อําเภอ/
สัตว์นํ ้าจืด (กก.)
กิ่งอําเภอ
จํานวนครัวเรื อน
จํานวนบ่อ
เนื ้อที่ (ไร่)
เมืองฉะเชิงเทรา
1,331
1,272
10,500
5,985,000
บางคล้ า
703
1,336
8,293
4,726,870
บางนํ ้าเปรี ย้ ว
252
517
2,308
1,315,560
บางปะกง
896
1,237
27,311
15,567,270
บ้ านโพธิ์
1,005
1,231
12,605
7,184,570
พนมสารคาม
351
847
1,683
959,310
ราชสาร์ น
46
92
268
152,760
สนามชัยเขต
244
613
388
221,300
แปลงยาว
198
445
1,778
1,013,460
ท่าตะเกียบ
240
280
152
86,640
กิ่งอําเภอคลองเขื่อน
56
94
422
240,680
รวม
5,122
7,964
65,708
37,453,420
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
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- สาขาพาณิชยกรรม เทศบาลตําบลบางปะกงเป็ นพื ้นที่เป้าหมายที่ถกู กําหนดให้
เป็ นชุมชนศูนย์กลางการค้ าและบริ การในเขตอําเภอบางปะกง เป็ นศูนย์กลางการขายส่งผลผลิต
ทางการประมงและทางการเกษตรอื่น ๆ มีร้านค้ าขายเครื่ องชํา 84 ร้ าน ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม
101 ร้ าน ร้ านเสือ้ ผ้ า 18 ร้ าน ร้ านซักรี ด 13 ร้ าน ร้ านบริ การเสริ มสวย 22 ร้ าน และร้ านบริ การ
ประเภทอื่น ๆ อีกประมาณ 60 ร้ าน โดยจากตารางที่ 4-3 และ ตารางที่ 4-4 จะแสดงให้ เห็นว่า
อําเภอบางปะกงมีสถิ ติการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่สูงเป็ นลําดับต้ นๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นศูนย์กลางด้ านการค้ าและบริการระดับอําเภอ
จํานวนรายที่คงอยุ่
อําเภอ
2499-2519
2520
2521
2522
2523
บางปะกง

400

400

400

400

438

ตารางที่ 4-4 สถิตกิ ารจดทะเบียนพาณิชย์ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2499-2523
ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
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อําเภอ/กิ่งอําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา
บางคล้ า
บางนํ ้าเปรีย้ ว
บางปะกง
บ้ านโพธิ์
พนมสารคาม
ราชสาร์ น
สนามชัยเขต
แปลงยาว
ท่าตะเกียบ
กิ่งอําเภอคลองเขื่อน
รวม

ทะเบียนพาณิชย์
นิตบิ ุคคล
พ.ศ.2538 พ.ศ.2544 พ.ศ.2538 พ.ศ.2544
181
183
88
67
92
79
6
17
136
88
12
14
157
212
23
48
68
55
16
6
166
134
34
14
26
29
2
1
61
39
4
6
48
62
8
6
20
35
1
19
9
2
974
925
234
141

ตารางที่ 4-3 จํานวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้ าที่คงอยู่ จําแนกตามประเภทการจด
ทะเบียน เป็ นรายอําเภอ พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2544
ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลสถิติระดับอําเภอ ที่ยงั ไม่มีการเก็บข้ อมูลละเอียดใน
ระดับตําบลหรื อระดับเทศบาลและครอบคลุมพื ้นที่กว้ างกว่าพื ้นที่ศกึ ษา เพราะฉะนันการศึ
้
กษาจึง
ศึกษาในภาพรวมของโครงสร้ างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทําให้ ไม่สามารถเจาะลึกลงไปถึงผลทาง
เศรษฐกิจภายในพื ้นที่โดยเฉพาะได้
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- สาขาอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญคือ โรงงานแปรรู ปไม้
เพื่อทําเยื่อกระดาษของกลุ่มเกษตรรุ่ งเรื อง โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังชีวมวลของกลุ่มเกษตรรุ่ งเรื อง
คลังนํา้ มันพืชของกลุ่มแสงอารี ย์ปิโตรเลียม อู่ซ่อมรถยนต์ เครื่ องยนต์ 5 แห่ง และอุตสาหกรรม
ครัวเรื อนเกี่ยวกับการแปรรู ปผลิตสัตว์จากการประมง โดยจากแผนภาพที่ 4-1 จะเห็นได้ ว่าจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ จดทะเบียนใหม่ในเขตอําเภอบางปะกงมี จํานวนเพิ่มขึน้ อย่างมากในปี
พ.ศ.2534 ซึง่ เป็ นช่วงที่แผนพัฒนาชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกได้ กําหนดให้ อําเภอบางปะกง เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้ านประมง) และเป็ นศูนย์กลางการค้ าและการบริ การในระดับ
อํ า เภอ นอกจากนี ย้ ัง เป็ นช่ ว งเวลาที่ พื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ เทศบาลตํ า บลบางปะกงได้ เ กิ ด นิ ค ม
อุตสาหกรรมขึ ้นถึงสองแห่ง ซึง่ ก็คือนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (พ.ศ.2532) และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร (พ.ศ.2532) และยังเป็ นช่วงเวลาใกล้ เคียงกับที่โรงฟฟ้าบางปะกงก่อสร้ างแล้ วสร็ จอีก
ด้ วย (พ.ศ.2534) ซึ่งจะสังเกตได้ ว่าในช่วง พ.ศ.2534 ได้ มีการจดทะเบียนโรงงานเพิ่มสูงขึน้
จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2541-2544 ก็เป็ นช่วงที่มีการจดทะเบียนลดตํ่าลงอันอาจมีสาเหตุมาจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในช่วงนัน้

จํานวนการจดทะเบียนโรงงานใหม่
50
45
40
35
30
25
จํานวนการจด
ทะเบียนโรงงาน
ใหม่

20
15
10
5
2550

2548

2546

2544

2542

2540

2538

2536

2534

2532

2530

2528

2526

2524

2522

2520

2518

2516

2514

0

แผนภาพที่ 4-1 แสดงจํานวนการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในเขตอําเภอบางปะกง
ตังแต่
้ ปี 2514-2552
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2552)
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4.2.3 ลักษณะทางสังคม
ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ประชากรกระจายตัวอยู่ทวั่ ไปบริ เวณริ มแม่นํ ้าบางปะกง
และต่อเนื่องมาถึงริ มถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) พื ้นที่ที่ประชากรหนาแน่น คือ บริ เวณตลาดสดลงไป
ถึ ง ริ ม แม่นํ า้ และบริ เ วณวัด ล่า ง โดยประชากรมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึน้ เรื่ อ ยๆ แต่ใ นอัต ราที่ ไ ม่สูง นัก
เนื่องจากข้ อจํากัดในด้ านพื ้นที่ของเทศบาล โดยจากการสํารวจเมื่อปี 2547 มีประชากร 6,825 คน
โดยแยกเป็ นประชากรชาย 3,290 คน ประชากรหญิง 3,540 คน จํานวนบ้ านเรื อน 2,102 หลัง
ความหนาแน่นของประชากร 5,250 คน ต่อตารางกิโลเมตร โดยอัตราการเพิ่มร้ อยละ 0.36 ต่อปี
นอกจากนี ้ยังมีประชากรแฝงที่เข้ ามาอยูอ่ าศัยในเขตเทศบาลและเข้ ามาทํางานโดยเฉพาะ
เข้ ามารับจ้ างเกี่ยวกับการประมง แต่ไม่ได้ ย้ายทะเบียนบ้ านเข้ ามาอยู่ในเขตเทศบาล คาดการณ์ว่า
ไม่ตํ่ากว่า 3,000 คน
จากแผนภาพที่ 4-2 จะเห็นได้ ภายหลังจัดตังเทศบาลบางปะกงขึ
้
้น จํานวนประชากรในเขต
เทศบาลมีแนวโน้ มที่ลดลง ในทางกลับกันจํานวนประชากรนอกเขตเทศบาลซึง่ ก็คือองค์การบริ หาร
้
ส่วนตําบลบางปะกงซึ่งอยู่ติดกันมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ซึ่งขัดกับจํานวนครัวเรื อนทังในและนอกเขต
เทศบาลซึ่งมีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้นทุกปี ซึ่งก็มาจากสาเหตุข้างต้ นก็คือประชากรแฝงที่เข้ ามาอยู่
อาศัยและทํางาน
8,000
7,000
6,000

จํานวนประชากรนอกเขตเทศบาล

5,000
จํานวนครัวเรื อนนอกเขตเทศบาล

4,000

จํานวนประชากรในเขตเทศบาล

3,000
2,000

จํานวนครัวเรื อนในเขตเทศบาล

1,000
0
2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

แผนภาพที่ 4-2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรื อน
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกง)
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2552)
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พืน้ ที่
2544

2545

ความหนาแน่ นของประชากร
(คนต่ อตารางกิโลเมตร)
2546
2547
2548

เทศบาลตําบล
บางปะกง
เนื ้อที่ 1.3 ตาราง
กิโลเมตร

5452.31

5373.08 5245.38

องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
บางปะกง
เนื ้อที่ 34.6 ตาราง
กิโลเมตร

205.75

210.43

213.90

2549

2550

5204.62

5173.85

5130

5053.85

216.67

216.36

219.05

222.60

ตารางที่ 4-4 เปรี ยบเทียบความหนาแน่นของประชากรระหว่างเทศบาลตําบลบางปะกงและ
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางปะกง ระหว่างปี พ.ศ.2544-2550
(จากการวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรพบว่า ประชากรของเทศบาลตําบลบางปะกงมี
แนวโน้ มลดลง โดยเปรี ยบเทียบข้ อมูล ปี พ.ศ.2544 มีประชากรประมาณ 7,088 คน มีความ
หนาแน่นประชากรประมาณ 5452.31 คนต่อตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2550 ประชากรลดลงไป
518 คน เหลือ 6,570 คน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่ซงึ่ อยูต่ ดิ กันคือองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ปะกงพบว่าพื ้นที่นี ้มีแนวโน้ มประชากรที่เพิ่มขึ ้น โดยในปี พ.ศ.2544 มีประชากรประมาณ 7,119
คน และในปี พ.ศ.2550 มีประชากรเพิ่มขึ ้น 583 คน ซึ่งสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์บุคคลภายใน
พื ้นที่ และการเพิ่มขึ ้นของบ้ านเรื อนซึง่ อยูต่ ดิ กันกับเขตเทศบาล
4.3 สรุ ปสภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลบางปะกง
จากการศึกษาที่ผ่านมาก็ทําให้ ทราบถึงภาพรวมของชุมชนบางปะกง ซึ่งเริ่ มจากชุมชน
ประมงริมนํ ้าที่มีประวัตศิ าสตร์ ยาวนานกว่าสองร้ อยปี เป็ นด่านอากรทางนํ ้าตังแต่
้ อดีต จนมาถึงกร
พัฒ นาชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวัน ออก มี เ ส้ น ทางคมนาคมตัดผ่า น จนกลายเป็ นเมื อ งศูน ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมด้ านการเกษตร จนกลายเป็ นเมืองที่มีกิจกรรมทางการค้ า การบริการและการพัฒนาที่
อยูอ่ าศัยรองรับของแรงงานจากภายนอก
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ในการศึกษาเรื่ องการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ทําให้ ทราบถึงพื ้นที่
ของการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในพื ้นที่ตา่ งๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
โดยพบว่ารู ปแบบหลักๆ ของการขยายตัวด้ านที่อยู่อาศัย จะเป็ นไปเกาะกลุ่มตามถนนสายรองที่
เชื่ อ มระหว่ า งภายในชุ ม ชนกั บ ถนนสายหลัก ภายในพื น้ ที่ ซึ่ ง การพั ฒ นาและขยายตัว นี ม้ ี
ความสัมพันธ์กบั โครงข่ายของการคมนาคมในพื ้นที่อย่างชัดเจน
ทังนี
้ ้เนื ้อหาในบทต่อไป จะทําการศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชิง
พื ้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงต่อไป
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บทที่ 5
พัฒนาการและสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ของชุมชนบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษาพัฒนาการที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การตัง้
ถิ่นฐานและการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน บทบาทของชุมชน ความสัมพันธ์ กับพืน้ ที่ โดยรอบตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้เพื่อให้ เห็นภาพรวมของพัฒนาการอย่างชัดเจนทังทางด้
้
านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสร้ างความเข้ าใจต่อสถานการณ์ของชุมชนอย่างเป็ นลําดับขันตอน
้
จากการศึกษารายละเอียดในบทที่ 4 ประกอบกับการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม การสํารวจภาคสนาม การออกแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ การพิจารณาสภาพแวดล้ อมเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ชุมชนจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
5.1 พัฒนาการของชุมชนบางปะกง
5.1.1 พัฒนาการช่วงที่ 1: ยุคพึง่ พาการสัญจรทางนํ ้า จนถึงช่วงเวลาที่เริ่ มร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2350–2500) เป็ นระยะเวลา 150 ปี
5.1.2 พัฒนาการช่วงที่ 2: ยุคการขยายตัวทางบกการเริ่มแผนพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล
ภาคตะวันออก (พ.ศ.2500–2524) เป็ นระยะเวลา 25 ปี
5.1.3 พัฒนาการช่วงที่ 3: ยุคพึง่ พาการสัญจรทางบกและขยายตัวด้ านอุตสาหกรรม (พ.ศ.
2525–2539) เป็ นระยะเวลา 15 ปี
5.1.4 พัฒนาการช่วงที่ 4: ยุคการเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้ า การบริการและที่อยูอ่ าศัย
ระดับอําเภอ (พ.ศ.2540-2552)
5.1.1 พัฒนาการช่ วงที่ 1: ยุคพึ่งพาการสัญจรทางนํา้ จนถึงช่ วงเวลาที่เริ่ มร่ าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2350–2500)
1) สภาพทั่วไป
้ ่นฐานของชุมชนบางปะกง และบทที่ 4 ซึ่ง
จากที่กล่าวไปในบทที่ 2 เกี่ยวกับการตังถิ
กล่าวถึงประวัตคิ วามเห็นมาของชุมชนบางปะกงก็จะพบว่าชุมชนบางปะกงมีความสัมพันธ์กบั การ
ตังถิ
้ ่นฐาน และพึ่งพาการสัญจรทางนํา้ มาตังแต่
้ อดีต นอกจากนี ้ วรรณี แพลูกอินทร์ (อ้ างถึงใน
พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 3-4) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “ความสําคัญของการผลิตเพื่อการค้ าของ
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เมืองฉะเชิ งเทราในสมัยรั ตนโกสินทร์ ก่ อนสนธิ สัญญาเบาว์ ริง” ศึกษาเมื องฉะเชิ งเทราในทาง
เศรษฐกิ จ เพื่ อ สะท้ อนให้ เ ห็ น ว่า พื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ม้ ี ก ารผลิต และการส่ง ออกเพ่อ การค้ า ในตลาด
ต่างประเทศมาตังแต่
้ ก่อนสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง โดยอาศัยแม่นํ ้าบางปะกงในการเป็ นเส้ นทางลําเลียง
สินค้ าจากแหล่งผลิตตอนในภูมิภาคออกจําหน่ายกับพ่อค้ าต่างชาติ และงานวิจัยของศรัญญา
คันธาชีพ (อ้ างถึงในพิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 3-4) เรื่ อง “พัฒนาการทางเศรษฐกิจลุม่ แม่นํ ้าบาง
ปะกง พ.ศ.2419-2475” ศึกษาโดยมองภาพรวมว่าพื ้นที่ล่มุ แม่นํ ้าบางปะกงมีลกั ษณะเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมและการผลิตเพื่อการค้ า โดยนโยบายรัฐบาลได้ ให้ ความสําคัญของการขยายพื ้นที่
เพาะปลูกมายังลุ่มแม่นํ ้าบางปะกงด้ วยการขุดคลองสายต่างๆ ซึง่ ผลของการขุดคลองได้ ช่วยเพิ่ม
เส้ นทางคมนาคมทางนํ ้าระหว่างกรุ งเทพฯกับลุม่ แม่นํ ้าบางปะกง ซึง่ งานศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้
ได้ สะท้ อนให้ เ ห็ นเศรษฐกิ จของลุ่มแม่นํา้ บางปะกงว่ามี การขยายตัว อย่างมากเพื่อตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิ จ ส่ง ออกของรั ฐ แต่ยัง ขาดภาพความสํ า คัญ ของคลองเชื่ อ มที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
เส้ นทางคมนาคมระหว่างชุมชนกับเมืองหลวง การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนซึง่ เป็ นผู้ผลิตและทําการค้ า
รวมถึงบทบาทของนายทุนท้ องถิ่นที่มีต่อการขยายตัวทางการผลิตในชุมชน ความเหมาะสมของ
พื น้ ที่ ใ นการเพาะปลูก การแย่ง ชิ ง ที่ ดิน ทํ า กิ น และผลกระทบจากการขุด คลองเพื่ อขยายพื น้ ที่
เกษตรกรรม
แม้ พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลจะไม่สามารถทําเกษตรกรรมได้ ดี แต่ทําเลที่ตงเหมาะเป็
ั้
นเมืองท่า
การค้ าเพราะพืน้ ที่ อยู่ลึกเข้ ามาในก้ นอ่าวไทยจึงเป็ นที่ กําบังหลบคลื่นลมทะเลให้ กับเรื อที่ เดิน
ทางเข้ ามาติดต่อค้ าขาย ประกอบกับสภาพดินเป็ นพื ้นโคลนและดินทราย (ป่ าชายเลน) ไม่เอื ้อต่อ
การเพาะปลูก ราษฎรส่วนใหญ่จงึ ประกอบอาชีพทําการค้ าและรวบรวมสินค้ าจากบริเวณพื ้นที่ตอน
ในของแม่นํ ้าออกมาส่งขายต่างประเทศเพราะที่ตงอํ
ั ้ านวยให้ เป็ นท่าเรื อขนถ่ายสินค้ า โดยปรากฎ
หลักฐานที่กล่าวถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชาวจีนในบริเวณปากแม่นํ ้ามาตังแต่
้ สมัยอยุธยา
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แผนที่ 5-1 แผนที่ลมุ่ แม่นํ ้าบางปะกงแสดงเขตการปกครอง มาตราส่วน 1:2,000,000
ที่มา: (พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 10)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

ภาพที่ 5-1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศ บริ เวณชุมชนบางปะกง ปี พ.ศ.2495

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา
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2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจของชุมชนช่วงนี ป้ ระชากรส่วนใหญ่ จะทําการค้ าขาย โดยนํ าสินค้ าจากพืน้ ที่
ภายในลุ่มแม่นํ ้าบางปะกงออกมาขายเพราะที่ตงอํ
ั ้ านวยให้ เป็ นท่าเรื อขนถ่ายสินค้ า ทําให้ สะดวก
แก่ ก ารนํ า สิ น ค้ า ไปขายยัง ต่ า งประเทศ โดยเมื่ อ การค้ า เข้ า มามี บ ทบาทในสัง คมการติ ด ต่ อ
แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนทวีความสําคัญเพิ่มขึ ้นดังปรากฎว่ามีชมุ ชนเกิดขึ ้นหลายแห่งในยุคต่อมา
เช่น ชุมชนโบราณศรี พโล (อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี) เป็ นสมัยทวารวดี เป็ นต้ น กลุม่ ชุมชนโบราณ
เหล่านี ้มีความสัมพันธ์ ทางการค้ า ทางวัฒนธรรมกับชุมชนในแถบชายฝั่ งทะเลและชุมชนอื่นๆ ใน
ลุ่มแม่นํา้ บางปะกงซึ่งมีเส้ นทางคมนาคมเชื่อมกับที่ราบสูงโคราชและที่ราบเขมร พื ้นที่ลุ่มแม่นํา้
บางปะกงตังอยู
้ ใ่ นเส้ นทางการค้ าที่สําคัญระหว่างจีนและอินเดียทังยั
้ งเป็ นแหล่งรวบรวมและแหล่ง
ผลิตสินค้ าที่ตลาดโลกต้ องการ เช่น ของป่ า ของทะเล ผ้ า เครื่ องเคลือบจากจีน จึงมีเรื อเดินทางเข้ า
มาสมํ่ า เสมอจนมาถึ ง สมัย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ ปี พ.ศ.2379 สมัย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ตงด่
ั ้ านทางนํ ้าที่บางปะกง เพื่อเก็บภาษี อากรจากเรื อ
้
พ่อค้ าวานิชต่างๆ ที่เดินทางเข้ ามาค้ าขายและเป็ นด่านตรวจตราข้ าศึกและสิ่งของต้ องห้ ามทังปวง
โดยมีวดั บน (คงคาราม) เป็ นศูนย์กลางของชุมชน แสดงให้ เห็นถึงความรุ่ งเรื องด้ านการเป็ นเมือง
ท่าและการค้ าขาย อีกทังยั
้ งสันนิษฐานว่าการทําประมงนํ ้าเค็มบริ เวณนีน้ อกจากจับเพื่อบริ โภค
ภายในชุมชนแล้ ว ยังแปรรู ปเพื่อจําหน่าย ดังที่สนุ ทรภู่ได้ เขียนไว้ ในนิราศเมืองแกลง โดยบรรยาย
การเดินทางจากเมืองหลวงเข้ าคลองสําโรงออกแม่นํ ้าบางปะกงแล่นเรื อเลียบตามชายฝั่ งทะเลไป
ยังเมืองระยอง ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้คนในแถบนี ้ประกอบอาชีพประมงกันเป็ นส่วนใหญ่ (พิมพ์อมุ า
โตสินธพ, 2548: 43)
3) บทบาทของชุมชน
เนื่องจากทําเลที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณปากแม่นํ ้าซึ ้งเป็ นที่หลบลมทะเล และเป็ นจุดจอดเรื อจึงทําให้
เมืองในลุ่มแม่นํ ้าบางปะกงมีบทบาทในการเป็ นเมืองท่าและการค้ าระหว่างจีน เวียดนาม กัมพูชา
กับปากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แม่นํ ้าท่าจีนและแม่นํ ้าแม่กลอง ตามเส้ นทางที่กล่าวมามีการค้ าพบสินค้ า
ที่มาจากแหล่งผลิตในตอนในของลุ่มแม่นํ ้าบางปะกงและพื ้นที่ล่มุ แม่นํ ้าอื่นๆ และด้ วยเทคโนโลยี
การเดินเรื อยังไม่พฒ
ั นาทให้ ต้องอาศัยแล่นเรื อเลียบชายฝั่ งและความรู้ ในทิศทางลมมรสุมในการ
เดินเรื อ ทําให้ การเดินเรื อต้ องใช้ เวลานานเพราะต้ องรอลมมรสุมซึง่ จะพัดมาเพียงปี ละครัง้ จึงต้ อง
หาเมืองท่าที่เหมาะสมทางภูมิศาสตร์ สําหรับเป็ นที่พกั รอลมมรสุม สามารถจัดเตรี ยมเสบียงอาหาร
และนํ ้าดื่มสําหรับใช้ ในการเดินทางต่อไป เมื่อนานเข้ าสถานที่จอดพักเรื อได้ เกิดเป็ นจุดพบปะของ
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บรรดาพ่อค้ าที่เดินทางมาจากที่ตา่ งๆ เข้ ามาแลกเปลี่ยนสินค้ ากันบนพื ้นที่นี ้ได้ กลายเป็ น เมืองท่า
และศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้ าบริ เวณชายฝั่ งทะเล (พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 44)
4) ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชน
จากแผนที่ 5-2 สังเกตจะพบว่าชุมชนจะตังอยู
้ ่บริ เวณริ มแม่นํ ้าบางปะกงเป็ นแนวยาว
กระจายตัวอยู่บริ เวณริ มแม่นํ ้า และมีความหนาแน่นของอาคารช่วงบริ เวณใกล้ กบั แหล่งประกอบ
อาชีพหลักของชุมชนคือ บริเวณริมฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกง โดยเฉพาะบริ เวณวัดบน (คงคาราม) โดยจะ
มีชาวจีนอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริ เวณนี ้ด้ วย
5) การขยายตัวของชุมชน
เนื่องจากยุคนี ้ยังเป็ นยุคที่ยงั พึ่งพาการคมนาคม และอาชีพก็ยงั ต้ องพึ่งพิงนํ ้าเป็ นหลักจึง
ทําให้ การขยายตัวของชุมชนกระจายตัวไปตามริ มฝั่ งแม่นํา้ บางปะกง โดยจากการที่เป็ นแหล่ง
การค้ าที่สําคัญแห่งหนึ่งของลุ่มแม่นํ ้าบางปะกงจึงส่งเสริ มให้ บริ เวณนี ้เป็ นย่านพาณิชยกรรมหลัก
ของชุมชน เกิดเป็ นชุมชนริ มนํ ้าซึง่ คอยรับส่งสินค้ าจากเรื อเข้ ามายังพื ้นที่ภายในชุมชน
6) การสัญจร
จากแผนที่ 5-2 จะพบว่า การสัญจรส่วนใหญ่จะยังเป็ นทางนํ ้า เพราะว่าเส้ นทางคมนาคม
ทางบกยังไม่ได้ ถกู พัฒนาขึ ้น และเมื่อพิจาณาเหตุที่รัฐขุดคลองเชื่อมระหว่างลุม่ แม่นํ ้าบางปะกงขึ ้น
อาจเพราะชุมชนในปากแม่นํ ้าบางปะกงเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความเจริ ญทางการค้ าอย่างมาก
และการค้ าทางด้ านตะวันออกมีความสําคัญ การขุดคลองเพื่อเชื่อมระหว่างลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยากับ
พื ้นที่นี ้จึงอาจสร้ างรายได้ ให้ รัฐคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะเป็ นเส้ นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างเมือง
หลวงกับชุมชนชายฝั่ งทะเลตะวันออก (พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 45) โดยการคมนาคมทางบกก็
จะมีถนนสุขมุ วิทที่สร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.2493

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: (พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 45)

แผนที่ 5-2 แสดงเส้ นทางคมนาคมทางนํ ้าก่อนสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง
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7) ความสัมพันธ์ กับพืน้ ที่โดยรอบ
เนื่องจากเป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณปากแม่นํ ้า เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้ าจากภายนอก
และภายในจึงทําให้ ชมุ ชนบางปะกงมีความสัมพันธ์กบั ชุมชนในลุม่ แม่นํ ้าบางปะกงอื่นๆ รวมไปถึง
ชุมชนริ มชายฝั่ งทะเลตะวัน ออกค่อนข้ างมากอาทิเ ช่น ชุมชนบางปลาสร้ อย เป็ นต้ น และเมื่ อ
พิจารณาจากแผนที่ 5-3 จะพบว่าเส้ นทางคมนาคมก็เป็ นส่วนสําคัญที่ทําให้ ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
โดยรอบมีบทบาทอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: (พิมพ์อมุ า โตสินธพ, 2548: 67)

แผนที่ 5-3 แสดงชุมชนในลุม่ แม่นํ ้าบางปะกงและคลองเชื่อมก่อนสนธิสญ
ั ญาเบาริง
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5.1.2 พัฒนาการช่ วงที่ 2: ยุคการขยายตัวทางบกการเริ่มแผนพัฒนาพืน้ ที่ชายฝั่ ง
ทะเลภาคตะวันออก (พ.ศ.2501–2524)
1) สภาพทั่วไป
ลักษณะของพื ้นที่ชุมชนบางปะกงในช่วงพัฒนาการดังกล่าวนี ้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน โดยมีการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางบกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังในระดั
้
บพื ้นที่และระดับ
เมือง แต่พื ้นฐานอาชีพของคนในชุมชนยังคงเป็ นการค้ าขายและการประมงนํ ้าเค็มเช่นเดิม แต่เริ่มมี
้ ได้ มี
การก่อสร้ างเส้ นทางคมนาคมทางบกขึ ้น อาทิเช่น ถนนสุขมุ วิท (เสร็ จปี พ.ศ.2493) จากนันก็
การสร้ างสะพานข้ ามแม่นํ ้าบางปะกงบริ เวณอําเภอบางปะกงขึ ้น (เสร็ จปี พ.ศ.2494) อีกทังในช่
้ วง
นีย้ ังมีชาวจี นอพยพเข้ ามาอาศัยภายในชุมชนบางปะกงเพิ่มขึน้ อีกด้ วย (ชัยรัตน์ สุธรรมวิทยา,
สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2553)
2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนยังคงเป็ นการประมงและการค้ าขายเป็ นหลัก โดยมีการเข้ า
มาของแรงงานต่างถิ่ น เพื่ อมารั บจ้ างขนส่งข้ าวจากเรื อ(ชัย รั ตน์ สุธรรมวิทยา, สัมภาษณ์ , 18
กุมภาพันธ์ 2553) และมีการเพิ่มขึ ้นของจํานวนร้ านค้ าจากชาวจีนที่อพยพตังถิ
้ ่นฐานและทําอาชีพ
ค้ าขาย โดยเริ่ มมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรเกิดขึ ้นได้ แก่ โรงสีข้าวและโรงงาน
แป้งมันสําปะหลัง เป็ นต้ น
3) บทบาทของชุมชน
บทบาทของชุมชนในยุคนีเ้ ริ่ มเป็ นยุคของศูนย์ กลางการค้ าและการบริ การระดับอําเภอ
รวมไปถึงศูนย์กลางตลาดค้ าขายด้ านการประมงระดับอําเภอ
4) ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนและการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
การตังถิ
้ ่นฐานยังคงเป็ นการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวแม่นํ ้าบางปะกง แต่ว่าเริ่ มมีการตังถิ
้ ่นฐาน
ไปตามแนวเส้ นถนนเส้ นในและบริ เวณตลาดบางปะกงเป็ นจํานวนมาก ส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
เริ่ มเห็นการตังขึ
้ ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรภายในชุมชน ที่เหลือยังคงเป็ น
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทที่อยูอ่ าศัยกระจายตามแนวถนนเส้ นในและริ มแม่นํ ้าบางปะกง โดยมี
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมอยูบ่ ริเวณตลาดล่างบางปะกง

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

ภาพที่ 5-2 แสดงภาพถ่ายทางอากาศ บริ เวณชุมชนบางปะกง ปี พ.ศ.2510

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา
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5) การขยายตัวของชุมชน
จากภาพที่ 5-2 ก็จะเห็นว่าการขยายตัวของชุมชนมีแนวโน้ มที่ไปเกาะตามเส้ นทาง
คมนาคมทางบกมากขึ ้น โดยที่ถนนสุขมุ วิทสายเก่ายังไม่มีครัวเรื อนเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานมากนัก ส่วน
ใหญ่ยงั คงอยูต่ ามถนนเส้ นในและบริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรม
6) การสัญจร
จากการที่ได้ มีการสร้ างถนนสุขมุ วิทและสะพานข้ ามแม่นํ ้าบางปะกงจากข้ อ 1 ก็ทําให้ มี
การสร้ างทางสัญจรของชุมชนออกจากถนนเส้ นในเพื่อเชื่อมต่อกับถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) และเมื่อ
ถนนบางนา-ตราดได้ แล้ วเสร็ จ ก็ได้ มีการตัดถนนออกจากชุมชนเพื่อเชื่อมโยงออกไปยังโครงข่าย
ภายนอกมากขึ ้น
7) ความสัมพันธ์ กับพืน้ ที่โดยรอบ
เนื่องจากเป็ นชุมชนที่เป็ นศูนย์กลางการค้ ามาตังแต่
้ อดีต ก็ทําให้ ยคุ นี ้การคมนาคมขนส่ง
ทางนํ ้าก็ยงั เป็ นเส้ นทางที่สําคัญในการติดต่อกับพื ้นที่โดยรอบ โดยที่เส้ นทางคมนาคมทางบกเข้ า
มามีบทบาทเพิ่มมากขึ ้น ในช่วงหลังจากที่ถนนสุขมุ วิทได้ สร้ างแล้ วเสร็จ

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

แผนที่ 5-4 แสดงเส้ นทางสัญจรภายในชุมชนบางปะกง ปี พ.ศ.2510

สัญลักษณ์
-- ถนน
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5.1.3 พัฒนาการช่ วงที่ 3: ยุคการขยายตัวทางบกการและเริ่ มแผนพัฒนาพืน้ ที่
ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก (พ.ศ.2525–2539)
1) สภาพทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงทัว่ ไปในช่วงนี ้ในพื ้นที่ชมุ ชนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก จะพบการ
เปลี่ยนแปลงบริ เวณริ มเส้ นทางคมนาคมทางบก รวมไปถึงเส้ นทางสัญจรที่ม่งุ สู่เส้ นทางหลัก พบ
การเกิดขึ ้นของที่อยูอ่ าศัยแบบจัดสรร รวมไปถึงอพาร์ ทเม้ น หอพักเกิดขึ ้น

ภาพที่ 5-3 แสดงลักษณะทัว่ ไปและวิถีชีวิตภายในชุมชนบางปะกง
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2553)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

ภาพที่ 5-4 แสดงภาพถ่ายทางอากาศ บริ เวณชุมชนบางปะกง ปี พ.ศ.2539

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา
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2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิ จและสังคมในปั จจุบนั พบว่า ชุมชนยังคงมีอาชีพทําการประมงเช่นเดิม
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนจากการทําประมงนํ ้าลึก มาเป็ นทําการประมงชายฝั่ งแทน และชุมชนยังคงเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้ าในระดับอําเภอ ซึง่ รองรับการบริ การจากชุมชนภายนอก อีกทังยั
้ งพบว่าการ
เข้ ามาของแรงงานภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้ เกิดร้ านค้ าที่รองรับแรงงานเหล่านี ้เพิ่มมากขึ ้น ส่วน
สภาพทางสังคมพบว่าคนในพื ้นที่เดิมส่วนใหญ่ก็ยงั อาศัยอยู่ในพื ้นที่ไม่ได้ ย้ายถิ่นออกไป เพียงแต่
เมื่อประชากรขยายตัวเพิ่ม ก็จะพากันออกไปตังถิ
้ ่นฐานในบริเวณที่ใกล้ เคียงกับถนนมากขึ ้น เพราะ
พื ้นที่ภายในแออัดยากต่อการต่อเติม โดยที่ยงั ไม่มีแนวโน้ มการย้ ายออกนอกพื ้นที่

ภาพที่ 5-5 แสดงลักษณะอาชีพที่เกี่ยวโยงเศรษฐกิจในชุมชนบางปะกง (การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2553)
3) บทบาทของชุมชน
ในอดีตบางปะกงเป็ นเมืองท่าที่ มีบทบาทหน้ าที่ เป็ นศูนย์ กลางการคมนาคมทางนํ า้ ที่
สําคัญ ต่อมามีการคมนาคมด้ วยรถยนต์เข้ ามาแทนที่ทําให้ มีการเข้ าถึงพื ้นที่เมืองต่างๆ ได้ อย่าง
สะดวกสบายจึงทําให้ เมืองมีบทบาทหน้ าที่เป็ นเมืองพาณิชยกรรม และการคมนาคม การเงินการ
ธนาคาร การบริ การต่างๆ ในปั จจุบนั
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4) ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนและการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ชุมชนเทศบาลตําบลบางปะกง ได้ รับการพัฒนาไปสูช่ มุ ชนอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ทางการเกษตรและเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า เพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
เป็ นหลักรองลงมาคือการค้ าและบริ การ และประชากรภายในเมืองบางส่วนจะไปทํ างานตาม
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนอกพื ้นที่แล้ วกลับมาพักอาศัยในพื ้นที่ตนเองเนื่องจากภายในพื ้นที่แทบ
้ งมีแรงงานอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในพื ้นที่โดยเช่าบ้ านอยู่
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เลย อีกทังยั
แล้ วเดินทางไปทํางานตามโรงงานในย่านต่างๆภายในจังหวัดและใกล้ เคียง ทําให้ การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ประเภทที่พกั อาศัยเกิดเพิ่มขึ ้นมาก
5) การขยายตัวของชุมชน
พบว่ า การขยายตัว ของชุม ชนจะเกาะตัว ตามถนนสุขุม วิ ท ที่ ตัด ผ่ า นชุม ชนเทศบาลฯ
อาคารประเภทที่พกั อาศัยอย่างเดียวจะพัฒนาไปสู่อาคารพาณิชยกรรม ตลาดสดบริ เวณติดกับ
ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) จะขยายตัวใหญ่ขึ ้น นอกจากนี ้อาคารประเภทที่พกั
อาศัยมีการขยายตัวจากริ มถนนสุขมุ วิทฝั่ งซ้ าย ออกไปทางด้ านเหนือ ออกนอกเขตเทศบาล จนถึง
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา - ตราด)
6) การสัญจร
การสัญจรภายในชุมชนใช้ ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) เป็ นเส้ นทางสัญจรสายหลักในการ
เข้ าถึงพื ้นที่ชุมชน จนในปี พ.ศ.2533 ได้ มีการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 314 (บางปะกงฉะเชิงเทรา) ขึ ้นเป็ นถนน 4 เลน ตามการพัฒนาและการเติบโตด้ านอุตสาหกรรมในภายพื ้นที่และ
พื ้นที่ใกล้ เคียง จะเห็นได้ วา่ มีการขยายเส้ นทางเป็ นจํานวนหลายเส้ นทางในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา

ภาพที่ 5-6 แสดงเส้ นทางการสัญจรในช่วงที่ 3
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2553)
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7) ความสัมพันธ์ กับพืน้ ที่โดยรอบ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ได้ กําหนดให้ สุขาภิบาลบางปะกงเป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทังเป็
้ นศูนย์กลางการค้ าและบริ การระดับ
อําเภอ ทําให้ ชมุ ชนบางปะกงในปั จจุบนั ได้ เป็ นศูนย์กลางการค้ าและบริการที่รองรับชุมชนใกล้ เคียง
อาทิเช่น ท่าข้ าม ท่าสะอ้ าน เป็ นต้ น ไว้ ด้วย
5.1.4 พัฒนาการช่ วงที่ 4: ยุคการเป็ นเมืองศูนย์ กลางการค้ า การบริ การและที่อยู่
อาศัยระดับอําเภอ (พ.ศ.2540-2552)
1) สภาพทั่วไป
ในช่วงนี ้เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ พื ้นที่จากพื ้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในเขตเทศบาล
ตําบลบางปะกง เพื่อพัฒนาไปเป็ นพื ้นที่พักอาศัย ทําให้ ที่ว่างในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงมี
จํานวนลดลงอย่างมาก
2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนีจ้ ะมีการเกิ ดขึน้ ของอาคารสํานักงาน เช่น ธนาคาร
เกิ ดขึน้ มากหลายแห่งในพืน้ ที่ พาณิ ชยกรรม จากในช่วงยุคที่ 3 ที่แผนพัฒนาชายฝั่ งทะเลภาค
ตะวันออกกําหนดให้ พื ้นที่นี ้เป็ นศูนย์กลางการค้ าและบริการระดับอําเภอ
3) บทบาทของชุมชน
บทบาทของชุม ชนในช่ว งนี ก้ ็ จ ะเป็ นพื น้ ที่ พ าณิ ชยกรรมเพื่ อรองรั บประชากรทัง้ ในเขต
เทศบาลตําบลบางปะกงและใกล้ เคียง

ภาพที่ 5-7 แสดงบทบาทของชุมชนบางปะกงในยุคปั จจุบนั
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2553)
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4) ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนและการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ลักษณะการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน ก็มีแนวโน้ มที่จะพัฒนาพื ้นที่ที่อยู่อาศัยในบริ เวณที่เป็ น
พื ้นที่ว่างเดิมมาก่อน เช่นพื ้นที่บริ เวณที่ติดกับถนนเทศบาล 10 ส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ก็จะเห็น
ชัดเจนในบทที่ 4 ว่าพื ้นที่ที่อยูอ่ าศัยได้ มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้นอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 5-8 แสดงลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และอาคารในยุคปั จจุบนั
(การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2553)
5) การขยายตัวของชุมชน
แนวโน้ มการขยายตัวของชุมชนมีแนวโน้ มที่จะออกไปยังพืน้ ที่ขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลบางปะกง ช่วงที่เป็ นเส้ นทางเชื่อมต่อสู่ถนนสายหลัก ทําให้ มีการสร้ างบ้ าน หอพักหรื อสิ่ง
ปลูกสร้ างอื่นๆ บริเวณนี ้กันมาก เช่นบริเวณ ถนนเทศบาล 14 และเทศบาล 15
6) การสัญจร
การสัญจรระหว่างชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจะเป็ นการขยาย
เส้ น ทางคมนาคมบริ เ วณช่ ว งบางปะกง-ฉะเชิ ง เทรา และการสร้ างทางด่ ว นบู ร พาวิ ถี (เสร็ จ
พ.ศ.2543)
7) ความสัมพันธ์ กับพืน้ ที่โดยรอบ
การเดินทางจากพื ้นที่เขตเทศบาลตําบลบางปะกงไปสู่พื ้นที่อื่นๆ มีความสะดวกมากขึ ้น
เนื่องจากการขยายเส้ นทางคมนาคมทําให้ สะดวกมากขึ ้น จากข้ อ 6 ทําให้ การเข้ าออกชุมชนมี
้ ความ
ความสะดวกมากขึ ้น จากแผนที่ 5-5 จะพบว่าเส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมไปยังชุมชนอื่นนันมี
สะดวกขึ ้นจากการพัฒนาเส้ นทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็ นถนนสายบางนา-ตราด ที่ไปยังชุมชนบาง
วัวหรื อบางสมัคร หรื อเส้ นทางฉะเชิงเทรา-บางปะกง ที่ผ่านชุมชนท่าสะอ้ าน ไปยังตัวอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทราหรื อเส้ นทางที่เชื่อมไปยังจังหวัดชลบุรี ที่ต้องผ่านชุมชนท่าข้ ามเป็ นต้ น

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

แผนที่ 5-5 แสดงความสัมพันธ์กบั พื ้นที่โดยรอบพื ้นที่ศกึ ษา
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

ภาพที่ 5-9 แสดงภาพถ่ายทางอากาศ บริ เวณชุมชนบางปะกง ปี พ.ศ.2545

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

ภาพที่ 5-10 แสดงภาพถ่ายทางอากาศ บริ เวณชุมชนบางปะกง ปี พ.ศ.2552

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา
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5.2 สรุ ปพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปั จจุบัน
จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนบางปะกง ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั (2552) ของทัง้ 4
ช่วงเวลาสามารถสรุ ปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ที่เกิดในชุมชนเกิดจากผลของปั จจัยภายใน
และภายนอกชุมชน ปั จจัยภายในได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเพื่อปรับให้ เข้ ากับ
สภาพสังคมปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่างๆ ปั จจัยภายนอกได้ แก่ นโยบายของภาครัฐ
เกี่ยวกับด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก การพัฒนาโครงข่ายทาง
สัญ จรที่ มี ค วามสะดวกมากขึ น้ จึ ง เห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า จากสาเหตุดัง กล่ า วล้ ว นส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนบางปะกง ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั สภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลา
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น จะสืบเนื่องจากเหตุผลหรื อปั จจัยต่างๆ ดังกล่าว
มาแล้ ว ก็มิได้ เกิดขึ ้นในทุกพื ้นที่ของชุมชน เพราะบางบริ เวณยังคงมีการตังถิ
้ ่นฐานรู ปแบบเดิม กา
รวมกลุ่ ม ทางสัง คมอย่ า งแน่ น แฟ้ น ถึ ง แม้ ศูน ย์ ก ลางของชุ ม ชนจะมี ก ารย้ ายตํ า แหน่ ง และ
เปลี่ยนแปลงบทบาทไปก็ตาม
ในการศึก ษาเนื อ้ หาบทต่อ ไปจะเป็ นการสื บ ค้ น และบัน ทึ ก รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชน ที่เกิดขึ ้นภายในย่านหรื อหมูบ่ ้ านภายในชุมชน เพื่อให้ แสดงให้ เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับชุมชนบางปะกงอย่างละเอียด และสรุ ปปั จจัยการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชนกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป

- เป็ นชุมชนประมงริมนํ ้า
- เมืองท่าขนาดเล็ก

พัฒนาการช่วงที่ 3
(พ.ศ.2525–2539)

พัฒนาการช่วงที่ 4
(พ.ศ.2540-2552)

- เริ่ มมี อุ ต สาหกรรมเกิ ด ขึ น้ -มี พื น้ ที่ อุต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ น้ ทัง้ -มีการสร้ างโครงการพัฒนาที่อยู่
ภายในเขตเทศบาล
สองด้ านของเขตเทศบาล
อาศัยเพิ่มขึ ้นมาก

พัฒนาการช่วงที่ 2
(พ.ศ.2500–2524)

ท้ องถิ่น

มาก

-ลัก ษณะประชากรก็ เป็ นคนพื น้
ถิ่นเดิมและแรงงานโรงงาน

- เมืองด้ านพาณิชยกรรมขนาด -เมืองด้ านพาณิ ชยกรรมขนาด -เป็ นศูน ย์ ก ลางการค้ า และการ -เป็ นเมื อ งที่ ร องรั บ ประชากรทัง้
เล็ก
เล็กพัฒนามากจากยุคแรก
บริการระดับอําเภอ
ในและนอกเขตเทศบาลที่เข้ ามา
ใช้ บริ ก ารด้ านการค้ าและการ
บริ การ
้ ่นฐานเพิ่มจํานวนมาก - พื น้ ที่ ที่ อยู่ อ า ศั ย เริ่ มเข้ า ม า
ลั กษณะการตั ้ ง ถิ่ น - เกาะกลุ่ ม กั น บริ เ วณริ ม ฝั่ ง - เริ่ ม มี ก ารตัง้ ถิ่ น ฐานบริ เ วณ - การตังถิ
ถนนสายรองที่เชื่อมไปยังถนน ขึน้ เริ่ มมี พืน้ ที่อุตสาหกรรมเพิ่ม ทดแทนพื น้ ที่ ว่ า ง โดยมี ก าร
ฐานของชุ ม ชนและ แม่นํ ้าบางปะกง
มากบริ เวณทัง้ สองด้ านของเขต พัฒนาพื ้นที่ที่อยู่อาศัยในบริ เวณ
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ - พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ ยั ง เป็ นพื น้ ที่ สายหลัก
พื ้นที่วา่ งในเขตเทศบาล
ว่าง
- เริ่ มมีพื ้นที่ที่อยูอ่ าศัยมากขึ ้น เทศบาล

บทบาทของชุมชน

อพยพเข้ ามาอยูอ่ าศัยในพื ้นที่

สภาพทางเศรษฐกิ จ -ค้ า ข า ย ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง -ค้ าขายและเริ่ มมีบทบาทด้ าน -แรงงานจากภาคอุต สาหกรรม -มีอาคารสํานักงาน ธนาคาร ร้ าน
ประ ชากรซึ่ ง เป็ นชาวจี นที่ การเป็ นศู น ย์ ก ลางในระดั บ ย้ ายเข้ ามาอยู่ในพื ้นที่เป็ นจํานวน สะดวกซื ้อเพิ่มขึ ้นมาก
และสังคม

สภาพทั่วไป

พัฒนาการช่วงที่ 1
(พ.ศ.2350–2500)

ตารางที่ 5-1 สรุปพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
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พัฒนาการช่วงที่ 2
(พ.ศ.2500–2524)

พัฒนาการช่วงที่ 3
(พ.ศ.2525–2539)

พัฒนาการช่วงที่ 4
(พ.ศ.2540-2552)

-เ ป็ น ที่ แ ล ก เ ป ลี่ ย น สิ น ค้ า -เป็ นศูนย์กลางการค้ าและการ -เป็ นศูน ย์ ก ลางการค้ า และการ -เป็ นศูนย์กลางเส้ นทางที่จะเชื่อม
บริการระดับท้ องถิ่น
บริการระดับอําเภอ
ระหว่างชุมชนทางนํ ้า
ไปยัง กรุ ง เทพฯ สมุท รปราการ
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ความสัมพันธ์ กับ
พืน้ ที่โดยรอบ

-การเข้ ามาของแรงงาน

-การเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากร

ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ -ก า ร พั ฒ น า ขึ ้น ข อ ง ร ะ บ บ -การพัฒนาเส้ นทางคมนาคม -แผนพัฒ นาพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล -ความต้ อ งการพื น้ ที่ ที่ อ ยู่อ าศัย
-การขยายตัวด้ านอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก
เส้ นทางคมนาคม
เพิ่มขึ ้น
เปลี่ยนแปลง

- เริ่ ม มี ถ นนรองที่ เ ชื่ อ มไปยั ง - การขยายเส้ น ทางบางปะกง- -เส้ น ทางด่ ว นสายบูร พาวิ ถี แ ล้ ว
- ถนนสุขมุ วิทแล้ วเสร็จ
ฉะเชิงเทรา
- สะพานข้ ามแม่นํา้ บางปะกง ถนนสายหลักมากขึ ้น
เสร็จ
-ขยายเส้ นทางสายบางนา-ตราด
แล้ วเสร็จ

การสัญจร

พื ้นที่วา่ งที่เหลืออยู่

ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง -เกาะกลุ่ ม บริ เ วณถนนเจี ย ร -ขยายตัวไปยังสองฝั่ งถนนสาย -เกาะกลุ่ม ตามเส้ น ทางถนนที่ -ข ย า ย ตั ว ต า ม แ น ว เ ส้ น ท า ง
ประดิษตลอดแนวแม่นํ ้า
รองที่เชื่อมไปยังถนนสุขมุ วิท
เชื่อมไปยังถนนบางนา-ตราด
สุ ขุ ม วิ ท (สายเก่ า )และบริ เ วณ
ชุมชน

พัฒนาการช่วงที่ 1
(พ.ศ.2350–2500)

ตารางที่ 5-1 สรุปพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง (ต่อ)
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บทที่ 6
การวิเคราะห์ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่และแนวโน้ ม
ของชุมชนบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื อ้ หาของบทนี จ้ ะเป็ นการศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยวิ เ คราะห์
รายละเอียดผลกระทบทางกายภาพที่เชื่อมโยงอย่างยิ่งกับบทบาทด้ านเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน
6.1 การวิเคราะห์ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ของชุมชน
6.1.1 พั ฒ นาการช่ ว งที่ 1: ยุ คพึ่ง พาการสั ญ จรทางนํ า้ จนถึง ช่ ว งเวลาที่เ ริ่ ม ร่ าง
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2350–2500)
1) รูปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารต่ อพืน้ ที่ว่าง (figure and ground pattern)
การศึกษาในช่วงนี จ้ ึงได้ ใช้ ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร ประกอบกับการสํารวจ การ
สัมภาษณ์ บุคคลเก่ าแก่ ในพืน้ ที่ พบว่าชุมชนยังกระจายตัวอยู่ริมฝั่ งแม่นํา้ บางปะกง ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทําการประมง ส่วนชุมชนชาวจีนจะตังถิ
้ ่นฐานตังแต่
้ วดั บน (คงคาราม) ไปจนถึงสอง
ฝั่ งถนนเส้ นใน จนถึงตลาดล่างบางปะกง (ชัยรัตน์ สุธรรมวิทยา, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2553)
โดยพื ้นที่วา่ งก็จะเป็ นบริเวณลานวัดรวมไปถึงบริเวณศาลเจ้ าของชุมชนชาวจีนและการวิเคราะห์ได้
ใช้ ฐานข้ อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2495 เป็ นฐาน โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

ภาพที่ 6-1 แสดงสัดส่วนมวลาคารต่อพื ้นที่วา่ งบริเวณชุมชนบางปะกง ปี พ.ศ.2495

สัญลักษณ์
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2) รูปแบบการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และอาคาร (land use and building use pattern)
การใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคารในช่วงนี ้ยังเป็ นที่พกั อาศัยไปตามเส้ นทางสัญจรหลักก็คือ
ทางนํ ้า จะมีตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณถนนก็เป็ นถนนสายเล็กๆ ภายในชุมชน โดยมีศาสนาสถานเป็ นศูนย์กลาง
ของชุมชน
โดยสรุ ปแล้ วการใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคารในช่วงนี ้ส่วนมากอาคารถูกใช้ ประโยชน์เพื่อ
พักอาศัย โดยวัดหรื อศาลเจ้ าจีนเป็ นศูนย์กลางของชุมชน โดยเฉพาะศาลเจ้ าจีนนันสามารถพบได้
้
เกือบทุกพื ้นที่ ซึง่ นับเป็ นเครื่ องยืนยันได้ อย่างดีถึงกลุม่ เชื ้อชาติของผู้คนในชุมชนที่มีเชื ้อสายชาวจีน
อาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 6-1 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2495

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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6.1.2 องค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ของชุ มชนช่ วงที่ 2: ยุคการขยายตัวทางบกการเริ่ ม
แผนพัฒนาพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก (พ.ศ.2501–2524)
1) รูปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารต่ อพืน้ ที่ว่าง (figure and ground pattern)
การวิเคราะห์ได้ ใช้ ฐานข้ อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2510 เป็ นฐาน โดยสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 6-2 ภาพถ่ายทางอากาศปี 2510 และรูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่วา่ ง
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมแผนที่ทหาร, 2553

ภาพที่ 6-3 รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่วา่ ง

สัญลักษณ์
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ภาพที่ 6-4 การซ้ อนทับข้ อมูลระหว่างภาพถ่ายทางอากาศและรูปแบบความหนาแน่นของมวล
อาคารต่อพื ้นที่วา่ งในชุมชนบางปะกง (การวิเคราะห์, ผู้วจิ ยั , 2553)

ภาพที่ 6-5 รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่วา่ งส่วนขยายจากภาพ 6-4
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
โดยจากภาพ 6-4 และ 6-5 พบว่าการตังถิ
้ ่นฐานเกาะกลุม่ หนาแน่นตามเส้ นทางคมนาคม
ได้ แก่บริ เวณถนนเส้ นในชุมชนบางปะกง และบริเวณตลาดล่าง โดยพื ้นที่วา่ งขนาดเล็กจะเป็ นที่ว่าง
ระหว่างอาคาร พื ้นที่วา่ งขนาดใหญ่ภายนอกคือพื ้นที่ป่าชายเลนและที่โล่ง
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สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบความหนาแน่ น ของมวลอาคารต่ อ พื น้ ที่ ว่า งในช่ ว งที่ 2
หลังจากเกิดเกิดถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) เข้ ามายังชุมชน พบว่าบริ เวณตลาดล่างบางปะกงมีมวล
อาคารที่หนาแน่นมาก ด้ วยสภาพที่เป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรมของชุมชน โดยส่วนอื่นยังคงเกาะกลุ่ม
บริเวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกงและถนนสายใน ถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) ยังไม่มีการตังถิ
้ ่นฐานมากนัก
2) รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และอาคาร (land use and building use pattern)
จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2510 จากการสํารวจและสัมภาษณ์บุคคลที่อาศัยอยู่
ภายในชุมชน เป็ นฐานข้ อมูลสําคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
ในพื ้นที่กลุม่ ย่อยของชุมชน ดังนี ้
การใช้ ที่ดินภายในชุมชนยังคงเป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อพักอาศัยเป็ นส่วนใหญ่ โดยมี
การใช้ ประโยชน์ ที่ดินกึ่งพักอาศัยและพาณิชยกรรมอยู่บริ เวณตลาดล่างบางปะกงอันเป็ นที่อยู่
เป็ นที่
อาศัยของชาวจีน รู ปแบบอาคารพาณิชย์สงู 1-2 ชัน้ โดยชันล่
้ างใช้ เป็ นร้ านค้ าและชันบนใช้
้
พักอาศัย (พิชิต ไทยนิยม, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2553)

ภาพที่ 6-6 ลักษณะการใช้ ประโยชน์อาคาร ในช่วงที่ 2
(การสัมภาษณ์, ผู้วิจยั , 2553)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่6-2 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2510

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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สรุปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคารในช่วงที่ 2 อาคารบ้ านเรื อน
มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น การใช้ ประโยชน์อาคารส่วนมากใช้ เพื่อการพักอาศัยและเกาะตัวไปตามถนน
เส้ นใน ในขณะที่การใช้ ประโยชน์อาคารเพื่อการพาณิยกรรมและพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมได้ เพิ่ม
จํานวนขึ ้นมากเช่นกัน ส่วนมากเกาะกลุม่ อยู่ช่วงบริ เวณตลาดล่างบางปะกง โดยปั จจัยที่ทําให้ เกิด
การเกาะกลุม่ ดังกล่าวก็คือ การพัฒนาเส้ นทางคมนาคมขนส่งทําให้ การขนส่งสินค้ าระหว่างเรื อเข้ า
มายังตลาด ไปสูก่ ารขนส่งทางบกได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น
6.1.3 องค์ ป ระกอบเชิ ง พื น้ ที่ข องชุ ม ชนช่ ว งที่ 3: ยุ คพึ่ง พาการสั ญ จรทางบกและ
ขยายตัวด้ านอุตสาหกรรม (พ.ศ.2525–2539)
1) รู ปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารต่ อพืน้ ที่ว่าง (figure and ground pattern)
การวิเคราะห์ใช้ ฐานข้ อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2539 โดยสามารถจําแนกได้
ดังนี ้

ภาพที่ 6-7 ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2539
(ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, 2552)
โดยจะพบมวลอาคารขนาดเล็กและใหญ่ขึ ้นกว่าในช่วงที่ 2 มาก โดยเฉพาะบริ เวณใกล้
ปากแม่นํ ้าบางปะกง ได้ แก่โรงงานเกษตรรุ่ งเรื อง ได้ ตงโรงงานขึ
ั้
้น นอกจากนี ้ยังพบว่าในบริ เวณ
บริ เวณใกล้ สะพานข้ ามแม่นํ ้าบางปะกงก็ได้ มีโรงงานแป้งมันสําปะหลัง และคลังนํ ้ามันเกิดขึ ้นมาใน
พื ้นที่อีกด้ วย โดยการเกิดขึ ้นของมวลอาคารขนาดใหญ่ จะเกิดขึ ้นภายนอกพื ้นที่ชุมชน โดยพื ้นที่
ชุมชนเดิมเพิ่มความหนาแน่นของมวลอาคารตามการเพิ่มขึ ้นของประชากรภายในชุมชน โดยพื ้นที่
ว่างในชุมชนก็จะเป็ นพื ้นที่ว่างระหว่างอาคาร พื ้นที่ถนน ลานวัด ศาลเจ้ า และสวนสาธาณณะของ
ทางเทศบาลตําบลบางปะกง โดยการกระจุกตัวของมวลอาคารสามารถจําแนกตามการจัดวางได้
2 รู ปแบบคือ รู ปแบบ ก เกาะกลุ่มหนาแน่นตามเส้ นทางคมนาคม ได้ แก่บริ เวณริ มถนนเส้ นใน
ชุมชนบางปะกง และรูปแบบ ข เกาะกลุม่ แบบเป็ นระเบียบบริเวณริมถนนสุขมุ วิท (สายเก่า)
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ภาพที่ 6-8 รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่วา่ ง
และการจําแนกกลุม่ อาคารกับพื ้นทีวา่ ง (การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)

ภาพที่ 6-9 ขยายส่วน ก จากภาพ 6-8 การจําแนกกลุม่ อาคารกับพื ้นที่วา่ ง
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
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ได้ แก่บริ เวณถนนเส้ นในชุมชนบางปะกง ปรากฎเป็ นมวลสิ่งก่อสร้ างขนาดเล็กจํานวนมาก
เกาะกลุ่มกันหนาแน่นมากขึ ้น ในขณะที่ขอบเขตขอบชุมชนถูกจํากัดเท่าเดิม ทําให้ มีสภาพเป็ น
ชุมชนแออัด ถนนมีความคับแคบ ทําให้ การคมนาคมและการเข้ าถึงพื ้นที่จากด้ านนอกของชุมชนมี
ความลําบาก พื ้นที่วา่ งภายในมีจํานวนน้ อย

ภาพที่ 6-10 ขยายส่วน ข จากภาพ 6-8 การจําแนกกลุม่ อาคารกับพื ้นที่วา่ ง
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
รูปแบบ ข เกาะกลุม่ แบบเป็ นระเบียบ ได้ แก่บริ เวณริ มถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) พบมวลของ
สิ่งก่อสร้ างขนาดเล็กและใหญ่ปะปนกัน คืออาคารพาณิชย์ห้องเช่าและบ้ านเดี่ยว มีการจัดสรร
พื ้นที่ อย่างเป็ นสัดส่วน พืน้ ที่ ว่างยังคงพบมาก โดยส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ว่างเปล่า เพราะเป็ นการ
พัฒนามาในช่วงยุคหลัง
สรุปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่ว่างของพื ้นที่ในชุมชน
บางปะกง ในช่วงที่ 3 การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมภายนอกชุมชนจากนโยบายของภาครัฐ ทํา
ให้ เกิดแรงงานอพยพเข้ ามาในพื ้นที่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้ านเรื อนสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ ้น โดยมีความหนาแน่นของมวลอาคารที่แตกต่างกันออกไปตามความเข้ มข้ นของ
การพัฒนา โดยพื ้นที่ที่มีความหนาแน่นมากที่สดุ ยังเป็ นพื ้นที่ดงเดิ
ั ้ ม คือถนนเส้ นในชุมชนที่มีมวล
อาคารเพิ่มมากขึ ้นและมีพื ้นที่ว่างลดลง ส่วนบริ เวณริ มถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) ก็มีมวลอาคารเพิ่ม
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มากขึ ้น โดยเป็ นลักษณะของมวลอาคารพาณิชย์เกาะกลุม่ กันเป็ นแนวยาวหนาแน่นบริ เวณริ มถนน
ซึง่ แสดงถึงการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรมที่มีอาคารร้ านค้ าเพิ่มมากขึ ้นนัน่ เอง
เมื่อวิเคราะห์สดั ส่วนระหว่างมวลอาคารต่อพื ้นที่ว่างของชุมชนบางปะกง พบว่าพื ้นที่ว่างมี
จํานวนเหลือน้ อย โดยพื ้นที่บางส่วนเป็ นพื ้นที่ซึ่งอนุรักษ์ ป่าชายเลน พื ้นที่ที่มีแนวโน้ มพัฒนาส่วน
ใหญ่อยูใ่ นเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปะกงซึง่ อยูต่ ดิ กัน โดยบุกเบิกพัฒนาเป็ นโครงการ
จัดสรร อาคารพาณิชย์ ร้ านค้ าต่างๆ มีแนวโน้ มขยายตัวไปตามถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) การจัดวาง
มวลอาคารมีลกั ษณะแตกต่างกัน คือ เกาะกลุ่มกันตามเส้ นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เป็ นมวลของ
บ้ านขนาดเล็กและที่พกั อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม วางตัวบริ เวณถนนเส้ นในภายในชุมชน อีกรู ปแบบ
หนึ่ ง คื อ เกาะกลุ่ม แบบเป็ นระเบี ย บ เป็ นมวลของบ้ า นเดี่ ย ว อาคารพาณิ ช ย์ ที่ จัด สรรพื น้ ที่
สิง่ ก่อสร้ างอย่างเป็ นระเบียบ
2) รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และอาคาร (land use and building use pattern)
จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2539 ข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากกรมโยธาธิ
การและผังเมือง และการสํารวจภาคสนาม สามารถทําการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดินและ
อาคารได้ ดงั นี ้

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่6-3 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง ปี พ.ศ. 2539

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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6.1.2 องค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ของชุมชนช่ วงที่ 4: ยุคการเป็ นเมืองศูนย์ กลางการค้ า การ
บริการและที่อยู่อาศัยระดับอําเภอ (พ.ศ.2540–2552)
1) รูปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารต่ อพืน้ ที่ว่าง (figure and ground pattern)
การวิเคราะห์ได้ ใช้ ฐานข้ อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2552 เป็ นฐาน โดยสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 6-11 รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารต่อพื ้นที่วา่ ง
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
จะพบว่ามวลอาคารมีจํานวนเพิ่มขึ ้นมาก พืน้ ที่ว่างมีจํานวนลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับภาพ
แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่บอกว่าพื ้นที่วา่ งมีจํานวนลดลงอย่างมาก

ภาพที่ 6-12 แสดงรูปแบบการใช้ ประโยชน์อาคารในช่วงที่ 3 (การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2553)
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2) รูปแบบการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และอาคาร (land use and building use pattern)
จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2552 ข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากกรมโยธาธิ
การและผังเมือง และการสํารวจภาคสนาม สามารถทําการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดินและ
อาคารได้ ดงั นี ้

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 6-4 แสดงการใช้ ที่ดนิ ประเภทต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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6.2 สรุ ปการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบในเชิงพืน้ ที่ของชุมชนบางปะกง
6.2.1 สรุ ปการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารต่ อพืน้ ที่ว่าง
(figure and ground pattern)
1) สัดส่ วนมวลอาคารต่ อพืน้ ที่ว่าง
การศึกษาพบว่าในช่วงที่ 1 (พ.ศ.2350–2500) อาคารบ้ านเรื อนส่วนมากเกาะกลุม่ กันริ ม
ถนนเส้ นในชุมชนและกระจายตัวอยู่บริ เวณริ มแม่นํ ้าบางปะกง โดยบริ เวณที่มีความหนาแน่นมาก
ที่สดุ จะอยู่บริ เวณตลาดล่างบางปะกงและถนนเส้ นในของชุมชน บริ เวณที่เหลือมีมวลอาคารเกาะ
กลุม่ กันเบาบางพื ้นที่วา่ งมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็ นแหล่งประกอบอาชีพของชุมชน คือการ
ค้ าขายและการทําประมง ในระยะต่อมาช่วงที่ 2 (พ.ศ.2500–2510)จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี
พ.ศ.2510 มีถนนสุขมุ วิท(สายเก่า)ตัดผ่านใกล้ เคียงชุมชน มวลอาคารมีจํานวนทังหมด
้
117,087
ตร.ม.เป็ นจํานวนอาคาร 1,170 หลัง เกาะกลุ่มบริ เวณริ มแม่นํ ้าบางปะกงและถนนเส้ นในภายใน
ชุมชน ยังไม่มีการตัง้ ถิ่ นฐานเข้ าไปใกล้ บริ เวณถนนสุขุมวิท(สายเก่า)มากนัก จนถึงในช่วงที่ 3
(พ.ศ.2525-2539) จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2539 มวลอาคารเพิ่มขึ ้นเป็ น 238,122 ตร.ม.
เป็ นจํานวนอาคาร 2,214 หลัง โดยเริ่ มมีการขยายตัวไปยังถนนสายหลักก็คือถนนสุขุมวิท (สาย
เก่า) มากขึ ้น ช่วงที่ 4 (พ.ศ.2545-ปั จจุบนั ) จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2545 มวลอาคาร
เพิ่มขึ ้นเป็ น 243,749 ตร.ม. เป็ นจํานวนอาคาร 2,219 หลัง และในปั จจุบนั พ.ศ.2552 มีมวลอาคาร
คิดเป็ น 274,846 ตร.ม. มี 2,335 หลัง โดยขยายตัวบริ เวณพื ้นที่ระหว่างถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) กับ
ถนนบางนา-ตราด ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี ้
พื ้นที่อาคารสิง่ ปลูกสร้ าง

ปี พ.ศ.

พื ้นที่วา่ งปราศจากหลังคาคลุม

จํานวนอาคาร

ตารางเมตร

ร้ อยละ

ตารางเมตร

ร้ อยละ

(หลัง)

พ.ศ.2495

75,221

6.00

1,276,369

94.00

899

พ.ศ.2510

117,087

8.66

1,234,503

91.36

1,170

พ.ศ.2539

238,122

17.61

1,113,468

82.39

2,214

พ.ศ.2545

243,749

18.03

1,107,841

81.97

2,219

พ.ศ.2552

274,846

20.34

1,076,744

79.66

2,335

ตารางที่ 6-1 แสดงพื ้นที่อาคารสิง่ ปลูกสร้ างและพื ้นที่วา่ งปราศจากหลังคาคลุม
(การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
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2) รูปแบบการวัดวางมวลอาคาร
รู ปแบบการจัดวางมวลอาคารภายในชุมนัน้ ประกอบด้ วยหลากหลายรู ปแบบ สามารถ
จําแนกออกได้ ดงั นี ้
ก. เกาะกลุ่มหนาแน่นตามเส้ นทางคมนาคม พบในบริ เวณชุมชนเก่าที่มีการตังถิ
้ ่นฐาน
ในช่วงที่ 1 ปรากฎเป็ นมวลอาคารเกาะกลุม่ บริ เวณสองข้ างถนนเส้ นในชุมชนบางปะกง ขนาดมวล
อาคารเล็กใหญ่ปะปนกัน มีการเว้ นพื ้นที่ว่างขนาดเล็กเป็ นที่ว่างระหว่างอาคาร และใช้ พื ้นที่ลาน
โล่งของวัดหรื อศาลเป็ นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ภาพที่ 6-13 การจัดวางมวลาคารแบบเกาะกลุม่ หนาแน่นตามเส้ นทางคมนาคม
และสภาพโดยทัว่ ไปภายในพื ้นที่ (การวิเคราะห์, ผู้วจิ ยั , 2553)
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ข. เกาะกลุ่มอย่างเป็ นระเบียบ ส่วนมากพบในบริ เวณโครงการบ้ านจัดสรรที่มีการจัดสรร
พื ้นที่สงิ่ ก่อสร้ างและถนนเป็ นสัดส่วนชัดเจน ลักษณะมวลอาคารอาจมีขนาดเล็กใหญ่แล้ วแต่ขนาด
ของโครงการ รูปแบบการจัดวางเช่นนี ้ ไม่ปรากฎในถนนเส้ นใน แต่จะปรากฎบริ เวณริมถนนสุขมุ วิท
(สายเก่า) ซึง่ พบได้ ในหลายพื ้นที่

ภาพที่ 6-14 การจัดวางมวลาคารแบบเกาะกลุม่ อย่างเป็ นระเบียบ
และสภาพทัว่ ไปภายในพื ้นที่ (การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
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6.2.2 สรุ ปการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ท่ ีดินและอาคาร (land use
and building use pattern)
1) รูปแบบการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และอาคาร
ในช่วงที่ 1 (พ.ศ.2350–2500) ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่บริ เวณริ มแม่นํ ้าบางปะ
กง และตามถนนเส้ นในชุมชนตามพื ้นฐานการประกอบอาชีพ โดยมีวดั หรื อศาลเจ้ าเป็ นศูนย์กลาง
ชุมชน โดยมีย่านพาณิชยกรรมหลักอยู่บริ เวณวัดบน (คงคาราม) การใช้ ประโยชน์อาคารส่วนมาก
เพื่อพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม โดยมีชุมชนประมงอยู่กระจายริ มแม่นํ ้าบางปะกง ต่อมาในยุคที่ 2
(พ.ศ.2501–2524) หลังจากที่ถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) และถนนสายบางนาตราดได้ สร้ างแล้ วเสร็ จ
รวมไปถึงนโยบายภาครัฐที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาความเจริ ญสู่ภมู ิภาค ทําให้ ศนู ย์กลางพาณิชยกรรม
ย้ า ยตํ า แหน่ ง จากบริ เ วณวัด บน (คงคาราม) มาบริ เ วณตลาดล่า งบางปะกง ส่ง ผลให้ บ ริ เ วณ
ดังกล่าว เปลี่ยนแปงการใช้ ประโยน์อาคารมาเป็ นพาณิชยกรรมและพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมมาก
ขึ ้น ทางด้ านการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนนอกจากเกาะกลุ่มบริ เวณถนนสายในแล้ ว ยังพบว่ามีการตัง้
ถิ่นฐานไปตามเส้ นทางสัญจรที่ออกไปบรรจบกับถนนสุขมุ วิทมากขึ ้น จนมาถึงช่วงที่ 3 (พ.ศ.2525–
2539)การขยายตัวด้ านอุตสาหกรรมเริ่ มเข้ ามามีบทบาทในชุมชน เส้ นทางคมนาคมรอบข้ างได้ ถกู
พัฒนาขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวนี ้ ส่งผลให้ เกิดกลุ่มแรงงานจากต่างถิ่นเข้ ามาพักอาศัยในชุมชน
ส่งผลให้ ศูนย์กลางย่านพาณิชยกรรมบริ เวณตลาดล่างบางปะกงขยายใหญ่ขึ ้น มีอาคารร้ านค้ า
ธนาคารเข้ าไปตังประกอบการอย่
้
างหนาแน่น ส่วนมากใช้ เป็ นประโยชน์อาคารเพื่อพาณิชยกรรม
และพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมเป็ นหลัก และการขยายตัวจากอุตสาหกรรมนี ้ส่งผลให้ ภายในชุมชน
มี ก ลุ่มคนเข้ า มาตัง้ ถิ่ น ฐานเพื่ อพักอาศัยในรู ปแบบของหอพัก อพาร์ ท เม้ น ห้ องเช่า ต่า งๆ เป็ น
จํานวนมาก จึงทําให้ การขยายตัวของชุมชนมีแนวโน้ มเข้ าไปเกาะบริ เวณริ มถนนสุขมุ วิท (สายเก่า)
มากขึน้ ในขณะที่ บริ เวณชุมชนเดิม ก็ไม่พบการเปลี่ยนแปลงมากนัก มี การซ่อมแซมต่อเติม ก็
เฉพาะในส่วนของพื ้นที่ของตนเท่านัน้ และในช่วงที่ 4 (พ.ศ.2540-ปั จจุบนั ) ไม่พบการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม พบเพียงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในบริ เวณที่เป็ นที่ว่างในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
เพิ่มขึ ้นเท่านัน้ เช่นบริเวณพื ้นที่ด้านหลักตลาดล่างบางปะกง เป็ นต้ น
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อาคารเพื่อพักอาศัย

อาคารเพื่อค้ าขาย

อาคารประเภทอพาร์ ทเม้ น หอพัก
อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
ภาพที่ 6-15 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทต่างๆ (การสํารวจ, ผู้วิจยั , 2553)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 6-5 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารบริเวณชุมชนบางปะกง

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน

140

141

6.3 สรุ ปความสัมพันธ์ ของการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่กับสภาพทางกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนบางปะกงและศึกษารู ปแบบการเปลี่ยนองค์ประกอบ
เชิงพื น้ ที่ ของชุมชน ในเนื อ้ หาต่อไปนี จ้ ะเป็ นการเชื่ อมโยงผลการวิเคราะห์ เ พื่ อแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่กบั การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทัว่ ไป เศรษฐกิจ และ
สังคม อีกทัง้ ยังแสดงปั จจัยที่ทําให้ ชุมชนบางปะกงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึง
ปั จจุบนั โดยอ้ างอิงจากแนวความคิดการเจริ ญเติบโตของชุมชน และผลจากการวิเคราะห์ เป็ น
สําคัญ
ช่วงที่ 1 ยุคพึ่งพาการสัญจรทางนํา้ จนถึงช่วงเวลาที่เริ่ มร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2350–2500)
ศูนย์กลางชุมชนบางปะกง
ประมง
ค้ าขาย
ค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ ากับชุมชน
ภายนอกหรื อริมฝั่ งทะเลตะวันออก

แม่นํ ้าบางปะกง

วัดบน(คงคาราม)
ค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ ากับชุมชน
ภายในลุม่ แม่นํ ้าบาปงะกง

แผนภาพที่ 6-1 แสดงรูปแบบของเมืองบางปะกง ช่วงพัฒนาการที่ 1
(การวิเคราะห์,ผู้วิจยั , 2553)
จากแผนภาพ 6.1 จะแสดงให้ เห็นว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของ
ชุมชนบางปะกงก็คือ
- ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและแหล่งประกอบอาชีพ
- การสัญจรที่ต้องพึง่ พาการเข้ าถึงทางนํ ้าเป็ นหลัก
- การเป็ นแหล่งหลบคลื่นลมทะเล ทําให้ กลายเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้ าของ
บรรดาพ่อจากในและนอกลุม่ แม่นํ ้า
จากการที่การตังถิ
้ ่นฐานในยุคแรกเป็ นยุคที่พึ่งพิงการสัญจรทางนํา้ เป็ นหลัก ทําให้ การ
แม่นํ ้าบางปะกงเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชน โดยมีพื ้นฐานโดยการทําประมง และด้ วยสภาพทางภูมิศาสตร์
ทําให้ ต่อมากลายเป็ นที่หลบลมทะเล ทําให้ มีเรื อพ่อค้ าจากแหล่งต่างๆ มาอาศัยเป็ นที่หาเสบียง
และหลบภัย จึงทําให้ เหล่าพ่อค้ าได้ พบปะกันและได้ กลายเป็ นจุดแลกเปลี่ยนสินค้ า จนเกิดเป็ น
ย่านพาณิชยกรรมขึ ้น
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ช่วงที่ 2 ยุคการขยายตัวทางบกการเริ่ มแผนพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล ภาคตะวัน ออก (พ.ศ.2501–
2524)
ถนนบางนาตราด

ถนนสุขมุ วิท(สายเก่า)
พื ้นที่พาณิชยกรรม
ชุมชนบางปะกง
(ตลาดล่าง) ค้ าขาย
ประมง
ค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ ากับชุมชน
ภายนอกหรื อริมฝั่ งทะเลตะวันออก

แม่นํ ้าบางปะกง

ค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ ากับชุมชน
ภายในลุม่ แม่นํ ้าบาปงะกง

แผนภาพที่ 6.2 แสดงรูปแบบของเมืองบางปะกง ช่วงพัฒนาการที่ 2 ยุคการขยายตัวทางบก
(การวิเคราะห์,ผู้วิจยั , 2553)
จากแผนภาพ 6.2 จะแสดงให้ เห็นว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของ
ชุมชนบางปะกงก็คือ
- การเพิ่มขึ ้นของโครงข่ายคมนาคมทังสายหลั
้
ก สายรองและสายย่อยของชุมชน
บางปะกง โดยเฉพาะถนนสุขมุ วิท
้ านและเข้ าถึงพื ้นที่บริเวณศูนย์กลางเมือง
- ปริมาณการสัญจรที่เพิ่มขึ ้น ทังผ่
- ค่านิยมสมัยใหม่ของผู้คนที่มกั นิยมตังถิ
้ ่นฐานบริเวณถนนสายหลัก
- การเพิ่มขึ ้นของประชากร จากการอพยพเข้ ามาของกลุม่ แรงงาน
- นโยบายของภาครั ฐ ในการพัฒ นาด้ า นต่า งๆ บริ เ วณพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลภาค
ตะวันออก
หลังจากที่รัฐมีการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ วยการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมเกิดขึ ้นส่งผล
ให้ เกิดการขนส่งทางบกเพิ่มขึ ้นมาก โดยที่การขนส่งทางนํ ้ายังคงมีอยู่บ้าง และจากการเพิ่มขึ ้นของ
ประชากรในพื ้นที่สง่ ผลให้ ชมุ ชนดังเดิ
้ มเกิดความแออัด การคมนาคมทางบกไม่สะดวกจึงทําให้ เกิด
ั จรซึง่ อยูถ่ ดั ออกไป
กลุม่ ประชากรในพื ้นที่เดิมย้ ายไปตังรกรากในบริ
้
เวณพื ้นที่สญ
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ช่วงที่ 3 ยุคพึง่ พาการสัญจรทางบกและขยายตัวด้ านอุตสาหกรรม (พ.ศ.2525–2539)
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม
แรงงาน

ถนนบางนาตราด

แรงงาน
ชุมชน

ชุมชน

ถนนสุขมุ วิท(สายเก่า)
พื ้นที่พาณิชยกรรม
ชุมชนบางปะกง
(ตลาดล่าง) ค้ าขาย
ประมง
แม่นํ ้าบางปะกง

อุตสาหกรรม

ทําการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง
ทดแทนการทําประมงนํ ้าลึก

แผนภาพที่ 6-3 แสดงรูปแบบของเมืองบางปะกง ช่วงพัฒนาการที่ 3 ยุคพึง่ พาการสัญจรทางบก
(การวิเคราะห์,ผู้วิจยั , 2553)
จากแผนภาพ 6-3 จะแสดงให้ เห็นว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของ
ชุมชนบางปะกงก็คือ
- การเพิ่มขึ ้นและการขยายเส้ นทางคมนาคม เช่นการสร้ างทางด่วนบูรพาวิถี การ
ขยายถนนเส้ นบางนา-บางปะกง เป็ นต้ น
- ปริ มาณการสัญจรที่เพิ่มขึ ้น เพื่อทําการขนส่งสินค้ าบริ เวณถนนสายหลักรอบๆ
พื ้นที่
- การย้ ายออกไปอยูน่ อกพื ้นที่เดิมเนื่องจากความแออัด
- การเพิ่มขึ ้นของประชากร จากการอพยพเข้ ามาของกลุ่มแรงงานเพื่อมาทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
- การเพิ่มขึ ้นของโรงงานอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาฯ ของภาครัฐ
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หลัง จากที่ ภ าครั ฐ ได้ มี น โยบายในการพัฒ นาพื น้ ที่ เ ป็ นศูน ย์ ก ลางอุต สาหกรรมและ
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้ านการเกษตร ส่งผลให้ เกิดแรงงานจํานวนมากอพยพเข้ ามาในพื ้นที่ ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของที่อยูอ่ าศัยและบริ เวณในการตังถิ
้ ่นฐาน โดย
ได้ มีที่พกั อาศัยรูปแบบของอพาร์ ทเม้ น ห้ องเช่าเกิดขึ ้นเพื่อรองรับแรงงานเหล่านี ้ และการตังถิ
้ ่นฐาน
ได้ ย้ า ยไปตัง้ อยู่บริ เ วณริ ม ถนนเพื่ อ สะดวกแก่ ก ารคมนาคมอี ก ทัง้ พื น้ ที่ เ ดิม เกิ ด ความแออัด ไม่
สามารถพัฒนาได้ จึง ทํ า ให้ โครงการบ้ านจัดสรร อาคารพาณิ ชย์ หอพัก ต่า งๆ ถูก สร้ างขึน้ เพื่ อ
ตอบสนองและรองรับความต้ องการดังกล่าว และกระจายตัวไปทัว่ ทุกพื ้นที่ของชุมชน
ช่วงที่ 4 ยุคการเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้ า การบริการและที่อยูอ่ าศัยระดั บ อํ า เภอ (พ.ศ.2525–
2539)
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ถนนบางนาตราด (ชันบนเป็
้
นบูรพาวิถี)
ชุมชน
ชุมชน

ชุมชน

ถนนสุขมุ วิท(สายเก่า)

พื ้นที่พาณิชยกรรม
ชุมชนบางปะกง
(ตลาดล่าง) ค้ าขาย
ประมง
แม่นํ ้าบางปะกง

อุตสาหกรรม

ทําการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง
ทดแทนการทําประมงนํ ้าลึก

แผนภาพที่ 6-4 แสดงรูปแบบของเมืองบางปะกง ช่วงพัฒนาการที่ 3 ยุคพึง่ พาการสัญจรทางบก
(การวิเคราะห์,ผู้วิจยั , 2553)
จากแผนภาพ 6-4 จะแสดงให้ เห็นว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของ
ชุมชนบางปะกงก็คือ
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- การเพิ่มขึ ้นและการขยายเส้ นทางคมนาคม เช่นการสร้ างทางด่วนบูรพาวิถี การ
ขยายถนนเส้ นบางนา-บางปะกง เป็ นต้ น
- ปริ มาณการสัญจรที่เพิ่มขึ ้น เพื่อทําการขนส่งสินค้ าบริ เวณถนนสายหลักรอบๆ
พื ้นที่
- การย้ ายออกไปอยูน่ อกพื ้นที่เดิมเนื่องจากความแออัด
- การเพิ่มขึ ้นของประชากร จากการอพยพเข้ ามาของกลุ่มแรงงานเพื่อมาทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
- การเพิ่มขึ ้นของที่อยูอ่ าศัยประเภทหอพัก
- การเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณถนนสายรองที่เชื่อมไปยังถนนสายหลัก
หลัก จากช่ ว งที่ 3 ภายหลัง จากการพัฒ นาพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลภาคตะวัน ออกที่ ทํ า ให้ มี
โรงงานอุตสาหกรรมทังภายในและภายนอกพื
้
้นที่ มาถึงช่วงที่ 4 เนื่องจากขนาดของพื ้นที่ทําให้ ไม่
สามารถพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมในพื ้นที่เพิ่มได้ ทําให้ เกิดภายนอกพื ้นที่เท่านัน้ แต่แรงงานที่เข้ ามา
ก็ยงั คงอาศัยอยูภ่ ายในบริเวณชุมชนเดิม ทําให้ เกิดการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ ้นมาก

-เส้ นทางคมนาคม

-การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
-เส้ นทางคมนาคมสายรอง

พัฒนาการช่ วงที่ 2
(พ.ศ.2500–2524)

-แผนและนโยบายจากภค
รัฐ
-ความสะดวกในการเข้ าถึง
พื ้นที่
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายหลั ง -มีชุมชนเริ่ มตังถิ
้ ่นฐานเข้ า -เริ่ มมีการตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณ
การเปลี่ยนแปลงนี ้
ไปใกล้ ถ นนสายหลัก มาก ถนนสายรองที่ เ ชื่ อ มไปยัง
ขึ ้น
ถนนสายหลัก

ปั จ จั ย ที่ ทํ า ใ ห้ สิ่ ง นี ้ -แผนนโยบายจากภาครัฐ
เปลี่ยน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนาการช่ วงที่ 1
(พ.ศ.2350–2500)

-การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
-ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้
ประโยชน์อาคาร

พัฒนาการช่ วงที่ 4
(พ.ศ.2540-2552)

-การพัฒ นาด้ า นที่ อ ยู่อ าศัย
-การเพิ่มขึ ้นของประชากร
-กิ จ ก รร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภายในพื ้นที่
-กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภายในพื ้นที่
ภายในพื ้นที่
-เริ่ มมีอาคารสํานักงาน เช่น -มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อ
ธนาคาร ร้ านสะดวกซื ้อเพิ่ม รองรั บ จํ า นวนประชากรที่
เพิ่มและอพยพเข้ ามามากขึ ้น
ขึ ้นมาเพื่อรองรับบริกา

-การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
-การใช้ ประโยชน์อาคาร

พัฒนาการช่ วงที่ 3
(พ.ศ.2525–2539)

ตารางที่ 6-2 สรุปช่วงเวลาและปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
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6.4 แนวโน้ มจากการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชน สรุ ปเชื่อมโยงกับสภาพทัว่ ไป
ทางกายภาพตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ในแต่ละช่วงยุคสมัย ทําให้ ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชิงพื ้นที่ที่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
ในบทนี จ้ ะเป็ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทํ า การสรุ ป แนวโน้ ม และสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชน เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนบาง
ปะกงต่อไป
6.4.1 แนวโน้ มจากการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบเชิงพืน้ ที่ของชุมชนบางปะกง
ในปั จจุบนั ชุมชนบางปะกงได้ เพิ่มบทบาทการเป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามโครงการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก ทําให้ เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ ้นอย่างมาก
บริ เวณรอบๆ ชุมชน ส่งผลให้ เกิดแรงงานอพยพย้ ายถิ่นเพื่อมาทํางานจํานวนมาก ส่งผลให้ เกิดการ
กลุ่มอาคารประเภทอพาร์ ทเม้ นหรื อหอพักเกิดเพิ่มมากขึ ้น และส่งผลต่อมาคือมีกลุ่มอาคารที่ใช้
ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรมเพิ่มขึ ้นตามไปอีกด้ วย โดยที่ประชากรย้ ายถิ่นเหล่านี ้เป็ นแรงงานทําให้
ส่วนมากไม่ได้ แจ้ ง ย้ ายถิ่ น เข้ า มาอย่างถูกต้ อง ทํ า ให้ สภาพเป็ นประชากรแฝงของชุม ชนทํ า ให้
เทศบาลตําบลบางปะกงต้ องรับภาระในการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ กบั คน
เหล่านี ้ไปด้ วย อีกประการหนึ่งก็คือการที่ถนนเส้ นในชุมชนเป็ นถนนเส้ นเล็กที่ไม่สามารถพัฒนาได้
ทําให้ ประชากรที่อาศัยอยู่บริ เวณริ มถนนเส้ นใน เมื่อมีการแยกครอบครัวออกมา ก็จะมาสร้ างที่พกั
อาศัยมาอยู่ในแนวถนนสุขุมวิทมากขึ ้น ทําให้ บริ เวณถนนเส้ นในเกิดความเสื่อมโทรมเพราะขาด
การดูแล
6.4.2 ภาพรวมแนวโน้ มของพืน้ ที่โดยรอบพืน้ ที่ศกึ ษา
เมื่อมองภาพรวมผลของการพัฒนาในอําเภอบางปะกงในภาพรวมแล้ วจะพบว่า เทศบาล
ตําบลบางปะกงนัน้ ได้ รับผลดีในแง่ของแรงงานที่เข้ ามาพักอาศัยและใช้ บริ การด้ านการค้ าและการ
บริ การในเขตเทศบาล แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเปรี ยบเทียบจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ ามาตัง้
ในอําเภอบางปะกงทังหมดแล้
้
วพบว่า มีจํานวนโรงงานในเขตตําบลบางปะกงทังหมด
้
61 โรง
เท่านัน้ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับตําบลบางวัว ตําบลท่าข้ ามและตําบลบางสมัครแล้ ว พบว่าตําบล
เหล่านี ้ได้ ถกู พัฒนาขึ ้นมาก เนื่องด้ วยสภาพภูมิประเทศและความได้ เปรี ยบกว่าตําบลบางปะกงใน
ด้ านเส้ นทางคมนาคมและข้ อจํากัดทางด้ านพื ้นที่ (แผนที่ 6-6)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2553

แผนที่ 6-6 แสดงเส้ นทางคมนาคมบริเวณอําเภอบางปะกง

สัญลักษณ์
-- เส้ นทางคมนาคม
-- ขอบเขตตําบล
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แผนภาพที่ 6-5 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นรายตําบลในอําเภอบางปะกง
จากปี พ.ศ.2514-2551
ที่มา : (การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
จากแผนภาพที่ 6-5 จะพบว่ า จํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จะอยู่ ใ นช่ ว งปี
พ.ศ.2532 เป็ นต้ นมา โดยโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงนี ้ในระยะแรก จะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับด้ านการเกษตรเช่น โรงงานในเครื อของเกษตรรุ่งเรื อง เป็ นต้ น และเมื่อพิจารณาจากแผนที่
ที่ 6-6 ที่แสดงเส้ นทางคมนาคม จะแสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ตําบลบางวัวและบางสมัครอยู่ในบริ เวณที่
เชื่อมต่อระหว่างถนนสายบางนา-ตราด และถนนมอเตอร์ เวย์หมายเลข 7 (แล้ วเสร็ จปี พ.ศ.2541)
จึงเกิดโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นมากกว่าตําบลอื่นๆ เนื่องจากสภาพพื ้นที่ที่สามารถพัฒนาได้
และสะดวกในการคมนาคม อีกทังการที
้
่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นก็เนื่องมาจากนโยบายการ
ลดจํานวนแรงงานที่เข้ าไปยังกรุงเทพมหานคร จึงทําให้ เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นในเขตพื ้นที่
ต่อเนื่องจากกรุงเทพและปริ มณฑลเพิ่มขึ ้น
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จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรายตําบล
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แผนภาพที่ 6-6 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นรายตําบลในอําเภอบางปะกง
ที่มา : (การวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
เมื่อเปรี ยบเทียบการเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากรและบ้ านระหว่างตําบลบางปะกง (รวม
เขตเทศบาล) พบว่าจากแผนภาพที่ 6-7 และ แผนภาพที่ 6-8 ตําบลบางปะกงมีการเปลี่ยนแปลง
ด้ านประชากรที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับตําบลบางวัวและตําบลบางสมัคร ที่มีแนวโน้ มที่สงู มากซึ่ง
ั ้ ่ในพื ้นที่ และอีกส่วนหนึ่งพบว่าในแทบทุกตําบล
สอดคล้ องกับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ของอําเภอบางปะกงมีจํานวนบ้ านที่เพิ่มขึ ้น โดยตําบลที่มีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นสูงได้ แก่ ตําบลท่าข้ าม
ตําบลบางวัว ตํ าบลบางสมัคร และตํ าบลบางปะกง และจากภาพที่ 6-16 ภาพถ่ายดาวเที ย ม
บริ เวณตําบลบางวัวและบางสมัคร จะพบว่ามีกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรรอยู่
ในพื ้นที่ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

แผนที่ 6-7 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารบริเวณตําบลบางสมัครและตําบลบางวัว

สัญลักษณ์
-- ขอบเขตถนน
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แผนภาพที่ 6-7 แสดงจํานวนประชากรรายตําบลในอําเภอบางปะกง ระหว่างปี พ.ศ.2536-2550
(จากการวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
จากแผนภาพที่ 6-7 จะเห็นว่าจากปี พ.ศ.2536 จํานวนประชากรในตําบลบางปะกงก็มี
จํานวนมากที่สดุ ในอําเภอบางปะกง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ.2550 ก็พบว่าเส้ นกราฟไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับตําบลอื่นที่อยู่ใกล้ เคียงกันเช่น ตําบลบางวัว ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.2536 ไปยังปี พ.ศ.2550 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ
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แผนภาพที่ 6-8 แสดงจํานวนบ้ านรายตําบลในอําเภอบางปะกง ระหว่างปี พ.ศ.2536-2550
(จากการวิเคราะห์, ผู้วิจยั , 2553)
จากแผนภาพที่ 6-8 ที่ แ สดงจํ า นวนบ้ า นรายตํ า บลในอํ า เภอบางปะกง จะพบว่ า ในปี
พ.ศ.2536 ตําบลที่มีจํานวนบ้ านสูงสุด 3 ลําดับแรกได้ แก่ ตําบลบางปะกง, ตําบลท่าข้ าม และ
ตําบลบางวัว ตามลําดับ แต่ในปี พ.ศ.2550 กลับพบว่าตําบลที่มีจํานวนบ้ านสูงสุดได้ แก่ ตําบล
บางวัว, ตําบลท่าข้ าม และตําบลบางปะกงเป็ นลําดับสุดท้ าย และเมื่อพิจารณาจากสภาพพื ้นที่ของ
ตําบลบางปะกงก็จะพบว่าตําบลบางปะกงเป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่นํ ้าบางปะกง มีพื ้นที่ค่อนข้ าง
จํากัด จึงทํ าให้ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ไม่สามารถทําได้ ทําให้ โครงการเหล่านีไ้ ป
ตังอยู
้ ่ในตําบลอื่นที่มีเส้ นทางคมนาคมและพื ้นที่ที่สะดวกมากกว่า เช่น ตําบลบางวัว เป็ นต้ น โดย
ภาพ 6-16 จะแสดงให้ เห็นภาพถ่ายดาวเทียบบริเวณตําบลบางวัวซึง่ ได้ มีการก่อสร้ างโครงการที่อยู่
อาศัยขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้นหลายโครงการ ซึง่ สอดคล้ องกับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่ อีกทัง้
จากการสํารวจยังพบว่าลักษณะที่พกั อาศัยที่เกิดในตําบลบางปะกง มีลกั ษณะเป็ นที่อยู่อาศัยแนว
สูงก็คือ หอพักหรื ออพาร์ ทเม้ น เนื่องจากข้ อจํากัดด้ านพื ้นที่ ต่างกับตําบลบางวัวซึง่ สามารถพัฒนา
ที่อยูอ่ าศัยในแนวราบได้ มากกว่า

การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :ผู้วิจยั , 2553

ภาพที่ 6-16 แสดงภาพรวมบริ เวณตําบลบางสมัครและตําบลบางวัว
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมพัฒนาที่ดนิ , 2553

แผนที่ 6-8 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ อําเภอบางปะกง พ.ศ.2537

สัญลักษณ์
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา :กรมพัฒนาที่ดนิ , 2553

แผนที่ 6-9 แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ อําเภอบางปะกง พ.ศ.2551

สัญลักษณ์
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เมื่อเปรี ยบเทียบแผนที่แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินของกรมพัมฒนาที่ดินในปี พ.ศ.2537
และปี พ.ศ.2551 (แผนที่ 6-8 และ 6-9) ของอําเภอบางปะกงพบว่าการใช้ ประโยชน์ที่ดินในปี
พ.ศ.2537 การใช้ พื ้นที่เพื่อเพาะเลี ้ยงสัตว์นํา้ จะมีจํานวนมากที่สุด เนื่องจากสภาพลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ของพื ้นที่เป็ นพื ้นที่ลมุ่ อยูต่ ดิ แม่นํ ้าบางปะกง รองลงมาก็คือการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภท
เกษตรกรรม โดยมีพื ้นที่ชมุ ชนหรื อพื ้นที่เมืองอยูบ่ ริเวณชุมชนที่ตดิ กับเส้ นทางคมนาคม ได้ แก่ชมุ ชน
บางปะกงและชุมชนท่าข้ ามบริ เวณปากแม่นํ ้าบางปะกง และชุมชนบางวัวและบางสมัครบริ เวณ
้ ่กระจายบริ เวณเส้ นทางคมนาคม ไม่
ถนนสายบางนา-ตราด โดยมีพื ้นที่โรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
ว่าจะเป็ นถนนสุขมุ วิท(สายเก่า) หรื อถนนบางนาตราด ต่อมาใน ปี พ.ศ.2551 พบว่าการใช้ ประโยน์
ที่ดินพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้ามาเป็ นด้ าน
เกษตรกรรมมากขึ น้ โดยพบมี น ากุ้งถูก ทิ ง้ ร้ างอยู่ใ นพื น้ ที่ และจะพบว่ า พื น้ ที่ เ มื อ งและพื น้ ที่
อุตสาหกรรมมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ ้น ตามตารางที่ 6-3

2.96
36.54
8.42
45.08
1.26

พืน้ ที่อุตสาหกรรม

พืน้ ที่เกษตรกรรม

พืน้ ที่นํา้

พืน้ ที่เพาะเลีย้ งสัตว์ นํา้

พืน้ ที่อ่ ืนๆ

ตารางที่ 6-3 แสดงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ของอําเภอบางปะกง
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดนิ

5.74

ปี พ.ศ.2537
(ร้ อยละ)

พืน้ ที่เมือง

ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ

7.52

27.70

4.88

45.73

6.74

7.43

ปี พ.ศ.2551
(ร้ อยละ)

+6.26

-17.38

-3.54

+9.19

+3.78

+1.96

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
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6.4.3 ผังเมืองรวมบางปะกง
จากนโยบายการวางผังเมืองก็เป็ นหนึ่งในตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาของชุมชนบาง
ปะกงเพราะการวางผังเมืองไม่ได้ กําหนดพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในตัวเขตเทศบาลตําบลบางปะ
กงเท่านันแต่
้ ยงั กําหนดพื ้นที่รอบข้ างและชุมชนใกล้ เคียงเป็ นระดับอําเภอ

ภาพที่ 6-17 แสดงผังเมืองรวมบางปะกง ปี พ.ศ.2540
ที่มา : (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2552)
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ภาพที่ 6-18 แสดงผังเมืองรวมบางปะกง ปี พ.ศ.2554
ที่มา : (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2554)
โดยผังเมืองรวมฉบับแรก (ภาพที่ 6-17) ได้ ประกาศใช้ เมื่อปี พ.ศ.2540 และได้ มีการขยาย
เวลาครัง้ ที่สองเมื่อปี พ.ศ.2546 จนปั จจุบนั ได้ มีการประกาศกาผังเมืองรวมในอําเภอบางปะกง
ขึ ้นมาใหม่ (ภาพที่ 6-18)
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เมื่อเปรี ยบเทียบภาพที่ 6-17 และ 6-18 พบว่าพื ้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ ก็คือพื ้นที่
ตําบลท่าข้ ามซึ่งเปลี่ยนจากสีเหลือง (ที่อยู่อาศัย) เป็ นสีม่วง (อุตสาหกรรม) เพราะพื ้นที่ตําบลท่า
ข้ ามมีความได้ เปรี ยบในการด้ านการคมนาคมและสภาพพื ้นที่ซึ่งติดต่อกับด้ านจังหวัดชลบุรีและ
ระยองได้ ง่ายกว่าพื ้นที่ตําบลบางปะกง
เมื่อมองภาพรวมทังอํ
้ าเภอบางปะกงแล้ ว จะพบว่าแนวโน้ มในการขยายตัวที่เกิดขึ ้นมาก
จะไปเกิ ดขึ ้นที่ ตําบลบางวัวและตําบลบางสมัคร เนื่องจากผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ความได้ เปรี ยบในด้ านพื ้นที่ เนื่องจากทังสองตํ
้
าบลนี ้มีพื ้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ อีกมาก และยังมี
ความสะดวกในการเข้ าถึงพื ้นที่ได้ ง่าย เนื่องจากอยูต่ ดิ กับถนนสายหลัก ต่างจากพื ้นที่ตําบลบางปะ
กงซึ่งไม่มีพื ้นที่ในการพัฒนา เพราะอยู่ติดกับริ มแม่นํ ้าบางปะกง ประชาชนในพื ้นที่ก็ยงั ประกอบ
อาชีพประมง โดยมีแรงงานที่เข้ ามาอาศัยในพื ้นที่ที่สว่ นใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
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บทที่ 7
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ์ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการของชุมชนบางปะกง ปั จจัยที่ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมรวมไปแนวโน้ มและปั ญหาภายในพื ้นที่โดย
เนื ้อหาในบทนี ้จะเป็ นการสรุ ปผลการศึกษา การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะ
กง อํ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา และนํ าผลที่ ศึกษามาทํ า การสรุ ป เพื่ อเสนอโครงร่ า ง
แนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป
7.1 สรุ ปผลการศึกษา
้
ชุมชนบางปะกงเป็ นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึง่ ของลุม่ แม่นํ ้าบางปะกงที่มีความสําคัญมาตังแต่
อดีตจากหลักฐานการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนชาวจีนในสมัยอยุธยา โดยสภาพทัว่ ไปของชุมชนการตัง้
ถิ่นฐานในช่วงแรกจะกระจายตัวอยู่ตามริ มฝั่ งแม่นํ ้าบางปะกงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมาตังถิ
้ ่นฐาน
เกาะกลุ่มอยู่บริ เวณริ มถนนสุขุมวิท(สายเก่า)เป็ นหลัก ทางด้ านเศรษฐกิ จและสังคมประชากร
ดัง้ เดิมในพื น้ ที่ ที่ ไม่ค่อยมี การเปลี่ยนแปลงด้ านอาชี พมากนัก ยัง คงทํ า การค้ าขายและทํ า การ
ประมงเช่นครัง้ ในอดีตแม้ ว่าจะประสบปั ญหาสภาวะแวดล้ อมจากโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บ้างก็
ตามโดยมีการตังถิ
้ ่นฐานเป็ นชุมชนอยู่บริ เวณริ มแม่นํ ้าบางปะกงและถนนเส้ นในภายในชุมชน โดย
้ ่นฐานบริ เวณริ มถนนเพื่อความ
มีกลุ่มประชากรรุ่ นหลังที่ออกไปมีครอบครัว ได้ ย้ายออกมาตังถิ
สะดวกในการคมนาคมและการประกอบอาชีพ ขณะที่ประชากรส่วนหนึ่งก็เป็ นแรงงานอพยพมา
จากต่างถิ่นเพื่อมาประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมก่อให้ เกิดที่พกั อาศัยประเภทอพาร์ ทเม้ น
หอพักเกิดขึ ้นบริ เวณริ มถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) แสดงเห็นได้ จากการเกิดขึ ้นของที่อยู่อาศัยประเภท
นี ้ภายหลังรัฐได้ มีโครงการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกขึ ้น
จากนัน้ จึ ง ศึก ษาถึ ง พัฒ นาการของชุม ชน ซึ่ง เป็ นการศึก ษาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพ เศรษฐกิ จ สัง คม ในระดับ ภาพรวม โดยจากการศึก ษาสภาพทั่ว ไปของชุม ชน การ
สัมภาษณ์ บุคคลในท้ องถิ่น ประกอบกับแนวความคิด ทฤษฎีที่ได้ ศึกษาในบทที่ 2 ทําให้ สามารถ
แบ่งวิวฒ
ั นาการของชุมชนออกเป็ น 4 ช่วงพัฒนาการ โดยในขัน้ ตอนของการศึกษาพัฒนาการ
ภายในชุมชนได้ ใช้ แนวความคิดที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนและแนวความคิดเกี่ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานของ
ชุมชนเป็ นแนวความคิดหลักในการวิเคราะห์ โดยสามารถสรุ ปพัฒนาการของชุมชนบางปะกงได้
ดังนี ้
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พัฒนาการของชุมชนบางปะกง ตังแต่
้ ช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 4 (ปั จจุบนั พ.ศ.2552) ในช่วงแรก
เศรษฐกิจภายในชุมชนจะเป็ นการประมงและการค้ าขาย จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่า
ประชากรในชุมชนไม่ได้ ทําการประมงเพื่อบริ โภคภายในครัวเรื อนเพียงอย่างเดียวแต่ยงั นํามาแปร
ผลผลิตเพื่อค้ าขายอีกด้ วย อีกทังเนื
้ ่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนซึง่ อยู่บริ เวณปากแม่นํ ้า
ทําให้ เป็ นจุดศูนย์รวมของการค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าจากทังภายในลุ
้
ม่ แม่นํ ้าบางปะกงรวมไปถึง
ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกด้ วย ทําให้ ดงึ ดูดชาวจีนอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดย
ตังถิ
้ ่นฐานเกาะกลุ่มกันเป็ นชุมชนบริ เวณเส้ นทางสัญจร สังเกตได้ จากการสร้ างศาลเจ้ าบริ เวณ
ชุมชน ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกมีบทบาทสําคัญประกอบกับภาครัฐมีนโยบายที่สง่ เสริ มการ
พัฒนาส่วนภูมิภาคมากขึ ้น ส่งผลให้ เส้ นทางทางบกถูกสร้ างขึ ้นและพัฒนาอย่างมากทังภายในและ
้
ภายนอกพื ้นที่อย่างรวดเร็ ว เพราะเป็ นทางเชื่อมระหว่างศูนย์กลางอุตสาหกรรมทังสองด้
้
านไม่วา่ จะ
เป็ นกรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ ที่เชื่อมไปยังชลบุรี และระยอง นี่ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
พื ้นที่ภายในชุมชนถูกพัฒนากลายเป็ นแหล่งรองรับแรงงานจากต่างถิ่นที่เข้ ามาทํางานในโรงงาน
้ ่นฐานในพื ้นที่
อุตสาหกรรม โดยมีการพัฒนากลายเป็ นอพาร์ ทเม้ น หอพัก ห้ องเช่า ทําให้ การตังถิ
ใหม่นี ้เริ่มเข้ าไปเกาะตามแนวถนนเพื่อความสะดวกในการคมนาคม
จากการศึ ก ษาพัฒ นาการของชุ ม ชนในภาพรวมแล้ ว พบว่ า พื น้ ที่ ข องชุ ม ชนมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงที่ มี รู ป แบบแตกต่ า งกัน ออกไป จึ ง ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ แ นวความคิ ด การ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชนเป็ นแนวความคิดหลักในการศึกษาโดยได้ วิเคราะห์ถึง
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชิงพื ้นที่ของชุมชุน ซึง่ ประกอบด้ วย รูปแบบความหนาแน่นของมวล
อาคารต่อพื ้นที่ว่าง (figure and ground pattern) เพื่อให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนพื ้นที่
สิ่งปลูกสร้ างกับพื ้นที่ว่าง รูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคาร (land use and building use
pattern) เพื่อเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้ สอยที่ดนิ อาคาร
จากการศึกษาพบว่าบริ เวณพื ้นที่ดงเดิ
ั ้ มของชุมชนบางปะกงมีการเปลี่ยนแปลงของมวล
อาคารน้ อยเนื่องจากสภาพพื ้นที่ที่จํากัด การใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคารเชิงพาณิชยกรรมและที่
อยู่อาศัยจะขยายตัวออกมายังแนวถนนมากขึน้ ซึ่งแนวโน้ มในอนาคตพบว่าการตัง้ ถิ่นฐานจะ
ออกไปอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตําบลซึง่ อยูต่ ดิ กันเนื่องจากความสะดวกด้ านคมนาคม
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7.2 สรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ข องการเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบเชิ ง พื น้ ที่กั บ ปั จ จั ย ทางด้ า น
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบางปะกง
จากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบเชิ ง พื น้ ที่ ข องชุ ม ชน สามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์และปั จจัยทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ที่สร้ างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่
ได้ ดงั นี ้
ปั จจัยภายใน
เป็ นปั จจัยที่ เกิ ดขึน้ ภายในพืน้ ที่ หรื อสภาพแวดล้ อมภายในพืน้ ที่ ที่ส่งผลโดยตรง และ
เอื ้ออํานวยต่อการเปลี่ยนในพื ้นที่ได้ แก่
1) ปั จจัยความสะดวกในการเข้ าถึงพืน้ ที่
ความสะดวกในการเข้ าถึงพื ้นที่ จากระบบถนนที่พฒ
ั นาในพื ้นที่ ทําให้ พื ้นที่บริ เวณชุมชน
บางปะกงและใกล้ เคียงมีศกั ยภาพและความสะดวกในการเข้ าถึง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ และการใช้ ประโยชน์อาคาร
2) ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรและแหล่ งประกอบอาชีพ
ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรเป็ นปั จจัยดึงดูดให้ เกิดการตังถิ
้ ่นฐานในระยะแรก และ
เมื่ อ ระยะเวลาผ่ า นไปทํ า ให้ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ล ดน้ อยลง ทํ า ให้ ชุ ม ชนต้ อ งปรั บ ตัว กั บ การ
เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ จะเป็ นการประกอบอาชีพหรื อการตังถิ
้ ่นฐาน
3) เส้ นทางสัญจร
เส้ นทางสัญจรเป็ นปั จจัยสําคัญในการตังถิ
้ ่นฐาน ในยุคที่การตังถิ
้ ่นฐานยังคงพึง่ พิงทางนํ ้า
เป็ นหลัก ก็ ทํ า ให้ มี ก ารตัง้ ถิ่ น ฐานริ ม นํ า้ เพื่ อ ความสะดวกในการประกอบอาชี พ แต่ต่อ มาเมื่ อ
เส้ นทางสัญจรทางบกมีความสะดวกขึน้ ก็ทําให้ มีการย้ ายการตังถิ
้ ่นฐานไปอยู่บริ เวณเส้ นทาง
สัญจรมากขึ ้น
4) การเพิ่มขึน้ ของประชากรภายในชุมชน
จากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทําให้ เกิดความต้ องการแรงงานเกิดขึ ้น เป็ นปั จจัยดึงดูด
ให้ คนต่างถิ่นอพยพเข้ ามาภายในชุมชนเพื่อพักพักอาศัยรวมถึงประกอบอาชีพมากขึ ้น และจาก
การเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ วก็ ทําให้ ต้องมีพืน้ ที่พักอาศัยเพิ่มมากขึน้ ด้ วย พืน้ ที่ว่างของชุมชนจึงถูก
พัฒนาเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร อพาร์ ทเม้ น ห้ องเช่า และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยภายนอก
เป็ นปั จ จัย ที่ เ กิ ด จากภายนอกพื น้ ที่ ที่ เ ป็ นแรงผลัก ดัน หรื อ ส่ ง ผลกระทบให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขึ ้นในพื ้นที่ ได้ แก่
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1) ปั จจัยนโยบาย โครงการพัฒนา กฎหมายและข้ อกําหนดของภาครัฐ
นโยบายและโครงการพัฒนา ที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
ที่สําคัญได้ แก่ แผนพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก การกําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินตาม
ระเบียบผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะก็เป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน โดย
ชุมชนบางปะกงได้ รับบทบาทการเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้ าและการบริ การระดับอําเภอ และเป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมทางด้ านการเกษตรทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ส่ง ผลในปั จจุบัน มี การต่อต้ า นเรื่ อ งการเปลี่ ย นพื น้ ที่ เ ป็ นอุตสาหกรรมจากประชาชน
บางส่วนในพื ้นที่เกิดขึ ้น
ในการศึ ก ษาว่ า ปั จจั ย ทางด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คมนั น้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ ซึ่งกระบวนการนีเ้ ป็ นไปอย่างมีลําดับขัน้ ตอน การทําความเข้ าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้ านเชิ งพื น้ ที่ บนพื น้ ฐานสภาพเศรษฐกิ จและสังคม จะทํ าให้ ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างชัดเจน รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นแรงสนับสนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ ้นกับชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึก ษาพัฒ นาการและการเปลี่ย นแปลงภายในชุม ชน ตลอดจนการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ ของปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชน
บางปะกง สามารถสรุปสภาพปั ญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของชุมชนได้ ดงั นี ้
1. ปั ญหาการเกิดมลภาวะภายในชุมชน
เนื่องจากมีการตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมอยูภ่ ายในพื ้นที่จงึ ทําให้ ชมุ ชนได้ รับผลกระทบ ไม่ว่า
จะเป็ นด้ า นนํ า้ เสี ย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การประมง ด้ า นอากาศซึ่ ง มาจากการเผาไหม้ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ ้น
2. ปั ญหาพืน้ ที่เสื่อมโทรมถูกละทิง้
จากการที่การพัฒนาจากนโยบายของรัฐไม่ได้ สง่ ผลต่อเทศบาลตําบลบางปะกงเท่านัน้ แต่
ยังส่งผลถึงชุมชนอื่นๆ ในอําเภอบางปะกง รวมไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้ วย และเนื่องจากลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ของตัวเทศบาลเอง ทําให้ มีพื ้นที่ในการพัฒนาค่อนข้ างจํากัด ทําให้ เกิดการพัฒนา
ในส่วนอื่นของพื ้นที่ ทําให้ พื ้นที่ดงเดิ
ั ้ มเสื่อมโทรมลง
3. ปั ญหาแหล่ งอาหารใกล้ กับแหล่ งอุตสาหกรรม
จากที่ ชุม ชนบางปะกงได้ มี ก ารเพาะเลี ย้ งปลากระชัง ในริ ม ฝั่ ง แม่นํ า้ บางปะกง แต่ใ น
ขณะเดียวกันก็ได้ มีการเกิดขึ ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่โดยรอบ ทําให้ เมื่อคุณภาพนํา้ มี
ปั ญหาก็มกั เกิดปั ญหาปลาในกระชังลอยขึ ้นมาตายเป็ นจํานวนมา
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7.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
7.3.1 ข้ อจํากัดของการพัฒนา
จากการศึกษาปั จจัยการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงนี ้ ที่ผ่านมา
ทัง้ การเก็ บรวบรวมข้ อมูล และการสํารวจภาคสนาม รวมถึงการวิเคราะห์ พบว่านอกจากการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่มีผลต่อชุมชนทัง้ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลแล้ ว ยังพบ
ข้ อจํากัดของการพัฒนาพื ้นที่ ซึง่ สามารถสรุปข้ อจํากัดในการพัฒนาของพื ้นที่ได้ ดงั นี ้
1. ข้ อ จํ า กัด ด้ า นสภาพภูมิ ป ระเทศของพื น้ ที่ จากการที่ เ ป็ นเมื อ งที่ มี ก ารค้ า ขายและ
้ อดีต ทําให้ ชุมชนเดิมของบางปะกงตังอยู
้ ่บริ เวณริ มนํา้ ซึ่งยากต่อการ
คมนาคมทางนํา้ มาตังแต่
พัฒนา และมีสภาพพื ้นที่ที่จํากัด ทําให้ หาพื ้นที่ขนาดใหญ่ที่มีทําเลเหมาะสมในการพัฒนาได้ ยาก
7.3.2 แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางปะกง
จากการศึก ษาลักษณะทั่ว ไปของพืน้ ที่ การศึก ษาพัฒนาการและการเปลี่ ยนแปลงทัง้
ภาพรวมและในพื น้ ที่ เ ทศบาลตํ า บลบางปะกง ตลอดจนการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง พบว่าจากข้ อจํากัดในการพัฒนาพื ้นที่ทําให้ บทบาทของชุมชนบางปะกงมีแนวโน้ มที่
จะเป็ นเมืองที่พกั อาศัย ไปจนถึงเมืองที่ให้ บริ การด้ านการค้ า เห็นได้ จากการพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยในพื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันจากข้ อจํากัดนี ้เอง ทําให้ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไป
เกิดในพื ้นที่อื่นที่มีความสามารถในการพัฒนามากกว่า ทําให้ อนาคตบทบาททางด้ านการค้ าและ
การบริ การอาจจะไปเกิดขึ ้นในพื ้นที่อื่นที่มีความสะดวกในการเข้ าถึงมากกว่า ไม่ว่าจะเป็ นตําบล
บางวัว ตําบลบางสมัคร เป็ นต้ น จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื ้นที่ของชุมชน และสภาพ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ภายในชุมชน ทําให้ สามารถกําหนดข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนบางปะกงในอนาคตได้ ดงั นี ้
7.3.3 แนวทางพัฒนาพืน้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
้ ่นฐาน
ในการศึกษาพบว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ติดริ มแม่นํ ้าบางปะกง ทําให้ การตังถิ
ของชุมชนกระจายอยู่บริ เวณริ มแม่นํ ้า อีกทังยั
้ งพบว่ามีป่าชายเลนซึ่งเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ ้าที่
สํ า คัญ อยู่บ ริ เ วณพื น้ ที่ จึ ง ควรที่ จ ะทํ า การอนุรั ก ษ์ ไ ว้ เ พื่ อ ให้ ค งสภาพดี ต่ อ ไป เพราะจะทํ า ให้
สภาพแวดล้ อมภายในชุมชนอีกทังอาชี
้ พการประมงของชุมชนยังคงอยูไ่ ด้ อีกด้ วย
เนื่องจากพื ้นที่ชมุ ชนบางปะกงเป็ นชุมชนประมงที่มีการเพาะเลี ้ยงปลากระชังเป็ นจํานวน
มาก และจากการพัฒนาอุตสาหกรรมกับพื ้นที่โดยรอบ จึงเสนอแนะผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
และปั ญหาคุณภาพของปลาที่ทําการเพาะเลี ้ยง
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