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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองนํา “แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)”  
มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กํากับการแพร่กระจายของมหานคร (urban sprawl) ใน “ภูมิภาคนครสุราษฎร์ธานี” 
ขอบเขตการวิจัยครอบคลุมการศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองแบบการเติบโตอย่างชาญฉลาดและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาพัฒนาการตั้งถ่ินฐาน การเจริญเติบโต และสภาพปัจจุบันทางกายภาพและสังคม-
เศรษฐกิจของชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี การวิเคราะห์ลักษณะการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานีเปรียบเทียบกับ 
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) และการเสนอแนะการวางและจัดทําผังเมืองตามแนวคิด
และหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด อนึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อนํามาใช้วิเคราะห์ชั้นข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay Analysis) 

ผลจากการวิจัย สรุปได้ว่า การตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานีเร่ิมมีลักษณะของการแพร่กระจายตัว
ของเมือง จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของนครสุราษฎร์ธานีด้วยหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด สามารถแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการส่งเสริมการพัฒนา ซ่ึงยังคงมีพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์และเมืองยังคงมีความหนาแน่นน้อยอยู่ พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การสงวนไว้เพื่อการขยายตัวในอนาคตเร่ิมมี
การพัฒนามากข้ึน และพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แหล่งผลิตอาหารของเมือง 
เร่ิมมีการรุกล้ํา ซ่ึงจากลักษณะการตั้งถ่ินฐานที่วิ เคราะห์ได้นี้จึงเหมาะสมในการนําแนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น
ในช่วงท้ายของการวิจัยจึงได้เสนอแนะการวางและจัดทําผังเมืองในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านระบบขนส่ง
มวลชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมือง เพื่อให้นครสุราษฎร์ธานีมีการพัฒนาที่หลากหลายและกระชับ 
มากข้ึน ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการจัดบริการสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพให้ทั่วถึงในทุกๆ หน่วยชุมชน 
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The objective of this qualitative research is to experimentally apply “the Smart 
Growth concept” to direct future urbanization and control urban sprawl within Surat Thani 
Metropolis in order to initiate sustainable and manageable developments. The scope of the 
research covers a study on Smart Growth and sustainable development concepts, urbanization 
trends in the Metropolitan areas, as well as utilizing Regional Smart Growth principles to 
categorize the existing urban areas and to propose a new development plan based on Smart 
Growth concepts. The research method and tool were spatial analysis in a Geographic 
Information System utilizing Overlay technique.  

The findings from the research revealed that growth and urbanization in Surat Thani 
Metropolis from the past to present tends to create suburban sprawl substantially. By 
categorizing the existing urban areas with “Regional Smart Growth principle”, the Metropolis can 
be classified as 3 distinguished areas: areas for promoting growth, areas reserved for future 
growth, and areas conserved for natural green and food producing. From this basis, the new 
development plan was introduced according to Smart Growth and sustainable development 
principles. The components of the regional plan comprise of land use, infrastructure,  
mass transit network and urban system, which shall direct future urbanization and control 
suburban sprawl. Finally, these components will create mixed, compacted and walk-able 
communities, thereby supporting mass transit system, reducing dependable on private  
cars and producing more efficient public services. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และ 6 ได้กําหนดนโยบายพัฒนาเมืองหลัก 
เมืองรอง และเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญจากภูมิภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองพิษณุโลก และเมืองนครสวรรค์ใน
ภาคเหนือ เมืองนครราชสีมา และเมืองขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองชลบุรี ในภาคตะวันออก 
เมืองราชบุรี ในภาคตะวันตก และเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองสุราษฎร์ธานี ในภาคใต้ ผลจาก 
การกําหนดนโยบายและทําการพัฒนาตามแผนดังกล่าวไปแล้วกว่า 30 ปี โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
การกระจายศูนย์การบริหารราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลศูนย์และสถานพยาบาลเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูง นิคมอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
อ่ืนๆ ส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพของเมืองศูนย์กลางความเจริญเหล่านี้ข้ึนเป็นลักษณะ “ภูมิภาค
มหานคร” หรือ “metropolitan areas” เช่น มหานครเชียงใหม่ มหานครนครราชสีมา และมหานคร
สงขลา-หาดใหญ่ เป็นต้น มีการเพิ่มจํานวนประชากรแต่ไม่เพิ่มความหนาแน่น เกิดการพัฒนาชุมชนแบบ
กระจัดกระจายจากศูนย์กลางเมืองไปตามเส้นทางการคมนาคมหลักหรือทางหลวงแผ่นดินสายหลักต่างๆ  ใน
ลักษณะแพร่กระจายหรือ “sprawl” ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รุกล้ําเข้าไปในบริเวณชนบทและเกษตรกรรม 
พื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ํา พื้นที่ลุ่มน้ํา แม่น้ํา ลําธาร คูคลอง ทางระบายน้ําตามธรรมชาติ ถูกทําลาย
ก่อให้เกิดปัญหาหลายเร่ืองติดตามมากมายเป็นลูกโซ่ รวมทั้งปัญหาน้ําท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2554 ประชาชน
ต้องเดินทางไกลข้ึนเพื่อเข้าสู่แหล่งงานและการบริการสาธารณะ ซ่ึงภาครัฐไม่สามารถจัดให้บริการขนส่ง
มวลชนและบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นการพัฒนาประเทศและการใช้
ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืน 
  กรณีของนครสุราษฎร์ธานีก็เช่นกัน เร่ิมมีการพัฒนาเป็น “ภูมิภาคมหานคร” ข้ึนอย่างชัดเจน 
จากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกาะสมุย การขยาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มายังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การยกฐานะสถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็น
มหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ ก่อให้เกิดการเพิ่มประชากร แหล่งงาน ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและบริการที่จําเป็น
ในการดํารงชีวิต ทําให้การแพร่กระจายของชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึง 
เป็นผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ถนน 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เพิ่มมากข้ึน ความเจริญแพร่กระจายไปสู่พื้นที่ชนบทมากข้ึน 
การเกิดหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ บริเวณชานเมือง และในขณะเดียวกัน จํานวนประชากรในเมืองก็เพิ่มมากข้ึน
เช่นกันทําให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา สร้างโครงสร้างพื้นฐานไปสู่พื้นที่
ชนบทมากข้ึนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความไม่พอเพียงของโครงสร้างพื้นฐานในเมือง แต่ในทางกลับกัน  
การพัฒนาส่วนใหญ่นั้น มักเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่กลับกลายมาเป็นการสร้างปัญหาในระยะยาว 
ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของชุมชนเมือง (urban sprawl) อย่างไร้ที่สิ้นสุด และปัญหาอ่ืนๆ อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการพัฒนาที่ปราศจากการกํากับทิศทางและควบคุมตามมา การเจริญเติบโตของเมืองอย่าง
ปราศจากการกํากับและควบคุมเช่นนี้ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การสิ้นเปลืองทรัพยากรใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

 
 

การบริหารจัดการของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของรัฐ การรุกล้ําพื้นที่สีเขียว พื้นที่โล่ง พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
การเกิดพื้นที่เมืองที่ไม่ต่อเนื่องกันซ่ึงยากต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงปัญหาการจราจรติดขัด
ที่ยากต่อการแก้ไขอีกด้วย   
  ปัญหาการแพร่กระจายของชุมชนเมืองอย่างไร้ที่สิ้นสุดในนครสุราษฎร์ธานี และผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาค้นหาแนวทางการวางแผนและพัฒนาเมืองที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนมาใช้แทนแนวความคิด “การวางผังเมืองรวมชุมชนเมืองและจังหวัด” ของกรม 
โยธาธิการและผังเมืองในปัจจุบัน หนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจก็คือ “การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart 
Growth)” เป็นแนวคิดที่ เน้นการพัฒนาแบบกระชับในบริเวณพื้นที่ชุมชนเดิม มีศูนย์กลางที่ชัดเจน 
ในการให้บริการแก่ชุมชนย่อยที่อยู่อาศัยโดยรอบ เน้นการเดินทางด้วยเท้า ลดการพึ่งพารถยนต์แต่พึ่งพา
ระบบขนส่งมวลชนแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและชนบท รวมทั้งบริเวณพื้นที่
สิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบาง แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดนี้ควรนํามาใช้ในการยับยั้ง 
การแพร่กระจายของชุมชนเมือง เพื่อให้เมืองเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางและขอบเขต ไม่กระจัดกระจาย และ
ทําให้เมืองมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากนี้ แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดยังเป็นแนวคิดที่
เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานชุมชนย่อย เน้นการพัฒนาในพื้นที่เมืองเก่า ให้เมืองมีการบริการสาธารณะที่
สามารถสัญจรได้สะดวก มีการเข้าถึงที่ดี ช่วยให้การจราจรในเมืองเบาบางลง รวมไปถึงการรักษาพื้นที่โล่ง 
ในเมืองให้คงอยู่ ส่งผลให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และนําไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
  การวิจัยเพื่อทดลองนําแนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่ประสบผลสําเร็จใน
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในภูมิภาคมหานครต่างๆ ในประเทศไทยที่
กําลังเผชิญปัญหาการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและทําลายสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างรุนแรง ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังนี้จะใช้บริเวณนครสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีศึกษา ผลที่ได้จากการทดลองจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการนําไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนและพัฒนาชุมชนเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดใน
ภูมิภาคมหานครอ่ืนๆ แทนแนวความคิด “การวางผังเมืองรวมชุมชนเมืองและจังหวัด” ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในปัจจุบันที่ได้ใช้มามากกว่า 50 ปี ซ่ึงล้าสมัยและไม่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกในปัจจุบัน 
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  เพื่อหาแนวทางในการวางผังเมืองที่สามารถกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในนครสรุาษฎร์
ธานี ซ่ึงเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ ภายในเมืองตามมา โดยที่จะใช้กรอบแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเป็น
เคร่ืองมือในการวิจัย  
  2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  2.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองแบบ “การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart 
Growth)” และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   2.2.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการการตั้งถ่ินฐาน การเจริญเติบโต และสภาพปัจจุบันทางกายภาพ
และสังคม-เศรษฐกิจที่เกิดจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.2.3 เพื่อทดลองนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) มาวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ในการกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมือง (urban sprawl) ในนครสุราษฎร์ธานี 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
  3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที ่

  พื้นที่ศึกษาในระดับภูมิภาค ได้แก่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,891.469 
ตารางกิโลเมตร และภูมิภาคใต้ตอนบน 
     นครสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 8 ของประเทศ และเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 330.16 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําตาปีไหลผ่าน
ภายในนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 11 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลคลองฉนาก 
ตําบลบางโพธิ์ ตําบลบางกุ้ง ตําบลคลองน้อย ตําบลบางใบไม้ ตําบลตลาด ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลวัดประดู่ 
และตําบลขุนทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อ (แผนที่ที่ 1) ดังนี้  
     ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
     ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
     ทิศใต้               ติดต่อกับ  อําเภอบ้านนาสารและอําเภอบ้านนาเดิม 
     ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  อําเภอพุนพิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

แผนที่ที่ 1 ขอบเขตและที่ตั้งของพื้นที่โครงการ

 

ขอบเขตและที่ตั้งของพื้นที่โครงการ 
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  3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   3.2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับ แนวคิดการเติบโต 

อย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และอ่ืนๆ ได้แก่ แนวคิดชุมชนย่อย (Neighborhood concept) แนวคิดเมือง
กระชับ (Compact city) แนวคิด Transit Oriented Development (TOD) แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-city) 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และกรณีศึกษาการใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาดในต่างประเทศ 

   3.2.2 ศึกษาสภาพที่เกิดจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาชุมชนเมืองของ “ภูมิภาคนคร 
สุราษฎร์ธานี” เป็นพิเศษ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ วิวัฒนาการของการเจริญเติบโตเป็นชุมชนเมือง 
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และพื้นที่เสี่ยงภัย 

   3.2.3 ศึกษาแผนพัฒนา ผังเมือง และกฎหมายที่ใช้ในการกํากับการแพร่กระจายของ
ชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

   3.2.4 ศึกษาแนวทางการนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) มา
ทดลองวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการกํากับการกระจายของชุมชนเมือง (Urban Sprawl) ในภูมิภาคนคร 
สุราษฎร์ธานี 
 
4. กระบวนการวิจัย 

 กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการทํางาน 6 ข้ันตอนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 
   4.1 ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ และร่างเค้าโครงการวิจัย 

   4.1.1 การกําหนดหัวข้อเร่ืองและชื่อเร่ืองที่สนใจ (Topic of the research and Title 
of the Research)  

  4.1.2 การกําหนดปัญหาการวิจยั (Research Problem)  
  4.1.3 การร่างเค้าโครงและเสนอขออนุมัติโครงการ 

  4.2 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชุมชนเมืองในภูมิภาคมหานครที่สําคัญ 

บางภูมิภาคในประเทศไทย การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการเติบโต
อย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และอ่ืนๆ ได้แก่ แนวคิดชุมชนย่อย (Neighborhood concept) แนวคิด 
เมืองกระชับ (Compact city) แนวคิด Transit Oriented Development (TOD) แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-city) 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และกรณีศึกษาการใช้แนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาดในต่างประเทศ 
  4.3 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย (Research Design) 

  การกําหนดกรอบทฤษฎี แนวคิด และหลักการการออกแบบกระบวนการ วิธีการ และ 
เคร่ืองมือที่จะใช้ในช่วงระยะเวลาดําเนินการทดลอง และรายละเอียดอ่ืนๆ 
  4.4 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 

  การดําเนินการทดลองนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) มาวิเคราะห์
พื้นที่ภูมิภาคและนคร และประยุกต์ใช้กํากับการกระจายของชุมชนเมือง (Urban Sprawl) ในภูมิภาคนคร 
สุราษฎร์ธานี 
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  4.5 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
  การสรุปผลวิ เคราะห์ อภิปรายผลและสิ่งที่ ได้ ค้นพบจากการทดลอง และจัดทํา

ข้อเสนอแนะ สําหรับนักวางแผนที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์                       
  4.6 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 

  การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้ง
จัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 
 
5. วิธีวิจัย 
  5.1 วิธีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

  5.1.1 ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีเก็บรวบรวมจากเอกสาร 
  5.1.2 ข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้วิธกีารสํารวจภาคสนาม 
  5.1.3 ข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎี ใช้วิธีเก็บรวบรวมจากเอกสาร 

  5.2 วิธีการวิเคราะห์ 
  5.2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบันของพื้นที่วิจัย ใช้วิธีวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิธีการวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay 
Technique) วิธีวิเคราะห์ของ Smart Growth และวิธีวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (Empirical Analysis) 
  5.3 วิธีการเสนอแนะ 

  5.3.1 การเสนอแนะใช้วิธีการของแนวคิดบนพื้นฐานการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart 
Growth) 

 
6. ข้อตกลงเบื้องต้น 
  การวิจัยคร้ังนี้เน้นการศึกษาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในภูมิภาคนครสุราษฎร์ธานีอย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะของพื้นที่ โดยมีพื้นที่ศึกษาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและพื้นที่เชื่อมต่อที่มีลักษณะเป็นศูนย์
ชุมชน ทั้งนี้ ได้กําหนดข้อตกลงเบื้องต้นก่อนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
   6.1 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ในระดับภูมิภาค ได้แก่ นครสุราษฎร์ธานี แต่
ในข้ันตอนการจัดทําผังเสนอแนะจะเสนอแนะในระดับเมืองและชุมชน ตามหลักการของแนวคิดการเติบโต
อย่างชาญฉลาด 
   6.2 การศึกษาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) จะเน้นหลักการ 10 
ประการของแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการศึกษา แต่จะนํามาประยุกต์ใช้เพียงแค่ 8 ประการที่
สามารถศึกษาได้ในเชิงรูปธรรมและเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของเมืองได้อย่างชัดเจน ซ่ึงได้แก่  
   6.2.1  การผสมของการใช้ประโยชน์ทีด่ิน (mixed use)  
    6.2.2 การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
อาคารแบบ กระชับ 
   6.2.3  การสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยสําหรับประชากรทกุระดับรายได ้
   6.2.4  การสนับสนนุการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน 
    6.2.5 การส่งเสริมชุมชนที่โดดเด่นน่าสนใจ ที่มีนัยของสถานที่ชัดเจน รวมทั้งการฟื้นฟู
และบูรณะและใช้ประโยชน์อาคารประวัติศาสตร์  
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    6.2.6 การสงวนรักษาพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เกษตรกรรม บริเวณที่มีความสวยงาม และมี
ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง 
    6.2.7 การสร้างความเข้มแข็งและผลักดันการเติบโตในชุมชนเดิมที่มีการพัฒนาทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไว้อยู่แล้ว 
    6.2.8  การจัดหาให้มีทางเลือกในการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย 
   6.3 ในขณะที่ผู้วิจัยจัดทํารายงานเล่มนี้ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กําลังดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีฉบับใหม่ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทําให้ในการศึกษาแผนพัฒนา ผังเมือง และกฎหมายที่ใช้ในการกํากับ 
การแพร่กระจายของชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี จะใช้การศึกษาร่างรายงานการวางผังเมืองรวมเมือง 
สุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) ฉบับวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2553 ที่จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท 
พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด) แทน  
   6.4 ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ มาวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ในการกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองนครสุราษฎร์ธานี จึงจะไม่มีการดําเนินการถึง 
ข้ันการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางผังเมือง หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
7. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
  นิยามศัพทท์ี่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้มีดังนี ้
  “การเติบโตอย่างชาญฉลาด” หมายถึง แนวคิดของการวางผังเมืองเพื่อยับยั้งการเติบโตของ
เมืองแบบกระจัดกระจาย โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้อยู่
แล้ว เน้นการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนและการเดินเท้าที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนย่อยภายในเมือง เน้นให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมระหว่างที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและการค้าปลีก และเน้นการดํารงรักษาไว้
ซ่ึงที่โล่งและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเจริญ สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรภายในเมือง 
  “การแพร่กระจายของชุมชนเมือง” หมายถึง การแผ่กระจายตัวของการพัฒนาออกสู่ด้านนอก
ศูนย์กลางเมืองเดิม รุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมอย่างกระจัดกระจายไม่มีขอบเขตหรือกระจายไปตามเส้นทางคมนาคม
หลัก ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และขาดการวางแผนหรือการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินจากส่วนกลาง  
ทําให้เมืองพัฒนาแบบก้าวกระโดด (leapfrog development) ขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาภายในเมือง 
นําไปสู่การสิ้นเปลืองทรัพยากรและยากต่อการบริหารจัดการของรัฐ 
  “ภูมิภาคมหานคร” หมายถึง บริเวณเมืองหรือพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองในบริเวณที่กว้างใหญ่ ที่
ประกอบไปด้วยพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด 
พื้นที่รอบนอกหรือชานเมืองที่มีการตั้งถ่ินฐานกระจัดกระจาย ความหนาแน่นของประชากรเบาบางลง มีโครงสร้าง
พื้นฐาน อาคารที่อยู่อาศัย รวมไปถึงพื้นที่อุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ  
   “นครสุราษฎร์ธานี” หมายถึง พื้นที่ทั้งอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 330.16 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 11 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลคลองฉนาก ตําบลบางโพธิ์ 
ตําบลบางกุ้ง ตําบลคลองน้อย ตําบลบางใบไม้ ตําบลตลาด ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลวัดประดู่ และตําบล 
ขุนทะเล โดยทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอกาญจนดิษฐ์ ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอ
บ้านนาสารและอําเภอบ้านนาเดิม และทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอพุนพิน 
  “ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี”  หมายถึง ร่างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 
(ปรับปรุงคร้ังที่ 3) ฉบับวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2553 ที่จัดทําโดยบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ตาม
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โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 8.1 แนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองแบบ “การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)” และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  8.2 พัฒนาการการตั้งถ่ินฐาน การเจริญเติบโต และสภาพปัจจุบันทางกายภาพและสังคม-
เศรษฐกิจที่เกิดจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาชุมชนเมือง “นครสุราษฎร์ธานี” 

  8.3 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ 
อย่างเหมาะสมในการกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมือง (urban sprawl) ในภูมิภาคนครสุราษฎร์ธานี 
 
9. การนําเสนอผลการวิจัย 
   9.1 รายงานขนาด A4 รูปแบบตามมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงในรายงานจะ
ประกอบด้วย ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ และแผนที่ประกอบในรายงานเนื้อหา  
  9.2  PDF File ที่มีความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 300 DPI โดยจะจัดทาํในรูปแบบ CD  
  9.3 บทความวชิาการเพื่อเผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการหรือวารสารวชิาการ 
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บทที่ 2 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 

 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนี้ เป็นการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ
หลักการต่างๆ ที่ใช้สําหรับการกํากับการแพร่กระจายตัวของเมือง เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการนํามา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองในนครสุราษฎร์ธานีได้อย่างเหมาะสมทั้งในเร่ืองการพัฒนาเมือง
กระชับ การรักษาระบบนิเวศภายในเมือง และการจัดการระบบขนส่งมวลชน โดยเนื้อหาสําคัญแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ได้แก่ การศึกษาทฤษฎีและแนวคิด การศึกษาเอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การศึกษา
กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสรุป  
 
1. ทฤษฎี แนวคิด 
  การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกํากับการแพร่กระจายตัวของเมือง  
การพัฒนาเมืองแบบกระชับ การคํานึงถึงระบบนิเวศและระบบขนส่งมวลชนภายในเมือง เพื่อใช้สําหรับ 
การเป็นแนวทางสู่การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองในนครสุราษฎร์ธานีในการศึกษาบทต่อไป 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1  แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 
   แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เร่ิมข้ึนในค.ศ.1944 (พ.ศ.2487) โดยสมาคมวางแผน
อเมริกัน (American Planning Association-APA) โดยได้ริเร่ิมโครงการที่มีชื่อว่า “Growing Smart” เพื่อ
ช่วยให้มลรัฐสามารถปรับปรุงรัฐบัญญัติในเร่ืองต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนกับเมืองให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน ต่อมาในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักและได้รับ 
การเผยแพร่อย่างมากโดยหลายองค์กรในสหรัฐอเมริกา แต่องค์กรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้แก่ สมาคม
ไอซีเอ็มเอ (The International City/County Management Association - ICMA) และ The U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดของสมาคม
ไอซีเอ็มเอนี้ มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ (ฐาปนา  บุณยประวิตร, ม.ป.ป.: 11) ดังนี้ 
    1. การรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงการเติบโตอย่างมีแบบแผนของเมืองที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
   2. การเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี (best practices) ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
   3. การพัฒนาและกระจายข้อมูล นวัตกรรม นโยบาย เคร่ืองมือ และแนวคิดสู่สาธารณชน
   4. การบ่มเพาะและสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อ
การนําไปสู่การปฏิบัติ 
   แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เป็นการพัฒนาเมืองโดยรวมศูนย์ความเจริญอยู่ภายใน
เมือง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการแพร่กระจายตัวของเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปสู่พื้นที่ชานเมือง (urban 
sprawl) เป็นแนวคิดในการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้อยู่
แล้ว เน้นการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนและการเดินเท้าที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนย่อยภายในเมือง เน้นให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมระหว่างที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและการค้าปลีก และเน้นการดํารงรักษาไว้
ซ่ึงที่โล่งและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเจริญ สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรภายในเมือง โดย
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แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมีหลักการ 10 ประการ (Duany, Speck, and Lydon, 2010) เพื่อนําไปสู่
การบรรลุการเติบโตอย่างชาญฉลาด ดังนี้ 
   1. การผสมของการใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Mixed Use) 
    2. การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
อาคารแบบกระชับ (Compact Building Design) 
   3. การสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยสําหรับประชากรทกุระดับรายได ้
   4. การสนับสนนุการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน 
    5. การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) 
ด้วยความผูกพันกับสถานที่อย่างเข้มแข็ง 
    6. การรักษาที่โล่ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ ซ่ึงมีความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
    7. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยู่แล้ว 
   8. การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลาย 
    9. การสร้างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ์ได้ ชัดเจน ยุติธรรม และมี
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
    10. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมประสานร่วมมือกันระหว่างชุมชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเชื่อมโยงพืน้ที่ชนบทสู่พื้นที่เมือง ภายในกรอบแนวคิดการเติบโตอยา่งชาญฉลาด 
ที่มา: Andres Duany, Jeff Speck, and Mike Lydon, The Smart Growth Manual (New York: 
McGraw-Hill, 2010).  

   แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดยังเป็นแนวคิดที่ต้องวางผังมาตั้งแต่ผังภูมิภาค ซ่ึงเป็นผัง
ในระดับสูงกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการวางผังเมืองในระดับเมืองและชุมชนย่อย ซ่ึงเป็นผังในระดับที่ต่ํากว่า
ต่อไป นอกจากนี้ ยังทําให้การบริหารจัดการเป็นไปได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย โดยหลักการ 
การวางผังภูมิภาคมหานคร (Duany, Speck, and Lydon, 2010) ได้แก่  
    1. ขอบเขตที่ชัดเจนของระดับภูมิภาคควรกําหนดโดยปัจจัยทางภูมิศาสตร์และชีวภูมิภาค 
เช่น ธรณีวิทยา ภูมิประเทศ แม่น้ํา แนวชายฝั่ง พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น 
    2. ภายในแต่ละภูมิภาคควรมีความยั่งยืนในเร่ืองของอาหาร สินค้า การบริการ โดย 
การเน้นการใช้พลังงานที่ไม่หมดสิ้นไป ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานภายในพื้นที่ได้อีกด้วย 
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         3. การจัดวางรูปร่างทางกายภาพของภูมิภาค ควรส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน ทางเดิน
เท้าและทางจักรยาน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงที่สะดวกและช่วยในการลดการจราจรติดขัด 
        4. ภายในภูมิภาคควรมีการจัดวางระบบขนส่งมวลชนและศูนย์การคมนาคมขนส่ง
โดยรอบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางด้านของพื้นที่แหล่งงานและที่อยู่อาศัย 
         5. การพัฒนาใหม่ควรเป็นพื้นที่ที่ มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองเรียบร้อยแล้ว โดย 
การเติมเต็มบริเวณที่ยังเป็นพื้นที่ว่างภายในเมือง เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายของชุมชนเมืองบริเวณชานเมือง
และไม่ทําให้เกิดการทําลายพื้นที่สีเขียวมากยิ่งข้ึน 
    6. พื้นที่ป่าไม้ที่ยังบริสุทธิ์หรืออ่อนไหว พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี และแหล่งที่อยู่อาศัย 
พื้นถ่ิน ควรได้รับการสงวนรักษาและคุ้มครอง 
    7. พื้นที่ชุ่มน้ํา แหล่งน้ํา พื้นที่ลุ่มรับน้ําตามธรรมชาติ และแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและ
สัตว์ป่า ควรได้รับการคุ้มครองป้องกัน ไม่ให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่บริเวณเหล่านี้  
    8. การพัฒนาควรหลีกเลี่ยงในตําแหน่งที่ตั้งที่ขัดขวางระบบภูมิอากาศตามธรรมชาติและ
ดึงดูดเกาะความร้อน รวมไปถึงพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย 
   ในการจัดทําแผนผังตามหลักการวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาดมีการกําหนดเค้าโครง
กระบวนการเป็น 10 ข้ันตอน ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนจะต้องมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน (Duany, 
Speck, and Lydon, 2010) ได้แก่ 
    1. การจัดทําแผนที่พื้นที่สีเขียว (map the Greenprint) เพื่อระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของ
ภูมิภาค โดยจะต้องมีองค์ประกอบภายในแผนที่ ได้แก่ 
    1.1 พื้นที่ชุ่มน้ําและเขตกันชน (wetland and their buffers) 
    1.2 ทางน้าํหลากหรือทางเลี่ยงน้ํา และที่ราบน้าํท่วมถึง (floodways and floodplains) 
    1.3 ที่ลาดชันปานกลางและสูง (moderate and steep slopes) 
    1.4 บริเวณเติมน้ําใต้ดิน (aquifer recharge areas) 
    1.5 พื้นที่ปา่ไม้ (woodlands) 
    1.6 พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได้ (productive farmland) 
    1.7 แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ปา่ที่สาํคัญ (significance wildlife habitats) 
     1.8 ลักษณะทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม (historic, archeological, and 
cultural features) 
     1.9 บริเวณที่มองเห็นทิวทัศน์จากถนนสาธารณะ (scenic view sheds from public roads) 
   ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้จะไม่เหมือนบริเวณชนบทที่สงวนรักษาไว้แล้ว (rural 
preserve) และพื้นที่สี เ ขียวนี้ ไ ม่มีอํานาจทางกฎหมายคุ้มครอง แต่ ก็มีคุณค่าในฐานะที่ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการพิจารณาสงวนรักษาไว้เพิ่มเติมในการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผน 
     2. การทําแผนที่พื้นที่ชนบทที่สงวนรักษาไว้ไม่พัฒนา (map the rural preserve) เพื่อ
เป็นการคุ้มครองป้องกันที่ดินจากการพัฒนา โดยข้ันตอนที่สําคัญที่สุดในการจัดทําแผนที่พื้นที่ชนบทที่สงวน
รักษาไว้ไม่พัฒนา คือ การพิจารณากําหนดที่ดินที่เหมาะสมแก่การสงวนรักษาไว้ ไม่ให้เกิดการพัฒนา 
อย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบภายในแผนที่พื้นที่สีเขียว (map the Greenprint) ที่ห้ามโดย
กฎหมายหรือพันธสัญญาจากการพัฒนาในอนาคต 
    3. การทําแผนที่ชนบทที่สงวนรักษาไว้เพิ่มเติม (map the rural reserve) เป็น 
ส่วนเพิ่มเติมข้ึนมาจากพื้นที่ชนบทที่สงวนรักษาไว้ (the rural preserve) เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่สนอง 
ความต้องการของพื้นที่สีเขียว (Greenprint) ของภูมิภาค โดยการพิจารณาพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้เพิ่มเติมนั้น 
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ข้ันตอนแรกควรพิจารณาจากแผนที่พื้นที่สีเขียว (map the Greenprint) ในพื้นที่สํารองจากการสงวนรักษา 
ข้ันต่อไป คือ พิจารณาพื้นที่เปิดโล่งของพื้นที่ชนบทที่สํารองไว้ เพื่อสร้างระบบที่ต่อเนื่องของพื้นที่แนวยาว
ธรรมชาติ  
     4. การทําแผนที่ลําดับความสําคัญของการพัฒนา (map development priorities) 
เป็นการบ่งชี้และจัดเรียงอันดับบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเติบโต ลําดับศักดิ์เหล่านี้ควรปรากฏ
ในฐานะที่เป็นภาคส่วนการพัฒนาที่ได้รับการจัดลําดับความสําคัญบนแผนที่ของแผนผังภูมิภาค โดยสามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
    4.1 ภาคส่วนเจตนาจะให้เติบโต (intended growth sectors) ได้แก่ บริเวณลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนาสูง เช่น การเติมเต็มที่ว่างในชุมชนเมือง (urban infill) พื้นที่พัฒนาและเสื่อมโทรม
แล้ว (brownfield sites) และป้ายหยุดหรือสถานีระบบขนส่งมวลชน 
    4.2 ภาคส่วนควบคุมการเติบโต (controlled growth sectors) ได้แก่ บริเวณลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนาปานกลาง เช่น การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเติมเต็มที่ว่างในบริเวณ 
ชานเมือง 
    4.3 ภาคส่วนจํากัดการเติบโต (restricted growth sectors) ได้แก่ บริเวณลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนาต่ํา เช่น การขยายตัวของชุมชนชานเมือง และการพัฒนาใหม่บนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอยู่แล้ว 
    4.4 ภาคส่วนไม่เติบโต (no-growth sectors) ได้แก่ บริเวณที่การพัฒนาจําเป็นต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ หรือทําเลที่ตั้งที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม 
   เม่ือภาคส่วนเหล่านี้ได้รับการจัดทําแผนที่แล้ว รัฐบาลทุกระดับควรใช้แรงจูงใจและ
ประสานงานด้านนโยบายเพื่อจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาให้สอดคล้อง 
     5. การทําแผนที่ชุมชนย่อย (map the neighborhood) บริเวณชุมชนเมืองประกอบด้วย
ส่วนประกอบ (components) เพียง 4 อย่างเท่านั้น คือ (1) ศูนย์กลางของภูมิภาค (regional centers) (2) ชุมชน
ย่อย (neighborhood centers) (3) เขตย่าน (districts) และ (4) พื้นที่แนวยาว (corridors) ซ่ึงการระบุบ่งชี้
ประเภทของสถานที่เหล่านี้เป็นเร่ืองสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ โดย
รูปแบบชุมชนย่อยของบริเวณพื้นที่การใช้ประโยชน์แบบผสม ภายในวงรัศมีการเดินด้วยเท้า (pedestrian sheds) 
ระยะ 5 นาที (ประมาณ 500 เมตร) 
    6. การทําแผนที่เขตหรือย่าน (map the districts) เพื่อบ่งชี้พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่มี
ลักษณะที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียว เช่น เขตการแพทย์ เขตประชาคมเมือง เขตมหาวิทยาลัย เขตนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซ่ึงการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวอาจไม่มีความจําเป็น เนื่องจากเป็น
การพัฒนาที่เป็นสาเหตุให้แยกสังคมออกเป็นชิ้นๆ และเกิดการจราจรติดขัด ดังนั้น พื้นที่เหล่านี้ควรจัดย่าน
การควบคุมใหม่โดยแผนผังและข้อกําหนดที่ผลักดันการปรับปรุงให้เหมาะสมใหม่ด้วยการใช้ประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น ศูนย์การค้า ทางเดินเท้า ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นศูนย์กลางเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสม จะทําให้เกิดความหลากหลายภายในเมืองมากกว่า  
    7. การทําแผนที่พื้นที่แนวยาวและศูนย์กลางภูมิภาค (map the corridor and regional 
centers) เพื่อระบุพื้นที่แนวยาวทั้งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น เส้นทางน้ําหรือแม่น้ําลํา
ธาร ทางสีเขียว เส้นทางรถไฟ และถนน โดยแนวยาวของถนนควรจัดเขตหรือย่านใหม่ที่มีการใช้ประโยชน์
แบบผสมผสาน หรือแนวยาวของแม่น้ําลําธารสามารถดัดแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 
    8. สร้างแผนงานการโอนสิทธิในการพัฒนา (create a TDR program) ในพื้นที่ที่ไม่
อนุญาตให้มีการพัฒนาบางอย่าง เช่น อาคารสูง สามารถใช้การโอนสิทธิในการพัฒนาให้แก่พื้นที่ที่สามารถ
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พัฒนาได้ โดยรัฐบาลเป็นผู้กําหนดนโยบายและบริหารจัดการขายสิทธิในการพัฒนาที่มีศักยภาพจากบริเวณ
ที่ตั้งแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เพื่อความเท่าเทียมในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้มีการพัฒนา 
     9. การสร้างแรงจูงใจสําหรับการเติบโตอย่างชาญฉลาด (incentive Smart Growth) 
เป็นกระบวนการให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของรัฐบาลที่กําหนดไว้เพื่อให้เมืองเป็นไปตาม 
การเติบโตอย่างชาญฉลาดได้อย่างง่าย โดยรูปแบบการพัฒนามีความสําคัญมากเท่ากับทําเลที่ตั้ง ดังนั้น จึง
ควรมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดภาษี การให้รางวัล การให้ประกาศนียบัตร เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนในพื้นที่ที่กําหนดไว้หันมาปฏิบัติตามข้อกําหนดมากข้ึน 
    10. ประกาศใช้ประมวลกฎหมายควบคุมการเติบโตอย่างชาญฉลาด (adopt a Smart 
Growth Code) เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเมืองแบบกระจัดกระจาย ดังนั้นจึงควรออกข้อบังคับ the 
Smart Code เช่น ทางเลือกที่มีผลประโยชน์จูงใจ โดยอย่างน้อยที่สุด รัฐบาลควรจัดหาข้อกําหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้พัฒนาโครงการในที่ที่สามารถใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้ 
   เม่ือวางผังในระดับภูมิภาคแล้ว ก็ควรมีการคํานึงถึงการวางผังในระดับชุมชนย่อย ซ่ึงมี
ความสําคัญเช่นเดียวกัน โดยหลักการการวางผังในระดับชุมชนย่อย (Duany, Speck, and Lydon, 2010) 
ได้แก่ 
    1. ในระดับชุมชนย่อย ควรมีการสร้างสมดุลระหว่างแหล่งงาน ศูนย์การค้า โรงเรียน 
พื้นที่นันทนาการ การใช้ประโยชน์สําหรับประชาคมเมือง สถาบัน ที่อยู่อาศัย บริเวณแหล่งผลิตอาหาร และ
สถานที่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ในแต่ละพื้นที่ควรตั้งอยู่ในระยะห่างที่สามารถเดินได้สะดวกหรือเข้าถึงได้
โดยสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชน 
       2. การพัฒนาใหม่ควรพัฒนาในบริเวณที่ดินที่ยังใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า โดยเป็นการเติมเต็มที่ว่าง
ในเมือง (urban infill development) หรือตั้งอยู่ติดต่อกับชุมชนเมือง 
    3. บริเวณทําเลที่ตั้งที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อย ควรคุ้มครองและสงวนรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมชั้นดี และในบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนเมืองแล้วหรือที่ดินที่ยังใช้ประโยชน์น้อย ควร
ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรม ที่ดินสวนสาธารณะเพิ่มเติม และการฟื้นฟูบูรณะแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและ 
สัตว์ป่า 
    4. ชุมชนย่อย เมืองเล็ก และเมืองใหญ่ ควรพัฒนาในลักษณะกระชับให้มากที่สุด โดย 
มีความหนาแน่นที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่โดยจะต้องคาดการณ์อัตราการเติบโตของประชากรและขอบเขต
การเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคตด้วย และในขณะเดียวกันภายในเมืองที่พัฒนาแล้วก็ควรมีการส่งเสริม
สถานที่ชุมชนเมืองให้ผสมผสานและมีชีวิตชีวามากข้ึน 
    5. ระดับชุมชนย่อยและเมืองเล็ก ควรมีการใช้พลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น และการกําหนด
ขนาดของอาคารแต่ละหลังที่สามารถลดโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้ 
    6. บริเวณพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว (brownfield) ควรนํากลับมาพัฒนาใหม่ โดยใช้
วิธีการทําความสะอาดพื้นที่เพื่อลดและขจัดสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในที่ดินบริเวณนั้น 
    7. พื้นที่ชุ่มน้ํา แหล่งน้ํา และบริเวณลุ่มน้ําตามธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ําและแหล่งน้ํา ควร
ได้รับการคุ้มครอง และในบริเวณที่เป็นพื้นที่เติมน้ําใต้ดินและป้องกันน้ําท่วมตามระบบธรรมชาติ ควรได้รับ 
การฟื้นฟูด้วย 
    8. สถานที่ธรรมชาติทุกชนิดควรได้ตั้งอยู่ในระยะทางที่สามารถเดินได้โดยสะดวกหรือ
เข้าถึงได้โดยระบบขนส่งมวลชน และที่ดินสวนสาธารณะและพื้นที่สงวนรักษาควรได้รับการคุ้มครอง รวมทั้ง
ควรส่งเสริมให้เกิดสถานที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่เพื่อความมีชีวิตชีวาของเมืองมากข้ึน 
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    9. ภายในชุมชนย่อย ควรจัดให้มีเคหะที่อยู่อาศัยที่หลากหลายทั้งประเภท ขนาด และ
ระดับราคาสําหรับประชากรทุกกลุ่มอายุ วัฒนธรรม และรายได้ให้พอเพียงในตัวเองและมีความยั่งยืนทาง
สังคม ในขณะที่เมืองและภูมิภาคควรส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตในลักษณะกระชับ 
    10. ภายในชุมชนย่อยควรมีแหล่งน้ําที่ ม่ันคง สามารถผลิตอาหารที่ปลูกในท้องถ่ินได้ 
อย่างแพร่หลายในระยะห่างที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้เมืองสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึง
การตั้งถ่ินฐานแบบเกษตรกรรมชนบทที่อยู่ใกล้เคียงควรได้รับการส่งเสริมเพื่อสงวนรักษาอาหารแบบ
ประเพณีท้องถ่ินและวัฒนธรรมอาหารท้องถ่ินด้วย 
    11. โครงการการพัฒนาควรได้รับการออกแบบเพื่อลดมลพิษภายในเมืองให้เบาบางลง 
และในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดมลพิษทางเสียงและทําให้คนเดินเท้าสามารถ
เดินทางได้อย่างปลอดภัย 
    12. การออกแบบชุมชนย่อยและเมืองเล็กควรเป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศตาม
ธรรมชาติ และควรสร้างสมดุลระหว่างการขุดดินกับการถมดิน เพื่อที่จะลดการรบกวนบริเวณที่ตั้ง และ
หลีกเลี่ยงการนําดินเข้าและขนดินออก 
   เมืองที่เติบโตอย่างชาญฉลาดจะประกอบไปด้วยชุมชนย่อยหลายๆ แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่ง
จะต้องสนองความต้องการที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของประชาชนภายในเมืองได้ เช่น สถาบันการศึกษา 
แหล่งงาน ศูนย์การค้า ตลาด เป็นต้น ซ่ึงหากมีการบริการเหล่านี้ในพื้นที่ละแวกชุมชนย่อยก็จะทําให้
ประชาชนภายในชุมชนย่อยนั้นๆ สามารถเดินทางโดยการเดินเท้าหรือจักรยานไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ และยัง
ส่งผลให้เกิดการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากข้ึนอีกด้วย ดังนั้น จึงจําเป็นต้องอาศัยหลักการวางผังและ
ออกแบบชุมชนย่อยอย่างชาญฉลาด โดยมีโครงสร้าง 10 ประการ (Duany, Speck, and Lydon, 2010) 
ดังนี้ 
    1. การออกแบบชุมชนย่อยโดยรอบที่สามารถเดินเท้าไปยังศูนย์กลางชุมชนย่อยได้ใน
ระยะเวลา 5 นาที (ประมาณ 400-500 เมตร) โดยศูนย์กลางชุมชน เช่น ร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า เป็นต้น ไม่
ควรตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายประธานที่มีการสัญจรของยานพาหนะจํานวนมาก เนื่องจากอาจทําให้เกิด
อุบัติเหตุและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดจากการจอดรถริมถนนอีกด้วย 
    2. การกําหนดศูนย์กลางของชุมชนย่อย ควรเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานโล่ง จัตุรัส หรือ
พื้นที่สีเขียว โดยจะต้องเหมาะสมและข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมของท้องถ่ินนั้นๆ และควรเป็นลานโล่งที่ 
ปูพื้นผิว ไม่ใช่พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ เนื่องจากจะให้ความรู้สึกเป็นพื้นที่ชนบทมากกว่า นอกจากนี้ ขอบ
ของชุมชนย่อยควรเป็นถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้ทั้ง 2 ข้าง (boulevard)  
    3. การออกแบบจัดวางสนามเด็กเล่นไม่ให้ไกลจากอาคารพักอาศัย ซ่ึงควรตั้งอยู่ใน
ลักษณะที่กระจายออกไปทั่วชุมชนย่อย คือ อยู่ภายในระยะทางการเดิน 2 นาที (ประมาณ 150 เมตร) และ
ควรจัดไว้ในตําแหน่งที่มีความสําคัญ เช่น ทางแยก จุดสิ้นสุดของวิถีทัศน์ เป็นต้น โดยสวนสาธารณะขนาด
เล็ก ควรประกอบด้วยพื้นผิวแข็งและพื้นผิวอ่อน ม้านั่ง และอุปกรณ์เคร่ืองเล่นภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ 
    4. การออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ประสบความสําเร็จให้คนในชุมชนย่อยสามารถใช้ได้จริง
นั้น ควรเป็นลานโล่งปูพื้นผิว และมีอาคาร ต้นไม้ หรือพื้นที่ปิดล้อมอย่างน้อย 3 ด้าน รวมทั้งควรมีทางเดิน 
เพื่อให้คนสามารถเดินตัดข้ามสนามได้ 
    5. การควบคุมย่านบนพื้นฐานของรูปทรง คือ การควบคุมอาคารตามประเภท แทนที่จะ
ควบคุมตามการใช้ประโยชน์ โดยอาคารขนาดใหญ่ควรตั้งอยู่ในระหว่างกลุ่มอาคารขนาดใหญ่อ่ืนๆ อาคาร
ขนาดกลางตั้งอยู่ระหว่างอาคารกลุ่มขนาดกลางอ่ืนๆ โดยทั่วไปจากศูนย์กลางชุมชนย่อยไปยังขอบชุมชนย่อย 
ซ่ึงอาคารควรจะมีความสูงลดลงและครอบครองเนื้อที่ในแปลงที่ดินน้อยลง ทั้งนี้ ถนนควรเป็นลักษณะสมดุล



15 
 

 

 

ของอาคารทั้งสองข้างด้วย รูปร่างอาคารที่แตกต่างกันเหล่านี้เป็นการดึงดูดการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ทํา
ให้เกิดความหลากหลายในชุมชนย่อยด้วย 
    6. การวางผังชุมชนย่อยและพื้นที่แนวยาวควรสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน โดย
ศูนย์กลางชุมชนย่อยควรได้รับการออกแบบให้พร้อมสําหรับระบบขนส่งมวลชนและเชื่อมต่อไปยังระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองที่ใหญ่กว่า โดยโครงสร้างชุมชนย่อยจะต้องให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าด้วย เพื่อ
สามารถเดินเท้าไปยังจุดจอดรถประจําทางได้ในระยะเวลา 5 นาที (500 เมตร) และไปยังสถานีระบบราง 10 
นาที (1,000 เมตร)   
    7. ชุมชนย่อยควรมีพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนเอง โดยพื้นที่
ทุกๆ ประเภทควรมีการปลูกพืชไว้ โดยแบ่งได้ ดังนี้ 
      7.1 พื้นที่เกษตรกรรมขนาด 2.5 ถึง 12.5 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณขอบชุมชนย่อยหรือชนบท 
เป็นพื้นที่ว่าจ้างคนงานเพื่อจัดหาอาหารสําหรับภูมิภาค 
      7.2 ที่พักอาศัยบริเวณชานเมือง ควรมีพื้นที่สวนครัวเป็นของตนเอง 
      7.3 ที่พักอาศัยบริเวณในเมือง ควรหาพื้นที่สร้างสวนครัวในกล่อง เช่น กล่องปลูกผัก
สวนครัวที่หน้าต่างและระเบียง และสวนหลังคา ลดการพึ่งพาบนผลผลิตที่ส่งเข้ามา 
      7.4 ผู้อยู่อาศัยในอาคารสูงปานกลางและอาคารสูงในบริเวณศูนย์กลางชุมชน ก็
สามารถใช้วิธีเดียวกับที่พักอาศัยบริเวณในเมืองได้ 
     การออกแบบชุมชนย่อยและผังบริเวณอาคารควรทํางานพร้อมกันหรือควบคู่กันไป 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าโอกาสปลูกพืชอาหารมีพร้อมให้สําหรับการเลี้ยงชีพและความเพลิดเพลินของ 
ผู้อยู่อาศัยทุกคน 
     8. การวัดความยั่งยืนด้วยระบบการจัดลําดับความเป็นผู้นําในการออกแบบสิ่งแวดล้อม
และพลังงานสําหรับการพัฒนาชุมชนย่อย (The LEED – ND rating system) โดยชุมชนย่อยสามารถนํา
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดไปใช้ได้ 
   นอกจากนี้  แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ยังมีการกําหนดชั้นข้อมูลสําหรับ 
การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดอีกด้วย ซ่ึงเป็น
การกําหนดชั้นข้อมูลที่สําคัญที่ส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานในเมืองโดยทั่วไป โดยแบ่งประเภทตามปัจจัยต่างๆ 
(Daniels, Tom and Daniels, 2003) ต่อไปนี้ 
   1. ปัจจัยด้านกายภาพ (physical factors) 
       1.1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) 
        1.1.1 พื้นที่ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 25 
   1.1.2 พื้นที่ลุ่ม 
   1.1.3 พื้นที่ชุ่มน้ํา 
   1.1.4 พื้นที่ชัน้คุณภาพลุ่มน้าํชัน้ 1A, 1B 
   1.1.5 พื้นที่ปา่ไม้ 
   1.1.6 พื้นที่อนุรักษ ์
   1.1.7 พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาต ิ
   1.1.8 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาต ิ
   1.1.9 พื้นที่เขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่ 
   1.1.10 พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ 
   1.1.11 แหล่งน้ํา 
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   1.1.12 ทางน้าํหลากหรือทางเลี่ยงน้าํ 
   1.1.13 พื้นที่ราบน้าํท่วมถึง 
   1.1.14 บริเวณเติมน้ําใต้ดิน (aquifer recharge areas) 
   1.1.15 แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สาํคัญ 
   1.1.16 บริเวณที่มองเห็นทิวทัศน์จากถนนสาธารณะ  
              1.2 สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างข้ึน (built environment) 
   1.2.1 พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 
   1.2.2 ถนน 
        1.2.3 พื้นที่เกษตรกรรม 
        1.2.4 พื้นที่โล่งและนันทนาการ  
   1.2.5 พื้นที่ชลประทาน 
   1.2.6 พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
   2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic factors) 
        2.1 พื้นที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจ 
        2.2 พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ําเพื่อเศรษฐกิจ 
        2.3 พื้นที่พาณิชยกรรม 
      2.4 พื้นที่อุตสาหกรรม 
   3.  ปัจจัยด้านสงัคมและวฒันธรรม (social and cultural factors) 
       3.1 ศาสนสถาน ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์  
         3.2 ย่านเมืองเก่า 
    3.3 โบราณสถานที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 
    3.4 บริเวณและอาคารที่มีความสาํคัญทางดา้นประวัติศาสตร์ 
    3.5 ลานจตัุรัส (square) และลานหน้าอาคาร (plaza) 
    4.  ปัจจัยด้านความเสีย่งภัย (risk factors)  
     4.1 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย 
    4.2 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง 
    4.3 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม 
    4.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะแหล่งน้าํ 
    อย่างไรก็ตาม ชั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงชั้นข้อมูลหลักที่มีความสําคัญพื้นฐานในการนําไป
วิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดเท่านั้น ซ่ึงใน 
การวิเคราะห์ในพื้นที่อ่ืนๆ สามารถพิจารณาชั้นข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสภาพพื้นที่นั้นๆ มาใช้เพิ่มเติมเพื่อ
ความละเอียดและแม่นยําในการวิเคราะห์ได้ 
   การนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดนี้ไปใช้ในแต่ละชุมชนนั้นจะแตกต่างกันออกไปโดย 
ไม่มีสูตรตายตัวว่าชุมชนใดจะเลือกทําอะไรเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในแต่ละชุมชนนั้นด้วย เช่น สภาพทาง
กายภาพ ความพร้อมในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงของระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น  
  1.2  แนวคิดชุมชนย่อย (Neighborhood concept) 
   แนวคิดชุมชนย่อยนี้เป็นแนวคิดที่เสนอโดย แคลเรนซ์  เพอร์ร่ี (Clarence A.Perry) ในปี
ค.ศ.1929 (พ.ศ.2472) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อมาจากแนวคิดอุทยานนคร (Garden City) ของ  
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เอเบเนเซอร์ โฮเวิร์ด (Ebenezer Howard) ซ่ึงเป็นแนวคิดในปี ค.ศ.1898-1928 (พ.ศ.2441-2471) โดย
แนวคิดชุมชนย่อยจะเน้นความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัยจากรถยนต์ การกําหนด
ระยะให้คนภายในชุมชนสามารถเดินได้ และให้ความสําคัญแก่ความรู้สึกเป็นชุมชน (sense of 
neighborhood) สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน (Stein, 1973) 
   แคลเรนซ์  เพอร่ี ได้มีการระบุขนาดของชุมชนให้มีความสัมพันธ์กับจํานวนประชากรและ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คือ หนึ่งหน่วยชุมชนควรมีขนาดประมาณ 160 เอเคอร์ หรือ 400 ไร่ มีรัศมีไม่เกิน 
400 เมตร และประชากรในแต่ละหน่วยไม่ต่ํากว่า 5,000 คน ซ่ึงจํานวนคนประมาณนี้จะมีความหลากหลาย
มากพอที่จะสนับสนุนโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อให้เกิดกิจกรรม และการจัดระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างคุ้มค่า  
   ภายในชุมชนย่อยควรมีศูนย์กลางชุมชน โดยระบุให้มีการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว 
สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด มีระบบถนนที่สัมพันธ์กับ 
ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางสังคม โดยถนนจะแยกออกจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือถ้าขับผ่าน
บริเวณที่อยู่อาศัยจะต้องขับช้าๆ ด้วยความปลอดภัย และมีการแบ่งลําดับศักดิ์ถนนอย่างชัดเจน เน้น 
การเดินเท้าและรถจักรยานเป็นหลัก มีระยะการเดินทางระหว่างจุดต่างๆ ที่ต้องพึ่งพารถยนต์ให้น้อยที่สุด 
โดยเสนอระยะที่คนสามารถเดินได้ คือ ประมาณ 400-500 เมตร (1/4 ไมล์) ทําให้ตัวชุมชนไม่ปะปนกับ
รถยนต์และคนในชุมชนมีทางเลือกในการเดินทางมากข้ึนด้วย 

   

ภาพที ่2 การพัฒนาชุมชนย่อย ตามแนวคิด Neighborhood Concept 
ที่มา: Andres Duany, Jeff Speck, and Mike Lydon, The Smart Growth Manual (New York: 
McGraw-Hill,2010).  

   การดําเนินการตามแนวคิดชุมชนย่อยนั้น มีกลยุทธ์ในการออกแบบชุมชนย่อย 5 ข้อ
ด้วยกัน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, ม.ป.ป.: 11) ดังนี้ 
    1.2.1 จัดลําดับความสําคัญของถนนด้วยโครงข่ายเส้นทางคมนาคม และทางจักรยาน 
เพื่อแยกชุมชนย่อยที่เด่นชัด ออกเป็นย่านต่างๆ และจัดให้มีทางเท้าที่สะดวกในการเข้าถึงโรงเรียน ศูนย์กลาง
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พาณิชยกรรม และสวนสาธารณะ เพื่อเน้นความเป็นย่าน ขณะเดียวก็ประสานความเป็นชุมชนย่อยทั้งคู่ให้
รวมอยู่ในย่าน 
    1.2.2 กระจายความหนาแน่นของประชากรซ่ึงเป็นการแสดงถึงคุณภาพของชุมชนย่อย 
ให้มีความหนาแน่นน้อย การพัฒนาพื้นที่ให้มีความหนาแน่นน้อยแบบใหม่นี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าการพัฒนา
ทั้งหมดต้องจัดให้มี หรือต้องสูญเสียค่าดําเนินโครงการไปในสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต้นไม้ และโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
    1.2.3 ถนนที่มีทางเท้าที่ร่มร่ืนส่งเสริมให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานต่างๆที่จําเป็นของชุมชน เช่น สวนสาธารณะ ย่านการค้า และที่สําคัญที่สุดคือโรงเรียน ด้วยการเดิน 
ดังนั้นแนวความคิดในการจัดลําดับความสําคัญของทางเท้า ได้ใช้โรงเรียนของชุนชนย่อยเป็นศูนย์กลางที่มี 
การเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และเป็นศูนย์กลางในเชิงแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
    1.2.4 ตลอดทั้งชุมชนจําเป็นต้องจัดให้มีโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ํา และการนําน้ําเสียมาใช้
ใหม่ 
    1.2.5 โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรที่ประสบความสําเร็จ มีพื้นฐานมาจาก3 "Rs" 
คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse (นํากลับมาใช้ใหม่) and Recycle (แปลงสภาพของเสียให้นํากลับมาใช้ได้
อีก) ซ่ึงโครงการเหล่านี้ต้องนํามาใช้ในทุกส่วนของชุมชน บริการกําจัดขยะมูลฝอยแบบดั้งเดิม ได้ถูกนํา
กลับมาใช้อีกในกระบวนการการนําทรัพยากรกลับมาใช้ 
  1.3  แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) 
     แนวคิดเมืองกระชับมีหลักการที่คล้ายคลึงกับแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เป็น
แนวคิดที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) และ ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) โดย
คณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดบรูกส์ (Oxford Brookes University) ประเทศอังกฤษ โดยมี
เป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน กําหนดขอบเขตของเมืองให้กระชับ มีความสมดุลกับประชากรภายในเมือง 
และควบคุมการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ที่สิ้นสุด (urban sprawl) รวมทั้งควบคุมไม่ให้เมืองกระจายตัวจน
เกินขอบเขตด้วย (Jenks and Burgess, 2000) 
     แนวคิดเมืองกระชับนี้เป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างความกระชับลดการกระจายตัวเพื่อให้
พื้นที่เมืองมีความหนาแน่นสูงและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีระบบ 
การคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มีความใกล้ชิดระหว่างที่อยู่อาศัย ที่ทํางาน และการใช้เวลาว่างต่างๆ 
สนับสนุนการเดินเท้าและการใช้รถจักรยาน ส่งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการต่างๆ ใช้
งบประมาณในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ต่ํา ซ่ึงมุ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน และท้ายที่สุดจึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     แนวทางในการออกแบบชุมชนเมืองของแนวคิดเมืองกระชับเพื่อนําไปสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน มีแนวคิดหลัก คือ การสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการลดการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัวทั้งระยะทางและปริมาณ เน้นการเดินเท้า และการใช้รถจักรยาน ส่งผลให้มลภาวะลดลงและช่วย
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งต้องมีโครงข่ายถนนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่สะดวก ซ่ึงจะเป็น
การช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองด้วย 
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ภาพที่ 3 การตั้งถ่ินฐานชุมชนทีก่ระจุกตัวที่สอดคล้องกับแนวคิดเมืองกระชับ 
ที่มา: กําธร  กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร - การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปี (นครปฐม: 

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 358.  

 
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนถนนเปน็ทางเดินเท้าตามแนวคิดเมืองกระชับ 
ที่มา: กําธร  กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร - การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปี (นครปฐม: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 358. 
 
  1.4  แนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชน (Transit Oriented Development: 
TOD) 
   แนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชนนี้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า แนวคิด TOD 
แนวคิดนี้เร่ิมต้นข้ึนในปี ค.ศ.1993 โดยเป็นหลักการของ Peter Calthorpe สถาปนิกและนักผังเมืองชาว
อเมริกัน ซ่ึงแนวคิดนี้เป็นแนวทางหลักแนวทางหนึ่งในการพัฒนาที่จะแก้ปัญหาของการกระจายตัวของเมือง 
โดย Peter Calthorpe พยายามให้ความสําคัญกับการเดิน การใช้รถจักรยานและการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทางเป็นหลัก (Lang, 1994) 
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   วัตถุประสงค์ของแนวคิดนี้เพื่อเป็นการรวบรวมการเดินทางภายในชุมชนเมืองจนถึงระดับ
เมือง โดยจะมีศูนย์การพัฒนาอยู่ที่บริเวณสถานีขนส่งมวลชนตั้งอยู่เป็นระยะ และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนเมืองในระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันด้วยระบบขนส่งสาธารณะเข้ากับชุมชนเมือง โดยให้ความสําคัญกับ 
การเข้าถึงของประชากรในชุมชนด้วยการเดินเท้าเป็นอันดับแรก นอกจากนี้จะต้องมีจุดศูนย์กลางที่เป็น
จุดเด่นของชุมชน เช่น สถานีรถไฟฟ้า จะต้องมีพื้นที่จอดรถเพื่อเป็นการรองรับบุคคลที่มาใช้บริเวณรอบ
สถานีรถไฟฟ้า มีพื้นที่กิจกรรมแบบผสมผสาน ซ่ึงประกอบไปด้วย ที่อยู่อาศัย อาคารสํานักงาน ร้านค้าปลีก 
บริการสาธารณะ และมุ่งเน้นให้คนในชุมชนสามารถเดินทางถึงกันได้ ซ่ึงแนวคิดนี้จะส่งผลสําคัญให้เกิด
รูปทรงเมืองที่ดี เนื่องจากมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสม ภายในเมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานที่มีลักษณะเป็นไปตามแนวราบให้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5-10 นาที หรือรัศมีประมาณ 
400 เมตร ทําให้เกิดความหลากหลายในเมือง เมืองสามารถอยู่ด้วยตนเองได้ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านการสัญจรที่ดี และมีการเชื่อมโยงในบริเวณต่างๆ ของชุมชนเมือง สามารถเดินทางถึงกันได้
โดยสะดวก  

 
ภาพที่ 5 แนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหนว่ยชุมชน 
ที่มา: Jon Lang, Urban Design : The American Experience (New York: Van Nostrand 
Reinhold Company, 1994).  
 
   การมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบริเวณพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนนั้น มีกลยุทธ์ใน 
การพัฒนาทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจอยู่ 7 ข้อด้วยกัน (ฐาปนา  บุณยประวิตร, ม.ป.ป.: 9) ประกอบด้วย 
   1. การยกระดับความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะ 
  2. การเพิ่มทางเดินที่มีคุณภาพที่ใช้เชื่อมต่อไปยังสถานีขนส่งมวลชนและหน่วยบริการ
ของชุมชน 
   3. การปรับปรุงความหนาแน่นของย่านด้วยการฟื้นฟูสภาพแบบพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าใน
เมือง (Infill) และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในพื้นที่สถานีขนส่งมวลชน 
  4. การเพิ่มประเภทงานและการจา้งงานให้กับผูท้ี่อยู่อาศัยในชุมชน 
  5. การปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจของย่านโดยการฟื้นฟูสภาพร้านค้าและศูนย์พาณิชยกรรม
ชุมชน 
  6. การฟื้นฟูที่วา่ง และพื้นทีส่าธารณะให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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   7. การขยายกําลังความสามารถของย่านหรือชุมชนในการสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วน
ต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างย่านและเมือง 
   การดําเนินการตามแนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชนในการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งต่อชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย 
(Center for Neighborhood Technology (CNT), 2009) ได้แก่ 
 1. เมืองจะได้ เตรียมการและจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบการสัญจรที่หลากหลาย 
(provides housing and mobility choices) แก่ประชาชน 
 2. ช่วยยกระดบัคุณภาพของสภาพแวดล้อม (improves environmental performance) 
 3. ประหยัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (results in infrastructure cost saving) โดย
การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างชุมชนและระบบขนส่งมวลชน 
 4. สนับสนุนการมีสุขภาพและวิถีชีวิตที่ดี (helps support healthy lifestyles) โดยการ
อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแบบกระชับ ซ่ึงใช้ทางเดินเป็นระบบการสัญจรเชื่อมต่อหลักภายในชุมชน 
 5. สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการขนส่งมวลชน (strengthens transit system) 
การมีชุมชนหรือย่านที่มีความกระชับขนาดใหญ่ตั้งอยู่รายรอบสถานี จะช่วยให้ปริมาณการเดินทางของ
ประชาชนมีเสถียรภาพ 
 6. สร้างมูลค่าให้เกิดอย่างถาวร (create lasting values) ทั้งต่อชุมชนและสถานี อัน
ได้แก่ มูลค่าทางสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชน และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก 
การใช้สอยประชาชนในพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชน 
 7. ลดภาวะโลกร้อน (reduces greenhouse gas emissions) การเติบโตของระบบ
ขนส่งมวลชน หมายถึงการลดลงของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซ่ึงหมายถึงการลดภาระการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
และการระบายอากาศพิษจากการขับข่ี ดังนั้น การเพื่มข้ึนของระบบขนส่งมวลชนจึงถือเป็นการลดภาวะโลก
ร้อนในทางตรง 

 
ภาพที่ 6 การใช้ระบบขนส่งมวลชนเข้าสู่พื้นที่ภายในเมือง 
ที่มา: ฐาปนา บุณยประวิตร, ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ดทีี่สุดในโลกขณะน้ี, เข้าถึงเม่ือ 27  
มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/smartgrowth/2012/10/04/entry-1 
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   แนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชน หรือ TOD นี้จึงสามารถสรุปได้ว่าเป็น
แนวคิดที่พยายามสนับสนุนให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ซ่ึงจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง เนื่องจากมีความสะดวกสบายจากการใช้ระบบขนส่งมวลชน 
และท้ายที่สุด คือสามารถส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานและช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้  
  1.5  แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco City) 
   แนวคิดเมืองนิเวศ เป็นแนวคิดที่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นําไปสู่ภาค 
การผลิตที่เน้นปริมาณในการผลิต (mass production) ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการผลิตเป็นจํานวน
มาก และเร่งพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม
เมืองที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมือง รวมไปถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบในวงกว้าง รวมไปถึงปัญหาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึน จึงทําให้เกิด
แนวคิดที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่จะทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้ และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้ึน  
   Richard Register นักผังเมืองชาวอเมริกัน เป็นผู้บัญญัติศัพท์เมืองนิเวศหรือเมืองที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นรายแรกๆ ในปีค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) และได้เขียนหนังสือข้ึนใน ค.ศ.1987 (พ.ศ.
2530) โดยนิยามเมืองนิเวศไว้ว่า หมายถึง การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ซึ่งเอ้ืออํานวยให้ประชากรที่อาศัยในเมือง
นั้นๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด (การเคหะแห่งชาติ, 2553: 10)  
   แนวคิดนี้เร่ิมมีการพูดถึงอย่างชัดเจนจากผลการประชุมสหประชาชาติเก่ียวกับการตั้งถ่ิน
ฐานของมนุษย์ในปี ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) ซ่ึงมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองว่า “เมือง ต้องเป็นเมืองที่
ประชาชนอยู่อาศัยอย่างมีเกียรติ มีสุขภาพดีมีความปลอดภัย มีความสุข และมีความหวัง” ซ่ึงส่งผลให้
แนวคิดเมืองนิเวศมีการพูดถึงอย่างแพร่หลายและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติและเกิดเมือง
ตัวอย่างข้ึน 
   แนวคิดเมืองนิเวศ เป็นแนวคิดที่วิวัฒนาการทางความคิดจากแนวคิดหลายๆ แนวคิด ซ่ึง
ได้แก่ แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) แนวคิดอุทยานนคร (Garden City) แนวคิดชุมชนเมือง 
ยุคใหม่ (New Urbanism) และแนวคิดเมืองสุขภาพ (Healthy City) ซ่ึงสุขุมาภรณ์  จงภักดี ผู้อํานวยการ
กองพัฒนาเมืองและจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ฝ่ายการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองการเคหะแห่งชาติ  
(การเคหะแห่งชาติ, 2553: 10) ได้กล่าวไว้ว่า หาก Garden City ซ่ึงคิดค้นโดย Ebenezer Howard เป็น
เมืองในอุดมคติของศตวรรษที่ 20 แล้ว Eco City ก็อาจนับได้ว่าเป็นเมืองแห่งอุดมคติในศตวรรษที่ 21  
   แนวทางในการสร้างเมืองนิเวศ หรือการเปลี่ยนแปลงเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเมือง
นิเวศ ประกอบไปด้วย 7 แนวทาง (การเคหะแห่งชาติ, 2553: 11) ดังนี้ 
  1.5.1 ผลักดันให้มีการปฏิบัติใช้หลัก 3R (Reduce Reuse and Recycle) อย่างจริงจัง
ด้วยการลด การบริโภคพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ การลดขยะ ฯลฯ การใช้ซํ้า และการนําทรัพยากรหรือ
สิ่งของกลับมาใช้ใหม่ ในอัตราส่วนที่มากกว่าชุมชนทั่วไป 
  1.5.2 พยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน หรือบางเมือง 
เช่น ในประเทศอังกฤษก็พยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพให้ได้มากกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่เมืองทั้งหมด 
  1.5.3 ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล 
(biomass) พลังงานจากเชื้อเพลิง (fuel cell) เป็นต้น 
  1.5.4 ใช้ระบบขนส่งมวลชนซ่ึงใช้พลังงานสะอาด การเดินเท้า และการเดินทางด้วย
จักรยานเป็นหลัก 
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  1.5.5 อาคารต่างๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัยต้องก่อสร้างตามแนวทาง Eco Architecture หรือ 
Green Architecture เช่น การออกแบบโดยคํานึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy-
efficiency) 
  1.5.6 มีสาธารณูปการที่จําเป็นสําหรับประชากรเมือง ได้แก่ โรงเรียน ตลาด 
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการสาธารณูปการนอกเมือง เป็นการลดการใช้น้ํามัน
หรือพลังงาน 
  1.5.7 การพัฒนาเมืองไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ (carrying 
capacity of nature) ในพื้นที่นั้นๆ 

   

ภาพที่ 7 เมือง Tianjin Eco-City เมืองต้นแบบเมืองนิเวศ  
ที่มา: เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, เมืองนิเวศ (Eco-City) : เมืองแห่งอนาคต, เข้าถึงเม่ือ 27 มิถุนายน 2554, 
เข้าถึงได้จาก http://www.eric.chula.ac.th/journal/ej/v15y2554/.../art03_v15n3y2554.pdf%E2 
%80%8E. 
 
  1.6  แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 
   แนวคิดเร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) เร่ิมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ซ่ึงร่วมกันจัดทําโดย สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) และได้มีการกําหนด
สาระสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแผนปฏิบัติการ 21 ซ่ึงได้กล่าวว่า ประชากร การบริโภคและเทคโนโลยี 
เป็นพลังผลักดันหลักที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม (Leitman, 1999; Williams and others, 
2000) 
   คํานิยามของสมัชชาโลก (World Commission on Environment and Development 
หรือ Brundtland) (kanchanaporn jinda, 2555) ได้เสนอแนะว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ รูปแบบของ 
การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทําให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้อง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง 
   ในประเทศกําลังพัฒนาปัญหาสิ่งแวดล้อมมักสัมพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหา  
ความยากจน เม่ือประชาชนถูกกดดันจนเกือบถึงจุดประทังชีพก็ย่อมแสวงหาทรัพยากรใหม่ ครอบครองพื้นที่
ใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมุ่งไปที่การดําเนินงานเพื่อแก้ไขการบริโภคที่
ฟุ่มเฟือย การแก้ไขหรือขจัดปัญหาความยากจน ตลอดจนการดําเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดย
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะมีแนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญ่ ๆ ด้วยกัน (โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2551: 
52-53) ได้แก่ 
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    1. แนวทางด้านนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความสําคัญลําดับสูงกับคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเร่ืองความยั่งยืนของการทํางานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพื่อก่อให้เกิด 
ความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อส่งมอบทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และทุนที่
มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ ปัจจัยการผลิตและสินค้าต่างๆ ให้คนรุ่นอนาคตได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น  
ใช้พื้นที่โดยรบกวนพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติให้น้อยที่สุด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะรูปแบบต่างๆ รักษาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น 
    2. แนวทางด้านสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนระดับต่างๆ เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายที่สําคัญ คือ การรักษาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีระดับสูงข้ึนอย่างยาวนาน เช่น ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี มีส่วนร่วมในทางสังคม มีเวลาให้กับครอบครัว มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ให้
ประชาชนมีความรู้มากยิ่งข้ึน จัดตั้งศูนย์กลางชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ส่วนกลาง พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การใช้พาหนะที่ใช้พลังงานน้อย เป็นต้น 
    3. แนวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืนยาวนาน บนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์สําหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่น
อนาคต ทั้งนี้ จําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จัดหาแหล่งงานให้ประชาชนมีงานทํา มีรายได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ใน
ส่วนของอุตสาหกรรม ควรผลิตจากวัสดุที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ใช้พลังงานในการผลิตน้อย (low 
energy production) วัสดุที่ใช้ผลิตควรปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ (recycle) และคํานึงถึงพลังงานทดแทน เป็นต้น 
   การบรรลุถึงการเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น The World Bank (วัชระ, 2554) 
ได้นําเสนอการสร้างเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของการจัดการเมือง (city management) เป็นเมืองที่ได้รับ 
การพัฒนาจนทําให้ประชาชนชาวเมืองมีโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยจะต้องไม่มีการละเลยถึงกลุ่มคนจนที่อยู่ใน
เมือง ทั้งนี้ แนวคิดของเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเมือง ดังต่อไปนี้ 
    1. การเป็นเมืองที่น่าอยู่ (livability) หมายถึง การที่ประชาชนชาวเมืองทุกคนมีโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเมือง และหมายถึง  
การมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับประโยชน์จากเมืองด้วยเช่นกัน ซ่ึงในการเป็นเมืองที่น่าอยู่นั้น 
ประชาชนพลเมืองจะได้รับโอกาสรวมทั้งสามารถที่จะเสนอวาระทางการเมืองใดๆ (political agenda) ได้ 
นอกจากนี้ ทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน เช่น การศึกษา สุขภาพ ที่พักอาศัย การจ้างงาน 
สุขอนามัย การขนส่ง และสิ่งแวดล้อมในเมืองที่สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน และมีความปลอดภัย 
    2. การเป็นเมืองที่มีสมรรถนะทางการแข่งขัน (competitive cities) หมายถึง เมืองที่มี
ผลผลิต การลงทุนต่างๆ การจ้างงาน และการค้าที่ตอบสนองต่อสภาวะทางการตลาดอย่างไม่หยุดนิ่ง 
เนื่องจากการเป็นเมืองที่มีการแข่งขันนั้น จะต้องมีฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงและมีโอกาสของการเป็นพื้นที่ที่มี
ฐานการจ้างงานที่กว้าง (broad-based employment) และเป็นแหล่งรายได้ต่างๆ รวมทั้งมีสภาพแวดล้อม
ที่ดึงดูดการลงทุนที่เปิดกว้าง มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีแรงงานที่มีฝีมือมากพอ 
(skilled labor force) โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จําเป็น เทคโนโลยี มีสิ่งจูงใจ (incentives) ที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจ หน่วยงานรัฐที่มีการตอบสนอง (responsive institutions) การบริหารจัดการเมืองที่ดี
และเป็นธรรม ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น รวมไปถึงการที่รัฐจะเข้าแทรกแซงเพียงเล็กน้อย 
    3. การเป็นเมืองที่มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง (bankability) เป็นเมืองที่มีสถานะ 
ทางด้านการเงินที่เข้มแข็งในการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการมีระบบที่โปร่งใส
และสมํ่าเสมอในการจัดเก็บภาษีอากร และรายได้ อ่ืนๆ มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่คาดหมายได้ 
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(predictable) การจัดซ้ือและจัดจ้างที่เป็นที่ยอมรับและม่ันคง มีระบบบัญชี และการจัดการทรัพย์สินที่สอดคล้อง
กับภาวะตลาดเสรี 
    4. การเป็นเมืองที่มีหลักการบริหารกิจการเมืองและการจัดการที่ดี (a well governed 
and managed city) ได้แก่ เมืองที่มีระบบการเลือกตั้งตัวแทนให้เข้ามาบริหารเมืองอย่างเป็นธรรม และมี
ระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มน้อย หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ทุกกลุ่มในสังคมเมืองด้วย ระบบ
การบริหารจัดการเมืองที่ยึดหลักการตรวจสอบได้ (accountability) มีคุณธรรม (integrity) และมีความโปร่งใส 
(transparency) เพื่อบรรลุต่อวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) รวมไปถึงการบริหารจัดการเมืองที่บรรลุ
เป้าหมายที่เป็นประโยชน์สาธารณะในลักษณะหรือแบบการเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วน (partnerships 
model) 
   แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาเมือง 
อย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
นิเวศวิทยา รวมทั้งยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือในการช่วยกันดูแล 
ปกป้อง รักษาและมีการกําหนดวิธีการในการดําเนินงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่แท้จริง 
 
2. เอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์การใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมือง รวมไปถึง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และนําไปสู่การจัดทําผังเสนอแนะต่างๆ ในนคร
สุราษฎร์ธานีด้วย 
   2.1 วิทยานิพนธ์เร่ือง การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ตามแนวคิด 
การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพ่ือยับย้ังการกระจัดกระจายของเมือง  
   ฐาปนา  บุณยประวิตร (2553) ศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายในการหยุดยั้งการกระจัด
กระจายของเมืองในกฎกระทรวงที่ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 และศึกษา
รายละเอียดด้านมาตรการและข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวที่เป็นปัจจัยช่วยหยุดยั้ง หรือ
กลายเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการกระจัดกระจาย เพื่อให้ได้มาซ่ึงวิธีการหยุดยั้งการเติบโตของเมืองใน
ลักษณะดังกล่าว โดยใช้พื้นที่เขตลาดกระบังและเขตทวีวัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษา  
   ในการวิจัยได้มีการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการเติบโตแบบกระจัดกระจาย (sprawl) โดย
นําเอาผลกระทบของการเติบโตแบบกระจัดกระจายทั้ง 5 ประการ มาใช้เป็นการกําหนดสมมติฐาน 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงผลกระทบของการเติบโตแบบกระจัดกระจายที่ได้นํามาใช้ 5 ประการนั้น ได้แก่  
การรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง การพัฒนาแบบก้าวกระโดดขาดความต่อเนื่อง การพัฒนาตามแนวถนน
และกระจัดกระจาย การขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการและศูนย์บริการ และการขาดทางเลือกใน
การเดินทาง โดยสมมติฐานกําหนดไว้ว่า การมีวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และข้อกําหนด ที่ไม่ได้ให้
ความสําคัญต่อ หรือไม่ได้กล่าวถึง การป้องกันผลกระทบจากการเติบโตแบบกระจัดกระจายทั้ง 5 ประการ 
ถือว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการกระจัดกระจายในทางตรงข้าม การมีวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ 
และข้อกําหนด ที่ให้ความสําคัญต่อ หรือกล่าวถึง การป้องกัน ผลกระทบจากการเติบโตแบบกระจัดกระจาย
ทั้ง 5 ประการ ถือว่าเป็นปัจจัยช่วยหยุดยั้ง การกระจัดกระจายของเมือง  
   เม่ือได้มีการศึกษาแล้ว ผลการศึกษาพบว่า ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ.2549 เป็นมูลเหตุสําคัญแห่งการกระจัดกระจายโดยพอสรุปได้ ดังนี้ 
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    2.1.1 พื้นที่ที่ศึกษามีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เป็นผลกระทบจากการเติบโตแบบ
กระจัดกระจาย 5 ประการ ได้แก่ การรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง การพัฒนาแบบก้าวกระโดดขาด 
ความต่อเนื่อง การพัฒนาไปตามแนวถนนและกระจัดกระจาย การขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และศูนย์บริการชุมชน และการขาดทางเลือกในการเดินทาง 
     2.1.2 ตามกรอบแนวคิดในการวางผัง 4 ด้าน พบวัตถุประสงค์ที่ช่วยหยุดยั้งการกระจัด
กระจายของเมือง แต่ไม่พบนโยบายและข้อกําหนดที่ควบคุมการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การควบคุมการเติบโตแบบกระจัดกระจาย 
     2.1.3 ข้อกําหนดและมาตรการที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ ที่จัดเป็นปัจจัยช่วยหยุดยั้ง 
การกระจัดกระจาย พบเพียง 1 ประการ คือ การแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
     2.1.4 ข้อกําหนดและมาตรการที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ ที่จัดเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
การกระจัดกระจาย ประกอบด้วย 
      2.1.4.1 วัตถุประสงค์และนโยบายของผังเมืองรวมไม่ได้ระบุถึงกรอบการดําเนินงานที่
คํานึงถึงปัญหาและกระบวนการควบคุมการเติบโตแบบกระจัดกระจาย 
      2.1.4.2 สําหรับการอนุญาตให้ตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง การจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อยู่อาศัย อาคาร และอาคารพาณิชยกรรมประเภทต่างๆ สถาบันราชการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผังเมืองรวมฯ 
ไม่ได้คํานึงข้อกําหนดซ่ึงระบุที่ตั้งของโครงการที่แสดงการไม่รุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรม หรือที่ตั้งโครงการแบบก้าว
กระโดดขาดความต่อเนื่อง หรือที่ตั้งโครงการซ่ึงพัฒนาไปตามแนวถนนและกระจัดกระจาย และไม่พบมาตรการจูงใจ
ให้ก่อตั้งโครงการภายในพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนหรือแนวขอบพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนเพื่อให้เกิดความกระชับตาม
มาตรการที่อ้างถึงแต่ประการใด 
      2.1.4.3 การอนุญาตให้จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ในพื้นที่ ก. 2 - ก.4 เป็น
ต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม 
     2.1.5 มาตรการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองจะบังเกิดผลได้ก็ต่อเม่ือได้นํา
มาตรการเหล่านี้ระบุไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
     2.1.6 ข้อบ่งชี้การกระจัดกระจายที่ได้จากการศึกษาและสํารวจพื้นที่ได้แสดงให้เห็นว่า รัฐ
ยังขาดนโยบายและมาตรการอีกเป็นจํานวนมากในการยับยั้งการเติบโตแบบกระจัดกระจาย 
   ผลการศึกษาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยเสนอให้ในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ 
คร้ังต่อไป กรุงเทพมหานครจําเป็นจะต้องระบุวาระนี้เข้าไปในกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์และนโยบาย
กฎกระทรวง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อกําหนดและมาตรการต่างๆ ที่ตราข้ึนมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และควรนําลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เป็นผลกระทบจากการเติบโตแบบกระจัดกระจายไปใช้
ในปรับปรุงข้อกําหนดและมาตรการในผังเมืองรวมเพื่อให้การหยุดยั้งการกระจัดกระจายบังเกิดผลโดยแท้จริง 
รวมทั้งควรยกเลิกการอนุญาตให้จัดสรรที่ดินทุกประเภทในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1 
- ก.2) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.3 - ก.4) 
   การศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ตาม
แนวคิดการเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง สามารถนํามาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาการประยุกต์ใช้การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของมหานครใน
ภูมิภาค: กรณีศึกษานครสุราษฎร์ธานีได้ เนื่องจากการศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ืองนี้เป็นการศึกษามาตรการและ
ข้อกําหนดในการควบคุมการพัฒนาในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชน
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เมือง โดยใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเสนอแนะ ซ่ึงมีบริบท
ใกล้เคียงกับการศึกษาในนครสุราษฎร์ธานี จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบการศึกษาได้ 
  2.2 วิทยานิพนธ์เร่ือง คุณภาพการอยู่อาศัยในเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็น
ระเบียบ (urban sprawl): การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบกับ
ชุมชนเมืองในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
   นภาพร  บรรพต (2550) ได้ศึกษาลักษณะการแผ่ขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ 
ปัจจัยระดับมหภาคและระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ และคุณภาพ 
การอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban sprawl) เพื่อเสนอแนวทาง
ควบคุมและป้องกันการเกิดปรากฏการณ์การแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ 
   ในการวิจัยได้ศึกษาอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเก่ียวกับการแผ่ขยายตัวของเมือง พื้นที่สีเขียว
และพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง แนวความคิดการเลือกที่พักอาศัย แนวความคิดการให้บริการสาธารณะ และ
แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ การศึกษานี้นําข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจากการสํารวจผู้อยู่อาศัยในเขต
ชุมชนเมืองและในเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban sprawl) ในพื้นที่อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีการพัฒนาแบบ urban sprawl อย่างเห็นได้ชัด มาทําการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
   ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยระดับมหภาคที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแบบแผ่ขยายอย่างไม่เป็น
ระเบียบ (sprawl) ได้แก่ การขยายตัวของประชากรของกรุงเทพมหานคร ความแตกต่างของราคาที่ดินใน
พื้นที่ใกล้ศูนย์กลางเมืองและศูนย์ชุมชนย่อยกับพื้นที่เกษตรกรรมในชานเมือง เส้นทางคมนาคมทําให้การ
เดินทางสู่พื้นที่ชานเมืองสะดวกข้ึน รวมทั้งนโยบายของรัฐ ซ่ึงแม้ว่าจะมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดชุมชนย่อยใน
เขตชานเมืองแทนการพัฒนาแบบแผ่ขยายอย่างไม่เป็นระเบียบ (sprawl) แต่ก็ยังมิได้มีมาตรการในการควบคุม
การเกิดการแผ่ขยายอย่างไม่เป็นระเบียบ (sprawl) ที่ชัดเจน ส่วนในระดับบุคคล พบว่า สถานภาพ การสมรส 
รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัย อันประกอบด้วยประเภทที่พักอาศัย ขนาดที่ดิน และราคาที่พักอาศัย เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชุมชนพักอาศัย ซ่ึงนําไปสู่การแผ่ขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบออกไปอย่าง
กว้างขวาง  
   สําหรับคุณภาพการอยู่อาศัย พบว่า ผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนเมืองได้รับการบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพดีกว่าผู้อาศัยในเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่
เป็นระเบียบ (urban sprawl) ในด้านการเดินทางผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมีระยะทางในการเดินทางน้อย
กว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban sprawl) แต่จะใช้ระยะเวลาไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban sprawl) อยู่ในพื้นที่มีเส้นทาง
ถนนสายใหม่ๆ ที่คล่องตัวกว่าเขตชุมชนเมือง ซ่ึงมักอาศัยถนนสายหลักที่พัฒนามาแต่เดิมและมีการจราจร
คับค่ังกว่า ส่วนด้านความพึงพอใจในที่พักและชุมชนพักอาศัย โดยภาพรวม ทั้งสองชุมชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจทั้งคู่ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ในสิ่งที่เป็นความคาดหวังเม่ือตัดสินใจที่จะอยู่ชาน
เมือง ได้แก่ ขนาดที่ดิน คุณภาพอากาศและเสียง และบรรยากาศการพักอาศัย ผู้ที่อยู่ในเขตการแผ่ขยายของ
เมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban sprawl) จะมีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่อยู่ในชุมชนเมือง 
   ผลการศึกษาปัจจัยที่ทําให้เกิดการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban 
sprawl) ทั้งระดับมหภาคและระดับบุคคล และผลการศึกษาคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้ที่อยู่ในเขตการแผ่
ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban sprawl) ที่เกิดข้ึน นําไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเชิง
ลบในระดับมหภาคจากการแผ่ขยายเมืองในลักษณะแผ่ขยายอย่างไม่เป็นระเบียบ (sprawl) และแนวทาง
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แก้ไขปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัยภายในพื้นที่ที่เกิดการพัฒนาแบบแผ่ขยายอย่างไม่เป็นระเบียบ (sprawl)  
ดังนี้ 
    2.2.1 วางแผนลําดับการเปิดพื้นที่พัฒนาและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้
สอดคล้องกัน โดยควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดสร้างสาธารณูปโภคในลักษณะที่เอ้ือ
ให้เกิดการพัฒนาแบบแผ่ขยายอย่างไม่เป็นระเบียบ (sprawl) 
     2.2.2 สร้างแรงต้านภายในพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองด้วยข้อกําหนดการใช้ที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่ดินไปในทางอ่ืน และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรด้วยมาตรการทาง
ภาษีและเงินสนับสนุน 
    2.2.3 สร้างแรงดึงดูดให้แก่ชุมชนเมืองโดยกําหนดมาตรการควบคุมสภาพแวดล้อม 
ย่านพักอาศัยให้มีคุณภาพดีข้ึน 
    2.2.4 กําหนดให้มีผังเมืองเฉพาะในพื้นที่การแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ 
(urban sprawl) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผน 
    การศึกษา คุณภาพการอยู่อาศัยในเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบ (urban 
sprawl): การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเขตการแผ่ขยายของเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบกับชุมชนเมืองในอําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีนี้ ทําให้ทราบถึงลักษณะการแพร่กระจายของชุมชนเมืองปริมณฑลที่อยู่ใกล้เมือง 
มหานครอย่างกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมือง ความคิดเห็น ปัญหา และ
สภาพปัจจุบันในชุมชนย่านชานเมืองที่เกิดจากการแพร่กระจายของเมือง รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัยภายในพื้นที่ที่เกิดการพัฒนาแบบแผ่ขยายอย่างไม่เป็นระเบียบ (sprawl)  ด้วย 
ซ่ึงในการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของมหานครใน
ภูมิภาค กรณีศึกษา นครสุราษฎร์ธานีนี้ สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมือง เพื่อนําไปสู่การทดลองนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมา
ประยุกต์ใช้ได้ 
  2.3 การศึกษาแนวทางการวางผังเมืองเพ่ือสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย 
   ฐาปนา  บุณยประวิตร (2555) ได้จัดทํารายงานการศึกษาชิ้นนี้ข้ึนเพื่อนําเสนออุปสรรคและ
ปัญหาที่ทําให้ประชาชนขาดโอกาสในการซ้ือหาที่อยู่อาศัย โดยใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart 
Growth Principles) และดัชนีผลรวมค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง (Housing+Transporation 
Index) โดยการอธิบายที่มาของเหตุและนําเสนอแนวทาง รวมทั้งมาตรการด้านผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่
อาศัยซ่ึงมีความเหมาะสมกับระดับรายได้ของประชาชน ดังนี้ 
   เคร่ืองชี้วัดการแพร่กระจายของชุมชนเมือง (urban sprawl) เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
   1. ความหนาแนน่ของที่อยู่อาศัย (residential density) 
   2. ลักษณะการใช้ประโยชนที่ดินแบบผสมผสานภายในย่าน (neighborhood mix of 
uses) 
    3. ความเข้มข้นของกิจกรรมใจกลางเมืองและย่านพาณิชยกรรม (strength of activity 
centers and downtowns)  
    4. ความสมบูรณ์ของโครงข่ายถนนและความสามารถในการเข้าถึง (accessibility of 
the street network) ซ่ึงลักษณะกายภาพดังกล่าวเกิดจาก 3 สาเหตุประกอบด้วย 
     4.1 ระบบการผังเมืองไม่ได้ระบุมาตรการด้านกายภาพในการลดค่าใช้จ่ายของที่อยู่
อาศัยและการเดินทางของประชาชน 



29 
 

 

 

     4.2 ขาดการบูรณาการแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 
ผังแม่บทการพัฒนาเมืองหรือผังเมืองรวม 
    4.3 ผังเมืองขาดมาตรการที่ทรงประสิทธิภาพในการยับยั้งการกระจัดกระจายของเมือง 
   นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะแนวทางการวางผังเพื่อเพิ่มโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดย
มาตรการทางผังเมืองที่การเติบโตอย่างชาญฉลาดกําหนดข้ึนเพื่อใช้ในการปรับปรุงกายภาพให้ลดค่าใช้จ่าย
ด้านที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายการดินทางมีอยู่ด้วยกัน 2 ระดับคือ 
   1. ระดับเกณฑ์และนโยบาย ประกอบด้วยเกณฑ์หลักจํานวน 5 ข้อได้แก่ 
    1.1 การส่งเสริมที่อยู่อาศัยหลายระดับราคาตามความสามารถในการซ้ือของ
ประชาชน (affordable housing) ให้กระจายตามพื้นที่เป้าหมาย  
    1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานเพื่อให้เกิดการรวมกิจกรรมพักอาศัยและ 
พาณิชยกรรม รวมทั้งกิจกรรมด้านอ่ืนๆ เข้าด้วยกัน  
    1.3 การส่งเสริมการออกแบบปรับปรุงอาคารให้เกาะกลุ่มกันเพื่อลดการพึ่งพา 
การสัญจรเชื่อมต่อจากรถยนต์  
    1.4 การออกแบบปรับปรุงกายภาพทางเดินให้เชื่อมต่อภายในย่านและระหว่างอาคาร  
    1.5 การเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่มีความหลากหลายโดยเน้นส่งเสริมระบบขนส่ง
มวลชนเชื่อมต่อระหว่างย่านและเมือง  
   2. ระดับกลยุทธ ์ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ได้แก่  
    2.1 การพัฒนาอาคารพักอาศัยให้ตั้งผสมผสานหรือรายรอบสถานที่ทํางานซ่ึงได้แก่ 
บริเวณย่านพาณิยกรรมและสถาบันสําคัญของเมือง  
    2.2 การวางผังโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented 
Development - TOD) โดยกําหนดให้มีที่อยู่อาศัยหลายระดับราคาตั้งอยู่รอบสถานีขนส่งมวลชนในระยะ 
การเดินถึง 
    2.3 การกระชับทางกายภาพพื้นที่ชุมชนในเขตเชื่อมต่อเมืองและชานเมืองด้วยกลยุทธ์
ศูนย์ชุมชนหรือศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนที่มีขอบเขตชัดเจน ซ่ึงสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่ TOD ในอนาคต  
    2.4 กลยุทธ์การเพิ่มความหนาแน่นในพื้นที่ชั้นในของเมือง ด้วยการเพิ่มขนาดมวล
อาคาร การเพิ่มความสูง และการขจัดอุปสรรคปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ 
การเพิ่มความหนาแน่น  
   มาตรการด้านผังเมืองของการเติบโตอย่างชาญฉลาดทั้งสองระดับอาจนํามาประยุกต์ใช้
ด้วยกันทั้งหมดหรืออาจคัดเลือกใช้บางมาตรการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม  
การวางผังให้เกิดโอกาสการเข้าถึงและการซ้ือหาที่อยู่อาศัยเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของระบบการผังเมือง
ซ่ึงต้องกําหนดรายละเอียดพร้อมการบูรณาการในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผังการพัฒนาเศรษฐกิจและผังการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกัน 
รวมทั้งมาตรการด้านผังเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงมากที่สุด ได้แก่ ทุก
การวางผังปรับปรุงฟื้นฟูจะต้องกําหนดให้กายภาพมีบทบาทนําในการบังคับกิจกรรมของประชาชนให้ลด
ค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน หรือลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร และเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของพื้นที่ 
เพิ่มโอกาสการสร้างงานและการมีงานทํา เพิ่มความคึกคักมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ และที่สําคัญคือการเพิ่ม
โอกาสในการซ้ือหาที่อยู่อาศัยซ่ึงจะทําให้ชุมชนมีความม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 
   การศึกษาแนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยเป็นการเสนอแนะโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาของชุมชนเมือง โดย
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เฉพาะที่อยู่อาศัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงอาจเกิดการพัฒนาแบบแพร่กระจายไปยังพื้นที่ชานเมืองได้ ดังนั้น 
จึงสอดคล้องกับการศึกษาการประยุกต์ใช้การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของมหานคร
ในภูมิภาค: กรณีศึกษานครสุราษฎร์ธานีได้ โดยสามารถนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําผังเสนอแนะที่
เหมาะสมในบทที่ 6 ได้ 
 
3. กรณีศึกษา 
  3.1  ปัญหาจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในภูมิภาคมหานครในประเทศไทย 
   3.1.1  ปัญหาที่เกิดจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในมหานครเชียงใหม่ (เชียงใหม่ วาร์ไรตี้
มีเดีย, 2555) 
     มหานครเชียงใหม่เป็นหัวเมืองที่มีความสําคัญของภาคเหนือและเป็นหนึ่งในเมือง
หลักที่ได้รับเลือกให้มีการพัฒนา เนื่องจากความพร้อมในหลายด้านด้วยกัน เช่น ขนาดของเมือง ประชากร 
การมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงการมีความพร้อมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ยังคงอยู่และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ซ่ึงสามารถเป็นแหล่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวได้ จึงทํา
ให้เมืองเชียงใหม่ถูกกําหนดให้มีบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการค้า การบริการและการท่องเที่ยว
ของทางภาคเหนือตอนบน 
    การกําหนดบทบาทการพัฒนาที่เกิดข้ึน ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่มีการขยายตัว
ออกไปนอกตัวเมืองห่างจากเขตเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยกําแพงเมืองและคูน้ํามากข้ึน และทําให้บริเวณ 
ชานเมืองเชียงใหม่มีลักษณะการขยายตัวแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วไปตามแนวถนนสายหลักที่ตัดใหม่
หลายสาย แผ่ขยายตัวกลืนกินพื้นที่เกษตรกรรมไปทุกทิศทาง เว้นแต่ทางด้านทิศตะวันตกซ่ึงมีภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสูง 

 
ภาพที่ 8 การแพร่กระจายตัวของเมืองในมหานครเชียงใหม่ 
ที่มา: ธนิชา นิยมวัน, “การแผ่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองกับการขยายสาขาห้างค้าปลีกค้าส่ง 
สมัยใหม่” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจําปี 2551 เร่ือง เมือง
ประหยัดพลังงาน), เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก www.cuurp.org/B_resource/B.../06. 
sustrainpowercityspoil.pdf 
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   การแพร่กระจายตัวของเมืองส่งผลกระทบและปัญหาในหลายด้านทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยปัญหาหลักๆ ที่เกิดข้ึน (อาคม, 2551) ได้แก่ 
     3.1.1.1  ปัญหาความหนาแนน่ของประชากรที่เพิ่มข้ึน  
       เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย โดยใน
พ.ศ.2554 มีจํานวนประชากรประมาณ 137,797 คน มีพื้นที่ประมาณ 40.216 ตารางกิโลเมตร ทําให้ภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 3,426 คนต่อตารางกิโลเมตร ถือว่ามี
ความหนาแน่นมากพอสมควรเม่ือเทียบกับเมืองอ่ืนๆ ของประเทศไทย ซ่ึงความหนาแน่นของประชากรที่
เกิดข้ึนนี้เป็นผลกระทบหนึ่งที่เกิดจากการพัฒนาเมืองทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 
    3.1.1.2 ปัญหาการเกิดชุมชนแออัด 
       การขยายตัวของเมืองก่อให้เกิดการอพยพย้ายถ่ินฐานของประชาชนใน
ชนบทเข้าสู่เมืองเพื่อต้องการหางานทํามากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานด้อยฝีมือ มีการศึกษาระดับต่ํา 
จึงก่อให้เกิดการแพร่กระจายความยากจนในเขตเมือง ก่อให้เกิดชนชั้นกลางมากข้ึน จนท้ายที่สุดจึงนํามาสู่
ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการเกิดข้ึนของชุมชนบุกรุกซ่ึงเป็นปัญหาของเมืองที่มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่ที่ดินและที่อยู่อาศัยภายในเมืองเชียงใหม่มีราคาสูงข้ึนและความสามารถในการรองรับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อพยพในเมืองมีไม่เพียงพอ จึงก่อให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ต่างๆ ภายในเมือง เช่น 
พื้นที่รกร้าง พื้นที่สาธารณะ ซ่ึงยังส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในเร่ืองของการจัดการทรัพยากรของรัฐไม่
เพียงพอและยังก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามภายในเมืองอีกด้วย 
     3.1.1.3 ปัญหาการจราจรติดขัด 
       ปัญหาการจราจรติดขัด เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนจากการขยายตัวของ
เมืองในมหานครเชียงใหม่ เม่ือมีการแพร่กระจายตัวของเมืองนําความเจริญไปสู่พื้นที่ชนบทมากข้ึน และมี
การก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บริเวณชานเมืองในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ว่างเปล่าตามแนวถนน
สายหลักที่ตัดใหม่ ทําให้ประชาชนมีความจําเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงการมีแยก
สัญญาณไฟจํานวนมาก ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนจะไม่
สามารถใช้ความเร็วได้เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (เชียงใหม่ วาร์ไรตี้มีเดีย, 2555) นอกจากนี้ การที่มีจํานวน
รถยนต์บนท้องถนนเพิ่มมากข้ึน ยังส่งผลให้ภายในเมืองมีมลภาวะทางอากาศเพิ่มมากข้ึนไปด้วย 
     3.1.1.4 ปัญหาการเกิดอาคารสูง บดบังภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ 
       เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายด้านของทางภาคเหนือ 
จึงส่งผลให้เกิดการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทําให้เกิดการก่อสร้างอาคารสูงที่รุกคืบเข้ามาอยู่
ใกล้ชิดชุมชนมากข้ึน เช่น อาคารบริเวณใกล้เชิงดอยสุเทพที่ทําให้สภาพชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป และ
ส่งผลกระทบต่อทางด้านกายภาพของเมืองเป็นอย่างมาก  
      ปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นยังได้แก่ ปัญหา 
การรุกล้ําพื้นที่สี เขียวซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วมตามมาในอนาคต ปัญหาการคุกคามพื้นที่อนุ รักษ์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต่อวิถีชีวิตคนเมืองเหนือ ซ่ึงจากปัญหาที่เกิดข้ึนเหล่านี้จึงสะท้อนให้
เห็นว่า หากมหานครเชียงใหม่ยังไม่มีการกําหนดมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการแพร่กระจายตัวของเมืองที่มี
ประสิทธิภาพนั้น อาจทําให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมามากข้ึนเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร มหานครใหญ่ของ
ประเทศไทยก็เป็นได้ 



 

 

ภาพที่ 9 สภาพปัญหาการเกิดอาคารสูง บดบงัภูมิทัศน์เมือง
ที่มา: อาคม, ปัญหารุมเร้าเชียงใหม่ทิศทางพัฒนายังสับสนบงัคับใช้แผนเบ็ดเสร็จ
มิถุนายน, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=
     
   3.1.2  ปัญหาที่เกดิจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองใน
     มหานคร
ทางบก และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว มีความต้องการเดินทางจากประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา 
และมีประชากรแฝงอีกประมาณ 
     จังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวเร่ือยมาจนปัจจุบันเป็นหัวเมืองที่สําคัญบน
เส้นทางสายมิตรภาพสู่ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขยายตัวของโคราชในปัจจุบันเป็นลักษณะ
การก้าวกระโดดเช่นเดียวกับมหานครเชียงใหม่และเมืองอ่ืนๆ อีกหลายเมืองในประเทศไทย
ชั้นในของโคราชเป็นเนื้อเมืองที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูง ทําให้โคราชยังสามารถรักษาขนาดของพื้นที่
เมืองได้กระชับกว่าจังหวัดเชียงใหม่
และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณชานเมืองที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ตามมา ซ่ึงการแพร่กระจายของชุมชนเมืองอย่างไม่มีการควบคุมเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาใน
มหานครนครราชสีมา ได้แก่
     3.1.2
       
เป็นเวลานาน เนื่องจากมีขนาดพื้นที่เมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีการแพร่กระจายตัวของเมืองไปสู่พื้นที่ชนบท
มากข้ึน รวมไปถึงการขาดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 

 

การเกิดอาคารสูง บดบงัภูมิทัศน์เมืองมหานครเชียงใหม่ 
ปัญหารุมเร้าเชียงใหม่ทิศทางพัฒนายังสับสนบงัคับใช้แผนเบ็ดเสร็จ, 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=302446

ปัญหาที่เกดิจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในมหานครนครราชสีมา
มหานครนครราชสีมา หรือเมืองโคราชเป็นศูนย์กลางการค้า การพาณิชย์ การคมนาคม

ทางบก และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว มีความต้องการเดินทางจากประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา 
และมีประชากรแฝงอีกประมาณ 200,000 คน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2555)  

จังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวเร่ือยมาจนปัจจุบันเป็นหัวเมืองที่สําคัญบน
เส้นทางสายมิตรภาพสู่ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขยายตัวของโคราชในปัจจุบันเป็นลักษณะ
การก้าวกระโดดเช่นเดียวกับมหานครเชียงใหม่และเมืองอ่ืนๆ อีกหลายเมืองในประเทศไทย
ชั้นในของโคราชเป็นเนื้อเมืองที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูง ทําให้โคราชยังสามารถรักษาขนาดของพื้นที่
เมืองได้กระชับกว่าจังหวัดเชียงใหม่ (ธนิชา นิยมวัน, 2551: 90) แต่อย่างไรก็ตาม ยังเกิดห้างสรรพสินค้า 
และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณชานเมืองที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย และแหล่งชุมชนต่างๆ 
ตามมา ซ่ึงการแพร่กระจายของชุมชนเมืองอย่างไม่มีการควบคุมเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาใน
มหานครนครราชสีมา ได้แก่ 

3.1.2.1 ปัญหาการจราจรติดขัด 
ปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นปัญหาที่เร้ือรังมา

เป็นเวลานาน เนื่องจากมีขนาดพื้นที่เมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีการแพร่กระจายตัวของเมืองไปสู่พื้นที่ชนบท
มากข้ึน รวมไปถึงการขาดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว
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มหานครนครราชสีมา 
เป็นศูนย์กลางการค้า การพาณิชย์ การคมนาคม

ทางบก และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
การท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว มีความต้องการเดินทางจากประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา 165,000 คน 

จังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวเร่ือยมาจนปัจจุบันเป็นหัวเมืองที่สําคัญบน
เส้นทางสายมิตรภาพสู่ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขยายตัวของโคราชในปัจจุบันเป็นลักษณะ 
การก้าวกระโดดเช่นเดียวกับมหานครเชียงใหม่และเมืองอ่ืนๆ อีกหลายเมืองในประเทศไทย พื้นที่ในเขตเมือง
ชั้นในของโคราชเป็นเนื้อเมืองที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูง ทําให้โคราชยังสามารถรักษาขนาดของพื้นที่

างไรก็ตาม ยังเกิดห้างสรรพสินค้า 
ที่อยู่อาศัย และแหล่งชุมชนต่างๆ 

ตามมา ซ่ึงการแพร่กระจายของชุมชนเมืองอย่างไม่มีการควบคุมเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาใน

ปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นปัญหาที่เร้ือรังมา
เป็นเวลานาน เนื่องจากมีขนาดพื้นที่เมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีการแพร่กระจายตัวของเมืองไปสู่พื้นที่ชนบท

ทําให้ประชาชนนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว 
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ในการเดินทาง ส่งผลให้จํานวนโครงข่ายถนนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงก่อให้เกิดปัญหาจราจร
ติดขัดในเวลาเร่งด่วนตามมา 
     3.1.2.2 ปัญหาการเกิดอุทกภัยซํ้าซาก 
       การแพร่กระจายตัวของเมืองในมหานครนครราชสีมา ทําให้เกิด 
การพัฒนา มีการก่อสร้างอาคารและตั้งถ่ินฐานชุมชน โดยเฉพาะการก่อสร้างรีสอร์ตและอาคารที่พัก รวมไป
ถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าไปรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่สีเขียว การรุกลําน้ําลําตะคลอง 
และขัดขวางทางการไหลและการระบายน้ํา ส่งผลให้ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ําและไม่มีทางน้ําไหลจนก่อให้เกิด
ปัญหาน้ําท่วมข้ึน 

 
ภาพที่ 10 การแพร่กระจายตัวของเมืองในมหานครนครราชสีมา 
ที่มา: ธนิชา นิยมวัน, “การแผ่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองกับการขยายสาขาห้างค้าปลีกค้าส่ง 
สมัยใหม่” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจําปี 2551 เร่ือง เมือง
ประหยัดพลังงาน), เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก www.cuurp.org/B_resource/B.../06. 
sustrainpowercityspoil.pdf 

     ปัญหาหลักทั้ง 2 ประการข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการแพร่กระจายตัวอย่างไร้ที่
สิ้นสุดในมหานครนครราชสีมานั้น ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหารจัดการของรัฐที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ความไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของรัฐในเร่ืองของ 
การคมนาคมและระบบขนส่งมวลชน การรุกล้ําพื้นที่สีเขียว พื้นที่โล่ง พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ ซ่ึงควรมีการแก้ไขและควบคุมการแพร่กระจายตัวของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

ภาพที่ 11 สภาพปัญหาการจราจรติดขัด
ที่มา: sawangpong [นามแฝง
เข้าถึงเม่ือ 29 มิถุนายน, เข้าถึงได้จาก 
551&page=14 
 
   3.1.3 ปัญหาที่เกิดจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองใน
และพัฒนาการจราจรและขนส่ง
     เมืองหาดใหญ่มีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในระดับภูมิภาค 
(ภาคใต้ตอนล่าง) และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระดับประเทศ ซ่ึงมีความร่วมมือระหว่างปร
โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
ให้อําเภอเมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์ประสานการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ 
นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงทําให้เมืองหาดใหญ่มีการวางแผนเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์รวม
การคมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนล่างทุกระบบ ซ่ึงจากการกําหนดบทบาทความเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ย่อม
ส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามมา นําไปสู่การแพร่กระจายตัวของเมืองไปยังพื้
อย่างไร้ที่สิ้นสุด โดยปัญหาที่เกิดข้ึนมี 
     3.1.3.1
       
ติดขัดเช่นเดียวกับเมืองมหานครทั่วไปในประเทศไทย เนื่องมากจากเมืองหาดใหญ่มีถนนสายหลักที่ใช้ใน
การเดินทางของคนในเมืองเพียง 
นิพัทธ์อุทิศ2 และนิพัทธ์อุทิศ
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง อาคารสํานักงานต่างๆ ตั้งอยู่กลางใจเมือง จึงทําให้รถยนต์จํานวน
มากที่ถูกขับเข้ามาในตัวเมือง เพื่อทําธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการเกิดสถาบันการศึกษาและที่อยู่อาศัยบริเวณ
ชานเมือง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็น
ต้นๆ ของภาคใต้ ทําให้ประชาชนจําเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมากข้ึน 
 

 

การจราจรติดขัดมหานครนครราชสีมา 
นามแฝง], Nakhon Ratchasima | The Mall Korat Renovation

เข้าถึงได้จาก http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1010

ปัญหาที่เกิดจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในมหานครสงขลา
และพัฒนาการจราจรและขนส่ง, ม.ป.ป.) 

เมืองหาดใหญ่มีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในระดับภูมิภาค 
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระดับประเทศ ซ่ึงมีความร่วมมือระหว่างปร

โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่เสนอแนะ
าดใหญ่เป็นศูนย์ประสานการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center

นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงทําให้เมืองหาดใหญ่มีการวางแผนเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์รวม
การคมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนล่างทุกระบบ ซ่ึงจากการกําหนดบทบาทความเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ย่อม

ลทําให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามมา นําไปสู่การแพร่กระจายตัวของเมืองไปยังพื้
อย่างไร้ที่สิ้นสุด โดยปัญหาที่เกิดข้ึนมี (ไทยโพสต์, 2555) ดังนี้ 

3.1.3.1 ปัญหาการจราจรติดขัด 
ในมหานครสงขลา-หาดใหญ่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการจราจร

ติดขัดเช่นเดียวกับเมืองมหานครทั่วไปในประเทศไทย เนื่องมากจากเมืองหาดใหญ่มีถนนสายหลักที่ใช้ใน
การเดินทางของคนในเมืองเพียง 6 สาย นั่นคือ ถนนศรีภูวนารถ ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ

และนิพัทธ์อุทิศ3 ถนนรัถการ และถนนสัจกุล และด้วยหาดใหญ่เป็นเมือง
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง อาคารสํานักงานต่างๆ ตั้งอยู่กลางใจเมือง จึงทําให้รถยนต์จํานวน
มากที่ถูกขับเข้ามาในตัวเมือง เพื่อทําธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการเกิดสถาบันการศึกษาและที่อยู่อาศัยบริเวณ
ชานเมือง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของภาคใต้ ทําให้ประชาชนจําเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมากข้ึน 
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The Mall Korat Renovation,  
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มหานครสงขลา-หาดใหญ่ (ศูนย์วิจัย

เมืองหาดใหญ่มีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในระดับภูมิภาค 
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระดับประเทศ ซ่ึงมีความร่วมมือระหว่างประเทศใน

ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่เสนอแนะ
One Stop Service Center) รวมถึง

นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงทําให้เมืองหาดใหญ่มีการวางแผนเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์รวม 
การคมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนล่างทุกระบบ ซ่ึงจากการกําหนดบทบาทความเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ย่อม

ลทําให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามมา นําไปสู่การแพร่กระจายตัวของเมืองไปยังพื้นที่ชานเมือง 

หาดใหญ่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการจราจร
ติดขัดเช่นเดียวกับเมืองมหานครทั่วไปในประเทศไทย เนื่องมากจากเมืองหาดใหญ่มีถนนสายหลักที่ใช้ใน 

สาย นั่นคือ ถนนศรีภูวนารถ ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ1  
หาดใหญ่เป็นเมืองใหญ่ มีย่านการค้า 

ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง อาคารสํานักงานต่างๆ ตั้งอยู่กลางใจเมือง จึงทําให้รถยนต์จํานวน
มากที่ถูกขับเข้ามาในตัวเมือง เพื่อทําธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการเกิดสถาบันการศึกษาและที่อยู่อาศัยบริเวณ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของภาคใต้ ทําให้ประชาชนจําเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมากข้ึน  



 

 

ภาพที่ 12 สภาพปัญหาอุทกภัยใน
ที่มา: กฤตโชค ชัยพัฒนาการ
http://www.cityvariety.com/citytalk

     3.1.3.2
ของรัฐ 
      
หาดใหญ่มากข้ึน รวมไปถึงการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีปริมาณของเสียทั้ง
ปริมาณขยะ และน้ําเสียที่เกิดข้ึนภายในเมืองมากข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาที่รัฐไม่สามารถกําจัดขยะได้ทัน 
เนื่องจากมีพื้นที่ฝังกลบที่จํากัด
  3.2  การนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาใช้
   3.2.1 การพัฒนาเมืองใน
   ในหลายปีที่ผ่านมา 
นักวางแผนหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียอย่างประเทศสิงคโปร์ที่นําแนวคิดนี้มาใช้
ในด้านการวางแผนที่อยู่อาศัยด้วย จนในปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และได้ประกาศว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ประชากรในประเทศทุกๆ ชนชั้นมีความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยสูงสุด 
เนื่องจากปัจจุบันประชากรของประเทศสิงคโปร์มากกว่าร้อยละ
ประเทศกว่า 700 ตารางกิโลเมตรและจํานวนประชากร 
Authority,2008 อ้างถึงใน ฐาปนา บุณยประวิตร
    ปัจจัยสําคัญในความสําเร็จเกิดจากการจัดการพื้นที่และการพัฒนาเมืองโดย
แม่บทเป็นนโยบายหลักในการบริหารซ่ึงได้นําข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง
อย่างเข้มงวดมาเป็นกลไกในการปฏิบัติ ตามแผนแม่บท พ
อย่างชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

อุทกภัยในมหานครสงขลา-หาดใหญ่ 
กฤตโชค ชัยพัฒนาการ, กลยุทธ์รับมือนํ้าท่วมหาดใหญ,่ เข้าถึงเม่ือ 29 มิถุนายน

http://www.cityvariety.com/citytalk-7938.html.  

3.1.3.2 ปัญหาความไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

สาเหตุจากการที่เมืองขยายตัวและเกิดชุมชนต่างๆ บริเวณชานเมือง
รวมไปถึงการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีปริมาณของเสียทั้ง

ปริมาณขยะ และน้ําเสียที่เกิดข้ึนภายในเมืองมากข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาที่รัฐไม่สามารถกําจัดขยะได้ทัน 
เนื่องจากมีพื้นที่ฝังกลบที่จํากัด 

การนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาใชใ้นการพัฒนาเมืองในต่างประเทศ
การพัฒนาเมืองในประเทศสิงคโปร์ 
ในหลายปีที่ผ่านมา Smart Growth เป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ของ

นักวางแผนหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียอย่างประเทศสิงคโปร์ที่นําแนวคิดนี้มาใช้
ในด้านการวางแผนที่อยู่อาศัยด้วย จนในปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และได้ประกาศว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ประชากรในประเทศทุกๆ ชนชั้นมีความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยสูงสุด 
เนื่องจากปัจจุบันประชากรของประเทศสิงคโปร์มากกว่าร้อยละ 90 มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ภายใต้พื้นที่ของ

ตารางกิโลเมตรและจํานวนประชากร 4.6 ล้านคน (ปี 2550) (Urban Redevelopment 
อ้างถึงใน ฐาปนา บุณยประวิตร, 2551: 2) 

ปัจจัยสําคัญในความสําเร็จเกิดจากการจัดการพื้นที่และการพัฒนาเมืองโดย
แม่บทเป็นนโยบายหลักในการบริหารซ่ึงได้นําข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง
อย่างเข้มงวดมาเป็นกลไกในการปฏิบัติ ตามแผนแม่บท พ.ศ.2551 รัฐบาลสิงคโปร์ได้นําเอาแนวคิดการเติบโต
อย่างชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
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มิถุนายน, เข้าถึงได้จาก 

ปัญหาความไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

สาเหตุจากการที่เมืองขยายตัวและเกิดชุมชนต่างๆ บริเวณชานเมือง
รวมไปถึงการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีปริมาณของเสียทั้ง

ปริมาณขยะ และน้ําเสียที่เกิดข้ึนภายในเมืองมากข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาที่รัฐไม่สามารถกําจัดขยะได้ทัน 

ในการพัฒนาเมืองในต่างประเทศ 

เป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ของ 
นักวางแผนหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียอย่างประเทศสิงคโปร์ที่นําแนวคิดนี้มาใช ้
ในด้านการวางแผนที่อยู่อาศัยด้วย จนในปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และได้ประกาศว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ประชากรในประเทศทุกๆ ชนชั้นมีความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยสูงสุด 

มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ภายใต้พื้นที่ของ
2550) (Urban Redevelopment 

ปัจจัยสําคัญในความสําเร็จเกิดจากการจัดการพื้นที่และการพัฒนาเมืองโดยใช้แผน
แม่บทเป็นนโยบายหลักในการบริหารซ่ึงได้นําข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง

รัฐบาลสิงคโปร์ได้นําเอาแนวคิดการเติบโต
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและ 
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    แผนแม่บทของประเทศสิงคโปร์ปี พ.ศ.2551 ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองของ 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพของประชาชนเป็นอันดับแรก 
รองลงมาเป็นการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแหล่งรายได้และเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อันดับต่อมาเป็นการพัฒนาการทหารด้วยเหตุผลด้านความม่ันคงของ
ประเทศและของภูมิภาค และอันดับสุดท้าย การพัฒนาพื้นที่จัดเก็บสํารองน้ําดิบบริเวณใจกลางของเกาะและ
การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อม แต่จากข้อจํากัดด้านพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเกาะและมี
ขนาดเล็ก รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ก่อรูปแผนการพัฒนาประเทศที่มีความยั่งยืน (Sustainable Development 
Plan) ข้ึน 
    รัฐบาลสิงคโปร์ได้นําเอาบางแนวทางจากกลุ่มแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
(Smart Growth) มาปรับใช้ (ฐาปนา  บุณยประวิตร, 2551: 11) ซ่ึงได้แก่  
     3.2.1.1 การนําเกณฑ์การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (mixed land use) กําหนดการ
ใช้ที่ดินในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมเพื่อให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันได้ทั้งการพาณิชยกรรมและการอยู่อาศัย  
     3.2.1.2 การนําเกณฑ์การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้
ประโยชน์ในการออกแบบอาคารแบบกระชับ (compact building design) เพื่อต้องการให้เกิด 
ความหนาแน่น มีความหลากหลายและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
     3.2.1.3 การนําเกณฑ์การสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยสําหรับ
ประชากรทุกระดับรายได้ โดยรัฐบาลได้จัดหาที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทของรายได้ ซ่ึงแบ่งเป็น กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย ผู้มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้ระดับกลาง-สูง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนา
โครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทีม่ีรายได้สูงเป็นการเฉพาะได้อีก ทั้งนี้ กลุ่มที่อยู่อาศัย
ระดับล่างจนถึงระดับกลาง รัฐได้จัดให้อยู่อาศัยในแฟลตซ่ึงกระจายตัวอยู่รายรอบศูนย์กลางธุรกิจ ส่วนที่อยู่
อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ระดับปานกลาง-สูงและระดับสูงนั้น ส่วนหนึ่งรัฐได้กําหนดให้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้
ศูนย์กลางธุรกิจที่เป็นเขตที่ดิน ซ่ึงมีราคาสูงที่สุดของประเทศ 
     3.2.1.4 การนําเอาเกณฑ์การสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วย
ทางเดินเท้า (pedestrian) มาประยุกต์ใช้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเกือบทุกพื้นที่ซ่ึงเป็นเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่
อาศัย รัฐฯ ได้ให้ความสําคัญในการออกแบบและก่อสร้างทางเท้าที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนน (streetscape) ให้ดึงดูดใจสําหรับการเดิน แต่ที่ได้รับการกล่าวขวัญกันมากที่สุดน่าจะได้แก่  
การออกข้อกําหนดให้อาคารที่ก่อสร้างริมถนนทางเดินต้องจัดพื้นที่ด้านหน้าให้เป็นทางเดินใต้อาคารซ่ึงต้องมี
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรและให้ยาวต่อเนื่องกันจนสุดแนวของอาคาร โดยเกณฑ์ในข้อนี้ 
สอดรับกับเกณฑ์การสนับสนุนทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารและพื้นที่ ซ่ึงเป็นของแนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาด โดยที่แนวคิดนี้ต้องการให้ตัวอาคารช่วยบดบังอิทธิพลจากสภาวะภูมิอากาศ และเป็นตัวช่วย
เสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน 
     3.2.1.5 การนําเอาแนวคิดทางเลือกการเดินทางที่หลากหลาย (provide a 
variety of transportation choices) มาปรับใช้สําหรับการวางแผนการคมนาคมขนส่งภายในเขตเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมต่อระหว่างเขตที่อยู่อาศัยกับเขตเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบันประชาชนสามารถเลือก
วิธีการเดินทางเข้าถึงจุดหมายได้หลากหลายวิธีทั้งบริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถเมล์ขนส่งมวลชนและรถ
แท็กซ่ี ซ่ึงแต่ละระบบที่รัฐได้จัดให้นั้นมีการกระจายอยู่อย่างทั่ว ถึงแม้กระทั่งในพื้นที่เขตชานเมืองซ่ึงเป็นเขต
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 
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    การนําเอาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาใช้ในการกําหนดแผนแม่บทนี้ 
นอกจากจะเป็นการช่วยควบคุมในเร่ืองของการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชากรภายในเมืองมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนแล้ว ยังช่วยเป็นการควบคุมการพัฒนาเมืองให้อยู่ในรูปแบบของเมืองกระชับและไม่
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางอีกด้วย 
   3.2.2  การพัฒนาเมืองในประเทศมาเลเซีย 
    ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่เร่ิมประสบกับปัญหาการเจริญเติบโตของ
เมืองอย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดการแพร่กระจายตัวของเมืองอย่างไร้ที่สิ้นสุดและทําให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ 
ตามมา ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมภายในเมือง รวมไปถึงการเกิดมหานครใหญ่ถึง 3 เมือง
ด้วยกัน ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เมืองปีนัง (Penang) และเมืองยะโฮบารู (Johor 
Bharu) ซ่ึงสาเหตุหนึ่งที่เป็นต้นเหตุในการเกิดปัญหาเหล่านี้มาจากการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมากจนเกินไปนั่นเอง (Abdullah, 2012) 
    ประเทศมาเลเซียเร่ิมมีสภาพกลายเป็นเมืองมากข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้จากในปี ค.ศ.
1991 (พ.ศ.2534) ในขณะนั้นมีจํานวนประชากรประมาณร้อยละ 50.4 ที่อาศัยอยู่ในเมือง ต่อมาในปี ค.ศ. 
2010 (พ.ศ.2553)  มีจํานวนประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 65 และคาดว่าในปีค.ศ.
2020 (พ.ศ.2563)  จะมีจํานวนประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 75 ของประชากร
ทั้งหมดที่อยู่ในประเทศ (Abdullah, 2012) และนับตั้งแต่ประเทศมาเลเซียประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ.1957 
(พ.ศ.2500) จนถึงประมาณกลางทศวรรษ 1980 (พ.ศ.2523-2532) ได้เร่ิมมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดย
มุ่งเน้นให้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดีข้ึนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบท และในขณะเดียวกัน
ก็เกิดกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทําให้
เกิดโครงการพัฒนาที่ดิน (FELDA) และนโยบายต่างๆ ข้ึน จึงเร่ิมมีการเกิดนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในช่วง
ทศวรรษที่ 1980-1990 (พ.ศ.2523-2542) มีการกระจายการพัฒนาและเกิดกระบวนการเป็นเมืองกระจาย
ไปอย่างกว้างขวางจนทําให้เกิดเมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลักของประเทศ เช่น พื้นที่ทางใต้ของเมือง 
Johor เมือง Hulu เมือง Terengganu เมือง Kelantan และภายในเมือง Penang นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี
ความต้องการให้กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนและมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจติด
อันดับ 20 ของโลกด้วย 
    การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่มากมายรอบเมืองเก่า เช่น เมือง Kuala 
Lumpur เมือง Georgetown และเมือง Johor Bharu นั้น ทําให้มีเมืองใหม่เกิดข้ึนมากมาย เนื่องจาก 
ความต้องการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากข้ึน และแรงงานเหล่านี้ก็ต้องการที่อยู่อาศัยและบริการ
สาธารณะในเมือง รัฐจึงจําเป็นต้องจัดหาให้ และทําให้เมืองใหม่เหล่านี้มีจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ปี 
(ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและอัตราค่าเฉลี่ยการเติบโตของประชากรในแต่ละปี ของ เมืองSelangor และ
  เมือง Kuala Lumpur ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980-2000 (พ.ศ.2523-2543) 

 
ที่มา: Abdullah Jamalunlaili, City Competitiveness and Urban Sprawl: Their Implications 
to Socio-economic and Cultural Life in Malaysian Cities (Shah Alam: Elsevier, 2012), 5. 
    จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในระยะเวลา 20 ปี เมืองต่างๆ ที่อยู่รอบนอกเมือง 
Kuala Lumpur มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเป็น 2-6 เท่าในแต่ละปี ซ่ึงจะเห็นได้ชัดจากเมือง Pelaling ซ่ึง
ในช่วงปี ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) ยังมีจํานวนประชากรน้อยกว่าเมือง Kuala Lumpur อยู่มาก แต่ในระยะ
หลังเร่ิมมีจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนถึง 1,181,034 คนในปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) มีอัตราการเติบโตของ
ประชากรอยู่ที่ 6.93 ในขณะที่เมือง Kuala Lumpur มีจํานวนประชากรอยู่ที่ 1,297,526 คน มีอัตรา 
การเติบโตของประชากรอยู่ที่ 1.39  
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ภาพที่ 13 การเปลี่ยนแปลงการเติบโตของเมืองในภูมิภาคมหานคร Kuala Lumpur (the Kuala Lumper  
  Metropolitan Region: KLMR) 
ที่มา: Abdullah Jamalunlaili, City Competitiveness and Urban Sprawl: Their Implications 
to Socio-economic and Cultural Life in Malaysian Cities (Shah Alam: Elsevier, 2012), 6. 

    จากภาพที่ 13 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของเมืองในภูมิภาค 
มหานคร Kuala Lumpur ในปี ค.ศ.1988-2004 (พ.ศ.2531-2547) ซ่ึงจะเห็นถึงการแพร่กระจายตัวของ
เมืองจากเมือง Kuala Lumpur ไปทางภาคตะวันตกซ่ึงเป็นท่าเรือในการขนส่งสินค้า ได้แก่ เมือง Subang 
Jaya เมือง Shah Alam เมือง Klang และท่าเรือ Klang นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาของเมือง Putrajaya 
และท่าอากาศยานเมือง Kuala Lumpur ด้วย และในขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์เช่นนี้ก็เกิดข้ึนกับมหานคร
อีก 2 แห่งของประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกัน ได้แก่ ภูมิภาคมหานคร Penang และมหานคร Johor Bharu  
    แนวโน้มการแพร่กระจายตัวของเมืองยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะไม่
จบลงในอนาคตอันใกล้นี้ ความต้องการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและต้องการให้มาเลเซียกลายเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูงภายใน 8 ปีข้างหน้าทําให้มหานครทั้ง 3 คือ มหานคร Kuala Lumpur มหานคร 
Penang และมหานคร Johor Bhuru จะต้องมีการพัฒนาเมืองอย่างยิ่งใหญ่เกิดข้ึนอีก จึงทําให้เกิดปัญหา
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเมืองตามมา  
    ในนัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจนั้น จากการที่เมืองเกิดเป็นเมืองมหานครย่อมทําให้
รูปแบบของสังคมและเศรษฐกิจภายในเมืองเปลี่ยนไป ได้แก่ การที่ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยสูงข้ึนอย่างมาก 
ดังนั้น ประชากรที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ําจึงจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายการหาที่อยู่อาศัยและที่ดินราคา
ถูกบริเวณชานเมืองแทน เช่น เมือง Georgetown บนเกาะ Penang ได้ยกเลิกกฎควบคุมค่าเช่าซ่ึงสหประชาชาติ
กําหนดให้เป็นเมืองมรดกโลก จึงทําให้มีการอพยพของผู้เช่าที่มีรายได้ต่ํา และไม่สามารถจ่ายค่าเช่าให้กับ
บ้านเช่าที่ราคาสูงข้ึนอย่างมากด้วย ผู้ที่มีรายได้ต่ําหลายราย โดยเฉพาะชาวมาเลย์ (Malays) ก็อพยพไปสู่
เมือง Seberang Perai บนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากมีราคาที่ดินที่ถูกกว่า แต่ในเมือง Johor Bharu แตกต่าง
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จากเมือง Kuala Lumpur และเมือง Georgetown เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้อพยพที่มีรายได้ต่ํามาสู่เมืองใหม่
มากนัก  
    การแพร่กระจายและการอพยพเหล่านี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในด้านวัฒนธรรมของ
คนในเมืองเช่นเดียวกัน เช่น ในเมืองเก่าอย่างเมือง Georgetown ซ่ึงเป็นที่ที่ชาวมาเลย์ (Malays) อาศัยอยู่
เป็นจํานวนมาก และมีมัสยิดอยู่ด้วยกัน 2 มัสยิด คือ มัสยิด Kapitan Kling และมัสยิด Leboh Acheh จึง
ทําให้การไปทําบุญตามศาสนาในทุกๆ วันศุกร์ ซ่ึงจะมีประชาชนเข้าไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาเป็น
จํานวนมาก และเกิดปัญหามัสยิดที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ การที่มี
ประชาชนส่วนมากอาศัยอยู่ในเมืองของชนบท จึงทําให้มีการแพร่กระจายของศูนย์การค้าไปสู่พื้นที่ชานเมือง 
ส่งผลให้วัฒนธรรมของคนในเมืองนิยมออกมาท่องเที่ยวในเวลากลางคืนมากข้ึน 
    การศึกษาการแพร่กระจายตัวของเมืองและปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศมาเลเซียนี้ จะ
เห็นได้ว่า สาเหตุที่สําคัญอย่างมากในการก่อให้เกิดการแพร่กระจายตัวของเมืองนั่นก็คือ การเร่งให้เกิดการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจภายในเมือง ซ่ึงมักจะก่อให้เกิดปัญหาของการอพยพ การต้องการที่อยู่อาศัยของแรงงาน  
ความไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเร่ืองของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประชาชน 
โดยการศึกษานี้จะสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการก่อให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายตัวของเมืองใน
นครสุราษฎร์ธานีและเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
 
4. สรุป 
   การศึกษาทฤษฎี แนวคิด ที่เก่ียวกับการกํากับการแพร่กระจายตัวของเมือง ซ่ึงได้แก่ แนวคิด
การเติบโตอย่างชาญฉลาด แนวคิดชุมชนย่อย แนวคิดเมืองกระชับ แนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับ
หน่วยชุมชน แนวคิดเมืองนิเวศ และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวกับปัญหาที่เกิดข้ึนจากการแพร่กระจายตัวของเมือง ได้แก่ มหานครภายในประเทศไทย คือ เชียงใหม่ 
นครราชสีมา และสงขลา-หาดใหญ่ และต่างประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย สามารถ
สรุปได้ ดังนี้  

  แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเป็นแนวคิดที่จะช่วยลดการเติบโตแบบกระจัดกระจายของ
ชุมชนเมือง เน้นการพัฒนาแบบกระชับในบริเวณพื้นที่ชุมชนเดิม มีศูนย์กลางที่ชัดเจนในการให้บริการแก่
ชุมชนย่อยที่อยู่อาศัยโดยรอบ เน้นการเดินทางด้วยเท้า ลดการพึ่งพารถยนต์แต่พึ่งพาระบบขนส่งมวลชน
แทน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและชนบท รวมทั้งบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่มีความ
เปราะบาง ซ่ึงจะช่วยให้พื้นที่ศึกษาลดปัญหาในเร่ืองการจราจรติดขัดและช่วยกํากับการแพร่กระจายตัวของ
ชุมชนเมืองได้มากยิ่งข้ึน เนื่องจากการพัฒนาส่วนใหญ่จะถูกเน้นให้เกิดการพัฒนาเฉพาะภายในพื้นที่ที่
ส่งเสริมการพัฒนาจนเกิดความหนาแน่นและความหลากหลายของกิจกรรมบริเวณนั้นมากข้ึนก่อนที่จะขยาย
การพัฒนาในบริเวณโดยรอบต่อไป ทั้งนี้ยังช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองของการรุกล้ําพื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งอาหาร
และทรัพยากรสําคัญของนครสุราษฎร์ธานีอีกด้วย ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต 
นอกจากนี้ จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ ได้แก่ แนวคิดชุมชนย่อย (Neighborhood concept) แนวคิดเมือง
กระชับ (Compact City) แนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชน (Transit Oriented 
Development: TOD) แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco City) และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) นั้นสามารถสรุปได้ว่า ล้วนแล้วแต่มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในเร่ือง
ของการมุ่งเน้นให้เกิดการผสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (mixed use) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในชุมชน 
การมุ่งเน้นในเร่ืองของการเดิน การใช้รถจักรยาน และการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนตัว การ
มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรม  
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  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับปัญหาที่เกิดข้ึนจากการแพร่กระจายตัวของเมืองทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศทําให้เห็นถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายตัวของเมือง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วในทุกๆ 
เมืองที่ทําการศึกษาจะมีสาเหตุเร่ิมต้นมาจากการที่รัฐบาลกําหนดบทบาทของเมืองและนโยบายการพัฒนาที่ 
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงทั้งนี้ทั้งนั้น อาจเป็นเพราะเมืองเหล่านี้มีศักยภาพที่จะสามารถ
พัฒนาได้ก็ตาม ส่วนปัญหาที่เกิดข้ึนนั้น สําหรับในประเทศไทยปัญหาจากการเกิดการแพร่กระจายตัวของ
ชุมชนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเมืองที่ขยายให้มีพื้นที่เมืองกว้างใหญ่
ข้ึน และระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ข้ึนในที่สุด  
 

 

 



 

 

42 

 

บทที่ 3 

การออกแบบการวิจัย 
 

 การออกแบบการวิจัยเร่ืองการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการ
แพร่กระจายของมหานครในภูมิภาค กรณีศึกษาบริเวณนครสุราษฎร์ธานีนี้ เป็นผลมาจากการทบทวนและศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงกรณีศึกษาต่างๆ ซ่ึงนําไปสู่การสรุปกรอบแนวคิดและ
ข้อกําหนดต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย โดยประกอบไปด้วย การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
การออกแบบกระบวนการวิจัย การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป 
 
1. กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในนคร 
สุราษฎร์ธานี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กรอบทฤษฎีและแนวคิดของการเติบโตอย่างชาญฉลาดเป็นหลัก โดยแนวคิด
นี้เป็นแนวคิดที่จะช่วยลดการเติบโตแบบกระจัดกระจายของชุมชนเมือง เน้นการพัฒนาแบบกระชับใน
บริเวณพื้นที่ชุมชนเดิม มีศูนย์กลางที่ชัดเจนในการให้บริการแก่ชุมชนย่อยที่อยู่อาศัยโดยรอบ เน้นการ
เดินทางด้วยเท้า ลดการพึ่งพารถยนต์แต่พึ่งพาระบบขนส่งมวลชนแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สงวนรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมและชนบท รวมทั้งบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบาง ซ่ึงจะช่วยให้พื้นที่ศึกษา 
มีการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและช่วยกํากับการแพร่กระจายตัวของชุมชนเมืองได้มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้  
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในบทที่ 2 นั้นสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดต่างๆ ได้แก่ แนวคิดชุมชนย่อย 
แนวคิดเมืองกระชับ แนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชน แนวคิดเมืองนิเวศ และแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ล้วนแล้วแต่มีความคล้ายคลึงกันในเร่ืองของการมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสม (mixed use) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในชุมชน การมุ่งเน้นในเร่ืองของการเดิน การใช้จักรยาน 
และการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนตัว การมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว พื้นที่
เกษตรกรรม ซ่ึงแนวคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกรวบรวมไว้ในแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดทั้งหมด  
   การนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย จะเร่ิมต้นด้วยการ
สรุปวัตถุประสงค์ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด คุณลักษณะของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด หลักการ
วางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด (Regional Planning Principles) หลังจากนั้นจะสรุปหลักการวางผังและออกแบบ
ชุมชนย่อยอย่างชาญฉลาด (Neighborhood Smart Growth Planning and Designing Principles) และชั้นข้อมูล 
(layers) สําหรับนํามาใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคเพื่อการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด รวมไปถึงการศึกษาสภาพทั่วไปและปัจจัยในการเกิดการตั้งถ่ินฐานด้านต่างๆ ในนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนํามา
กําหนดกรอบทฤษฎีที่เหมาะสมกับกรณีศึกษานครสุราษฎร์ธานีมากที่สุด มีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
 
  1.1 วัตถุประสงค์ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
   แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน (Duany, Speck, 
and Lydon, 2010) ได้แก่ 
    1.1.1 เพื่อให้เกิดชุมชนย่อยที่อยู่อาศัยได้โดยปลอดภัย สะดวกสบาย สวยงาม และมี
ความหลากหลายในราคาให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถหาซ้ือได้ 
    1.1.2 เพื่อให้เกิดการเข้าถึงที่ดีและมีการจราจรที่เบาบางลง จากการสนับสนุนให้เกิด 
การพัฒนาแบบรวมกลุ่ม เน้นการใช้ประโยชน์อาคารที่หลากหลาย และจัดหาให้มีทางเลือกในการคมนาคม
ขนส่งหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมทาง
จักรยานและทางเท้า หรือถนนหนทางที่ดีสําหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อไปยัง
สถานที่ต่างๆ ภายในเมืองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และแก้ปัญญา
การจราจรติดขัดได้ 
    1.1.3 เพื่อให้เกิดเมืองใหญ่ ชานเมือง และเมืองเล็กที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นลําดับ 
โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่พื้นที่ที่ยังขาดการพัฒนาในเมืองที่เจริญแล้ว โดยการใช้วิธีการเติมเต็มที่ว่าง
ภายในเมือง (urban infill development) และการสนับสนุนบริการสาธารณะที่ยังไม่เพียงพอและการสงวน
รักษาสถานที่พิเศษภายในเมืองให้เกิดความน่าสนใจ เช่น อาคารที่โดดเด่นสวยงาม ย่านประวัติศาสตร์  
เป็นต้น 
    1.1.4 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับผลประโยชน์จากความรุ่งเรืองภายในเมือง 
กล่าวคือ ประชาชนภายในเมืองจะได้รับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน เช่น 

การประยุกต์ใชแ้นวคิดการเติบโตอย่าง
ชาญฉลาดเพ่ือกํากับการแพร่กระจาย
ของมหานครในภูมภิาค: กรณีศึกษา 

นครสุราษฎร์ธานี 
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การมีงานทํา มีการศึกษา เนื่องจากมีการพัฒนาให้เกิดความเจริญในทุกพื้นที่ภายในเมืองและรัฐสามารถ
จัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงได้ง่าย 
    1.1.5 เพื่อให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายน้อยลงและเสียภาษีให้กับรัฐต่ําลง เนื่องจากการพัฒนา
เมืองในลักษณะของเมืองกระชับ ทําให้การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐใช้งบประมาณน้อยลง และ 
การจัดหาทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่หลากหลายมากข้ึน ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมากข้ึน 
    1.1.6 เพื่อให้เกิดการรักษาพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวของเมือง เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ํา 
พื้นที่อนุรักษ์สวนสาธารณะ เป็นต้น ซ่ึงพื้นที่เหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนภายในเมืองมีอากาศที่สดชื่น มี 
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และทําให้เมืองมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย 
  1.2  หลักการของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
   การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดข้างต้น จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้โดยหลักการของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ซ่ึงจะใช้เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการในการ
ดําเนินการของวิจัยในข้ันต่อไป เพื่อให้นครสุราษฎร์ธานีพัฒนาไปตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด โดย
หลักการดังกล่าวที่นํามาใช้มีดังนี้ 
   1.2.1 การผสมของการใช้ประโยชน์ทีด่ิน (mixed use) 
    1.2.2 การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
อาคารแบบกระชับ (compact building design) 
   1.2.3 การสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยสําหรับประชากรทกุระดับรายได ้
   1.2.4 การสนับสนนุการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน 
    1.2.5 การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) 
ด้วยความผูกพันกับสถานที่อย่างเข้มแข็ง 
    1.2.6 การรักษาที่โล่ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
    1.2.7 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยู่แล้ว 
   1.2.8 การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลาย 
   1.3 หลักการวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด (Regional Planning Principles) 
   การดําเนินการวิจัยที่นอกเหนือจากการนําคุณลักษณะของแนวคิดการเติบโตอย่าง 
ชาญฉลาดมาใช้แล้ว ยังมีการนําหลักการของการวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด (regional planning 
principles) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนานครสุราษฎร์ธานีสามารถบรรลุแนวคิดการเติบโต
อย่างชาญฉลาดได้ โดยหลักการวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาดที่นํามาใช้ ได้แก่ 
    1.3.1 การจัดทําแผนที่พื้นที่สีเขียว (map the Greenprint) เพื่อระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ของภูมิภาค โดยจะต้องมีองค์ประกอบภายในแผนที่ ได้แก่ 
    1.3.1.1 พื้นที่ชุ่มน้ําและเขตกันชน (wetland and their buffers) 
    1.3.1.2 ทางน้ําหลากหรือทางเลี่ยงน้ํา และที่ราบน้ําท่วมถึง (floodways and 
floodplains) 
    1.3.1.3 ที่ลาดชันปานกลางและสูง (moderate and steep slopes) 
    1.3.1.4 บริเวณเติมน้ําใต้ดิน (aquifer recharge areas) 
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    1.3.1.5 พื้นที่ปา่ไม้ (woodlands) 
    1.3.1.6 พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได้ (productive farmland) 
    1.3.1.7 ลักษณะทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม (historic, archeological, 
and cultural features) 
     1.3.1.8 บริเวณที่มองเห็นทิวทัศน์จากถนนสาธารณะ (scenic view sheds from 
public roads) 
    ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้จะไม่เหมือนบริเวณชนบทที่สงวนรักษาไว้แล้ว (rural 
preserve) และพื้นที่สี เ ขียวนี้ ไ ม่มีอํานาจทางกฎหมายคุ้มครอง แต่ ก็มีคุณค่าในฐานะที่ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการพิจารณาสงวนรักษาไว้เพิ่มเติมในการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผน 
     1.3.2 การทําแผนที่พื้นที่ชนบทที่สงวนรักษาไว้ไม่พัฒนา (map the rural preserve) 
เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันที่ดินจากการพัฒนา โดยข้ันตอนที่สําคัญที่สุดในการจัดทําแผนที่พื้นที่ชนบทที่
สงวนรักษาไว้ไม่พัฒนา คือ การพิจารณากําหนดที่ดินที่เหมาะสมแก่การสงวนรักษาไว้ ไม่ให้เกิดการพัฒนา 
อย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบภายในแผนที่พื้นที่สีเขียว (map the Greenprint) ที่ห้ามโดย
กฎหมายหรือพันธสัญญาจากการพัฒนาในอนาคต 
    1.3.3 การทําแผนที่ชนบทที่สงวนรักษาไว้เพิ่มเติม (map the rural reserve) เป็น 
ส่วนเพิ่มเติมข้ึนมาจากพื้นที่ชนบทที่สงวนรักษาไว้ (the rural preserve) เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่สนอง 
ความต้องการของพื้นที่สีเขียว (Greenprint) ของภูมิภาค โดยการพิจารณาพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้เพิ่มเติมนั้น 
ข้ันตอนแรกควรพิจารณาจากแผนที่พื้นที่สีเขียว (map the Greenprint) ในพื้นที่สํารองจากการสงวนรักษา 
ข้ันต่อไป คือ พิจารณาพื้นที่เปิดโล่งของพื้นที่ชนบทที่สํารองไว้ เพื่อสร้างระบบที่ต่อเนื่องของพื้นที่แนวยาว
ธรรมชาติ  
     1.3.4 การทําแผนที่ลําดับความสําคัญของการพัฒนา (map development priorities) 
เป็นการบ่งชี้และจัดเรียงอันดับบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเติบโต ลําดับศักดิ์เหล่านี้ควรปรากฏ
ในฐานะที่เป็นภาคส่วนการพัฒนาที่ได้รับการจัดลําดับความสําคัญบนแผนที่ของแผนผังภูมิภาค โดยในการ
วิจัยคร้ังนี้จะกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนาไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 
    1.3.4.1 ภาคส่วนเจตนาจะให้เติบโต (intended growth sectors) ได้แก่ บริเวณ
ลําดับความสําคัญในการพัฒนาสูง เช่น การเติมเต็มที่ว่างในชุมชนเมือง (urban infill) พื้นที่พัฒนาและเสื่อม
โทรมแล้ว (brown field sites) และป้ายหยุดหรือสถานีระบบขนส่งมวลชน 
    1.3.4.2 ภาคส่วนจํากัดการเติบโต (restricted growth sectors) ได้แก่ บริเวณ
ลําดับความสําคัญในการพัฒนาต่ํา เช่น การขยายตัวของชุมชนชานเมือง และการพัฒนาใหม่บนโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่แล้ว 
    1.3.4.3 ภาคส่วนไม่เติบโต (no-growth sectors) ได้แก่ บริเวณที่การพัฒนา
จําเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ หรือทําเลที่ตั้งที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม 
    เม่ือภาคส่วนเหล่านี้ได้รับการจัดทําแผนที่แล้ว รัฐบาลทุกระดับควรใช้แรงจูงใจและ
ประสานงานด้านนโยบายเพื่อจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาให้สอดคล้อง 
     1.3.5 การทําแผนที่ชุมชนย่อย (map the neighborhood) บริเวณชุมชนเมือง
ประกอบด้วยส่วนประกอบ (components) เพียง 4 อย่างเท่านั้น คือ (1) ศูนย์กลางของภูมิภาค (regional 
centers) (2) ชุมชนย่อย (neighborhood centers) (3) เขตย่าน (districts) และ (4) พื้นที่แนวยาว 
(corridors) ซ่ึงการระบุบ่งชี้ประเภทของสถานที่เหล่านี้เป็นเร่ืองสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเข้าใจถึงวิสัยทัศน์
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ภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบชุมชนย่อยของบริเวณพื้นที่การใช้ประโยชน์แบบผสม ภายในวงรัศมี 
การเดินด้วยเท้า (pedestrian sheds) ระยะ 5 นาที (ประมาณ 500 เมตร) 
    1.3.6 การทําแผนที่เขตหรือย่าน (map the districts) เพื่อบ่งชี้พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่มี
ลักษณะที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียว เช่น เขตการแพทย์ เขตประชาคมเมือง เขตมหาวิทยาลัย เขตนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซ่ึงการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวอาจไม่มีความจําเป็น เนื่องจากเป็น
การพัฒนาที่เป็นสาเหตุให้แยกสังคมออกเป็นชิ้นๆ และเกิดการจราจรติดขัด ดังนั้น พื้นที่เหล่านี้ควรจัดย่าน
การควบคุมใหม่โดยแผนผังและข้อกําหนดที่ผลักดันการปรับปรุงให้เหมาะสมใหม่ด้วยการใช้ประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น ศูนย์การค้า ทางเดินเท้า ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นศูนย์กลางเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสม จะทําให้เกิดความหลากหลายภายในเมืองมากกว่า  
    1.3.7 การทําแผนที่พื้นที่แนวยาวและศูนย์กลางภูมิภาค (map the corridor and 
regional centers) เพื่อระบุพื้นที่แนวยาวทั้งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น เส้นทางน้ํา
หรือแม่น้ําลําธาร ทางสีเขียว เส้นทางรถไฟ และถนน โดยแนวยาวของถนนควรจัดเขตหรือย่านใหม่ที่มีการใช้
ประโยชน์แบบผสมผสาน หรือแนวยาวของแม่น้ําลําธารสามารถดัดแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได ้
    1.4 หลักการวางผังและออกแบบชุมชนย่อยอย่างชาญฉลาด (Neighborhood Smart 
Growth Planning and Designing Principles)  
   หลักการวางผังและออกแบบชุมชนย่อยอย่างชาญฉลาดที่นํามาใช้ในการดําเนินการวิจัย  
มีดังนี้ 
    1.4.1 การออกแบบชุมชนย่อยโดยรอบที่สามารถเดินเท้าไปยังศูนย์กลางชุมชนย่อยได้ใน
ระยะเวลา 5 นาที (ประมาณ 400-500 เมตร) โดยศูนย์กลางชุมชน เช่น ร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า เป็นต้น ไม่
ควรตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายประธานที่มีการสัญจรของยานพาหนะจํานวนมาก เนื่องจากอาจทําให้เกิด
อุบัติเหตุและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดจากการจอดรถริมถนนอีกด้วย 
    1.4.2 การกําหนดศูนย์กลางของชุมชนย่อย ควรเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานโล่ง จัตุรัส 
หรือพื้นที่สีเขียว โดยจะต้องเหมาะสมและข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมของท้องถ่ินนั้นๆ และควรเป็นลานโล่งที่ 
ปูพื้นผิว ไม่ใช่พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ เนื่องจากจะให้ความรู้สึกเป็นพื้นที่ชนบทมากกว่า นอกจากนี้ ขอบ
ของชุมชนย่อยควรเป็นถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้ทั้ง 2 ข้าง (boulevard)  
    1.4.3 การออกแบบจัดวางสนามเด็กเล่นไม่ให้ไกลจากอาคารพักอาศัย ซ่ึงควรตั้งอยู่ใน
ลักษณะที่กระจายออกไปทั่วชุมชนย่อย คือ อยู่ภายในระยะทางการเดิน 2 นาที (ประมาณ 150 เมตร) และ
ควรจัดไว้ในตําแหน่งที่มีความสําคัญ เช่น ทางแยก จุดสิ้นสุดของวิถีทัศน์ เป็นต้น โดยสวนสาธารณะขนาด
เล็ก ควรประกอบด้วยพื้นผิวแข็งและพื้นผิวอ่อน ม้านั่ง และอุปกรณ์เคร่ืองเล่นภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ 
    1.4.4 การออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ประสบความสําเร็จให้คนในชุมชนย่อยสามารถใช้ได้
จริงนั้น ควรเป็นลานโล่งปูพื้นผิว และมีอาคาร ต้นไม้ หรือพื้นที่ปิดล้อมอย่างน้อย 3 ด้าน รวมทั้งควรมี
ทางเดิน เพื่อให้คนสามารถเดินตัดข้ามถนนได้ 
    1.4.5 การวางผังชุมชนย่อยและพื้นที่แนวยาวควรสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน โดย
ศูนย์กลางชุมชนย่อยควรได้รับการออกแบบให้พร้อมสําหรับระบบขนส่งมวลชนและเชื่อมต่อไปยังระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองที่ใหญ่กว่า โดยโครงสร้างชุมชนย่อยจะต้องให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าด้วย เพื่อ
สามารถเดินเท้าไปยังจุดจอดรถประจําทางได้ในระยะเวลา 5 นาที (500 เมตร) และไปยังสถานีระบบราง 10 
นาที (1,000 เมตร)   
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        1.5 ชั้นข้อมูล (layers) สําหรับการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานใน
ภูมิภาคเพ่ือการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
   การกําหนดชั้นข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ินฐานใน
ภูมิภาคเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดนี้ เป็นการกําหนดชั้นข้อมูลที่สําคัญที่ส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานในเมือง
โดยทั่วไป โดยแบ่งประเภทตามปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ 
   1.5.1 ปัจจัยด้านกายภาพ (physical factors) 
       1.5.1.1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) 
        1.5.1.1.1 พื้นที่ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 25 
   1.5.1.1.2 พื้นที่ลุ่ม 
   1.5.1.1.3 พื้นที่ชุ่มน้ํา 
   1.5.1.1.4 พื้นที่ปา่ไม้ 
   1.5.1.1.5 พื้นที่อนุรักษ ์
   1.5.1.1.6 แหล่งน้ํา 
   1.5.1.1.7 พื้นที่ราบน้าํท่วมถึง 
   1.5.1.2  สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างข้ึน (built environment) 
   1.5.1.2.1 พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 
   1.5.1.2.2 ถนน 
        1.5.1.2.3 พื้นที่เกษตรกรรม 
        1.5.1.2.4 พื้นที่โล่งและนันทนาการ  
 1.5.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (economic factors) 
        1.5.2.1 พื้นที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจ 
        1.5.2.2 พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ําเพื่อเศรษฐกิจ 
        1.5.2.3 พื้นที่พาณิชยกรรม 
      1.5.2.4 พื้นที่อุตสาหกรรม 
   1.5.3  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural factors) 
        1.5.3.1 ศาสนสถาน ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์  
         1.5.3.2 ย่านเมืองเก่า 
    1.5.3.3 บริเวณและอาคารที่มีความสาํคัญทางดา้นประวัติศาสตร์ 
    1.5.4  ปัจจัยด้านความเสี่ยงภัย (risk factors)  
     1.5.4.1 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย 
    1.5.4.2 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะแหล่งน้าํ 
    
2. การออกแบบกระบวนการวิจัย 
  การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมุ่งศึกษาหลักการของ
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อมาสร้างแบบจําลองที่เหมาะสมและนําไปสู่การประยุกต์ใช้กับนคร 
สุราษฎร์ธานี ซ่ึงการออกแบบกระบวนการวิจัยเร่ิมต้นจากการเสนอโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูลทฤษฎี 
แนวคิด เอกสาร กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องและปัจจัยที่ทําให้เกิดการตั้งถ่ินฐานของเมืองในนครสุราษฎร์ธานี
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โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านกายภาพและผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นยังมีข้ันตอนในการดําเนินงาน
ทั้งหมด 5 ข้ันตอนหลักๆ ด้วยกัน (แผนภูมิที่ 2) ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดกรอบรายละเอียดการวิจัย  
   ข้ันตอนแรกในการดําเนินการวิจัย คือ การกําหนดกรอบรายละเอียดการวิจัย โดยใช้
วิธีการและหลักการ “การเติบโตอย่างชาญฉลาด” เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่วิจัย ขอบเขตเนื้อหา เพื่อให้
ทราบขอบเขตและเป็นกรอบในการศึกษางานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1.1 การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
    พื้นที่ศึกษาในการวิจัยนี้ ได้แก่ นครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เร่ิมมีลักษณะ 
การแพร่กระจายตัวของเมืองอย่างไร้ที่สิ้นสุดอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะ
การพัฒนารุกล้ําพื้นที่สีเขียวและการจราจรติดขัด 
   2.1.2 การกําหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 
    การศึกษาทางด้านเนื้อหาจะแบ่งการศึกษาเป็น 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ การศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด การศึกษาสภาพ
ทั่วไปและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานี การศึกษาผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี และ
ศึกษาแนวทางการนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด มาทดลองวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการกํากับ 
การกระจายของชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี 
   2.1.3 การกําหนดกรอบทฤษฎีที่จะนํามาใช้ในการวิจัย  
    กรอบทฤษฎีในการวิจัยจะกําหนดตามหลักการต่างๆ บนพื้นฐานของแนวคิดการ
เติบโตอย่างชาญฉลาด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด หลักการของแนวคิดการ
เติบโตอย่างชาญฉลาด 8 ข้อ หลักการวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด (regional planning principles) 7 
ข้อ หลักการวางผังและออกแบบชุมชนย่อยอย่างชาญฉลาด (neighborhood Smart Growth planning 
and designing principles) 5 ข้อ และชั้นข้อมูล (layers) สําหรับการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสําหรับ
การตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาด 4 ปัจจัย 
   2.2 การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
   ข้ันตอนการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการวิจัย เป็นข้ันตอนการกําหนดเกณฑ์ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันในนครสุราษฎร์ธานีโดยใช้หลักการการเติบโตอย่างชาญฉลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   2.2.1 การกําหนดชั้นข้อมูลทีจ่ะนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay Analysis) 
    จากชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาค
เพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดข้างต้น สามารถนํามากําหนดชั้นข้อมูลที่ส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานในนคร 
สุราษฎร์ธานีและนํามาใช้ในการวิเคราะห์ซ้อนทับ โดยกําหนดแบ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัจจุบัน
ของเมืองในแต่ละด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัย
ด้านความเสี่ยงภัย โดยรวมแล้วทั้งหมด 20 ชั้นข้อมูลด้วยกัน ดังนี้ 
    2.2.1.1 ปัจจัยด้านกายภาพ (physical factors) 
    2.2.1.1.1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) 
         2.2.1.1.1.1 พื้นที่ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 25 
    2.2.1.1.1.2 พื้นที่ลุ่ม 
    2.2.1.1.1.3 พื้นที่ชุ่มน้ํา 
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    2.2.1.1.1.4 พื้นที่ปา่ไม้ 
    2.2.1.1.1.5 พื้นที่อนุรักษ ์
    2.2.1.1.1.6 แหล่งน้ํา 
    2.2.1.1.2 สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างข้ึน (built environment) 
    2.2.1.1.2.1 การตั้งถ่ินฐานอาคาร 
    2.2.1.1.2.2 ถนน 
         2.2.1.1.2.3 พื้นที่เกษตรกรรม 
         2.2.1.1.2.4 พื้นที่โล่งและนันทนาการ  
    2.2.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic factors) 
     2.2.1.2.1 พื้นที่เพาะปลูกยางพารา 
     2.2.1.2.2 พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว 
     2.2.1.2.3 พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ํา 
     2.2.1.2.4 พื้นที่พาณิชยกรรม 
     2.2.1.2.5 พื้นที่อุตสาหกรรม 
    2.2.1.3 ปัจจัยด้านสงัคมและวฒันธรรม (social and cultural factors) 
     2.2.1.3.1 ศาสนสถาน ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์  
     2.2.1.3.2 ย่านเมืองเก่า 
     2.2.1.3.3 บริเวณและอาคารที่มีความสาํคัญทางดา้นประวัติศาสตร์ 
    2.2.1.4 ปัจจัยด้านความเสีย่งภัย (risk factors) 
     2.2.1.4.1 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย 
     2.2.1.4.2 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะแหล่งน้าํ 
   2.2.2 การกําหนดประเภทที่ดนิในการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธาน ี
    การกําหนดประเภทที่ดินนี้จะเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์บริเวณที่ดินให้เป็นกลุ่มๆ ซ่ึงจะ
นําไปสู่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ในผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีได้ โดยประเภทที่กําหนดไว้จะแบ่งเป็น 
3 บริเวณด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 
    2.2.2.1 พื้นที่ส่งเสริมการพฒันา 
    2.2.2.2 พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวในอนาคต 
     2.2.2.3 พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนใน
เมือง โดยห้ามมีการพัฒนาเว้นแต่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตร 
  2.3  การดําเนินการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือวิเคราะห์ 
   การเก็บข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยนี้ใช้วิธีสํารวจภาคสนาม และเก็บรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิเพื่อ
จัดเก็บชั้นข้อมูลที่มีผลต่อการตั้งถ่ินฐานในปัจจุบันของนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนําไปเป็นชั้นข้อมูลในการวิเคราะห์ มี
รายละเอียดดังนี้ 
   2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
    ข้อมูลที่เก็บรวบรวม คือ ชั้นข้อมูลสภาพกายภาพของนครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นข้อมูลทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี 
จํากัด 
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   2.3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิกับสภาพจริงของพื้นที่และ
การสํารวจภาคสนามเพิ่มเติม 
    การสํารวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมนี้จะเป็นการสํารวจทางด้านกายภาพหลังจากที่
ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของชั้นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิแล้ว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ การบันทึกข้อมูล และการถ่ายภาพ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง
และทันสมัยมากข้ึน  
   2.3.3 การนําข้อมูลเข้าบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูล
ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 
    การบันทึกข้อมูลนี้จะเป็นการนําข้อมูลที่สํารวจได้มาบันทึกลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยในการวิจัยจะนํา
โปรแกรมนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ซ้อนทับสภาพพื้นที่ทางกายภาพในปัจจุบัน  
  2.4  การดําเนินการวิเคราะห์  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากแหล่งทุติยภูมิที่ผ่านการตรวจสอบ
กับสภาพจริงในสนามและการสํารวจเพิ่มเติมนํามาซ้อนทับกันโดยใช้วิธี Overlay Analysis ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีข้ันตอนการ
วิเคราะห์ 3 ข้ันตอนด้วยกัน ได้แก่ 
    2.4.1 การซ้อนทับชั้นข้อมูล โดยการแบ่งชั้นข้อมูลที่เก่ียวข้องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น 20 ชั้นข้อมูลจากปัจจัยทั้งหมด 4 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ (แบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ลาดชันไม่เกินร้อยละ 25 พื้นที่
ลุ่ม พื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ การตั้งถ่ินฐาน
อาคาร ถนน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่โล่งและนันทนาการ) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (พื้นที่เพาะปลูกยางพารา 
พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามัน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา พื้นที่พาณิชยกรรมของเมือง พื้นที่อุตสาหกรรม)  ปัจจัย
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ศาสนสถาน ย่านเมืองเก่าของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณและอาคารที่มี
ความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์) และปัจจัยด้านความเสี่ยงภัย (พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย พื้นที่
เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะของแหล่งน้ํา) รวมทั้ง การนําชั้นข้อมูลในชั้นที่มีความสัมพันธ์กันมาซ้อนทับ
กันเพื่อให้เห็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
    2.4.2 การวิเคราะห์การหาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์
ธานี โดยการวิเคราะห์แผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับชั้นข้อมูลตามประเภทที่ดินการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์
ธานีที่ได้กําหนดไว้ในข้ันตอนการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการวิจัย โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ส่งเสริม 
การพัฒนา พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวในอนาคต และพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็น
แหล่งอาหารของคนในเมือง 
    2.4.3 การนําแผนที่ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการซ้อนทับกับผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ที่จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษาที่ยังไม่ประกาศบังคับใช้ เนื่องจากอยู่
ในข้ันตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อทําให้เห็นถึงพื้นที่ที่ควรพัฒนาและพื้นที่ที่ควร
อนุรักษ์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และทําให้เห็นว่าผังเมืองรวมที่จัดทําข้ึนนั้นสอดคล้องกับ
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดหรือไม่ 
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของ 
 มหานครในภูมิภาค: กรณีศึกษานครสุราษฎร์ธาน ี
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  2.5  การสรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
   การสรุปผลการวิจัย อภิปรายสิ่งที่ได้ค้นพบจากการวิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อ
สําหรับนักวางแผนที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นี้ จะใช้วิธีการสังเคราะห์และวิธีการพรรณนา เพื่อสร้าง
แนวคิดจากการสรุปผล ได้แก่ การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และจัดทําข้อเสนอแนะผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ผังระบบขนส่งมวลชน และผังโครงสร้างพื้นฐานและระบบชุมชน รวมไปถึงการจัดทํารายงาน
การวิจัย สรุปผลการวิจัย การจัดทําบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ และการดําเนินการ
นําเสนอผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะและนําเสนอในเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 
3. การเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา  
  การเลือกพื้นที่กรณีศึกษาสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยตั้งใจเลือกอําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี (พื้นที่ชุมชนเมือง) เป็นพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะ เนื่องจากสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ที่เกิดข้ึนจากในอดีตถึงปัจจุบัน  
  ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี เร่ิมมีการแพร่กระจายตัวของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่ชานเมือง 
อย่างรวดเร็วจนมีแนวโน้มเป็นภูมิภาคมหานครอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น ถนน โรงเรียน ไฟฟ้า ประปา และการก่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้า อาคารชุด (condominium) ในพื้นที่ชานเมือง เป็นต้น ส่งผลให้ความเจริญแพร่กระจายไปสู่พื้นที่
ชนบทมากข้ึนอย่างไร้ที่สิ้นสุด เช่น การเกิดหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และห้างสรรพสินค้าต่างๆ บริเวณชานเมือง 
และในขณะเดียวกันจํานวนประชากรในเมืองก็เพิ่มมากข้ึน ทําให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ความต้องการของประชาชน เช่น การเกิดการจราจรติดขัด ความไม่เพียงพอของพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ นอกจากนี้ 
การแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปสู่พื้นที่ชานเมืองนี้ยังส่งผลให้เกิดการรุกล้ําพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมมาก
ยิ่งข้ึน 
  เม่ือทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกิดข้ึนแล้ว 
จึงเร่ิมกําหนดขอบเขตพื้นที่กรณีศึกษา โดยในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์
ธานีครอบคลุมทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ทั้งอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครสุราษฎร์ธานี) เพื่อสามารถนําไปการวิจัย
ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได้ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะกายภาพในนครสุราษฎร์ธานีที่เร่ิมมีการแพร่กระจายของ
ชุมชนเมืองไปยังพื้นที่ชานเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมากข้ึน อีกทั้ง ในปัจจุบันนครสุราษฎร์ธานียังไม่มีระบบ
ขนส่งมวลชนและทางเดินเท้าที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น พื้นที่บริเวณนครสุราษฎร์ธานีจึงเหมาะแก่การใช้
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมากํากับการแพร่กระจายตัวของชุมชนเมืองและช่วยทําให้การพัฒนาเมือง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมากข้ึน เพื่อ
นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชากรภายในเมือง 
  
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลภาคสนาม 
และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการสํารวจ
เพิ่มเติมในชั้นข้อมูลที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  
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  4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เคร่ืองมือที่ใช้เพื่อบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ได้ 
จากแหล่งทุติยภูมิ การสํารวจภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูล คือ กล้องถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นแบบจําลองการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
เมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้ 
 
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้การเติบโตอย่างชาญฉลาด
เพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในภูมิภาคมหานคร: กรณีศึกษานครสุราษฎร์ธานี ได้ใช้ข้อมูลทั้งที่
เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้  
  5.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ มี 
ผู้รวบรวมเอาไว้แล้ว เช่น ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าว 
ได้แก่ ชั้นข้อมูลทางด้านกายภาพของนครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
  5.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่ การสํารวจ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ต้อง 
มีการปรับปรุงเพิ่มเติมทางด้านกายภาพในปัจจุบันของพื้นที่ เช่น ย่านเมืองเก่า บริเวณและอาคารที่มีความสําคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถ่ินฐานอาคาร พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น รวมไปถึงการเก็บข้อมูลรูปภาพและ 
การบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามนั้นจะมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลตามเกณฑ์การตั้งถ่ินฐานของชุมชน
ที่เหมาะสมตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่ได้กําหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่ตรงตามกรอบทฤษฎี
และกระบวนการวิจัยที่ตั้งไว้ 
    
6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การวิเคราะห์หา
ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมือง 
สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   6.1 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี เป็นการวเิคราะห์
หลังจากการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay Analysis) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูล
ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยจะใช้โปรแกรมทําการบันทึกข้อมูลตามที่ได้จากแหล่งทุติยภูมิและการสาํรวจ
ภาคสนามเพิ่มเติม เพื่อสามารถวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาและพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้ โดย
แบ่งเป็น 3 ประเภทที่ได้กําหนดไว้ข้างต้น ได้แก่ พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนา พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต และพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง 
   6.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นการนําผังที่ได้จาก 
การวิเคราะห์การความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีมาเปรียบเทียบโดยการซ้อนทับกับ 
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสอดคล้องและความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ทั้งในพื้นที่
ที่ควรส่งเสริมการพัฒนาและพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้  
   
7. สรุป 
   การออกแบบการวิจัย ได้มีการกําหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยให้การวิจัยสามารถดําเนินการได้
โดยถูกต้องและสะดวกยิ่งข้ึน โดยในการกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยเป็นการเน้นการใช้แนวคิด
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ต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ซ่ึงจะสามารถนําไปสู่การนําแนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาดไปประยุกต์ใช้ในการกํากับการแพร่กระจายตัวของเมืองในนครสุราษฎร์ธานีได้ 
  การดําเนินการวิจัยทั้งหมดจะมีกระบวนการทํางานหลักๆ อยู่ 5 ข้ันตอนด้วยกัน ได้แก่ 
   7.1 การกําหนดกรอบรายละเอียดการวิจัย โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา (นครสุราษฎร์ธานี) 
ขอบเขตทางด้านเนื้อหา (การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาด การศึกษาสภาพทั่วไปและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานี การศึกษาผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎร์ธานี และศึกษาแนวทางการนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาใช้) และกรอบทฤษฎีที่จะนํามาใชใ้น
การวิจัย (วัตถุประสงค์ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด คุณลักษณะของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
หลักการวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด หลักการวางผังและออกแบบชุมชนย่อยอย่างชาญฉลาด และชั้นข้อมูลสําหรับ
การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาด) 
   7.2 การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่ การกําหนดชั้นข้อมูลที่จะนํามาใช้ 
ในการวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay Analysis) และการกําหนดประเภทที่ดินในการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานี  
   7.3 การดําเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
การสํารวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมทางด้านกายภาพในนครสุราษฎร์ธานี และการนําข้อมูลเข้าบันทึกในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   7.4 การดําเนินการวิเคราะห์ โดยการซ้อนทับชั้นข้อมูล การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันตามหลัก 
การวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด และการนําแผนที่ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการซ้อนทับกับผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
   7.5 การสรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ โดยสรุปและจัดทําข้อเสนอแนะผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ผังระบบขนส่งมวลชน และผังโครงสร้างพื้นฐานและระบบชุมชน   
  การเลือกพื้นที่ศึกษา ได้พิจารณาเลือกนครสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ศึกษา โดยมีขอบเขตเท่ากับ 
การวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประมวลผลและ
ซ้อนทับข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีซ้อนทับ (Overlay Analysis) 
เพื่อวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ 
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) เพื่อหาความสอดคล้องกับผังที่ได้จากการวิเคราะห์หา 
ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี  
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บทที่ 4 

สภาพทั่วไปของนครสุราษฎร์ธานี 
 

  นครสุราษฎร์ธานี ถูกกําหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ศูนย์กลาง
การค้าและการบริการ ศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งของภาคใต้ตอนบน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภาพทางกายภาพของเมือง เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไป
ของนครสุราษฎร์ธานี ในลักษณะทางด้านกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเมือง รวมไปถึง
การศึกษาด้านวัตถุประสงค์ แนวคิด และนโยบายของผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีที่ใช้ในการควบคุม 
การพัฒนาเมืองในนครสุราษฎร์ธานี 
 
1. ที่ตั้ง ขอบเขตการปกครอง และบริบทของพ้ืนที ่
   1.1  ประวัติการตั้งถิ่นฐาน 
    เนื่องจากทําเลที่ตั้งที่อยู่บนที่ดอนปากแม่น้ําสายสําคัญ ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี จึงมี
ประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐานยาวนานจากการเป็นเมืองท่าในเส้นทางการค้าขาย อาหรับ จีน ในพุทธศตวรรษ
ที่ 7 และเป็นส่วนหนึ่งในอารยธรรมศรีวิชัย ซ่ึงมีศูนย์กลางความรุ่งเรืองของอาณาจักรที่เมืองไชยาใน 
พุทธศตวรรษที่ 12 ดังที่ปรากฏหลักฐานเป็นร่องรอยทางอารยธรรม และอิทธิพลทางศิลปกรรมที่หลงเหลือ
อยู่  
    ที่ตั้งถ่ินฐานในปัจจุบันของชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี คร้ังหนึ่งถูกเรียกว่าชุมชนบ้านดอน 
สันนิษฐานว่าเกิดจากการตั้งถ่ินฐานของชาวประมง และชาวสวน อพยพเข้ามาทํากินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 
เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เป็นที่ดอน เหมาะแก่การทําประมงเนื่องจากเข้าออกทะเลได้ง่าย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งอู่เรือพระที่นั่งและเรือรบเพื่อใช้ในราชการ
ที่อ่าวบ้านดอน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุมชนบ้านดอนเป็นหัวเมืองภาคใต้ ที่
ถูกฟื้นฟูและรวบรวมข้ึนเป็นชุมชน และในช่วงของการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับบทบาทให้เป็นศูนย์กลางของการปกครอง และ 
การบริหารราชการแผ่นดิน จนกระทั่งได้รับพระราชทานนามว่า “เมืองสุราษฎร์ธานี” ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2553) 
   ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี เร่ิมการตั้งถ่ินฐานจากการเป็นชุมชนประมง และการเป็นเมืองท่า 
จึงมีการตั้งถ่ินฐานริมฝั่งแม่น้ําตาปี และขยายตัวไปตามแนวแม่น้ํา จนกระทั่งระบบการขนส่งทางบกได้รับ
การพัฒนาข้ึน การตั้งถ่ินฐานจึงได้มีการขยายมาปลูกสร้างบ้านเรือนตามเส้นทางถนนฝั่งทิศใต้ของแม่น้ําตาปี
ซ่ึงการขยายตัวของการตั้งถ่ินฐานเกิดข้ึนทางฝั่งทิศใต้ หรือฝั่งซ้ายของแม่น้ําตาปีเป็นหลัก เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็นที่ราบและเป็นที่ดอน ประกอบกับมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและถนนมากกว่าฝั่งทิศ
เหนือ ซ่ึงมีลําคลองหลายสาย และยังคงสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
   1.2  ตําแหน่งที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ขอบเขตการปกครอง และเน้ือที่ 
    นครสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 8 ของประเทศ และเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 330.16 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําตาปีไหลผ่าน 
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ภายในนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 11 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลคลองฉนาก 
ตําบลบางโพธิ์ ตําบลบางกุ้ง ตําบลคลองน้อย ตําบลบางใบไม้ ตําบลตลาด ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลวัดประดู่ 
และตําบลขุนทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ (แผนที่ที่ 2)   
    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
    ทิศใต้            ติดต่อกับ  อําเภอบ้านนาสารและอําเภอบ้านนาเดิม 
    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  อําเภอพุนพิน 
    ในนครสุราษฎร์ธานีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 แห่งและมีพื้นที่ ดังนี้ 
    1.2.1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ตําบลตลาดและตําบลบางกุ้ง รวมทั้ง
บางส่วนของตําบลมะขามเตี้ย ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางชนะ และตําบลคลองฉนาก มีพื้นที่ประมาณ 65.81 
ตารางกิโลเมตร หรือ 41,131 ไร่ มีที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ทางด้าน
เหนือติดกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ทางด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอกาญจนดิษฐ์ ทางด้าน
ทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อยและเทศบาลตําบลวัดประดู่ และด้านทิศใต้ติดต่อ
กับเทศบาลตําบลขุนทะเล โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการบริหาร การจัดการหลักในระดับ
จังหวัดและอําเภอ 
    1.2.2 เทศบาลตําบลวัดประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวัดประดู่ทั้งตําบล มีพื้นที่ประมาณ 
64.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,250 ไร่ มีที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกตอนล่างของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มี
พื้นที่ทางด้านเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย ทางด้านตะวันออกติดกับเทศบาลตําบลขุน
ทะเล ทางด้านตะวันตกติดต่อกับตําบลเขาหัวควายในเขตอําเภอพุนพิน และทางด้านใต้ติดกับตําบลนาใต้ใน
เขตอําเภอบ้านนาเดิม 
    1.2.3 เทศบาลตําบลขุนทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตําบลขุนทะเล มีพื้นที่ประมาณ 83.49 
ตารางกิโลเมตร หรือ 52,181 ไร่ มีที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ทางด้านเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเตี้ย ด้านตะวันออกติดต่อกับอําเภอ
กาญจนดิษฐ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตําบลวัดประดู่ และทิศใต้ติดต่อกับตําบลทุ่งเตาใหม่ ในเขต
อําเภอบ้านนาสาร 
    1.2.4 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลมะขามเตี้ย (เฉพาะนอก
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) มีพื้นที่ประมาณ 17.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,237 ไร่ อยู่บริเวณทิศ
ตะวันออกของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออกติดต่อ
กับตําบลทุ่งกง ในเขตอําเภอกาญจนดิษฐ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และทิศใต้ติดต่อ
กับเทศบาลตําบลขุนทะเล 
    1.2.5 องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางใบไม้ (เฉพาะนอก
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) มีพื้นที่ประมาณ 10.33 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,456 ไร่ มีที่ตั้งอยู่บริเวณ
ทางด้านเหนือของแม่น้ําตาปี โดยทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทร ทิศตะวันออกติดต่อ
กับองค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบาลไทรและ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย และทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ําตาปี 
    1.2.6 องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางชนะ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) มีพื้นที่ประมาณ 14.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,225 ไร่ มีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยทิศเหนือติดต่อกับอ่าวบ้านดอน ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์กรบริหารส่วน
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ตําบลคลองฉนาก ทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ และทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ําตาปี
และองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก 
    1.2.7 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองน้อยทั้งตําบล มี
พื้นที่ประมาณ 26.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,531 ไร่ มีที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของอําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี โดยทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางโพธิ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางไทร และองค์การบริหารส่วนตําบลบางในไม้ ทิศตะวันตกติดต่อกับคลองพุนพินและตําบลบางโพธิ์ 
และทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ําตาปีและเทศบาลตําบลวัดประดู่ 
    1.2.8 องค์การบริหารส่วนตําบลบางไทร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางไทรทั้งตําบล มีพื้นที่
ประมาณ 11.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,200 ไร่ โดยทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางชนะ ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่นตําบลคลองน้อยและองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโพธิ์ และทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้และองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
น้อย 
    1.2.9 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางโพธิ์ทั้งตําบล มีพื้นที่
ประมาณ 15.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,750 ไร่ โดยทิศเหนือติดต่อกับคลองพุนพิน ทิศตะวันออกติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางไทร ทิศตะวันตกติดต่อกับตําบลลีเล็ดในเขตอําเภอพุนพิน และทิศใต้ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย 
    1.2.10 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองฉนาก (เฉพาะ
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) มีพื้นที่ประมาณ 19.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,387 ไร่ โดยทิศเหนือและ
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวบ้านดอน ทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ และทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
 



 

 

แผนที่ที่ 2 ตําแหน่งที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ 

 

ตําแหน่งที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ และอาณาเขตการปกครองนครสุราษฎร์ธานี
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   1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่นครสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลใน 
ลุ่มน้ําตาปี ซ่ึงมีแม่น้ําตาปี และคลองสาขาอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตกไหลลงสู่อ่าวไทย สภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเทจากแนวทิวเขาภูเก็ตในทิศตะวันตก ลงสู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออก 
(แผนที่ที่ 3) โดยมีลักษณะภูมิประเทศภายในเขตนครสุราษฎร์ธานี 2 ลักษณะ ได้แก่  
     1.3.1 ที่ราบฝั่งทิศเหนือของแม่น้ําตาปีเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ํา มีแขนงลําคลองน้อยใหญ่
พาดผ่านเป็นที่ตั้งของตําบลต่างๆ รวม 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางโพธิ์ ตําบลบางไทร ตําบลบางชนะ ตําบล
บางใบไม้ ตําบลคลองน้อย และตําบลคลองฉนาก พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตร  
     1.3.2 ที่ราบฝั่งทิศใต้ของแม่น้ําตาปีเป็นที่ดอนสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 0-10 เมตร 
เป็นที่ตั้งของตําบลบางกุ้ง ตําบลตลาด ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลขุนทะเล และตําบลวัดประดู่ เนื่องจากเป็น
พื้นที่ราบกว้างขวาง และน้ําท่วมไม่ถึงจึงเป็นชัยภูมิในการตั้งถ่ินฐานนับมาแต่อดีต มีเนินเขา 2 แห่ง ได้แก่ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชรในเขตตําบลมะขามเตี้ย ซ่ึงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 เมตร 
และบริเวณเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในตําบลวัดประดู่ คือ ป่าวัด
ประดู่และป่าเขาพลู (บางส่วน) ซ่ึงสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 140 เมตร 
     สําหรับลักษณะทางธรณีวิทยา พื้นดินในบริเวณพื้นที่นครสุราษฎร์ธานี มีลักษณะที่
หลากหลายดินส่วนใหญ่มีการระบายน้ําที่ดี และเอ้ือต่อการทําเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นดินร่วนหรือดินเหนียว พบ
มากในเขตตําบลคลองน้อย ตําบลบางโพธิ์ ทางฝั่งเหนือของแม่น้ําตาปี ตําบลวัดประดู่ ทางฝั่งตะวันตกของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และบางส่วนในตําบลมะขามเตี้ย ทางฝั่งใต้ของแม่น้ําตาปี  
   1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิอากาศของนครสุราษฎร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมา
จากมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ผลคือทําให้นครสุราษฎร์ธานีมี
ช่วงฤดูฝนยาวนาน มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมกราคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 129.6 
มิลลิเมตร โดยตกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ําฝนสูงสุด 331.2 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 
22.26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.03 องศาเซลเซียส 
  1.5  ลักษณะประชากร 
   ในปี พ.ศ. 2554 พื้นที่เขตนครสุราษฎร์ธานี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 169,902 คน โดย
เป็นเพศชายจํานวน 80,741 คน และเพศหญิง 89,161 คน โดยจะอยู่ในเขตเทศบาลมากกว่านอกเขต
เทศบาล ซ่ึงเขตเทศบาลมีจํานวนประชากร 151,669 คน คิดเป็นร้อยละ 89.27 และนอกเขตเทศบาลมี
จํานวนประชากร 18,233 คน คิดเป็นร้อยละ 10.73 ของประชากรทั้งหมดในเขตนครสุราษฎร์ธานี 
   จํานวนประชากรที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีจํานวนประชากรมากที่สุด 
จํานวน 124,697 คน (ร้อยละ 73.39) และเทศบาลตําบลขุนทะเลมีจํานวนประชากรน้อยที่สุด จํานวน 
12,643 คน (ร้อยละ 7.44) และในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ตําบลมะขามเตี้ย มีจํานวนประชากรมากที่สุด 
จํานวน 3,545 คน (ร้อยละ 2.09) และตําบลบางชนะ เป็นตําบลที่มีจํานวนประชากรน้อยที่สุด คือ 1,786 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 จํานวนประชากรในนครสุราษฎร์ธานี ปี 2554 

 
ที่มา: กรมการปกครอง, รายงานสถิติจํานวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอําเภอ และรายตําบล  
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554, เข้าถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://stat.dopa.go.th 
/xstat/p5484_08.html 
 

   การประกอบอาชีพ ประชาชนในนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง 
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การประมง และการทําสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ยางพารา 
มะพร้าว ปาล์มน้ํามัน และผลไม้ต่างๆ  
   ด้านรายได้ประชากร ประชากรที่อยู่ในนครสุราษฎร์ธานีมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 125,000-
150,000 บาท/คน/ปี   
    ด้านการจ้างงาน แรงงานในนครสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 60) กระจายอยู่
ในภาคเกษตรกรรม สําหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น พบว่า ในปี พ.ศ.2550 ในนครสุราษฎร์ธานีมีสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมด 278 แห่ง มีจํานวนเงินทุน 5,478,642,452 บาท มีคนงานจํานวน 11,038 
คน เป็นชาย 5,506 คน หญิง 5,532 คน (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2553) 

ชาย หญงิ รวม ร้อยละ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 500,121 511,943 1,012,064 -
เขตนครสุราษฎร์ธานี 80,741     89,161     169,902    100.00
เขตเทศบาล 72,136     79,533     151,669    89.27
   เทศบาลตําบลวัดประดู่ 6,934       7,395       14,329      8.43
   เทศบาลตําบลขุนทะเล 6,120       6,523       12,643      7.44
   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 59,082     65,615     124,697    73.39
นอกเขตเทศบาล 8,605       9,628       18,233      10.73
   ตําบลมะขามเต้ีย 1,421       2,124       3,545       2.09
   ตําบลบางใบไม้ 1,192       1,253       2,445       1.44
   ตําบลบางชนะ 873         913         1,786       1.05
   ตําบลคลองน้อย 1,763       1,859       3,622       2.13
   ตําบลบางไทร 912         954         1,866       1.10
   ตําบลบางโพธิ์ 894         956         1,850       1.09
   ตําบลคลองฉนาก 1,550       1,569       3,119       1.84

ประชากร
พ้ืนท่ีศึกษา



 

 

แผนที่ที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศของนครสุราษฎร์ธานี

 

ลักษณะภูมิประเทศของนครสุราษฎร์ธาน ี
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2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
   2.1  ความลาดชันของพ้ืนที่
    พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีความลาดชันเพียงร้อยละ 
ในนครสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําตาปี
วัดประดู่ และป่าเขาพลู (แผนที่

แผนที่ที่ 4 ความลาดชันในนครสุราษฎร์ธานี

 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ
ความลาดชันของพ้ืนที ่
พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีความลาดชันเพียงร้อยละ 0-5 ส่วนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําตาปี บริเวณแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพช

แผนที่ที่ 4)    

ความลาดชันในนครสุราษฎร์ธาน ี
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พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกินร้อยละ 5 
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ป่า 

 



 

 

   2.2  พ้ืนที่ลุ่ม 
   พื้นที่ที่มีความลุ่มต่ํากว่าบริเวณอ่ืนๆ ของนครสุราษฎร์ธานีมีอยู่ทั้งหมด 
ได้แก่ บริเวณริมถนนกาญจนวิถี บริเวณริมถนนวัดโพธิ์ 
บริเวณวัดบ้านใหม่พัฒนา ต.

แผนที่ที่ 5 พื้นที่ลุ่มในนครสุราษฎร์ธานี

 

 
พื้นที่ที่มีความลุ่มต่ํากว่าบริเวณอ่ืนๆ ของนครสุราษฎร์ธานีมีอยู่ทั้งหมด 

ได้แก่ บริเวณริมถนนกาญจนวิถี บริเวณริมถนนวัดโพธิ์ และบริเวณริมคลองท่าทอง ต
.ขุนทะเล (แผนที่ที่ 5) 

พื้นที่ลุ่มในนครสุราษฎร์ธาน ี
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พื้นที่ที่มีความลุ่มต่ํากว่าบริเวณอ่ืนๆ ของนครสุราษฎร์ธานีมีอยู่ทั้งหมด 4 บริเวณด้วยกัน 
และบริเวณริมคลองท่าทอง ต.มะขามเตี้ย และ

 



 

 

   2.3  พ้ืนที่ชุ่มนํ้า
    พื้นที่ชุ่มน้ําในนครสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่
บริเวณที่เรียกว่า “ในบาง” 
ประกอบไปด้วยคลองหลายร้อยสายที่ไหลออกสู่อ่าวไทย
ทางตอนใต้ของแม่น้ําตาปี ทําให้พื้นที่บริเวณนี้มีความชุ่มน้ํามากกว่าบริเวณอ่ืน

แผนที่ที่ 6 พื้นที่ชุ่มน้ําในนครสุราษฎร์ธานี

 

พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
มน้ําในนครสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของแม่น้ําตาปี ซ่ึงเป็น
” (ต.บางใบไม้ ต.บางไทร ต.บางชนะ ต.บางโพธิ์ ต.คลองฉนาก และ ต

ไปด้วยคลองหลายร้อยสายที่ไหลออกสู่อ่าวไทย รวมไปถึงบางส่วนของ ต.มะขามเตี้ย ซ่ึงเป็นพื้นที่
ทําให้พื้นที่บริเวณนี้มีความชุ่มน้ํามากกว่าบริเวณอ่ืน (แผนที่

พื้นที่ชุ่มน้ําในนครสุราษฎร์ธาน ี

64 

อยู่บริเวณทางตอนเหนือของแม่น้ําตาปี ซ่ึงเป็น
คลองฉนาก และ ต.คลองน้อย) 

มะขามเตี้ย ซ่ึงเป็นพื้นที่
แผนที่ที่ 6) 

 



 

 

   2.4  พ้ืนที่ป่าไม้
    ทรัพยากรป่าไม้
ตําบลมะขามเตี้ย ป่าวัดประดู่และป่าเขาพลู
อ่าวไทยทางทิศตะวันออกเฉียงเ

แผนที่ที่ 7 พื้นที่ปา่ไม้ในนครสุราษฎร์ธานี
 

 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ทรัพยากรป่าไม้ในนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย เขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าวัดประดู่และป่าเขาพล ู(บางส่วน) ในเขตตําบลวัดประดู่ นอกจากนี้ บริเวณ
อ่าวไทยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลนด้วย (แผนที่

พื้นที่ปา่ไม้ในนครสุราษฎร์ธาน ี
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ตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชรใน
นอกจากนี้ บริเวณชายฝั่งทะเล 

แผนที่ที่ 7) 

 



 

 

   2.5  พ้ืนที่อนุรักษ์
   พื้นที่อนุรักษ์ในนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่ 
ไทย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศ
ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ 

แผนที่ที่ 8 พื้นที่อนุรักษ์ในนครสุราษฎร์ธานี

 

พ้ืนที่อนุรักษ ์
พื้นที่อนุรักษ์ในนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่ 2 บริเวณด้วยกัน ได้แก่ บริเวณป่าชายเลนริมอ่าว

ที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศ และบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ซ่ึงเป็นป่าไม้ที่
ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ (แผนที่ที่ 8) 

พื้นที่อนุรักษ์ในนครสุราษฎร์ธาน ี

66 

บริเวณด้วยกัน ได้แก่ บริเวณป่าชายเลนริมอ่าว
และบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ซ่ึงเป็นป่าไม้ที่

 



 

 

   2.6  แหล่งนํ้า 
    นครสุราษฎร์ธานีมี
คลองมะขามเตี้ย เป็นต้น รวมทั้งมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มีความสําคัญ ได้แก่ บึงขุนทะเล ซ่ึงเป็นแหล่
จืดและมีความสําคัญทางนิเวศ

แผนที่ที่ 9 แหล่งน้ําในนครสุราษฎร์ธานี

 

 
นครสุราษฎร์ธานีมีลําน้ําสายสําคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ําตาปี แม่น้ําท่าทอง 

คลองมะขามเตี้ย เป็นต้น รวมทั้งมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มีความสําคัญ ได้แก่ บึงขุนทะเล ซ่ึงเป็นแหล่
จืดและมีความสําคัญทางนิเวศวิทยา มีทัศนียภาพทีสวยงาม (แผนที่ที่ 9) 

แหล่งน้ําในนครสุราษฎร์ธาน ี
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น้ําสายสําคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ําตาปี แม่น้ําท่าทอง 
คลองมะขามเตี้ย เป็นต้น รวมทั้งมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มีความสําคัญ ได้แก่ บึงขุนทะเล ซ่ึงเป็นแหลง่น้ํา
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3. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
   3.1 การตั้งถิ่นฐาน   
   การตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย 2 บริเวณ ดังนี้ 
     3.1.1  บริเวณทางตอนเหนือของแม่น้ําตาปี เป็นที่ลุ่มต่ําประกอบด้วยคลองจํานวนมาก เช่น 
คลองพุนพิน คลองฉนาก คลองบางกล้วย คลองบางใบไม้และคลองสะบ้าย้อย ฯลฯ และทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ของชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นที่ติดต่อกับอ่าวบ้านดอนเป็นป่าชายเลน พื้นที่บริเวณนี้ในปัจจุบันเป็นสวนยางพาราและสวน
มะพร้าวเป็นส่วนมาก การตั้งถ่ินฐานจะมีเฉพาะบริเวณริมคลองและยังไม่หนาแน่น โดยการตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้จะ
หนาแน่นบริเวณริมแม่น้ําตาปีฝั่งเหนือ (ภาพที่ 14) 
    3.1.2 บริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ําตาปี เป็นบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานหนาแน่น โดยเฉพาะใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และการตั้งถ่ินฐานจะขยายตัวไปตามแนวถนนสายหลัก โดยเฉพาะในบริเวณถนน
เชื่อมกับอําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอพุนพิน และอําเภอบ้านนาสาร พื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ําตาปีมีคลอง
หรือแหล่งน้ําที่สําคัญ คือ คลองท่ากูบ คลองมะขามเตี้ย คลองบางอิฐ และบึงขุนทะเล เป็นต้น (ภาพที่ 15) 

 

ภาพที่ 14 ลักษณะการตั้งถ่ินฐานบริเวณทางตอนเหนือของแม่น้ําตาป ี
 

 

ภาพที่ 15 ลักษณะการตั้งถ่ินฐานบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ําตาป ี



 

 

แผนที่ที่ 10 การตั้งถ่ินฐานอาคารในนครสุราษฎร์ธานี

 

การตั้งถ่ินฐานอาคารในนครสุราษฎร์ธาน ี
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   3.2 การคมนาคมขนส่ง เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สําคัญ
     การคมนาคมใน
2 ช่องจราจร มีการจราจรแออัด เนื่องจาก
ที่มีอยู่เดิมเร่ิมไม่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน 
และหลังเลิกงาน ส่วนถนนที่อยู่นอกตัวเมืองออกไปจะมีขนาดกว้าง มีถนนเลี่ยงเมืองเพื่อช่วยบรรเทา
การจราจรที่แออัดในตัวเมืองและเป็นการเลี่ยงให้รถที่ใช้เส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอ่ืนไม่ต้องเข้าไปเพิ่ม
ปริมาณรถในตัวเมืองด้วย 
     ระบบถนนโครงข่ายในนครสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ศูนย์กลางชุมชน และถนนโครงข่ายรอบนอกและการเชื่อมโยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     3.2.1  ถนนโครงข่ายในพื้นที่ศูนย์กลางชุมชน
   พื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณพื้นที่ปิดล้อมของทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 401 
ตลาดล่างถนนศรีตาปี ถนนบ้านดอน ถนนตลาดใหม่ ถนนศรีวิชัย
ชุมชนมีลักษณะเป็นตาราง (g
เมือง (ring road) ถนนสายหลักภายในชุมชนประกอบด้วย ถนนศรีวิชัย ถนนตลาดใหม่ ถนนกาญจนวิถี 
ถนนชนเกษม ถนนอําเภอ ถนนการุณราษฎร์ ถนนดอนนก และถนนวัดโพธิ์

ภาพที่ 16 ถนนโครงข่ายในพื้นที่ศูนย์กลางชุมชน
ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด
(กรุงเทพ: โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์
   3.2.2  ถนนโครงข่ายรอบนอกและการเชื่อมโยง
     ถนนโครงข่ายรอบนอกเขต
ออกจากเขตชุมชนหรือเป็นวงรอบ 
เชื่อมโยงถนนสายหลักกับชุมชนขนาดเล็กเท่านั้น 

 

การคมนาคมขนส่ง เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สําคัญ 
การคมนาคมในนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ถนนในเขตพื้นที่เมืองด้านในเป็นถนนที่มีขนาด 

มีการจราจรแออัด เนื่องจากมีปริมาณรถยนต์เพิ่มข้ึนจากในอดีตเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ถนน
ที่มีอยู่เดิมเร่ิมไม่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน 

ส่วนถนนที่อยู่นอกตัวเมืองออกไปจะมีขนาดกว้าง มีถนนเลี่ยงเมืองเพื่อช่วยบรรเทา
การจราจรที่แออัดในตัวเมืองและเป็นการเลี่ยงให้รถที่ใช้เส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอ่ืนไม่ต้องเข้าไปเพิ่ม

ระบบถนนโครงข่ายในนครสุราษฎร์ธานี จําแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ถนนโครงข่ายใน
พื้นที่ศูนย์กลางชุมชน และถนนโครงข่ายรอบนอกและการเชื่อมโยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ถนนโครงข่ายในพื้นที่ศูนย์กลางชุมชน 
พื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณพื้นที่ปิดล้อมของทาง
401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

ตลาดล่างถนนศรีตาปี ถนนบ้านดอน ถนนตลาดใหม่ ถนนศรีวิชัย โดยถนนโครงข่ายสายรองในเขต
grid pattern) ส่วนถนนโครงข่ายสายหลักอยู่ในแนวรัศมี 

ถนนสายหลักภายในชุมชนประกอบด้วย ถนนศรีวิชัย ถนนตลาดใหม่ ถนนกาญจนวิถี 
ถนนชนเกษม ถนนอําเภอ ถนนการุณราษฎร์ ถนนดอนนก และถนนวัดโพธิ ์(ภาพที่ 16

ถนนโครงข่ายในพื้นที่ศูนย์กลางชุมชน 
บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด. ร่างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์
ถนนโครงข่ายรอบนอกและการเชื่อมโยง 
ถนนโครงข่ายรอบนอกเขตชุมชนที่เป็นถนนสายหลักส่วนใหญ่

ออกจากเขตชุมชนหรือเป็นวงรอบ (ภาพที่ 17) ส่วนถนนสายรองมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะทําหน้าที่
เชื่อมโยงถนนสายหลักกับชุมชนขนาดเล็กเท่านั้น  
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ด้านในเป็นถนนที่มีขนาด 
ปริมาณรถยนต์เพิ่มข้ึนจากในอดีตเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ถนน

ที่มีอยู่เดิมเร่ิมไม่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้า
ส่วนถนนที่อยู่นอกตัวเมืองออกไปจะมีขนาดกว้าง มีถนนเลี่ยงเมืองเพื่อช่วยบรรเทา

การจราจรที่แออัดในตัวเมืองและเป็นการเลี่ยงให้รถที่ใช้เส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอ่ืนไม่ต้องเข้าไปเพิ่ม

ส่วน คือ ถนนโครงข่ายใน
พื้นที่ศูนย์กลางชุมชน และถนนโครงข่ายรอบนอกและการเชื่อมโยง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้  

พื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณพื้นที่ปิดล้อมของทาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 ถนน

โดยถนนโครงข่ายสายรองในเขตศูนย์กลาง
อยู่ในแนวรัศมี (radial road) และเลี่ยง

ถนนสายหลักภายในชุมชนประกอบด้วย ถนนศรีวิชัย ถนนตลาดใหม่ ถนนกาญจนวิถี 
16) 

 

ร่างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงคร้ังที่ 3). 
โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี, 2553). 

ชุมชนที่เป็นถนนสายหลักส่วนใหญ่เป็นถนนในแนวรัศมี
มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะทําหน้าที่



 

 

     ถนนในแนวเลี่ยงเมืองมี 
หมายเลข 420 โดยมีสะพานศรีสุราษฎร์เป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างฝั่งเหนือและใต้ของแม่น้ําตาปี ซ่ึง
ก่อสร้างเสร็จในปี 2556 ส่วนทางด้านทิศใต้ของชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
ให้ปัจจุบันนครสุราษฎร์ธานีมีถนนโครงข่ายรอบนอกเชื่อมกันเป็นวงอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 17 ถนนโครงข่ายรอบนอกและการเชื่อมโยง
ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด
(กรุงเทพ: โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์

ภาพที่ 18 เส้นทางคมนาคมในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

 

ถนนในแนวเลี่ยงเมืองมี 2 ด้าน ทั้งทางทิศเหนือของชุมชน คือ ทา
โดยมีสะพานศรีสุราษฎร์เป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างฝั่งเหนือและใต้ของแม่น้ําตาปี ซ่ึง

ส่วนทางด้านทิศใต้ของชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
ให้ปัจจุบันนครสุราษฎร์ธานีมีถนนโครงข่ายรอบนอกเชื่อมกันเป็นวงอย่างสมบูรณ ์

ถนนโครงข่ายรอบนอกและการเชื่อมโยง 
บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด. ร่างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์

เส้นทางคมนาคมในตัวเมืองสุราษฎร์ธาน ี
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ด้าน ทั้งทางทิศเหนือของชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดิน
โดยมีสะพานศรีสุราษฎร์เป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างฝั่งเหนือและใต้ของแม่น้ําตาปี ซ่ึง

ส่วนทางด้านทิศใต้ของชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (เลี่ยงเมือง) ทํา

 

ร่างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงคร้ังที่ 3). 
โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี, 2553). 

 



 

 

แผนที่ที่ 11 ลําดับศักดิ์ถนนภายในนครสุราษฎร์ธานี

 

ลําดับศักดิ์ถนนภายในนครสุราษฎร์ธาน ี
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 ด้านระบบขนส่งมวลชน มีรถโดยสารสาธารณะที่มีให้บริการในนครสุราษฎร์ธานี คือ รถ
สาธารณะหมวด 1 และรถสาธารณะหมวด 4 โดยรถสาธารณะหมวด 1 มีทั้งสิ้น 8 เส้นทาง ได้แก่ สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี-รอบเมือง ตลาดเกษตร 2-รอบเมือง (บจก.พันทิพย์ (1970) สุราษฎร์
ธานี-สถานีรถไฟพุนพิน สุราษฎร์ธานี-บ้านซอย 10 ตลาดเกษตร 1-บ้านบางใหญ่ ตลาดเกษตร 2-บึงขุนทะเล 
ตลาดเกษตร 2-รอบเมือง (สหกรณ์เดินรถสุราษฎร์ธานี จํากัด) ตลาดเกษตร 2-ปากน้ํา 
    ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางน้ําในนครสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่อยู่ในแม่น้ําตาปีและ
บริเวณคลองสายหลักที่เชื่อมกับแม่น้ําตาปีและคลองที่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ได้แก่ คลองพุนพิน 
คลองท่าทอง คลองมะขามเตี้ย คลองท่ากูบและคลองร้อยสายที่อยู่บริเวณพื้นที่ตอนบนของพื้นที่หรือบริเวณ 
“ในบาง” เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีคลองอยู่เป็นจํานวนมากที่เชื่อมต่อถึงกัน ดังนั้น ผู้คนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณนี้หรือมีบ้านอยู่ติดริมน้ํายังคงใช้เพื่อการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางน้ําอยู่ 
และนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญคือ คลองร้อยสายบริเวณพื้นที่ “ในบาง” ซ่ึงอยู่ฝั่งเหนือของแม่
น้ําตาปี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับการขนาน
นามว่า “คลองร้อยสาย” ซ่ึงการคมนาคมขนส่งทางน้ําบริเวณคลองร้อยสายจึงถูกใช้เพื่อการเดินทาง การ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนและการท่องเที่ยว และท่าเรือที่มีให้บริการก็เป็นท่าเรือขนาดเล็กๆ 
เท่านั้น 

 

ภาพที่ 19 การบริการขนส่งสาธารณะในนครสุราษฎร์ธาน ี

  3.3 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
   พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในนครสุ
ราษฎร์ธานีซึ่งจะอยู่ตามบริเวณชานเมืองและในชนบท ซ่ึงทางตอนเหนือของแม่น้ําตาปี ส่วนใหญ่เพาะปลูก
ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และทางตอนใต้ของแม่น้ําตาปีจะเพาะปลูกยางพารา นอกจากนี้
จะมีการเพาะปลูกผลไม้ และปศุสัตว์กระจายกันทั่วพื้นที ่(แผนที่ที่ 12)  
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  3.4 พ้ืนที่โล่งและนันทนาการ 
   พื้นที่โล่งและนันทนาการที่มีความสําคัญในนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่ทั้งหมด 4 บริเวณ
ด้วยกัน (แผนที่ที่ 13) ได้แก่ 
   3.4.1 สวนสาธารณะสวนศรีตาปี เป็นลานโล่งสําหรับพักผ่อนหย่อนใจบริเวณริมแม่น้ําตา
ปีตลอดแนวขนานถนนศรีตาปี มีพื้นที่ประมาณ 25.45 ไร่ 
   3.4.2 สวนสาธารณะเกาะลําพู เป็นสวนสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ได้เข้าไปทําการปรับปรุง อยู่บริเวณกลางแม่น้ําตาปี ไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกาย โดยมี
อุปกรณ์ในการออกกําลังกาย ลานกีฬา และลานกิจกรรมเตรียมไว้ให้สําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 72.65 ไร่ 
   3.4.3 สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 อยู่บริเวณถนนสวนหลวง เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98.66 ไร่ 
   3.4.4 สนามกีฬาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ติดกับสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 เป็นสถานที่ออก
กําลังกายที่ประชาชนในนครสุราษฎร์ธานีนิยมเข้าไปทํากิจกรรม เนื่องจากมีลานกิจกรรมและอาคารกีฬา
ต่างๆ มากมาย มีพื้นที่ประมาณ 81 ไร่  

 

ภาพที่ 20 พื้นที่โล่งและนนัทนาการในนครสุราษฎร์ธาน ี



 

 

แผนที่ที่ 12 พื้นที่เกษตรกรรมในนครสุราษฎร์ธานี

 

พื้นที่เกษตรกรรมในนครสุราษฎร์ธาน ี

75 

 

 



 

 

แผนที่ที ่13 พื้นที่โลง่และนันทนาการในนครสุราษฎร์ธานี

 

พื้นที่โลง่และนันทนาการในนครสุราษฎร์ธาน ี

76 
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4. พ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
  4.1 พ้ืนที่เพาะปลูกยางพารา 
   พื้นที่เพาะปลูกยางพาราในนครสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนล่างของอําเภอเมือง 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาดชันเหมาะแก่
การเพาะปลูกยางพารา (แผนที่ที่ 14) 

 

ภาพที ่21 การเพาะปลูกยางพาราในนครสุราษฎร์ธาน ี

  4.2 พ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มนํ้ามันและมะพร้าว 
   การปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าวในนครสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่นิยมเพาะปลูกบริเวณ
ตอนบนหรือทางตอนเหนือของแม่น้ําตาปี เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําและมีสภาพน้ํากร่อยทําให้เหมาะ
แก่การปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าวมากกว่ายางพารา (แผนที่ที่ 15) 

 

ภาพที่ 22 การเพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าวในนครสุราษฎร์ธาน ี

  4.3 พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่นิยมในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การทํานากุ้ง ซ่ึงพื้นที่ในการ
เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะอยู่ตอนบนของแม่น้ําตาปี ริมชายฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากมีสภาพเป็นน้ํากร่อย เหมาะสม
แก่การเพาะเลี้ยงกุ้งมากกว่าพื้นที่อ่ืนๆ โดยในปัจจุบันเร่ิมมีการทํานากุ้งลดน้อยลง ทําให้พื้นที่นากุ้งในอดีต
เร่ิมมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ (แผนที่ที่ 16) 



 

 

แผนที่ที่ 14 พื้นที่เพาะปลูกยางพาราในนครสุราษฎร์ธานี

 

พื้นที่เพาะปลูกยางพาราในนครสุราษฎร์ธาน ี

78 

 

 



 

 

แผนที่ที่ 15 พื้นที่เพาะปลูกปาลม์น้ํามันและมะพร้าวในนครสุราษฎร์ธานี

 

พื้นที่เพาะปลูกปาลม์น้ํามันและมะพร้าวในนครสุราษฎร์ธาน ี
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แผนที่ที่ 16 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้ํา

 

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้ํา 
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  4.4 พ้ืนที่พาณิชยกรรม 
   การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นประเภทพาณิชยกรรมแบง่ได้ 3 บริเวณหลัก ได้แก่ 
   4.4.1 กลุ่มพาณิชยกรรมบริเวณในเมือง ซ่ึงเป็นย่านพาณิชยกรรมเดิมของเมือง ได้แก่ 
บริเวณถนนตลาดใหม่ ถนนหน้าเมือง ถนนชนเกษมและถนนการุณราษฎร์ ซ่ึงกลุ่มพาณิชยกรรมบริเวณนี้
เป็นศูนย์กลางการค้า และบริการหลักของเมือง 
   4.4.2 กลุ่มพาณิชยกรรมบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ถนนศรีวิชัย ซ่ึงลักษณะ
พาณิชยกรรมบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายเพื่อการอุปโภคและบริโภคในระดับชุมชนและเพื่อรองรับผู้
ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล 
   4.4.3 กลุ่มพาณิชยกรรมบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ซ่ึงลักษณะพาณิชยก
รรมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของกิจกรรมการค้าและการบริการขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โรงแรมบรรจงบุรี โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท โรงแรมนิภา 
การ์เด้น โชว์รูมขายรถยนต์ เป็นต้น 
   นอกจากนี้ การพาณิชยกรรมภายในนครสุราษฎร์ธานี ยังได้มีการกระจายตัวลงมาทาง 
ด้านตะวันออกเฉียงใต้และทางด้านใต้  ในเขตตําบลมะขามเตี้ย และตําบลขุนทะเล ซ่ึงเป็นที่ตั้งของหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยปัจจุบันมีการขยายตัวของ
ร้านค้า ร้านอินเตอร์เน็ต หอพัก บ้านเช่า และกิจกรรมทางการค้าที่มีความต่อเนื่องทางการศึกษาเป็นจํานวน
มากอยู่ในบริเวณนี้ (แผนที่ที่ 17)  
  4.5 พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
   พื้นที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของนครสุราษฎร์ธานี (แผนที่
ที่ 18) บริเวณปากแม่น้ําตาปี และบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ถูกกําหนดให้เป็น
พื้นที่โซนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2545) ส่วนใหญ่ประกอบกิจการ
เก่ียวกับปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าขนาด
กลางและเล็กจะกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการแปรรูปยางพารา 
อุตสาหกรรมอาหารและแช่แข็ง เป็นต้น 

 



 

 

แผนที่ที่ 17 พื้นที่พาณชิยกรรมในนครสุราษฎร์ธานี

 

พื้นที่พาณชิยกรรมในนครสุราษฎร์ธาน ี
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แผนที่ที่ 18 พื้นที่อุตสาหกรรมในนครสุราษฎร์ธานี

 

พื้นที่อุตสาหกรรมในนครสุราษฎร์ธาน ี
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5. พ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
  5.1 ศาสนสถาน 
   ศาสนสถานในนครสุราษฎร์ธานี มี 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์ และศาลเจ้า 
โดยศาสนสถานที่สําคัญ เช่น วัดโพธิ์นิมิต วัดพัฒนาราม วัดธรรมบูชา วัดกลางใหม่ วัดโพธาวาส วัดท่าทอง
ใหม่ คริสตจักรบ้านดอน โบสถ์ราฟาแอล ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าฮกเก้ียน มัสยิดอิกอมาดุ้ลอิสลาม เป็นต้น 
(แผนที่ที่ 19) 
  5.2 ย่านเมืองเก่าของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
   เมืองเก่าที่มีการเร่ิมต้นการตั้งถ่ินฐานในอดีตของนครสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บริเวณตอนล่าง
ของแม่น้ําตาปี ซ่ึงปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุมชนตลาดท่าเรือ ตําบลตลาด และยังคงเป็นย่านพาณิชยกรรมเดิม
ของเมือง แต่เร่ิมมีความสําคัญลดน้อยลงไป เนื่องจากมีการพัฒนาห้างสรรพสินค้าต่างๆ บริเวณย่านชาน
เมืองมากข้ึน (แผนที่ที่ 20) 
  5.3 บริเวณและอาคารที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
   ปัจจุบันนครสุราษฎร์ธานียังคงมีอาคารที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่น้อย
มาก ได้แก่ อาคารขุนเศรษฐภักดี ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก โดยในปัจจุบันเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานีได้ขอให้ผู้อยู่อาศัยอนุรักษ์อาคารไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารมากนัก (แผนที่ที่ 21) 

 

ภาพที่ 23 กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในบริเวณย่านเมืองเก่า 



 

 

แผนที่ที่ 19 ศาสนสถานในนครสุราษฎร์ธานี

 

ศาสนสถานในนครสุราษฎร์ธาน ี
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แผนที่ที่ 20 ย่านเมืองเก่าของนครสุราษฎร์ธานี

 

ย่านเมืองเก่าของนครสุราษฎร์ธาน ี
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แผนที่ที่ 21 อาคารที่มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์ในนครสุราษฎร์ธานี

กลุ่มอาคาร

 

อาคารที่มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์ในนครสุราษฎร์ธาน ี

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมตะวันตก 
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6. พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
  6.1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย
   พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในนครสุราษฎร์ธานี 
ปี (ตําบลบางโพธิ์ ตําบลคลองน้อย ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางชนะ และตําบล
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็น
พื้นที่ที่เป็นจุดรวมของแม่น้ําต่างๆ ไหลบรรจบกันทําให้ในหน้าน้ําหลากจะก่อให้เกิดอุทกภัยก่อนพื้นที่บริเวณ
อ่ืน (แผนที่ที่ 22) 

ภาพที่ 24 อุทกภัยในนครสุราษฎร์ธานี เม่ือ พ
ที่มา: ข่าวสดรายวัน, “ฮ.พบน้ําก้อนใหญ่ ใกล้ถล่มจากบนเขาพนม

  6.2 พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะของแหล่งนํ้า
   บริเวณแหล่งน้ํา
อ่าวไทย ตําบลคลองฉนาก บริเวณริมแม่น้ําตาปีตลอดทั้งสาย บริเวณริมคลองท่าทอง
ตลอดทั้งสาย รวมทั้งริมคลองบางชนะ คลองฉนาก และคลองบางกล้วย ในบริเวณ
ตาปีด้วย ซ่ึงการเกิดอุทกภัยใน พ
เหล่านี้ข้ึนนั้น ดังนั้น พื้นที่บริเวณริมแหล่งน้ําเ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการเข้าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วย
23) 

 

 

 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย 
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ พื้นที่ทางตอนเหนือของแม่น้ําตา

ตําบลบางโพธิ์ ตําบลคลองน้อย ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางชนะ และตําบล
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็น

น้ําต่างๆ ไหลบรรจบกันทําให้ในหน้าน้ําหลากจะก่อให้เกิดอุทกภัยก่อนพื้นที่บริเวณ

อุทกภัยในนครสุราษฎร์ธานี เม่ือ พ.ศ.2554 
พบน้ําก้อนใหญ่ ใกล้ถล่มจากบนเขาพนม,” ข่าวสด (2 เมษายน 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะของแหล่งนํ้า 
แหล่งน้ําที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่

คลองฉนาก บริเวณริมแม่น้ําตาปีตลอดทั้งสาย บริเวณริมคลองท่าทอง
ตลอดทั้งสาย รวมทั้งริมคลองบางชนะ คลองฉนาก และคลองบางกล้วย ในบริเวณ

การเกิดอุทกภัยใน พ.ศ. 2553 ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งแหล่งน้ํา
งนั้น พื้นที่บริเวณริมแหล่งน้ําเหล่านี้จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา 

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการเข้าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วย
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ได้แก่ พื้นที่ทางตอนเหนือของแม่น้ําตา
ตําบลบางโพธิ์ ตําบลคลองน้อย ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางชนะ และตําบลคลองฉนาก) ซ่ึง

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็น
น้ําต่างๆ ไหลบรรจบกันทําให้ในหน้าน้ําหลากจะก่อให้เกิดอุทกภัยก่อนพื้นที่บริเวณ

 

เมษายน 2554): 1. 

ที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ บริเวณริมชายฝั่ง 
คลองฉนาก บริเวณริมแม่น้ําตาปีตลอดทั้งสาย บริเวณริมคลองท่าทอง และคลองมะขามเตี้ย

ตลอดทั้งสาย รวมทั้งริมคลองบางชนะ คลองฉนาก และคลองบางกล้วย ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของแม่น้ํา 
ที่ทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งแหล่งน้ํา

หล่านี้จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา เนื่องจากอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการเข้าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วย (แผนที่ที่ 
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7. ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 
  ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2529 เป็นผังเมืองรวมฉบับแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และได้มีการปรับปรุงผังและต่ออายุในระยะเวลาต่อมา โดยได้ทําการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง
วางและจัดทําผังเมืองรวมไว้ตั้งแต่พ.ศ.2525 เป็นต้นมา โดยได้ประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับฉบับแรก เม่ือ 
27 มีนาคม พ.ศ.2529 มีพื้นที่เขตผังเมืองรวม 67.35 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล ได้แก่ ตําบล
คลองฉนาก ตําบลบางชนะ ตําบลบางกุ้ง ตําบลตลาด ตําบลบางใบไม้ ตําบลวัดประดู่ ตําบลมะขามเตี้ย และ
ตําบลขุนทะเล 
   ต่อมาเม่ือพ.ศ.2532 เร่ิมมีการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อทําการปรับปรุง
ผังใหม่ ซ่ึงผังปรับปรุงคร้ังที่ 1 ได้ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 105 ใช้บังคับเม่ือ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 108 ตอนที่ 220 หมดอายุในการบังคับใช้วันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.2539 ต่ออายุคร้ังที่ 1 และได้หมดอายุการใช้บังคับในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีพื้นที่เขต
ผังเมืองรวมทั้งสิ้น 200.85 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ผังเมืองรวมเดิมและเพิ่มพื้นที่ใหม่อีก 3 ตําบล 
ได้แก่ ตําบลบางโพธิ์ ตําบลบางไทร และตําบลคลองน้อย 
   สําหรับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2545 ซ่ึงเป็นผังปรับปรุงคร้ังที่ 2 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 119 ตอนที่ 33 ก วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2545 ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.
2550 และได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้คร้ังที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 8 เมษายน 
พ.ศ.2551 และได้ทําการต่ออายุคร้ังที่ 2 ซ่ึงหมดอายุลงในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2552 โดยมีพื้นที่เขตผังเมือง
รวม 200.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 125,531 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตําบล คือ ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร 
ตําบลคลองฉนาก ตําบลบางโพธิ์ ตําบลบางกุ้ง ตําบลคลองน้อย ตําบลบางใบไม้ ตําบลมะขามเตี้ย ตําบล
ตลาด บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงถือ
เป็นผังเมืองรวมสุดท้ายในการบังคับใช้ ก่อนที่จะมีการศึกษาและจัดทําผังเมืองรวมฉบับต่อไป 
   ผังเมืองรวมฉบับล่าสุด จัดทําโดยบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงจะใช้เป็นพื้นฐานในการวิจัย
แทนผังเมืองรวมฉบับที่จะประกาศใช้บังคับจริง คือ ฉบับที่มีการวางและจัดทํา เม่ือวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.
2553 โดยมีรายละเอียดของผังดังต่อไปนี้ 
  7.1  วัตถุประสงค์ของการวางผัง 
    7.1.1 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
    7.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม 
การบริการ การท่องเที่ยวและการคมนาคมและขนส่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    7.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและผลผลิต
ทางการเกษตร 
    7.1.4 พัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับประชาชนในทุกระดับ โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
    7.1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสร้าง
โครงข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
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    7.1.6 อนุรักษ์ สงวน รักษาคุณภาพทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างข้ึน เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่โล่งหรือพื้นที่นันทนาการ
ของเมือง 
    7.1.7 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและประสานแผนงานโครงการพัฒนาที่อยู่ใน
พื้นที่และบริเวณโดยรอบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  7.2  วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 
   วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี สามารถประมวลเป็นกลุ่มทั้งหมด 
5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่ 
    7.2.1 วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเขตผัง
เมืองรวม ทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยี่ยมเยือน ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิต สภาพสังคมชุมชนและการเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
    7.2.2 วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2:  รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุนทรียภาพ 
ทั้งบนบกและในแม่น้ําลําคลอง 
    7.2.3 วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3:  สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเมืองให้ยั่งยืน 
โดยพัฒนากิจกรรมที่มีโอกาสสูงจากศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ 
    7.2.4 วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4:  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการในทุกพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต 
    7.2.5 วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5:  ประสานงานและบูรณาการ การบริหารจัดการพื้นที่
ระหว่างเมืองสุราษฎร์ธานีกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตผังเมืองรวมให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
และเป็นเอกภาพ 
  7.3  แนวความคิดในการวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 
   7.3.1 แนวคิดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    แนวคิดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มุ่งเน้นให้มีการพัฒนารอบพื้นที่ศูนย์กลางการ
พัฒนาหลัก ซ่ึงได้แก่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยให้เกิดการกระจายการพัฒนาสู่ชุมชนพักอาศัยอย่าง
เต็มรูปแบบ แต่ยังคงให้ความสําคัญถึงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของพื้นที่ด้วย  
    การวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีฉบับนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้อ้างว่าได้นําแนวคิด 
การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) มาใช้ในการวางผัง โดยเน้นเร่ืองของคุณภาพชีวิตในชุมชน  
การออกแบบเมืองอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพที่อยู่อาศัย การคมนาคม
ขนส่งที่ดี เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันมีลักษณะเร่ิมมาจากการเป็นเมืองแบบ
ศูนย์กลางเดี่ยว และได้มีการขยายตัวไปตามแนวยาวของถนนสายหลัก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดินจึงกําหนดให้รูปแบบโครงสร้างเมืองสุราษฎร์ธานีในช่วง 5-10 ปี ให้มีการพัฒนาเมืองแบบ
ศูนย์กลางเดี่ยว และเพิ่มศูนย์กลางรองหรือศูนย์กลางย่อย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นเมืองแบบหลาย
ศูนย์กลางในอีก 11-20 ปีต่อมา 
   7.3.2  แนวคิดด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง 
    แนวคิดในการวางผังคมนาคมขนส่งประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ 
การวางระบบโครงข่ายคมนาคมหลักให้สอดคล้องกับระบบโครงข่ายระหว่างภูมิภาค และการวางระบบ
โครงข่ายคมนาคมภายในพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับโครงข่ายคมนาคมหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    7.3.2.1 การวางระบบโครงข่ายคมนาคมหลักให้สอดคล้องกับระบบโครงข่าย
ระหว่างภูมิภาค 
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     แนวคิดด้านนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดถนนสายประธาน หรือถนนสายหลัก
ภายนอกชุมชนที่ใช้สําหรับเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีและสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ใกล้เคียง 
โดยที่รักษาความสามารถในการเคลื่อนที่ของกระแจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 โดยควรให้มี
การออกแบบทางแยกที่เหมาะสม รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างสถานีรถไฟพุนพินหรือสนามบินสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก-เกาะสมุย-ขนอม-สิชล เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวตามแนวชายหาดโดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเขตชุมชน 
    7.3.2.2 การวางระบบโครงข่ายคมนาคมภายในพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับ
โครงข่ายคมนาคมหลัก 
     แนวคิดในประเด็นนี้เป็นการพัฒนาถนนโครงข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เชื่อมต่อพื้นที่เมืองกับถนนโครงข่ายสายประธานหรือถนนสายหลัก โดยจําแนกบริเวณที่มีการพัฒนาเป็น 3 
บริเวณ ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ําตาปี พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 401 (เลี่ยงเมือง)  
  7.4  ผังนโยบายด้านการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 
   การกําหนดผังนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินได้กําหนดแนวคิดโครงสร้างผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎร์ธานี โดยคงกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองฉบับเดิม (ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ.2545) และปรับปรุงเฉพาะบางบริเวณเพื่อให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบการกระจุกตัว
ในเมือง (centralized) รูปแบบกระจัดกระจายตัวของเมือง (urban sprawl) และการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพพื้นที่จริง โดยมีแกนกลางอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองซ่ึงเป็นย่านพาณิชยกรรมและชุมชนเดิมของเมือง 
และมีการกระจายตัวของเมืองตามแนวแกนถนนสายหลัก โดยที่พื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มขยายตัวไป
ทางทิศใต้และทิศตะวันออก ซ่ึงกําหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด 11 ประเภทด้วยกัน (ภาพที่ 25) 
ได้แก่ 
     7.4.1 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) มีพื้นที่ประมาณ 29,300 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 14.20 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.2 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) มีพื้นที่ประมาณ 9,137.50 ไร่  
คิดเป็น ร้อยละ 4.43 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.3 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) มีพื้นที่ประมาณ 
1,975 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.4 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) มีพื้นที่ประมาณ 3,487.50 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.5 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีพื้นที่ประมาณ 115,906.25 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 56.17 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.6 ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ําตาล) มี
พื้นที่ประมาณ 15,356.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.7 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
มีพื้นที่ประมาณ 2,150 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.8 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) มีพื้นที่ประมาณ 8,350 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.9 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) มีพื้นที่ประมาณ 1,906.25 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
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ภาพที่ 25 ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด. ร่างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงคร้ังที่ 3). 
(กรุงเทพ: โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี, 2553). 
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  7.4.10  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) มีพื้นที่ประมาณ 987.50 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 0.48 ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
  7.4.11  ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) มี
พื้นที่ประมาณ 1,718.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) มีพื้นที่
ประมาณ 9,137.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.43 ของพื้นที่ผังเมืองรวม ของพื้นที่ผังเมืองรวม 
 
8. สรุป 
  พื้นที่ในนครสุราษฎร์ธานีจําแนกสภาพและลักษณะทางด้านกายภาพได้ทั้งหมด 5 ประเภท
หลักๆ ด้วยกัน ได้แก่  
   8.1 พื้นที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จากการศึกษา พบว่า พื้นที่ในนครสุราษฎร์ธานี 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ํา พื้นที่บริเวณด้านเหนือของแม่น้ําตาปีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา และมีพื้นที่ป่าไม้
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อยู่ไม่มากนัก แต่ยังคงมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติอยู่เป็นจํานวนมาก เนื่องจากบริเวณ 
ด้านเหนือของแม่น้ําตาปียังมีคลองอยู่จํานวนหลายสาย ทําให้พื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์บริเวณนั้นยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ 
   8.2 พื้นที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน เป็นพื้นที่ที่เห็นได้ชัดจากการศึกษา เนื่องจากมี
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในนครสุราษฎร์ธานี และมีการตั้งถ่ินฐานบริเวณเขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานีเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่โล่งและนันทนาการ 4 แห่ง เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
คนในเมือง 
   8.3 พื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกยางพาราและปาล์มน้ํามัน ซ่ึงเป็น
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประชากรในนครสุราษฎร์ธานีเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีพืน้ที่
พาณิชยกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรมซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและพื้นที่โดยรอบ  
   8.4 พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เป็นพื้นที่สําคัญของเมืองที่ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ โดยในปัจจุบันภายในนครสุราษฎร์ธานียังคงมีอาคารประวัติศาสตร์รูปแบบตะวันตกอยู่ ซ่ึง
หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้อาจทรุดโทรมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของอาคารได้ในอนาคต 
   8.5 พื้นที่ เสี่ยงภัย ความเสี่ยงภัยในนครสุราษฎร์ธานีมีอยู่  2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  
ความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย และความเสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะของแหล่งน้ํา ซ่ึงโดยรวมแล้วยัง 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก เนื่องจากการเกิดอุทกภัยเป็นอุบัติภัยที่ไม่ได้เกิดบ่อยคร้ัง และการกัดเซาะ
ของแหล่งน้ําส่วนใหญ่เป็นการกัดเซาะริมฝั่งตามธรรมชาติ  
  สภาพโดยรวมของพื้นที่ในปัจจุบัน จะนําไปวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาหรือไม่
เหมาะสมแก่การพัฒนาได้ต่อไป  
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บทที่ 5 

การดําเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพภายในนครสุราษฎร์ธานีเพื่อนําไปสู่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยในบทนี้ ประกอบด้วย ข้ันตอนการเตรียมดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูล
พื้นฐาน การดําเนินการวิเคราะห์ ข้อสังเกตและปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างดําเนินการ ผลที่ได้จากการดําเนินการเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐาน จะนําไปสู่การดําเนินการวิเคราะห์ และสรุป ซ่ึงผลการวิเคราะห์ที่ได้จะ
สามารถนําไปสู่การเสนอแนะการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการกํากับการแพร่กระจายตัว
ของเมืองในนครสุราษฎร์ธานีต่อไป 

 
1. การดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนฐาน 
   การวิจัยเร่ือง การประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของ
มหานครในภูมิภาค กรณีศึกษาบริเวณนครสุราษฎร์ธานี มีข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  
    1.  ข้อมูลที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเสนอแนะการวิจัย คือ ข้อมูลเก่ียวกับ
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด สภาพทั่วไปและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานี รวมทั้งผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี  
    2.  ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลสภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพของนครสุราษฎร์ธานี 
ซ่ึงเป็นข้อมูลสําคัญที่จะนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และนําไปสู่การเสนอแนะในการวิจัย
คร้ังนี้ได้  
   ดังนั้น ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ การดําเนินการเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน
ทางด้านกายภาพของนครสุราษฎร์ธานีเพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานเป็นหลัก ประกอบด้วย การดําเนินการ
เก็บข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการนําเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดเตรียม
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
   1.1 การดําเนินการเก็บข้อมูล 
   เม่ือทําการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจัยโดยการกําหนดชั้นข้อมูลที่จะนํามาใช้ 
ในการวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay Analysis) แล้ว ทําให้ทราบถึงชั้นข้อมูลที่จําเป็นต้องนํามาใช้และนําไปสู่
การจัดเตรียมในการดําเนินการเก็บข้อมูล ซ่ึงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นข้อมูลทางกายภาพในนคร
สุราษฎร์ธานี โดยสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ ตามแต่ละปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัจจุบันของนคร 
สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
   1.1.1 ปัจจัยด้านกายภาพ (physical factors) 
       1.1.1.1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) 
        1.1.1.1.1 พื้นที่ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 25 
   1.1.1.1.2 พื้นที่ลุ่ม 
   1.1.1.1.3 พื้นที่ชุ่มน้ํา 
   1.1.1.1.4 พื้นที่ปา่ไม้ 
   1.1.1.1.5 พื้นที่อนุรักษ ์
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   1.1.1.1.6 แหล่งน้ํา  
              1.1.1.2 สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างข้ึน (built environment) 
  1.1.1.2.1 การตั้งถ่ินฐานอาคาร 
  1.1.1.2.2 ถนน 
       1.1.1.2.3 พื้นที่เกษตรกรรม 
       1.1.1.2.4 พื้นที่โล่งและนันทนาการ   
   1.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic factors) 
       1.1.2.1 พื้นที่เพาะปลูกยางพารา 
       1.1.2.2 พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว 
  1.1.2.3 พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ํา 
       1.1.2.4 พื้นที่พาณิชยกรรม 
     1.1.2.5 พื้นที่อุตสาหกรรม 
  1.1.3 ปัจจัยด้านสงัคมและวฒันธรรม (social and cultural factors) 
       1.1.3.1 ศาสนสถาน ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์  
        1.1.3.2 ย่านเมืองเก่าของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
   1.1.3.3 อาคารที่มีความสาํคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
    1.1.4 ปัจจัยด้านความเสี่ยงภัย (risk factors)  
      1.1.4.1 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย 
   1.1.4.2 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะแหล่งน้าํ 
    การดําเนินการเก็บชั้นข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นั้น ในเบื้องต้น ผู้วิจัยใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กอง
ช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตกว้างครอบคลุมทั้งอําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี และข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความหลากหลาย รวมไปถึงข้อจํากัดทางด้านระยะเวลาในการวิจัยที่มี
ค่อนข้างน้อย ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยจึงได้ขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บางส่วนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทําให้สามารถร่น
ระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจภาคสนามและการนําข้อมูลเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในข้ันต้นได้ แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ นั้น เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นานแล้วและไม่มีการปรับปรุง (update) ให้
ตรงกับความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องมีการสํารวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและ
เก็บข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนําเข้าข้อมูลที่สํารวจได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผลชั้นข้อมูล
ต่างๆ ได้ต่อไป 
   1.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินการเก็บข้อมูล 
    การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินการเก็บข้อมูลจึง
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการสํารวจภาคสนามและการวิเคราะห์ ได้แก่ 
   1.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ กล้องถ่ายรูป แผนที่แสดงขอบเขต
นครสุราษฎร์ธานี แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการสํารวจและปรับปรุงชั้นข้อมูลต่างๆ หลังจากที่ได้มี 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแหล่งทุติยภูมิแล้ว  
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    1.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เคร่ืองมือที่ใช้เพื่อบันทึกและประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูล คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ช่วยในการวเิคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้ 
   1.3  การสร้างแผนที่พ้ืนฐาน (base map)  
   เม่ือทําการสํารวจภาคสนามเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการนําข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้มาเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่พื้นฐานและวิเคราะห์คร้ังนี้จะใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น โดยนําข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นชั้นข้อมูลต่างๆ แต่ละชั้นข้อมูล ซ่ึงหากชั้นข้อมูลใดที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้แล้วจากหน่วยงานต่างๆ ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่สํารวจได้มาทําการปรับปรุงชั้นข้อมูลให้ตรงกับสภาพ
จริงในปัจจุบัน ได้แก่ ชั้นข้อมูลพื้นที่ลาดชันไม่เกินร้อยละ 25 พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ 
แหล่งน้ํา การตั้งถ่ินฐานอาคาร ถนน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่โล่งและนันทนาการ พื้นที่เพาะปลูกยางพารา 
พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม 
ศาสนสถาน (วัด มัสยิด โบสถ์) และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย ส่วนชั้นข้อมูลใดที่ยังไม่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้จากหน่วยงานต่างๆ ผู้วิจัยจะทําการเพิ่มชั้นข้อมูลนั้นลงไปในโปรแกรม ได้แก่ ชั้นข้อมูลย่าน
เมืองเก่าของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการ
เกิดการกัดเซาะแหล่งน้ํา จึงทําให้ได้ชั้นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไปได้ 
        1.4  การจัดเตรียมชั้นข้อมูล (layers) ที่ใช้ในการวิเคราะห ์
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ
ภาคสนามและจากแหล่งทุติยภูมิมาซ้อนทับกันโดยใช้วิธี Overlay Analysis ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ 2 ข้ันตอนด้วยกัน ได้แก่  
การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนา และการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการซ้อนทับ
กับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี ซ่ึงก่อนการดําเนินการวิเคราะห์ ได้มีการจัดเตรียมชั้นข้อมูลที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์มาซ้อนทับชั้นข้อมูล โดยนําชั้นข้อมูลที่สร้างเป็นแผนที่พื้นฐานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้ง 20 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ (แบ่งเป็น
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ลาดชันไม่เกินร้อยละ 25 พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ 
แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ การตั้งถ่ินฐานอาคาร ถนน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่โล่งและ
นันทนาการ) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (พื้นที่เพาะปลูกยางพารา พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามัน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา พื้นที่พาณิชยกรรมของเมือง พื้นที่อุตสาหกรรม)  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (ศาสนสถาน ย่านเมือง
เก่าของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณและอาคารที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์) และปัจจัยด้าน 
ความเสี่ยงภัย (พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการกัดเซาะของแหล่งน้ํา) มา
ซ้อนทับกันเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดทางด้านกายภาพในปัจจุบันของนครสุราษฎร์ธานี และเตรียมพร้อมใน
การดําเนินการวิเคราะห์ 
 
2. การดําเนินการวิเคราะห์ 
  ในข้ันตอนการดําเนินการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและสํารวจ
พื้นที่ นําเข้าข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และเตรียมพร้อมข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay Analysis) ซ่ึงการ
วิเคราะห์จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ข้ันด้วยกัน คือ ข้ันที่ 1 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับ
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การพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี และ ข้ันที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) เพื่อรวบรวมผลการวิเคราะห์ที่ได้มาประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกํากับการแพร่กระจายตัวของเมืองในนครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงรายละเอียดการ
ดําเนินการวิเคราะห์ในแต่ละข้ัน มีดังนี้ 
  2.1  การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี 
   การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีสามารถ
ทําได้หลังจากการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการวิจัยโดยการกําหนดประเภทที่ดินสําหรับการพัฒนาใน 
นครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงได้มีการแบ่งประเภทไว้ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา พื้นที่ที่สงวน
ไว้เพื่อการขยายตัวในอนาคต และพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนใน
เมือง โดยดําเนินการการวิเคราะห์จากแผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับชั้นข้อมูล ซ่ึงจะทําให้เห็นถึงสภาพปัจจุบัน
ทางกายภาพโดยรวมของนครสุราษฎร์ธานี แล้วทําการแบ่งตามประเภทที่ดินสําหรับการพัฒนาที่ได้กําหนด
ไว้ในตอนต้น โดยแบ่งพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวในอนาคต และพื้นที่ที่สงวน
รักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมืองตามหลักการวางผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด
ในแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์และความสําคัญในการ
พัฒนา จึงสามารถวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในแต่ละประเภทได้ ซ่ึงการ
วิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนานี้มีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้การเสนอแนะการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี
ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
  2.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผงัเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
   เม่ือทําการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี
แล้ว ทําให้ทราบถึงความสําคัญในการพัฒนาพื้นที่และการอนุรักษ์พื้นที่ในแต่ละบริเวณ จากนั้นจึงนําแผนที่ที่
ได้จากการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยการซ้อนทับกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) เพื่อให้ทราบว่า 
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ที่จัดทําข้ึนนั้นสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของนคร 
สุราษฎร์ธานีหรือไม่ มีบริเวณใดบ้างที่มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกัน  

 
3. ข้อสังเกตและปญัหาที่เกดิขึน้ในระหว่างดําเนินการ 
  การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อสังเกตและปัญหาในระหว่างการดําเนินการ ทั้งในช่วง 
การดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานและการดําเนินการวิเคราะห์อยู่บ้าง ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  3.1  ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในระหว่างดาํเนินการ 
    3.1.1 พื้นที่ภายในตัวเมืองของนครสุราษฎร์ธานียังมีพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์
เหลืออยู่ แต่กลับมีการแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่รอบนอกตัวเมืองแทน โดยเฉพาะศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ย่านเศรษฐกิจซ่ึงเป็นย่านเมืองเก่าของนครสุราษฎร์ธานีเร่ิมซบเซาลง  
    3.1.2 พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่คนในเมืองลดน้อยลง กล่าวคือ จาก 
การดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานโดยการสํารวจพื้นที่เพื่อทําการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันให้มากยิ่งข้ึนนั้น ทําให้มีข้อสังเกตเห็นว่าในนครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ในส่วนของ
เกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมืองลดน้อยลง ได้แก่ สวนมะพร้าว และนากุ้ง แต่เปลี่ยนสภาพเป็น
พื้นที่สําหรับการตั้งถ่ินฐานอาคารและการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มากยิ่งข้ึน ซ่ึงตาม
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หลักการของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดนั้น กําหนดว่าในเมืองหนึ่งๆ ควรมีพื้นที่สําหรับผลิตอาหารให้แก่
คนในเมืองอย่างน้อย 1 ประเภท เพื่อให้เมืองนั้นๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามขาดแคลนจากการขนส่งอาหาร
จากภายนอก 
    3.1.3 นครสุราษฎร์ธานีไม่มีพื้นที่กําจัดขยะที่เป็นหลักแหล่ง จากการดําเนินการสํารวจ
พื้นที่พบว่า นครสุราษฎร์ธานียังขาดแคลนพื้นที่กําจัดขยะ แต่เนื่องจากนครสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองใหญ่ 
(อันดับที่ 8 ของประเทศ) และมีจํานวนประชากรเป็นจํานวนมาก ซ่ึงก่อให้เกิดของเสียเป็นจํานวนมากในแต่
ละวัน ดังนั้นจึงควรมีแหล่งกําจัดขยะเป็นหลักแหล่ง 
    3.1.4 แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ดึงดูดใจในนครสุราษฎร์ธานียังมีอยู่น้อยและไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าที่ควร เช่น ศาสนสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ซ่ึงตามหลักการของแนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาดกําหนดไว้ว่าควรมีแหล่งดึงดูดใจภายในเมืองเพื่อดึงดูดให้คนนิยมใช้การเดินและจักรยาน
มากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
  3.2  ปัญหาที่เกดิขึ้นในระหว่างดําเนินการ 
    3.2.1 ไม่มีเคร่ืองมือในการวัดค่าพิกัดพื้นที่ในการสํารวจ ซ่ึงทําให้การปรับปรุงข้อมูลใหม่
อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามสภาพพื้นที่จริงมากนัก ทําให้การนําเข้าข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีความคลาดเคลื่อนตามไปด้วย 
    3.2.2 การสํารวจในบางข้อมูลจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือเฉพาะทางโดยเฉพาะ เช่น ข้อมูลชั้น
ความสูง ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ ข้อมูลพิกัดของพื้นที่ เป็นต้น ทําให้ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในบาง
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามสภาพปัจจุบัน 
    3.2.3 ในบางพื้นที่ไม่สามารถสํารวจได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเส้นทาง 
การเข้าถึง หรือเข้าถึงได้ยาก จึงไม่สามารถเดินทางเข้าไปสํารวจได้ 
    3.2.4 ในขณะสํารวจพื้นที่จะไม่สามารถทราบได้ทั้งหมดว่าพื้นที่นั้นๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ใด ซ่ึงอาจต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
ทราบรายละเอียดที่มากข้ึน และส่งผลให้การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนคร 
สุราษฎร์ธานีมีความแม่นยํามากข้ึน 
    3.2.5 เวลาในการสํารวจมีน้อย ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงเวลาที่ดําเนินการสํารวจ
พื้นที่มีฝนตกหนัก และไม่สามารถคาดการณ์สภาพอากาศได้ จึงเป็นอุปสรรคในการสํารวจ ทําให้ไม่สามารถ
สํารวจข้อมูลโดยละเอียดได้มากนัก 
    
4. ผลที่ไดจ้ากการดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนฐาน 
   การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานทั้งจากข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและการสํารวจภาคสนาม ทําให้สามารถนํา
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ไปเข้าบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อนําไปสู่การซ้อนทับชั้นข้อมูลและการวิเคราะห์ผลต่อไป  
   ผลที่ได้จากการดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานนั้น ได้แบ่งชั้นข้อมูลเป็น 4 
ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึง
ปัจจัยในด้านความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์การตั้งถ่ินฐาน
ในนครสุราษฎร์ธานีที่เหมาะสมและสามารถจําแนกประเภทของพื้นที่ในนครสุราษฎร์ธานีได้ในข้ันตอนต่อไป 
โดยแต่ละปัจจัยมีชั้นข้อมูล ดังนี้ 
 



 

 

   4.1  ปัจจัยด้านกายภาพ 
   ปัจจัยทางด้านกายภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน
   4.1.1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ
    สิ่งแวดล้อม
สามารถแบ่งออกเป็น 6 ชั้นข้อมูลด้วยกัน ได้แก่
       4.1.1.1
   
บริเวณ ได้แก่ พื้นที่บริเวณแน
การพัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยงในการเกิดดินถล่มได้ ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในนคร
สุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันประมาณร้อยละ 
  4.1.1.2
   
บริเวณด้วยกัน ได้แก่ บริเวณ
ถ.วัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย บริเวณ
เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมขัง 

ภาพที่ 26 ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
 และพื้นทีลุ่่ม) 

  4.1.1.3
   
อุทกภัยและน้ําท่วมขัง จากชั้นข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําในนครสุราษฎร์ธานี จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่เรียกว่า 

 

 

ปัจจัยด้านกายภาพ (physical factors) 
ปัจจัยทางด้านกายภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมตาม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน 
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ(natural environment) 
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ชั้นข้อมูลด้วยกัน ได้แก่ 
4.1.1.1 พื้นที่ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 25  
 พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 25 ในนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่

บริเวณ ได้แก่ พื้นที่บริเวณแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน
การพัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยงในการเกิดดินถล่มได้ ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในนคร
สุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันประมาณร้อยละ 0-5 ซ่ึงสามารถพัฒนาในพื้นที่เหล่านี้ได้

4.1.1.2 พื้นที่ลุ่ม  
 การเก็บชั้นข้อมูลพื้นที่ลุ่มในนครสุราษฎร์ธานี พบว่า มีพื้นที่ลุ่มทั้งหมด 

บริเวณด้วยกัน ได้แก่ บริเวณหมู่บ้านเจริญวรรณ 3 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง บริเวณ
บริเวณชุมชนบางกุ้ง ต.บางกุ้ง และบริเวณวัดบ้านใหม่พัฒนา ต

เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมขัง 

ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ(พื้นที่ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 

4.1.1.3 พื้นที่ชุ่มน้ํา 
 พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิด

อุทกภัยและน้ําท่วมขัง จากชั้นข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําในนครสุราษฎร์ธานี จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่เรียกว่า 
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ประเภทด้วยกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมตาม

สภาพปัจจุบันในนครสุราษฎร์ธานี 

ในนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่เพียง 1 
มะขามเตี้ย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใน

การพัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยงในการเกิดดินถล่มได้ ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในนคร 
ซ่ึงสามารถพัฒนาในพื้นที่เหล่านี้ได ้

การเก็บชั้นข้อมูลพื้นที่ลุ่มในนครสุราษฎร์ธานี พบว่า มีพื้นที่ลุ่มทั้งหมด 4 
กุ้ง บริเวณชุมชนวัดโพธาวาส ริม

วัดบ้านใหม่พัฒนา ต.ขุนทะเล ซ่ึงพื้นที่
เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมขัง  

 
พื้นที่ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 25  

พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยและน้ําท่วมขัง จากชั้นข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําในนครสุราษฎร์ธานี จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่เรียกว่า 



 

 

“ในบาง” ซ่ึงประกอบไปด้วย ต
เป็นพื้นที่ที่มีคลองไหลผ่านไปยังอ่าวไทยเป็นจํานวนมาก
บึงขุนทะเล ต.ขุนทะเล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ถูกขนาบด้วยคลองบ้านใหม่และคลองมะขามเตี้ยที่เชื่อมต่อมาจาก
แม่น้ําตาปี พื้นที่เหล่านี้จึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่ไม่เหมาะแก่การพัฒนา
  4.1.1.4
   
ความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนา 
อย่างยิ่ง พื้นที่เหล่านี้ ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ต
(บางส่วน) ต.วัดประดู่ ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยใน ต

ภาพที่ 27 ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

  4.1.1.5
   
ความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนา 
อย่างยิ่ง เช่นเดียวกับชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ 
คลองฉนาก และเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ต
  4.1.1.6
   
โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า 
น้อย ) หรือพื้นที่ทางตอนเหนือของนครสุราษฎร์ธานี มีแม่น้ําสายหลักที่มีความสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ แม่น้ําตาปี นอกจากนี้ยังมี คลองท่าทอง คลองมะขามเตี้ย และบึงขุนทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําจืดและมี
ความสําคัญทางระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย

 

 

ซ่ึงประกอบไปด้วย ต.บางใบไม้ ต.บางไทร ต.บางชนะ ต.บางโพธิ์ ต.คลองฉนาก และ
ที่มีคลองไหลผ่านไปยังอ่าวไทยเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงบริเวณที่เรียกว่า “ภูธร 

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ถูกขนาบด้วยคลองบ้านใหม่และคลองมะขามเตี้ยที่เชื่อมต่อมาจาก
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่ไม่เหมาะแก่การพัฒนา  
4.1.1.4 พื้นที่ปา่ไม้ 
 ชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ เป็นชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีความสําคัญในการวิเคราะห์

ความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนา โดยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้และไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา
อย่างยิ่ง พื้นที่เหล่านี้ ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย ป่าวัดประดู่ ต

วัดประดู่ ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยใน ต.บางชนะ และ ต.คลองฉนา

ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ(พื้นที่ชุ่มน้ําและพื้นที่ปา่ไม้

4.1.1.5 พื้นที่อนุรักษ ์
 ชั้นข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ไม้ เป็นชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีความสําคัญในการวิเคราะห์

ความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนา โดยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้และไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา
เช่นเดียวกับชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยใน ต

และเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย 
4.1.1.6 แหล่งน้ํา  
 นครสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่ มีแม่น้ํา ลําคลอง ไหลผ่านหลายสาย 

โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า “ในบาง” (ต.บางใบไม้ ต.บางไทร ต.บางชนะ ต.บางโพธิ์ ต.
หรือพื้นที่ทางตอนเหนือของนครสุราษฎร์ธานี มีแม่น้ําสายหลักที่มีความสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
แม่น้ําตาปี นอกจากนี้ยังมี คลองท่าทอง คลองมะขามเตี้ย และบึงขุนทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําจืดและมี

ความสําคัญทางระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย 
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งฉนาก และ ต.คลองน้อย เนื่องจาก
ภูธร 8” ต.มะขามเตี้ย และ 

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ถูกขนาบด้วยคลองบ้านใหม่และคลองมะขามเตี้ยที่เชื่อมต่อมาจาก 

ชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ เป็นชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีความสําคัญในการวิเคราะห์ 
โดยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้และไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา

มะขามเตี้ย ป่าวัดประดู่ ต.วัดประดู่ ป่าเขาพลู 
คลองฉนาก 

 
พื้นที่ชุ่มน้ําและพื้นที่ปา่ไม้) 

ไม้ เป็นชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีความสําคัญในการวิเคราะห์ 
โดยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้และไม่เหมาะสมแก่การพัฒนา

ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยใน ต.บางชนะ และ ต.

ร์ธานีเป็นพื้นที่ที่ มีแม่น้ํา ลําคลอง ไหลผ่านหลายสาย 
.คลองฉนาก และ ต.คลอง

หรือพื้นที่ทางตอนเหนือของนครสุราษฎร์ธานี มีแม่น้ําสายหลักที่มีความสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
แม่น้ําตาปี นอกจากนี้ยังมี คลองท่าทอง คลองมะขามเตี้ย และบึงขุนทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําจืดและมี



 

 

ภาพที่ 28 ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

  เม่ือนําแต่ละปัจจัยในด้านกายภาพ 
ทําให้เห็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก
ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยด้านกายภาพ 
เรียกว่า “ในบาง” ที่ประกอบด้วย 
หรือด้านเหนือของแม่น้ําตาปี รวมทั้งบริเวณที่เรียกว่า 
ท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในระยะ 
(พ.ศ.2567-2577) เนื่องจากควรพัฒนาในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอย่างเต็มที่ก่อนจึงจะสามารถพัฒนา
ในบริเวณเหล่านี้ได้  
 
 

 

 

ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ(พื้นที่อนุรักษ์และแหล่งน้ํา

เม่ือนําแต่ละปัจจัยในด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ทําให้เห็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก

ในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ) โดยจะเห็นได้ว่า พื้นที่บริเวณที่
ที่ประกอบด้วย ต.บางใบไม้ ต.บางไทร ต.บางชนะ ต.บางโพธิ์ ต.คลองฉนาก และ ต

ด้านเหนือของแม่น้ําตาปี รวมทั้งบริเวณที่เรียกว่า “ภูธร 8” ต.มะขามเตี้ย และเขตป่าสงวนแห่งชาติเขา
มะขามเตี้ย เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในระยะ 

เนื่องจากควรพัฒนาในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอย่างเต็มที่ก่อนจึงจะสามารถพัฒนา
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พื้นที่อนุรักษ์และแหล่งน้ํา) 

ตามธรรมชาติ) มาซ้อนทับกัน จะ
ทําให้เห็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 29 

โดยจะเห็นได้ว่า พื้นที่บริเวณที่
คลองฉนาก และ ต.คลองน้อย 

มะขามเตี้ย และเขตป่าสงวนแห่งชาติเขา
มะขามเตี้ย เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในระยะ 10-20 ปีข้างหน้านี้ 

เนื่องจากควรพัฒนาในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอย่างเต็มที่ก่อนจึงจะสามารถพัฒนา
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ภาพที่ 29 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ) 



 

 

             4.1.2 สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างข้ึน 
   สิ่งแวดล้อม
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชั้นข้อมูลด้วยกัน ได้แก่
  4.1.2.1
   
ธานี พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
โดยเฉพาะริม ถนนหน้าเมือง
มะขามเตี้ย) ถนนศรีวิชัย (ต.
ต.มะขามเตี้ย อีกด้วย ซ่ึงบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนี้ มีความเหมาะสม
อย่างมากในการจัดอยู่ในพื้นที่พัฒนา 
  4.1.2.2
   
พืชเกษตรกรรมเกือบทั้งหมดของพื้นที่ 
เศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง 
 

ภาพที่ 30 ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมที่มนุษยส์
  เกษตรกรรม) 

       4.1.2.3
   
สวนสาธารณะเกาะลําพู สวนสาธารณะศรีตาปี สวนสาธารณะสวนหลวง
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรแก่การเก็บรักษาไว้ไม่ให้เกิดการพัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยในการพักผ่อน

 

 

สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างข้ึน (built environment) 
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึนที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ชั้นข้อมูลด้วยกัน ได้แก่ 
4.1.2.1 การตั้งถ่ินฐานอาคาร 
 การเก็บชั้นข้อมูลการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างในนครสุราษฎร์

พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
โดยเฉพาะริม ถนนหน้าเมือง (ต.ตลาด) ถนนตลาดใหม่ (ต.ตลาด) ถนนชนเกษม (ต.ตลาด

.มะขามเตี้ย) นอกจากนี้ยังมีการตั้งถ่ินฐานอยู่เป็นจํานวนมากใ
มะขามเตี้ย อีกด้วย ซ่ึงบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนี้ มีความเหมาะสม

อย่างมากในการจัดอยู่ในพื้นที่พัฒนา  
4.1.2.2 พื้นที่เกษตรกรรม 
 พื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในนครสุราษฎร์ธานี มีการเพาะปลูก

พืชเกษตรกรรมเกือบทั้งหมดของพื้นที่ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรมีการกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชอาหารและพืช
เศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง   

ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างข้ึน (อาคารและสิง่ปลูกสร้างและพื้นที่

4.1.2.3 พื้นที่โล่งและนันทนาการ  
 พื้นที่โล่งและนันทนาการในนครสุราษฎร์ธานีมีทั้งหมด 

สวนสาธารณะเกาะลําพู สวนสาธารณะศรีตาปี สวนสาธารณะสวนหลวง ร. 9 และสนามกีฬาสุราษฎร์ธานี 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรแก่การเก็บรักษาไว้ไม่ให้เกิดการพัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยในการพักผ่อน
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สภาพปัจจุบันในนครสุราษฎร์ธานี 

การเก็บชั้นข้อมูลการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างในนครสุราษฎร์
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ตลาด) ถนนดอนนก (ต.
นอกจากนี้ยังมีการตั้งถ่ินฐานอยู่เป็นจํานวนมากในบริเวณ “ภูธร 8” 

มะขามเตี้ย อีกด้วย ซ่ึงบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนี้ มีความเหมาะสม 

พื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในนครสุราษฎร์ธานี มีการเพาะปลูก
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรมีการกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชอาหารและพืช

 
อาคารและสิง่ปลูกสร้างและพื้นที ่

พื้นที่โล่งและนันทนาการในนครสุราษฎร์ธานีมีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 
และสนามกีฬาสุราษฎร์ธานี 

ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรแก่การเก็บรักษาไว้ไม่ให้เกิดการพัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยในการพักผ่อน 
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หย่อนใจของคนในเมือง และยังสามารถใช้เป็นแนวป้องกันการรุกล้ําของพื้นที่เมืองไม่ให้เกิดการพัฒนาใน
พื้นที่ชนบทได้    
        4.1.2.4 ถนน 
    ถนนสายสําคัญในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4231 ซ่ึงเป็นถนนสายหลักรอบพื้นที่เมือง สามารถใช้เป็นแนวกันชน (buffer zone) 
ในการป้องกันการพัฒนาของเมืองไปยังพื้นที่ชนบทได้ นอกจากนี้ ยังมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 ถนน
ตลาดล่าง ถนนศรีตาปี ถนนบ้านดอน ถนนตลาดใหม่ และถนนศรีวิชัยที่ยังเป็นถนนสายหลักที่สําคัญภายในเมือง
อีกด้วย ซ่ึงถนนเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนา เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่ช่วยเอ้ือหรือสนับสนุนให้พื้นที่เมืองเกิดการพัฒนาข้ึน 
 

 
ภาพที่ 31 ปัจจัยดา้นกายภาพ ประเภทสิ่งแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างข้ึน (พื้นที่โล่งและนนัทนาการ และถนน) 

  เม่ือนําแต่ละปัจจัยในด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน) มาซ้อนทับกัน 
จะทําให้เห็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้จากภาพที่  
32 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน) โดยจะเห็นได้ว่า พื้นที่
บริเวณภายในเมืองปัจจุบันที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4231 
ล้อมรอบ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้มีความหนาแน่นมากยิ่งข้ึนเป็นลําดับแรก  
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ภาพที่ 32 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน) 
 



 

 

 4.2  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
       4.2.1 พื้นที่เพาะปลูกยางพารา
   การเก็บชั้นข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกยางพารา พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่
น้ําตาปีเป็นพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณ
ต.มะขามเตี้ย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรมีการกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง  
       4.2.2 พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว
   พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว ส่วนใหญ่จะมีการเพาะปลูกอยู่ในบริเวณทาง
ตอนเหนือของแม่น้ําตาปี ได้แก่ ต
พื้นที่ที่ควรมีการกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง  
  4.2.3 พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ํา
   พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในนครสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณป่าชายเลน
ริมฝั่งอ่าวไทย ในหมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ต
ใหม่ ต.บางกุ้ง โดยพื้นที่เหล่านี้ควรกําหนดไว้เป็นพื้นที่แหล่งอาหารของเมืองอย่
       4.2.4 พื้นที่พาณิชยกรรม
   พื้นที่พาณิชยกรรมในนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณย่านหน้าเมือง ถ
ใหม่ ถ.ชนเกษม ถ.หน้าเมือง ย่านดอนนก ถ
ถ.ชนเกษม ถ.ดอนนก ย่านบางกุ้ง ถ
ถ.สนามบิน ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา 
     4.2.5 พื้นที่อุตสาหกรรม
   พื้นที่อุตสาหกรรมในนครสุราษฎร์ธานี
บางกุ้ง และกระจายตามถนนสายหลัก ได้แก่ บริเวณ
หมายเลข 4231 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
บริเวณชุมชนปากน้ํา จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา

ภาพที่ 33 ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ

 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (economic factors) 
พื้นที่เพาะปลูกยางพารา 
การเก็บชั้นข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกยางพารา พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่

น้ําตาปีเป็นพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณ ต.ขุนทะเล ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ต.วัดประดู่
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรมีการกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง  

พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว 
พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว ส่วนใหญ่จะมีการเพาะปลูกอยู่ในบริเวณทาง

ตอนเหนือของแม่น้ําตาปี ได้แก่ ต.บางโพธิ์ ต.บางไทร ต.บางใบไม้ ต.บางชนะ (บางส่วน) และ ต
การกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง  

พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ํา 
พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในนครสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณป่าชายเลน
บ้านคลองสุข ต.บางชนะ หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ต.คลองฉนาก และชุมชนท่าทอง

บางกุ้ง โดยพื้นที่เหล่านี้ควรกําหนดไว้เป็นพื้นที่แหล่งอาหารของเมืองอยา่งเป็นหลักแหล่ง
พื้นที่พาณิชยกรรม 
พื้นที่พาณิชยกรรมในนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณย่านหน้าเมือง ถ

หน้าเมือง ย่านดอนนก ถ.ดอนนก ย่านโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ถ.ศรีวิชัย 
ดอนนก ย่านบางกุ้ง ถ.กาญจนวิถี และย่านท่ากูบ-วัดประดู่ ถ.ศรีวิชัย ถ.ธราธิบดี ถ

สนามบิน ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา  
พื้นที่อุตสาหกรรม 
พื้นที่อุตสาหกรรมในนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณชุมชนปากน้ํา

บางกุ้ง และกระจายตามถนนสายหลัก ได้แก่ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 ซ่ึงพื้นที่ที่มีการตั้งอุตสาหกรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะ

บริเวณชุมชนปากน้ํา จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา   

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ (พื้นที่เพาะปลูกยางพาราและพืน้ที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามัน

108 

การเก็บชั้นข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกยางพารา พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนล่างของแม่
วัดประดู่ และชุมชนท่าเพชร  

ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ควรมีการกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง   

พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว ส่วนใหญ่จะมีการเพาะปลูกอยู่ในบริเวณทาง
และ ต.คลองน้อย ซ่ึงเป็น

การกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง   

พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในนครสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณป่าชายเลน
คลองฉนาก และชุมชนท่าทอง
างเป็นหลักแหล่ง 

พื้นที่พาณิชยกรรมในนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณย่านหน้าเมือง ถ.ตลาด
ศรีวิชัย ย่านสี่แยกแสงเพชร 
ธราธิบดี ถ.เลี่ยงเมือง และ 

ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณชุมชนปากน้ํา ต.
401 ทางหลวงแผ่นดิน

ซ่ึงพื้นที่ที่มีการตั้งอุตสาหกรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะ

 
พื้นที่เพาะปลูกยางพาราและพืน้ที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามัน) 
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ภาพที่ 34 ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ (พื้นที่เพาะเลี้ยงสตัว์น้าํ และพืน้ที่พาณิชยกรรม) 

 
ภาพที่ 35 ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ (พื้นที่อุตสาหกรรม) 

  เม่ือนําแต่ละปัจจัยในด้านเศรษฐกิจมาซ้อนทับกัน จะทําให้เห็นพื้นที่ที่ เหมาะสมแก่ 
การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 36 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยเศรษฐกิจ 
โดยจะเห็นได้ว่า พื้นที่บริเวณต.ขุนทะเล ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ต.วัดประดู่ ชุมชนท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย ต.บางโพธิ์ ต.บาง
ไทร ต.บางใบไม้ ต.บางชนะ (บางส่วน) ต.คลองน้อย และ ต.คลองฉนาก และชุมชนท่าทองใหม่ ต.บางกุ้ง เป็นพื้นที่ที่
ควรกําหนดไว้เพื่อเพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจของเมืองอย่างเป็นหลักแหล่ง ส่วนบริเวณย่านหน้า
เมือง ย่านดอนนก ย่านโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ย่านสี่แยกแสงเพชร ย่านบางกุ้ง และย่านท่ากูบ-วัดประดู่ บริเวณทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 401 4231 และ 4079 เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การพัฒนา 
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ภาพที่ 36 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
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  4.3  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural factors) 
       4.3.1  ศาสนสถาน ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์  
   ชั้นข้อมูลด้านศาสนสถาน พบว่า กระจายอยู่ทั่วทุกตําบลของนครสุราษฎร์ธานี 
ประกอบไปด้วย วัด จํานวน 37 แห่ง สํานักสงฆ์ จํานวน 3 แห่ง มัสยิด จํานวน 4 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 
จํานวน 8 แห่ง ซ่ึงศาสนสถานเหล่านี้ควรได้รับการดูแล รักษา และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มีการทําลาย หรือมีการ
พัฒนามารบกวนพื้นที่เหล่านี้ 
        4.3.2  ย่านเมืองเก่าของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
    ย่านเมืองเก่าของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ริมแม่น้ําตาปี บริเวณชุมชนตลาด
ท่าเรือ และชุมชนตลาดล่าง ต.ตลาด ซ่ึงย่านเมืองเก่านี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มี 
การทําลาย เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐานในช่วงแรกของเมือง และ
ยังมีอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้ยังสามารถพัฒนาได้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์ 

 
ภาพที่ 37 ปัจจัยดา้นสังคมและวัฒนธรรม (ศาสนสถานและพืน้ที่เมืองเก่า) 

    4.3.3  บริเวณและอาคารที่มีความสาํคัญทางดา้นประวัติศาสตร์ 
    อาคารที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของนครสุราษฎร์ธานีมีจํานวนน้อย
มาก ได้แก่ กลุ่มอาคารขุนเศรษฐภักดี ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และควรได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรมไว้ 
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ภาพที่ 38 ปัจจัยดา้นสังคมและวัฒนธรรม (บริเวณและอาคารประวัติศาสตร์) 

  เม่ือนําแต่ละปัจจัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมาซ้อนทับกัน จะทําให้เห็นพื้นที่ที่
เหมาะสมแก่การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 39 ผลการซ้อนทับชั้น
ข้อมูลในปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยจะเห็นได้ว่า พื้นที่ที่เป็นศาสนสถาน บริเวณชุมชนตลาดท่าเรือ 
ชุมชนตลาดล่าง ต.ตลาด และกลุ่มอาคารขุนเศรษฐภักดี ต.ตลาด เป็นพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รักษาไว้ 
แต่ยังสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่การค้าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองได้ 
 

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมตะวันตก 



113 
 

 

  

 
 

ภาพที่ 39 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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  4.4  ปัจจัยด้านความเสี่ยงภัย (risk factors)  
   4.4.1 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย 
    พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่เรียกว่า “ในบาง” ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ต.บางใบไม้ ต.บางไทร ต.บางชนะ ต.บางโพธิ์ ต.คลองฉนาก และ ต.คลองน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่
เชื่อมต่อกับคลองพุมดวง อ.พุนพิน ซ่ึงเป็นจุดศูนย์รวมของแม่น้ําหลายสายไหลบรรจบกันในจุดนี้ ดังนั้น เม่ือถึงฤดู
ฝนหรือฤดูน้ําหลาก พื้นที่เหล่านี้จึงได้รับผลกระทบเป็นลําดับแรก จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการพัฒนา 
   4.4.2  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะของแหล่งน้ํา 
    พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะของแหล่งน้ํา เป็นอีกชั้นข้อมูลหนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมแก่การพัฒนา ซ่ึงจากการเก็บชั้นข้อมูลในนครสุราษฎร์ธานี พบว่า พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัด
เซาะของแหล่งน้ํา ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ําตาปี คลองมะขามเตี้ย คลองบางไทร คลองริว และคลอง
ฉนากตลอดทั้งสาย และคลองท่าทอง (บางส่วน) 

 
ภาพที่ 40 ปัจจัยดา้นความเสี่ยงภัย (พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะของ 
  แหล่งน้ํา) 

  เม่ือนําแต่ละปัจจัยในด้านความเสี่ยงภัย มาซ้อนทับกัน จะทําให้เห็นพื้นที่ที่เหมาะสม
แก่การพัฒนาและไม่เหมาะสมแก่การพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นได้จากภาพที่  41 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัย
ด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ) โดยจะเห็นได้ว่า พื้นที่บริเวณที่เรียกว่า “ในบาง” ที่ประกอบด้วย ต.บาง
ใบไม้ ต.บางไทร ต.บางชนะ ต.บางโพธิ์ ต.คลองฉนาก และ ต.คลองน้อย โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ําตาปี คลอง
มะขามเตี้ย คลองบางไทร คลองริว และคลองฉนากตลอดทั้งสาย และคลองท่าทอง (บางส่วน) เป็นพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในระยะ 10-20 ปีข้างหน้านี้ (พ.ศ.2567-2577) เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่ทําให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นได้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนา
อย่างเต็มที่ก่อนจึงจะสามารถพัฒนาในบริเวณเหล่านี้ได้ 
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ภาพที่ 41 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยด้านความเสี่ยงภัย 
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 นอกจากการซ้อนทับชั้นข้อมูลในปัจจัยแต่ละด้านแล้ว ยังมีการนําชั้นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงการแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่รอบนอกมาซ้อนทับกันด้วย โดยในที่นี้จะใช้ชั้นข้อมูลป่าไม้
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นชั้นข้อมูลที่เสี่ยงต่อการรุกล้ําของพื้นที่เมือง และชั้นข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมและชั้น
ข้อมูลการตั้งถ่ินฐานอาคารมาซ้อนทับ เพื่อสามารถวิเคราะห์การแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่ป่าไม้
ได้ 
 การซ้อนทับระหว่างชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ) 
และชั้นข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน) จะเห็นได้ว่า บริเวณ
โดยรอบพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมล้อมรอบ ซ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดการรุกล้ําพื้นที่ป่าไม้มากข้ึนในอนาคต 
หากไม่มีการตระหนักและกําหนดแนวทางในการควบคุมการพัฒนา หรือกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เข้มงวด (ภาพที่ 42) 

 
ภาพที่ 42 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้กับชั้นข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม 
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 ส่วนการซ้อนทับระหว่างชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ) และชั้นข้อมูลการตั้งถ่ินฐานอาคาร ในปัจจัยด้านกายภาพ (สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน) จะเห็น
ได้ว่า ในบางบริเวณเร่ิมมีการตั้งถ่ินฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างใกล้พื้นที่ป่าไม้หนาแน่นมากยิ่งข้ึน ซ่ึง 
ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนล่างของแม่น้ําตาปี ได้แก่ บริเวณหมู่บ้านเมืองทองบางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย บริเวณ
ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ต.วัดประดู่ ซ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดการรุกล้ําพื้นที่ป่าไม้มากข้ึนในอนาคต หากไม่มีการ
ตระหนักและกําหนดแนวทางในการควบคุมการพัฒนา หรือกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มงวด
เช่นเดียวกับการป้องกันการแพร่กระจายของพื้นที่เกษตรกรรม  (ภาพที่ 43) 

 
ภาพที่ 43 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้กับชั้นข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
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ภาพที่ 44 ผลการซ้อนทบัชัน้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์การตั้งถ่ินฐานของนครสุราษฎร์ธาน ี



 

 

แผนที่ที่ 24 ผลการซ้อนทับชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

 

 

การซ้อนทับชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัด้านกายภาพของนครสุราษฎร์ธานี
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ของนครสุราษฎร์ธาน ี
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5. ผลที่ไดจ้ากการดําเนินการวิเคราะห์ 
  ผลที่ได้จากการดําเนินการวิเคราะห์เป็นผลที่มาจากการดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําข้อมูล
พื้นฐานและนําไปสู่การประมวลผลซ้อนทับชั้นข้อมูลและการดําเนินการวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถแบ่ง 
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ข้ันตอนด้วยกัน ได้แก่ การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนา
ในนครสุราษฎร์ธานี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการซ้อนทับกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังที่ 3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1  การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี 
   การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีนั้น เป็น 
การวิเคราะห์จากการซ้อนชั้นข้อมูลปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านความเสี่ยงภัยในนครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ังนี้จะจําแนก
พื้นที่เป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
และพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง เพื่อให้ง่ายและชัดเจนต่อ
การนําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีในข้ันตอนต่อไป โดยการวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของพื้นที่แต่ละประเภทจะใช้เกณฑ์ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ความสําคัญในการพัฒนา และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์และจําแนกประเภทพื้นที่ตามแนวคิดการ
เติบโตอย่างชาญฉลาดแล้วจะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการพัฒนาใน
อนาคต และพื้นที่ที่ไม่ควรมีการพัฒนาแต่ควรส่งเสริมให้มีการสงวนรักษาพื้นที่นั้นไว้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวและ
เป็นแหล่งอาหารของเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1.1 พ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนา 
   พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา เป็นพื้นที่ภายในเมืองที่อนุญาตให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
เพื่อเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ศูนย์ราชการ หรือเป็นศูนย์กลางของเมือง และเป็นพื้นที่ลําดับแรกที่เหมาะสมแก่ 
การพัฒนามากที่สุด โดยตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดจะเน้นให้พื้นที่บริเวณนี้ มีความกระชับ  
มีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพในแนวดิ่ง สามารถสร้างอาคารสูงเพื่อรองรับ 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและประชากร รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายตัวของเมืองไปยังพื้นที่
ชานเมืองด้วย นอกจากนี้ ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดยังมุ่งเน้นให้เกิดการเติมเต็มพื้นที่ว่างภายในเมือง
ให้เกิดการพัฒนา โดยใช้วิธีการเติมเต็มที่ว่างภายในเมือง (urban infill development) เพื่อให้พื้นที่ภายในเมือง 
มีการใช้ประโยชน์และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทําให้เมืองมีชีวิตชีวา ซ่ึงเป็นการดึงดูดประชาชนจากภายนอก 
เข้ามาใช้พื้นที่ภายในเมืองได้มากข้ึนด้วย 
   สภาพปัจจุบันในนครสุราษฎร์ธานีที่เห็นได้จากการซ้อนทับชั้นข้อมูลที่ผ่านมา
ข้างต้นนั้น ทําให้สามารถจําแนกเป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาได้ ซ่ึงพื้นที่จัดอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนานั้น
ต้องเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะความเป็นเมือง มีการตั้งถ่ินฐานอาคารเป็นจํานวนมาก มีการดําเนินกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจที่หลากหลาย และไม่มีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ หรืออนุรักษ์ โดยใน
แผนที่ที่ 25 พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา ที่ซ้อนทับได้จะเห็นได้ว่า บริเวณพื้นที่เมืองในปัจจุบัน ได้แก่ ตําบล
มะขามเตี้ย ตําบลตลาด และตําบลบางกุ้ง ซ่ึงมีถนนสายหลักของเมืองล้อมรอบ และเป็นพื้นที่จุดตัดขอบถนน
สายหลักที่มาบรรจบกัน ได้แก่ หลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4079 ถนนตลาดล่างถนนศรีตาปี ถนนบ้านดอน ถนนตลาดใหม่ และถนนศรีวิชัย รวมไป
ถึงพื้นที่บริเวณสถานที่สําคัญในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซ่ึงในปัจจุบันเร่ิมมีการพัฒนาเป็นศูนย์ชุมชนรองของเมือง เช่น มีการ
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พัฒนาของย่านที่อยู่อาศัย ย่านพาณิชยกรรม เป็นต้น เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงกว่าพื้นที่อ่ืนๆ ในนคร 
สุราษฎร์ธานี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย และมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนมาก 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าสามารถก่อให้เกิดการพัฒนามากข้ึนในอนาคต ดังนั้น จึงกําหนดให้พื้นที่เหล่านี้จัด
อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา 

 

ภาพที่ 45 พื้นที่สง่เสริมการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 



 

 

แผนที่ที่ 25 พื้นที่ส่งเสริมการพฒันา

 

 

พื้นที่ส่งเสริมการพฒันาในนครสุราษฎร์ธาน ี
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  5.1.2 พ้ืนที่ที่สงวนไว้เพ่ือการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   พื้นที่ที่สงวนไว้ เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต เป็นพื้นที่ที่สามารถ 
มีการพัฒนาได้แต่ไม่สูงมากนัก ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชนบทและยังคงมีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้าง แต่มี
แนวโน้มว่าจะเกิดการพัฒนาในอนาคต ซ่ึงพื้นทีนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาในลําดับถัดมาจากพื้นที่
ส่งเสริมการพัฒนา  โดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตจะเป็นพื้นที่บริเวณ 
ชานเมืองหรือเป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เมืองในปัจจุบัน ซ่ึงพื้นที่ในส่วนนี้จะสงวนการพัฒนาไว้เพื่อเป็น 
การรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะมีเพิ่มข้ึนในอนาคตหลังจากที่พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนามีการพัฒนา 
อย่างหนาแน่นมากแล้ว นอกจากนี้ พื้นที่ในส่วนนี้จะกําหนดเป็นพื้นที่สีเขียวและสามารถจัดทําเป็นพื้นที่โล่ง
และนันทนาการภายในเมืองได้อีกด้วย 
   การจําแนกประเภทพื้นที่ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้
เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตนี้ จากแผนที่ที่ 26 พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตจะ
เห็นได้ว่า พื้นที่ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองในปัจจุบันเร่ิมมีการตั้งถ่ินฐานมากข้ึน แต่ยังไม่มีความหนาแน่น 
มากนัก โดยยังคงมีที่ว่าง พื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่เกษตรกรรมปะปนอยู่ ดังนั้น จึงพิจารณาและวิเคราะห์ให้
พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการสงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ 
รอบนอกของพื้นที่เมืองเดิม (ที่กําหนดไว้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา) และจะอยู่ตามถนนสายหลักของเมือง 
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079 
กล่าวคือ บริเวณภูธร 8 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณบ้านนิคม โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล บริเวณ
หมู่บ้านศรีประดู่ หมู่บ้านอยู่เจริญ หมู่บ้านกรีนวิลล์ หมู่ 3 ตําบลวัดประดู่ บริเวณบ้านบางโพธิ์ ตําบลบางโพธิ์ 
บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ ตําบลบางไทร และชุมชนบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ 

 
ภาพที่ 46 พื้นที่ทีส่งวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตในนครสุราษฎร์ธาน ี



 

 

แผนที่ที่ 26 พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต

 

 

พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตในนครสุราษฎร์ธาน ี

124 

 

 



125 
 

 

  

  5.1.3 พ้ืนที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง 
   พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมืองเป็น
พื้นที่ที่ห้ามมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยเด็ดขาด เว้นแต่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและศูนย์การ
เรียนรู้เชิงเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาจากพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ํา และพื้นที่เกษตรกรรม
ในปัจจุบัน โดยพื้นที่เหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งอาหาร เพื่อให้เมือง
ยังคงหลงเหลือพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนในเมืองและสามารถส่งออกไปยังเมืองอ่ืนๆ ได้ นอกจากนี้ 
ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรให้แก่ประชาชนที่สนใจได้อีกด้วย 
   พื้นที่ที่พิจารณาและวิเคราะห์ให้เป็นพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อ
เป็นแหล่งอาหารของคนในเมืองนี้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูกยางพารา พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าว เป็นจํานวนมาก (ดังจะเห็น
ได้จาก แผนที่ที่ 27 พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้เพื่อการเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อาหารของเมือง) ซ่ึงพื้นที่เหล่านี้
เป็นพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทําให้เกษตรกรมีรายได้เป็น
จํานวนมาก ซ่ึงหากปล่อยให้มีการพัฒนาเกิดข้ึนก็จะทําให้พื้นที่เหล่านี้สูญหายไปอย่างที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 
นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าชายเลนที่เหมาะแก่การอนุรักษ์เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในเมืองให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ต่อไปด้วย ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางตอนบนของแม่น้ําตาปี และ
บางส่วนทางตอนใต้ของแม่น้ําตาปี ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ ในตําบลคลองฉนาก ตําบลคลองน้อย ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบล 
บางโพธิ์ บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบลขุนทะเล 

 

ภาพที่ 47 พื้นที่ทีส่งวนรักษาไว้เพื่อการเป็นพื้นทีส่ีเขียวและพื้นที่อาหารของเมืองในนครสุราษฎร์ธาน ี



 

 

แผนที่ที่ 27 พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง

 

 

พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง

126 

 
พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมืองนครสุราษฎร์ธาน ี



 

 

แผนที่ที่ 28 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นทีส่ําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี

 

 

การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นทีส่ําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี
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การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นทีส่ําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธาน ี
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  5.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
   การเปรียบเทียบระหว่างผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) และผังที่
ได้จากการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี มีความแตกต่าง
ทั้งหมด 6 บริเวณด้วยกัน (ภาพที่ 48) ได้แก่ 
    5.2.1 บริเวณด้านเหนือของนครสุราษฎร์ธานีในตําบลบางไทร โดยในผังจําแนกพื้นที่ตาม
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้มีการกําหนดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของศูนย์กลางรองในบริเวณนั้น เนื่องจากเร่ิมมีการตั้งถ่ินฐานอาคาร
เพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) กําหนดให้เป็นที่ดินประเภท
เกษตรกรรมและชนบท 
    5.2.2 บริเวณด้านเหนือของแม่น้ําตาปีในตําบลบางใบไม้ โดยผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์
ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) กําหนดให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ซ่ึงในพื้นที่
บริเวณนั้นควรกําหนดให้เป็นที่ดินประเภทเกษตรกรรมมากกว่า 
    5.2.3 บริเวณด้านตะวันออกของนครสุราษฎร์ธานีในตําบลบางกุ้ง โดยในผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) กําหนดให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงในปัจจุบันพื้นที่
บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ควรมีการอนุรักษ์และอยู่ใกล้กับบริเวณปากแม่น้ําตาปี ดังนั้น การที่
กําหนดให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นโซนอุตสาหกรรม จึงอาจทําให้พื้นที่สีเขียวที่มีความสําคัญในระบบนิเวศถูก
ทําลายลงไป 
    5.2.4 บริเวณด้านตะวันออกของนครสุราษฎร์ธานีในตําบลมะขามเตี้ย โดยผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) กําหนดให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้อย ซ่ึงในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนั้นยังมีการตั้งถ่ินฐานอาคารไม่มากเท่าที่ควร ทั้งยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่ป่าไม้บางส่วน ซ่ึงควรมีการสงวนรักษาพื้นที่สีเขียวไว้มากกว่าการอนุญาตให้มีการพัฒนา 
    5.2.5 บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 
(เซาท์เทิร์นซีบอร์ด) ในตําบลขุนทะเล ซ่ึงเป็นถนนสายหลักของนครสุราษฎร์ธานี โดยในผังจําแนกพื้นที่ตาม
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้มีการกําหนดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของศูนย์กลางรองในบริเวณนั้น 
    5.2.6  บริเวณด้านใต้ของนครสุราษฎร์ธานีในชุมชนซอยสิบ ตําบลขุนทะเล โดยในผัง
จําแนกพื้นที่ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้มีการกําหนดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของศูนย์กลางรองในบริเวณนั้น เนื่องจากเร่ิมมี
การตั้งถ่ินฐานอาคารเพิ่มมากข้ึน 
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ภาพที่ 48 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีกับผงัการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่ 
 สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธาน ี

   ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) นี้ เป็นการกําหนดผังเมืองรวมเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมือง ซ่ึงการกําหนดผังในคร้ังนี้ ได้มีการวางผังโดยใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด
เช่นเดียวกัน จึงทําให้ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้จะมีลักษณะเป็นศูนย์ชุมชนอยู่บ้าง เช่น ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมทั้งมีการขยายพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาไปยังพื้นที่
ชานเมืองเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากการคํานึงถึงการเจริญเติบโตของเมืองและประชากรในอนาคต แต่ในทาง
กลับกัน พื้นที่บริเวณใจกลางเมืองที่เป็นพื้นที่ประเภทส่งเสริมการพัฒนาในปัจจุบันนั้น ยังคงมีพื้นที่ว่างที่ยัง
ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ อยู่ รวมทั้งยังมีความหนาแน่นไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพัฒนา
ในแนวราบ ตึก อาคารส่วนใหญ่มีจํานวนชั้นไม่เกิน 3 ชั้น ซ่ึงถือว่ายังไม่สูงมากนักสําหรับพื้นที่ส่งเสริม 
การพัฒนา ดังนั้น จึงไม่ควรมีการขยายพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา เช่น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม ไปยังพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของ
คนในเมืองในช่วงระยะ 10-20 ปีนี้ เนื่องจากจะทําให้พื้นที่สีเขียวภายในเมืองลดลง ทั้งยังทําให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐเป็นไปได้ยากและเสียงบประมาณในการก่อสร้างและการดูแลรักษาเพิ่มมากข้ึนไป
อีกด้วย 
   ผังการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได้ผลการวิเคราะห์ว่า มีความสอดคล้องใน
เร่ืองของพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การส่งเสริมพัฒนา ซ่ึงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได้
กําหนดให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
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ปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าได้กําหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเมือง 
และพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณชนบทเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเช่นเดียวกับผังการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของ
พื้นที่ สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างกันในบางบริเวณ โดยในผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได้มีการเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้อยในที่ดินประเภทเกษตรกรรมและชนบทมากข้ึน ทําให้เป็นการกระจายพื้นที่เมืองในลักษณะศูนย์ชุมชน
ย่อยตามพื้นที่ชนบทในนครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดตามการวิจัย
นี้ จะเน้นการวางผังให้เมืองมีความกระชับและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาให้มากที่สุด มีระบบ
ศูนย์ชุมชนกระจายความเจริญในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อศูนย์ชุมชนต่างๆ เพื่อลด
การพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล 
 
6. สรุป 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการซ้อนทับโดยใช้วิธี 
Overlay Analysis ซ่ึงมีชั้นข้อมูล layers) ทั้งหมด 20 ชั้น และมีการวิเคราะห์ 2 ข้ันตอนด้วยกัน ได้แก่  
การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนา และการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการซ้อนทับกับผังเมือง
รวม 
  ผลการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนา สามารถจําแนกพื้นที่เป็น 3 ประเภท
ด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์และความสําคัญในการพัฒนา ซ่ึงในแต่ละพื้นที่จะมีลําดับ
ความสําคัญในข้อจํากัดการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 
   6.1 พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา เป็นพื้นที่ลําดับแรกที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ 
มากที่สุดและเหมาะสมในการวางผังพัฒนามากที่สุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ เมืองในปัจจุบัน ซ่ึงมีถนน 
สายหลักของเมืองล้อมรอบ ได้แก่ ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลตลาด และตําบลบางกุ้ง และพื้นที่บริเวณสถานที่สําคัญใน
นครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 
   6.2 พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต เป็นพื้นที่ลําดับถัดมาจากพื้นที่ส่งเสริม 
การพัฒนาที่เหมาะสมในการวางผังพัฒนา ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่รอบนอกของพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาและจะอยู่ตาม
ถนนสายหลักของเมือง ได้แก่ บริเวณภูธร 8 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณบ้านนิคม โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบล 
ขุนทะเล บริเวณหมู่บ้านศรีประดู่ หมู่บ้านอยู่เจริญ หมู่บ้านกรีนวิลล์ หมู่ 3 ตําบลวัดประดู่ บริเวณบ้านบางโพธิ์ 
ตําบลบางโพธิ์ บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ ตําบลบางไทร และชุมชนบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ 
   6.3 พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง เป็นพื้นที่ลําดับ
สุดท้ายที่จะอนุญาตให้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่ เมือง เว้นแต่สามารถพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและศูนย์ 
การเรียนรู้เชิงเกษตรและเชิงนิเวศ ซ่ึงพื้นที่ประเภทนี้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาท่าเพชร พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ในตําบลคลองฉนาก ตําบลคลองน้อย ตําบลบางชนะ ตําบล
บางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางโพธิ์ บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบลขุนทะเล 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการซ้อนทับกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีนั้น มีความแตกต่าง
ทั้งหมด 6 บริเวณด้วยกัน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไว้เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อ 
การขยายตัวของเมืองในอนาคต และพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง โดย
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีกําหนดไว้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ซ่ึงอาจเป็น 
การส่งเสริมก่อให้เกิดการกระจายตัวของเมืองได้ 
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บทที่ 6 

สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพ่ือกํากับการแพร่กระจายของมหานคร
ในภูมิภาค กรณีศึกษาบริเวณนครสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการวิจัยจนกระทั่งถึงข้ันตอนการวิ เคราะห์  
ในบทนี้จะเป็นการนําผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาสรุปและอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยและสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้แนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาดเป็นพื้นฐานในการวางผังในแต่ละด้าน ได้แก่ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังระบบขนส่งมวลชน และ
ผังโครงสร้างพื้นฐานและระบบชุมชน 
 
1. สรุปผลการวิเคราะห ์
  1.1  ผลการวิเคราะห์การหาความเหมาะสมของพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี 
   จากการดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานและการดําเนินการวิเคราะห์
ด้วยวิธีซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay Analysis) ทําให้ทราบถึงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และมีข้อสังเกต
บางประการที่สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   1. นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ภายในเมืองที่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มที่ กล่าวคือ พื้นที่ที่มี
ความเป็นเมืองในปัจจุบันยังคงมีที่ว่างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลงเหลืออยู่ แต่กลับไปพัฒนาในพื้นที่
ชานเมืองมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ อาคารในบางบริเวณก็ยังปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์อาคารหรือใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่มีการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ (การเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อการค้า) เช่น อาคารบริเวณ
ชุมชนตลาดท่าเรือ ริมแม่น้ําตาปี ทําให้พื้นที่บริเวณนั้นไม่มีสิ่งดึงดูดหรือความน่าสนใจในการเข้าไปทํา
กิจกรรมในพื้นที่    
   2. นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่งน้อย จากการจัดทําฐานข้อมูล
พื้นฐานในบทที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่งในนครสุราษฎร์ธานีเร่ิมลด
น้อยลง แต่จะมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาแทนที่ เช่น 
บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร พื้นที่สีเขียวในตําบลคลองฉนาก ตําบลคลองน้อย ตําบลบางชนะ 
ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางโพธิ์ บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบลขุนทะเล  
   3. นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึน ได้แก่ การเพาะปลูกยางพารา
และการเพาะปลูกปาล์มน้ํามัน ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้จํานวนมากให้แก่เกษตรกรในนครสุราษฎร์
ธานี ดังนั้น เกษตรกรจึงนิยมหันมาเพาะปลูกพืชเหล่านี้มากข้ึน และส่งผลให้มีการรุกล้ําพื้นที่สีเขียวและพื้นที่
ที่เป็นแหล่งอาหารภายในเมืองมากข้ึนอีกด้วย เช่น พื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านนิคม ตําบลขุนทะเล เป็นต้น 
   4. นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่แหล่งอาหารมีน้อยมากซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อประชากรภายใน
เมือง เนื่องจากประชากรในนครสุราษฎร์ธานีนิยมเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพาราและปาล์มน้ํามัน
มากกว่าการเพาะปลูกพืชอาหาร ถึงแม้ว่าในอดีตจะมีการเพาะปลูกมะพร้าวและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อ
เศรษฐกิจ เช่น การทํานากุ้งอยู่มาก ซ่ึงสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชากรในนครสุราษฎร์ธานีได้ แต่
ในปัจจุบันเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้เป็นการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพาราและปาล์มน้ํามัน 
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มากข้ึน เนื่องจากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการเพาะปลูกมะพร้าว และดูแลง่ายกว่า มีความเสี่ยงน้อย
กว่าการทํานากุ้ง เช่น บริเวณทางตอนบนของแม่น้ําตาปี (ตําบลคลองฉนาก ตําบลคลองน้อย ตําบลบางชนะ 
ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ และตําบลบางโพธิ์) 
   5. นครสุราษฎร์ธานียังไม่มีพื้นที่กําจัดขยะเป็นหลักแหล่ง ปัจจุบันในนครสุราษฎร์ธานียัง
ประสบปัญหาเร่ืองสถานที่กําจัดขยะ เนื่องจากหมดสัญญาเช่าที่ทิ้งขยะในพื้นที่เดิมกับเทศบาลตําบลวัดประดู ่
และสถานที่ใหม่ที่เทศบาลจัดซ้ือ ยังไม่มีการยินยอมให้มีการก่อสร้างพื้นที่กําจัดขยะของชาวบ้านในพื้นที่ ซ่ึง
ในปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแต่ละวันของนครสุราษฎร์ธานีมีจํานวนมาก ดังนั้น จึงควรมีพื้นที่กําจัดขยะ
อย่างเป็นหลักแหล่งภายในเมืองด้วย  
   การพัฒนาพื้นที่ตามลําดับความเหมาะสมของพื้นที่ก็มีความสําคัญในการวางแผนการพัฒนา
ชุมชนเมืองเช่นกัน ซ่ึงจากการวิเคราะห์การหาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี 
ทําให้สามารถเรียงลําดับการพัฒนาโดยจําแนกเป็น 3 ลําดับด้วยกัน ได้แก่ 
    1. พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา เป็นพื้นที่ที่ควรสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นลําดับแรก โดย
พื้นที่บริเวณนี้จะมีลักษณะความเป็นเมืองสูงกว่าพื้นที่ อ่ืนๆ สามารถใช้ประโยชน์อาคารในแนวดิ่งได้ 
อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีการกําหนดความสูงอาคารที่มากกว่าพื้นที่บริเวณอ่ืน พื้นที่ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ 
พื้นที่เมืองในปัจจุบันซ่ึงมีถนนสายหลักของเมืองล้อมรอบ และเป็นพื้นที่จุดตัดขอบถนนสายหลักที่มาบรรจบ
กัน ได้แก่ ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลตลาด และตําบลบางกุ้ง  รวมไปถึงพื้นที่บริเวณสถานที่สําคัญในนคร 
สุราษฎร์ธานี ได้แก่ บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 
    2. พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต เป็นพื้นที่บริเวณชานเมืองที่
จัดเตรียมไว้เม่ือมีการพัฒนาในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วในอนาคต จึงเป็นพื้นที่ลําดับที่ 2 ที่
เหมาะสมแก่การพัฒนา พื้นที่บริเวณเหล่านี้ ได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบนอกของพื้นที่เมืองเดิม (ที่กําหนดไว้เป็น
พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา) และจะอยู่ตามถนนสายหลักของเมือง ซ่ึงบริเวณเหล่านี้ คือ บริเวณภูธร 8 ตําบล
มะขามเตี้ย บริเวณบ้านนิคม โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล บริเวณหมู่บ้านศรีประดู่ หมู่บ้านอยู่
เจริญ หมู่บ้านกรีนวิลล์ หมู่ 3 ตําบลวัดประดู่ บริเวณบ้านบางโพธิ์ ตําบลบางโพธิ์ บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ 
ตําบลบางไทร และชุมชนบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ 
    3. พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง ซ่ึงเป็น
พื้นที่ลําดับสุดท้ายที่ยินยอมให้มีการพัฒนาในพื้นที่ ห้ามให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยเด็ดขาด เว้นแต่ 
การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทาง
สิ่งแวดล้อม และพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทาง
ตอนบนของแม่น้ําตาปี เนื่องจากยังมีพื้นที่สีเขียวและยังคงความเป็นธรรมชาติสูงกว่าพื้นที่บริเวณอ่ืนๆ ได้แก่ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ในตําบลคลองฉนาก ตําบลคลองน้อย 
ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางโพธิ์ บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบล 
ขุนทะเล 
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ภาพที่ 49 ลําดบัความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ในนครสุราษฎร์ธาน ี

  1.2  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ัง
ที่ 3) 
    การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
และผังที่ได้มาจากการวิเคราะห์การหาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี 
สามารถสรุปได้ว่า เนื่องจากการวางผังทั้ง 2 ผังนี้ เป็นการวางผังตามหลักแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด
เช่นเดียวกัน จึงทําให้การวางผังในบางบริเวณมีลักษณะใกล้เคียงและสอดคล้องกัน ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่
ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง กล่าวคือ ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์
ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) กําหนดให้เป็นพื้นที่เมืองที่สามารถพัฒนาได้สูง (การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหนาแน่นน้อย) ในขณะที่ผังการวิเคราะห์หา
ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีได้กําหนดไว้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา หรือ
ในผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได้มีการกําหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชนบท 
(การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ในขณะที่ผังการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนคร
สุราษฎร์ธานีกําหนดให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคน
ในเมืองเช่นเดียวกัน 
   อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังที่ 3) และผังที่ได้มาจากการวิเคราะห์การหาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนคร 
สุราษฎร์ธานี ยังคงมีความแตกต่างกันในบางบริเวณ ได้แก่ 
   1.2.1 บริเวณด้านเหนือของนครสุราษฎร์ธานีในตาํบลบางไทร 
   1.2.2  บริเวณด้านเหนือของแม่น้ําตาปใีนตําบลบางใบไม้ 
   1.2.3 บริเวณด้านตะวันออกของนครสุราษฎร์ธานีในตําบลบางกุ้ง 
   1.2.4  บริเวณด้านตะวันออกของนครสุราษฎร์ธานีในตําบลมะขามเตีย้ 
   1.2.5  บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 4009 ในตําบลขุนทะเล 
   1.2.6  บริเวณด้านใต้ของนครสุราษฎร์ธานีในตาํบลขุนทะเล 
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    พื้นที่ทั้ง 6 บริเวณนี้จะมีความแตกต่างกันในเร่ืองของการกําหนดประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยในส่วนของผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) มีการปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในที่ดินประเภทเกษตรกรรมและชนบทมากข้ึน จึงเป็น 
การส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่ชนบท ในขณะที่ผังที่ได้มาจากการวิเคราะห์ 
การหาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี กําหนดให้เป็นพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้
สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง และพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต เพื่อเน้นการวางผังให้เมืองมีความกระชับและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาให้มากที่สุด 
 
2. การอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี และผล 
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) มีนัยสําคัญของ
ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นดังนี้ 
   2.1 ประเด็นเก่ียวกับนครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ภายในเมืองที่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มที่ จะ
เห็นได้ว่า จากการสรุปผลการวิเคราะห์นั้น ปัจจุบันพื้นที่ภายในเมืองของนครสุราษฎร์ธานียังมีที่ดินที่ยังไม่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่มาก เช่น บริเวณหมู่ที่ 5 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณริมถนนในลึก (ตัดใหม่) หมู่ที่ 1 
และ 3 ตําบลมะขามเตี้ย เป็นต้น แต่กลับมีการพัฒนาและก่อสร้างอาคารต่างๆ บริเวณชานเมืองมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะตั้งแต่พ.ศ.2555 ที่ได้มีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า และอาคารชุด (condominium) ต่างๆ 
บริเวณชานเมือง เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อาคารชุดดีคอนโดโคโค่ อาคารชุดเดอะการ์เด้นคอนโด และ
อาคารชุดพลัสคอนโด เป็นต้น ซ่ึงทําให้ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ได้มีการพัฒนาขยายตัวไปยังพื้นที่ชานเมืองเพิ่ม
มากข้ึน ดังนั้น นโยบายของรัฐจึงควรสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาหรือพื้นที่ภายในเมืองให้
มากที่สุด ส่งเสริมการพัฒนาในแนวดิ่ง สามารถสร้างอาคารสูงได้ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนตลาดท่าเรือ ชุมชน
ตลาดบ้านดอน ตําบลตลาด และตําบลมะขามเตี้ย เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง ส่งเสริมการทํากิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดในการพัฒนาและการเข้ามาใช้พื้นที่จากบุคคลภายนอก 
   2.2 ประเด็นเก่ียวกับนครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่งน้อย โดยพื้นที่
เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์ มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศวิทยา ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของ
ดิน ป้องกันการเกิดอุทกภัย ช่วยลดอุณหภูมิของเมือง ที่เกิดจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน หรือเกาะ 
ความร้อนเมือง (urban heat island effect) และยังมีประโยชน์ในเร่ืองของการนันทนาการ พักผ่อนหย่อน
ใจอีกด้วย จะเห็นได้ว่า พื้นที่เหล่านี้ ซ่ึงได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย ป่าวัดประดู่ ตําบล
วัดประดู่ ป่าเขาพลู (บางส่วน) ตําบลวัดประดู่ ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยใน ต.บางชนะ และ ต.คลอง
ฉนาก สวนสาธารณะเกาะลําพู สวนสาธารณะศรีตาปี สวนสาธารณะสวนหลวง ร. 9 และสนามกีฬาสุราษฎร์
ธานี มีความสําคัญอย่างมากเช่นเดียวกับพื้นที่เมืองที่ใช้เพื่อการพัฒนา ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดพื้นที่
อนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะ ห้ามมิให้มีการพัฒนาเกิดข้ึน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้พื้นที่เหล่านี้สูญเสีย
มากข้ึน 
   2.3 ประเด็นเก่ียวกับนครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึน ซ่ึงการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพาราและปาล์มน้ํามัน เป็นที่นิยมเพาะปลูกอย่างมากของเกษตรกรในนครสุราษฎร์
ธานี เนื่องจากให้ผลตอบแทนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง รวมไปถึงสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่ 
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ จึงทําให้พื้นที่ส่วนมากในนครสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมด ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไว้เป็นหลักแหล่ง เช่น บริเวณตําบลบาง
โพธิ์ ตําบลคลองน้อย และตําบลบางใบไม้ ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกปาล์มน้ํามัน และบริเวณตําบลวัด
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ประดู่ ตําบลขุนทะเล และตําบลมะขามเตี้ย (บางส่วน) เหมาะสมแก่การเพาะปลูกยางพารา ทั้งนี้ ยังควรมี
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (พาณิชยกรรม แหล่งงาน ที่อยู่อาศัย) ซ่ึงมีลักษณะเป็นศูนย์ชุมชน
ย่อย เพื่อรองรับการขนส่งผลผลิตที่ได้จากพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ด้วย 
   2.4 ประเด็นเก่ียวกับนครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่แหล่งอาหารมีน้อยมาก จากประเด็นเก่ียวกับ
นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่เพาะปลูกพื้นเศรษฐกิจมากข้ึน จึงเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้พื้นที่แหล่งอาหารใน
นครสุราษฎร์ธานีลดน้อยลงไป ซ่ึงเมืองที่มีลักษณะของความยั่งยืนนั้น ควรเป็นเมืองที่มีพื้นที่เพาะปลูกเพื่อ
เป็นแหล่งอาหารของคนภายในเมือง เพื่อความม่ันคงทางด้านอาหารและเป็นเมืองที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 
ดังนั้น พื้นที่ผลิตอาหารของคนในเมืองจึงมีความสําคัญเช่นเดียวกัน จึงควรกําหนดให้มีพื้นที่เกษตรกรรม
สําหรับใช้เป็นอาหารของคนภายในเมืองไว้ในผังด้วย เช่น บริเวณตําบลบางไทร ตําบลบางชนะ (บางส่วน) 
ตําบลบางโพธิ์ (บางส่วน) และตําบลบางกุ้ง (บางส่วน) รวมทั้งควรมีมาตรการส่งเสริมและแรงจูงใจ เช่น  
การให้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหาร การลดภาษี การให้รางวัล การริเร่ิม
หาแนวทางนําการถ่ายโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right หรือ TDR) ซ่ึงยังไม่มี 
การนํามาใช้ในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเป็นการผลักดันให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่มีความสนใจในการรักษา
พื้นที่ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารของคนภายในเมือง  
   2.5 ประเด็นเก่ียวกับนครสุราษฎร์ธานียังไม่มีพื้นที่กําจัดขยะเป็นหลักแหล่ง จากการสรุปผล 
การวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งในนครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงการมีพื้นที่
กําจัดขยะไว้เป็นหลักแหล่งเพื่อกําจัดขยะมูลฝอยต่างๆ ที่เกิดข้ึนเป็นจํานวนมากในแต่ละวันมีความจําเป็น
อย่างมากภายในเมือง เนื่องจากนครสุราษฎร์ธานีมีจํานวนประชากรมาก ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณขยะที่เกิดข้ึนใน
แต่ละวันที่มีจํานวนมากข้ึนไปด้วย ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของเมืองและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
จึงควรจัดหาพื้นที่กําจัดขยะ ซ่ึงจะต้องมีการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมตามปัจจัยต่างๆ ในการจัดหาพื้นที่
กําจัดขยะ และการบริหารจัดการในการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการนําขยะไปทิ้งนอก
ชุมชน ซ่ึงถือเป็นการไม่รับผิดชอบและผลักภาระให้แก่ผู้อ่ืน 
  นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังที่ 3) ทําให้เห็นถึงข้อกําหนดกฎหมายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงมีผลสําคัญอย่างมากต่อ 
การพัฒนากายภาพของนครสุราษฎร์ธานี โดยที่ร่างผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได้
มีการเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในที่ดินประเภทเกษตรกรรมและชนบท 
มากข้ึน จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่ชนบท ดังนั้น การป้องกัน 
การเกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมืองได้จึงควรมีการกําหนดศูนย์กลางหลัก ศูนย์กลางรองและศูนย์ชุมชน
ย่อยต่างๆ ภายในเมือง เช่น ศูนย์กลางหลัก คือ บริเวณชุมชนตลาดบ้านดอน ตําบลตลาด ศูนย์กลางรอง 
ได้แก่ บริเวณชุมชนปากน้ําตาปี บริเวณสี่แยกบางกุ้ง ตําบลบางกุ้ง บริเวณชุมชนบางใหญ่ บริเวณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณห้าแยกท่ากูบ ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณบ้านนิคม ตําบลขุนทะเล และ
ศูนย์ชุมชนย่อย ได้แก่ บริเวณภูธร 8 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล บริเวณชุมชน
วัดมะปริง บริเวณชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตําบลวัดประดู่ บริเวณชุมชนคลองน้อย หมู่ที่ 2 ตําบลคลองน้อย บริเวณ
บ้านบางโพธิ์ ตําบลบางโพธิ์ บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ ตําบลบางไทร และบริเวณชุมชนบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ เพื่อ
ไม่ให้เอ้ือให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ชนบทแบบกระจัดกระจาย โดยภายในศูนย์ชุมชนนั้นๆ จะต้องมีโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ พื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน พื้นที่ที่อยู่อาศัย 
สถาบันการศึกษา เพื่อรองรับประชาชนในศูนย์ชุมชนและก่อให้เกิดความสะดวกสบายในเร่ืองของ 
การเดินทางและลดปัญหาการจราจรติดขัดมากข้ึน ทั้งนี้ ควรมีพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่โล่งเพื่อนันทนาการ
ล้อมรอบเพื่อใช้เป็นระยะกันชน หรือ buffer zone ป้องกันการกระจายไปยังชนบทต่อไปในอนาคต 
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3. ข้อเสนอแนะในการตั้งถิ่นฐานเพ่ือกํากับการแพร่กระจายในนครสุราษฎร์ธานี 
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และ 

การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ 
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ทําให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันทางด้านกายภาพของนคร 
สุราษฎร์ธานีถึงพื้นที่ที่ควรพัฒนาและพื้นที่ที่ควรแก่การอนุรักษ์ ซ่ึงจากการสรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล
ข้างต้นจะเห็นได้ว่านครสุราษฎร์ธานียังมีพื้นที่ว่างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่เหมาะสมควรแก่ 
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ระบบศูนย์ชุมชนภายในพื้นที่ยังขาดการวางผังเมืองที่ดี ที่ดินประเภทสาธารณูปโภคยัง
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ก่อให้เกิดความจําเป็นในการเดินทางโดยอาศัยรถยนต์ส่วนบุคคล รวมไปถึงการพัฒนาที่บุกรุก
พื้นที่ เกษตรกรรมและพื้นที่สี เขียวที่ มี เพิ่มมากข้ึนจนทําให้เกิดปัญหาสําคัญตามมา คือ ปัจจุบันพื้นที่ 
แหล่งอาหารภายในนครสุราษฎร์ธานีมีลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  

 ข้อเสนอแนะในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายในนครสุราษฎร์ธานีจึงเป็นข้อเสนอเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นตามหลักการต่างๆ ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่ได้กําหนดไว้เป็นกรอบทฤษฎี
และแนวคิดในการวิจัยไว้ตั้งแต่ต้น ได้แก่ คุณลักษณะของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด หลักการวางผังภูมิภาค
อย่างชาญฉลาด (Regional Planning Principles) และหลักการวางผังและออกแบบชุมชนย่อยอย่างชาญฉลาด 
(Neighborhood Smart Growth Planning and Designing Principles)  ซ่ึงแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เน้นให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายภายในศูนย์ชุมชนหนึ่งๆ เน้นการพัฒนาแบบกระชับในบริเวณพื้นที่ชุมชนเดิม มี
ศูนย์กลางที่ชัดเจนในการให้บริการแก่ชุมชนย่อยที่อยู่อาศัยโดยรอบ เน้นการเดินทางด้วยเท้า ลดการพึ่งพารถยนต์
ส่วนบุคคลแต่พึ่งพาระบบขนส่งมวลชนแทน เพื่อให้เมืองมีการบริการสาธารณะที่สามารถสัญจรได้สะดวก มีการ
เข้าถึงที่ดี ช่วยให้การจราจรในเมืองเบาบางลง นอกจากนี้ ยังเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสงวนรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมและชนบท รวมทั้งบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบาง เพื่อรักษาพื้นที่โล่งในเมืองให้คงอยู่ เน้น
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานชุมชนย่อย เพื่อให้ประชาชนภายในเมืองมีความสะดวกในการใช้บริการและสามารถ
เดินทางไปยังพื้นที่เหล่านั้นได้ง่าย ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้น ข้อเสนอแนะในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับ 
การแพร่กระจายในนครสุราษฎร์ธานี จึงเน้นหลักในการเสนอแนะ 4 หลักด้วยกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. นครสุราษฎร์ธานีควรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม (mixed use) เพื่อให้ภายในศูนย์ชุมชนหนึ่ง  ๆ
มีกิจกรรมในพื้นที่ตลอดเวลา และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชนในการเดินทางมากข้ึน  

   2. นครสุราษฎร์ธานีควรมีศูนย์กลางหลัก ศูนย์กลางรอง และศูนย์ชุมชน ซ่ึงในแต่ละศูนย์กลางจะมี
การกําหนดบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของเมือง ศูนย์กลางราชการ ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

   3. นครสุราษฎร์ธานีควรมีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่มีความสําคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยควร 
กันพื้นที่ออกจากการพัฒนาโดยสิ้นเชิง เว้นแต่เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ 
   4. นครสุราษฎร์ธานีจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่ เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ชุมชน โดยจะต้อง 
มีการกําหนดสถานีที่ชัดเจน เพื่อช่วยในการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
  สาระสําคัญของข้อเสนอแนะในการวางผังแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 
  3.1  ข้อเสนอแนะด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพัฒนา 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของนครสุราษฎร์ธานี จะเห็นได้จากแผนที่การวิเคราะห์หา 
ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาว่า ภายในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนายังคงมีพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอยู่ เช่น บริเวณหมู่ที่ 5 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณริมถนนในลึก (ตัดใหม่) หมู่ที่ 1 และ 3 ตําบลมะขามเตี้ย เป็น
ต้น แต่กลับเร่ิมมีการขยายการพัฒนาในพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต และพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้
เพื่อการเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อาหารของเมืองมากข้ึน ซ่ึงเป็นตัวการก่อให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมือง
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อย่างไร้ทิศทางและไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้มีปัญหาต่างๆ ตามมาในอนาคต ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหา 
การรุกล้ําพื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง ปัญหาการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึงและไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในนครสุราษฎร์ธานีควรเน้นให้มีการพัฒนาในพื้นที่ที่ควรพัฒนา ซ่ึงตาม
การวิจัยนี้ คือ พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา บริเวณพื้นที่เมืองในปัจจุบัน ซ่ึงมีถนน สายหลักของเมืองล้อมรอบ ได้แก่ 
ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลตลาด และตําบลบางกุ้ง และพื้นที่บริเวณสถานที่สําคัญในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ บริเวณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้มีความหนาแน่นเต็มที่
ก่อนที่จะขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่รอบนอก (พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต) ได้แก่ บริเวณภูธร 
8 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณบ้านนิคม โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล บริเวณหมู่บ้านศรีประดู่ หมู่บ้านอยู่
เจริญ หมู่บ้านกรีนวิลล์ หมู่ 3 ตําบลวัดประดู่ บริเวณบ้านบางโพธิ์ ตําบลบางโพธิ์ บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ ตําบล 
บางไทร และชุมชนบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ เป็นลําดับถัดไป และควรจะปรับให้มีลักษณะของศูนย์ชุมชนโดยมีพื้นที่
พาณิชยกรรมและแหล่งงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางชุมชน และมีพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่นันทนาการ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
และวัด ตั้งอยู่โดยรอบ โดยการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้จําเป็นต้องมีการกันพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ในตําบลคลองฉนาก ตําบลคลอง
น้อย ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางโพธิ์ บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบล
ขุนทะเล ซ่ึงเป็นพื้นที่แหล่งผลิตอาหารและเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของนครสุราษฎร์ธานีด้วย แต่จะอนุญาตให้
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศและเชิงเกษตรได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมให้
เกิดการช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่เหล่านี้อีกทางหนึ่ง 
  3.2  ข้อเสนอแนะด้านระบบขนส่งมวลชน 
    การศึกษาสภาพทั่วไปของนครสุราษฎร์ธานีในเร่ืองของโครงข่ายคมนาคมและระบบขนส่งมวลชน
ในบทที่ 4 ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า นครสุราษฎร์ธานีมีโครงข่ายคมนาคมทั้งภายในพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนและถนน
โครงข่ายรอบนอกที่เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง แต่สืบเนื่องจากการพัฒนาที่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ชานเมือง ประกอบ
กับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-2555)  ส่งผลให้ประชาชนในนครสุราษฎร์ธานีนิยมใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมากยิ่งข้ึน ทําให้เกิดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมากข้ึนและไม่สอดคล้องกับสภาพ
ถนน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในที่สุด นอกจากนี้ การบริการของระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถตุ๊กตุ๊ก รถ
สองแถว รถเมล์ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การกําหนดราคาค่าโดยสาร  
การกําหนดเส้นทางในการเดินรถ เป็นต้น ดังนั้น ข้อเสนอแนะในด้านระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีบริการขนส่ง
มวลชนที่มีเส้นทางการเดินรถและมีสถานีที่ชัดเจน โดยกําหนดให้อยู่บนถนนสายหลัก 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางถนน
ชนเกษม และเส้นทางถนนศรีวิชัย ถนนหน้าเมือง ถนนกาญจนวิถี เพื่อเป็นโครงข่ายคมนาคมจากภายในพื้นที่เมืองไป
ยังพื้นที่ชานเมือง ซ่ึงจากลักษณะของถนนสายหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงเหมาะแก่การส่งเสริมให้มีการพัฒนาเป็น
ระบบขนส่งมวลชนแบบรางขนาดเล็ก (light rail) ในอนาคตได้ เนื่องจากถนนมีลักษณะตรงและยาวผ่าใจกลางเมืองไป
ยังบริเวณพื้นที่ชานเมือง นอกจากนี้ โดยรอบและภายในศูนย์กลางเมืองหลัก นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีเส้นทางรถ
โดยสารประจําทางที่เชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางรองต่างๆ ของเมือง ซ่ึงการมีระบบการขนส่งมวลชนนี้จะช่วยลดการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้  
  3.3  ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเมือง 
    ปัจจุบัน นครสุราษฎร์ธานีมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อมในการให้บริการประชาชน
ภายในเมือง แต่ยังไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ซ่ึงสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองอย่างไร้
ทิศทาง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปการที่มีรัศมีการให้บริการที่ไม่
ทั่วถึง รวมทั้ง การตั้งถ่ินฐานในปัจจุบันยังขาดการวางแผนผังที่ดี ทําให้ระบบหน่วยชุมชนแต่ละหน่วยไม่มี 
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบางประเภท จึงเป็นผลให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ จําเป็นต้องเดินทางเพื่อไปใช้บริการ
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โครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมือง จะเน้นลักษณะการตั้งถ่ินฐานในระบบ
หน่วยชุมชน ซ่ึงภายในเมืองจะมีทั้งศูนย์ชุมชนหลัก ศูนย์ชุมชนรอง และศูนย์ชุมชนย่อย โดยภายในหน่วยชุมชน
หนึ่งๆ จะต้องมีสาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาดหรือร้านชํา ที่ประชาชน
ภายในหน่วยชุมชนนั้นๆ สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้ในระยะ 500 - 1000 เมตร  
    ศูนย์กลางหลักของนครสุราษฎร์ธานีควรตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เมือง ได้แก่ บริเวณชุมชนตลาด 
บ้านดอน ตําบลตลาด โดยภายในศูนย์กลางหลักจะมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านพาณิชยกรรมและแหล่ง
งาน (ศูนย์ราชการ) ของเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่ค้าขายและเป็นพื้นที่ที่ตั้งถ่ินฐานในระยะแรกเร่ิม ซ่ึงบริเวณนี้จะมี
การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสม กล่าวคือ ชั้นล่างไว้ค้าขายและชั้นบนไว้เพื่ออยู่อาศัย รวมทั้งยังมีศูนย์กลางทางด้าน
ราชการตั้งอยู่ในศูนย์กลางหลักของนครสุราษฎร์ธานีด้วย ซ่ึงศูนย์กลางหลักนี้ นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ให้บริการ
ภายในนครสุราษฎร์ธานีแล้วยังสามารถให้บริการในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย 
    ศูนย์กลางรองของนครสุราษฎร์ธานี ควรกําหนดให้อยู่ตามบริเวณต่างๆ ภายในเมือง ที่เร่ิมมี 
การพัฒนาและการตั้งถ่ินฐานเป็นจํานวนมาก โดยมีทั้งหมด 6 ศูนย์ด้วยกัน ได้แก่  
    3.3.1 บริเวณชุมชนปากน้ําตาปี ตําบลบางกุ้ง มีบทบาทเป็นแหล่งงาน และศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมของเมือง  
    3.3.2 บริเวณสี่แยกบางกุ้ง ตําบลบางกุ้ง มีบทบาทเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และแหล่งที่อยู่อาศัย 
    3.3.3 บริเวณชุมชนบางใหญ่ ตําบลมะขามเตี้ย มีบทบาทเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
    3.3.4 บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตําบลมะขามเตี้ย มีบทบาทเป็นศูนย์สถานศึกษา 
พื้นที่พาณิชยกรรม และแหล่งงาน 
    3.3.5 บริเวณห้าแยกท่ากูบ ตําบลมะขามเตี้ย มีบทบาทเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และแหล่งงาน  
    3.3.6 บริเวณบ้านนิคม ตําบลขุนทะเล มีบทบาทเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  
    ศูนย์ชุมชนย่อยของนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่ทั้งหมด 8 ศูนย์ โดยภายในศูนย์ชุมชนย่อยจะมี 
การกําหนดให้พื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน พื้นที่อยู่อาศัย และมีโรงเรียนกระจายอยู่โดยรอบ โดยมีระยะห่างจาก
พื้นที่อยู่อาศัยในระยะ 500 - 1,000 เมตร ได้แก่ บริเวณภูธร 8 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง 
ตําบลขุนทะเล บริเวณชุมชนวัดมะปริง บริเวณชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตําบลวัดประดู่ บริเวณชุมชนคลองน้อย หมู่ที่ 2 
ตําบลคลองน้อย บริเวณบ้านบางโพธิ์ ตําบลบางโพธิ์ บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ ตําบลบางไทร และบริเวณชุมชนบาง
ใบไม้ ตําบลบางใบไม้ 
   การจัดทําผังข้อเสนอแนะในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายในนครสุราษฎร์ธานีตามหลัก
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดนี้ ยังเป็นการจัดทําผังตามผังการวิเคราะห์การหาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับ
การพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีที่ได้มีการวิเคราะห์ไปในบทที่ 5 ที่ผ่านมาด้วย โดยในการพัฒนาพื้นที่ตามผัง
ข้อเสนอแนะในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายในนครสุราษฎร์ธานีนี้ ควรมีการพัฒนาแต่ละพื้นที่ไปตาม
ระยะเวลาและเป็นไปอย่างมีลําดับ กล่าวคือ ในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาจะต้องเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาเป็นลําดับ
แรก ในระยะ 1-10 ปี (พ.ศ.2557-2566) หรืออาจมากกว่า ซ่ึงข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของประชากรและการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ และพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
แก่การพัฒนาเป็นลําดับที่ 2 ในระยะ 11-20 ปี (พ.ศ.2567-2576) หรืออาจมากกว่า หลังจากที่พื้นที่ส่งเสริม 
การพัฒนาถูกใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ส่วนพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็น
แหล่งอาหารของคนในเมือง เป็นพื้นที่ลําดับสุดท้ายที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ซ่ึงควรอนุรักษ์พื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้ได้นาน
ที่สุด (ภาพที่ 50)  



 

 

แผนที่ที่ 29 ผังเสนอแนะดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนา

 

ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนา 

อ่าวไทย 

อ่าวไทย 
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แผนที่ที่ 30 ผังเสนอแนะดา้นระบบขนส่งมวลชน

 

ดา้นระบบขนส่งมวลชน 

อ่าวไทย 
อ่าวไทย 
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แผนที่ที่ 31 ผังเสนอแนะดา้นโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมือง

 

ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมือง 

อ่าวไทย 
อ่าวไทย 
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แผนที่ที่ 32 ผังเสนอแนะในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายในนครสุราษฎร์ธานี

อ่าวไทย 

อ่าวไทย 



 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 50 ลําดบัการพัฒนาที่เหมาะสมแตล่ะพืน้ที่ในนครสุราษฎร์ธาน ี

(ก) พื้นที่เหมาะสมแก่การพฒันาในระยะที่ 1(1-10 ปี) 
(ข) พื้นที่เหมาะสมแก่การพฒันาในระยะที่ 2 (11-20 ปี) 
(ค) พื้นที่เหมาะสมแก่การพฒันาในระยะที่ 3 (20 ปีขึ้นไป) 

(ก) (ข) (ค) 
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4. สรุป 
   การสรุปผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ภายในเมืองที่ยังใช้ประโยชน์
ที่ดินไม่เต็มที่ นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่งน้อย นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจมากข้ึน นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่แหล่งอาหารมีน้อยมาก และนครสุราษฎร์ธานียังไม่มีพื้นที่กําจัด
ขยะเป็นหลักแหล่ง นอกจากนี้ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ยังมีพื้นที่บางแห่งที่มี
การกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่ชนบทในอนาคต 
ดังนั้น จึงได้มีการจัดทําผังเสนอแนะโดยนําหลักการต่างๆ ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่ได้กําหนดไว้เป็น
กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยไว้ตั้งแต่ต้น ได้แก่ คุณลักษณะของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด หลักการวาง
ผังภูมิภาคอย่างชาญฉลาด (Regional Planning Principles) และหลักการวางผังและออกแบบชุมชนย่อย 
อย่างชาญฉลาด (Neighborhood Smart Growth Planning and Designing Principles) มาประยุกต์ใช้เพื่อกํากับ
การแพร่กระจายของชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี 
   การนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กํากับการแพร่กระจายของ
ชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี ทําให้เมืองสามารถพัฒนาในพื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มากที่สุด ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดเมืองกระชับและสามารถแก้ปัญหาการแพร่กระจายของชุมชนเมืองได้ โดยได้มีการจัดทําผังเสนอแนะ 3 
ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านระบบขนส่งมวลชน และด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบชุมชน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   5.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เน้นให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายในแต่ละศูนย์ชุมชน 
เช่น พาณิชยกรรม แหล่งงาน และที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
   5.2 ด้านระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมให้มีบริการขนส่งมวลชน เช่น รถโดยสารประจําทาง และ
รถรางไฟฟ้าขนาดเล็ก (light rail transit) ในถนนสายหลัก เช่น ถนนชนเกษม และถนนศรีวิชัย-ถนนกาญจนวิถี 
เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแก้ไขปัญหาการจราจร  
   5.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะเน้นลักษณะการตั้งถ่ินฐานในระบบหน่วยชุมชน ซ่ึงภายในเมืองจะมี
ทั้งศูนย์ชุมชนหลัก ศูนย์ชุมชนรอง และศูนย์ชุมชนย่อย โดยภายในหน่วยชุมชนหนึ่งๆ จะต้องมีสาธารณูปการ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาดหรือร้านชํา ที่ประชาชนภายในหน่วยชุมชนนั้นๆ สามารถ
เดินเท้าได้ในระยะ 500-1000 เมตร 
   การพัฒนาแต่ละพื้นที่ควรมีการพัฒนาตามระยะเวลาและตามลําดับ โดยพื้นที่หลักในการพัฒนา
เป็นลําดับแรก ในระยะ 1-10 ปี (พ.ศ.2557-2566) หรืออาจมากกว่า คือ พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา พื้นที่ที่
เหมาะสมแก่การพัฒนาในลําดับถัดมา ในระยะ 11-20 ปี (พ.ศ.2567-2576) หรืออาจมากกว่า คือ พื้นที่ที่สงวนไว้
เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต และพื้นที่ลําดับสุดท้ายที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้นานที่สุด ได้แก่ พื้นที่ที่สงวนรักษา
ไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง 
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บทที่ 7 

บทสรุป 
 

 การวิจัยเก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจาย
ของชุมชนเมืองในนครสุราษฎร์ธานี ในบทนี้เป็นการสรุปสาระสําคัญและสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ข้อจํากัดในการวิจัย และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยใน
ข้ันต่อไป 
 
1. สรุปสาระสําคัญและสิง่ที่ค้นพบในการวิจัย 
   การสรุปสาระสําคัญของการวิจัยเป็นการสรุปตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในบทที่ 1 โดยสาระสําคัญของการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
    1.1 การศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองแบบ “การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart 
Growth)” และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
    1.1.1 ผลจากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองโดยศึกษาแนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาดเป็นหลักนั้น พบว่า หลักการ 10 ประการเพื่อนําไปสู่การบรรลุการเติบโตอย่างชาญฉลาด มี
ความสําคัญมากและเป็นกรอบแนวทางหลักในการปฏิบัติเพื่อให้สามารถพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามแนวคิด 
การเติบโตอย่างชาญฉลาดและนําไปสู่การกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองได้ ซ่ึงในหลักการ 10 ประการนี้ 
สามารถสรุปได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มหลักการที่เป็นรูปธรรม และกลุ่มหลักการที่เป็นนามธรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
      1.1.1.1  กลุ่มหลักการที่เป็นรูปธรรม คือ กลุ่มที่สามารถนําไปปฏิบัติแล้วเกิดผลที่
มองเห็นทางด้านกายภาพอย่างชัดเจน วัดผลได้ ได้แก่ 
       1.1.1.1.1 การผสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (mixed use) เป็น
แนวทางที่เน้นให้พื้นที่สําหรับการพัฒนาเป็นเมืองมีความหลากหลายทางด้านกิจกรรม จึงมีการกําหนดให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม ซ่ึงสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนหลังการปฏิบัติ 
       1.1.1.1.2  การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้
ประโยชน์ในการออกแบบอาคารแบบกระชับ (compact building design) โดยเน้นให้พื้นที่สําหรับ 
การพัฒนาเป็นเมืองมีการก่อสร้างอาคารในแนวดิ่ง เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้มากในพื้นที่น้อย  
     1.1.1.1.3 การสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยสําหรับประชากร
ทุกระดับรายได้  
     1.1.1.1.4 การสนับสนนุการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน 
       1.1.1.1.5 การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษ (distinctive) และ
มีแรงดึงดูด (attractive) ด้วยความผูกพันกับสถานที่อย่างเข้มแข็ง 
      1.1.1.1.6 การรักษาที่โล่ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และ
พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
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      1.1.1.1.7 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่งการพัฒนาไปยังชุมชน
ที่มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่แล้ว 
       1.1.1.1.8 การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่มี
ความหลากหลาย 
      1.1.1.2 กลุ่มหลักการที่เป็นนามธรรม คือ กลุ่มที่ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติที่แน่นอน 
และไม่เห็นผลทางด้านกายภาพอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ไม่ได้นํามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
       1.1.1.2.1  การสร้างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ์
ได้ ชัดเจน ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
       1.1.1.2.2  การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมประสาน
ร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     1.1.2  การศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องในการพัฒนาและกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมือง 
ได้แก่ แนวคิดชุมชนย่อย (Neighborhood concept) แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) แนวคิดการเชื่อมโยง
ระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชน (Transit Oriented Development: TOD) แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco City) และแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทําให้พบว่า แนวคิดในแต่ละแนวคิดนั้นมีหลักการที่คล้ายคลึง
กับคุณลักษณะของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดอีกด้วย โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
     1.1.2.1 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเน้นการสนับสนุนการผสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (mixed use) และมีการใช้ประโยชน์อาคารที่มีความหลากหลายของกิจกรรมในพื้นที่ส่งเสริม
การพัฒนา เพื่อให้พื้นที่ศูนย์กลางเมืองมีแรงดึงดูดและความน่าสนใจให้คนเข้าไปทํากิจกรรมในพื้นที่ 
เช่นเดียวกับแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) และแนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชน (Transit 
Oriented Development: TOD) 
      1.1.2.2 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเน้นการสนับสนุนความเป็นเมือง
กระชับ ออกแบบอาคารเป็นกลุ่มก้อน รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาซ่ึงเป็นพื้นที่
ที่มีความเป็นเมืองสูง เช่นเดียวกับแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) และแนวคิดชุมชนย่อย (Neighborhood 
concept) 
      1.1.2.3 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเน้นการสนับสนุนความหลากหลายใน
การเดินทาง คือ การเดิน การใช้จักรยานและการใช้ระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
เช่นเดียวกับแนวคิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้ากับหน่วยชุมชน (Transit Oriented Development: TOD) 
แนวคิดชุมชนย่อย (Neighborhood concept) แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco City) 
และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เนื่องจากแนวคิดเหล่านี้สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพา
รถยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดทั้งสิ้น  
     1.1.2.4  แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเน้นการสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ 
สีเขียว พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่โล่ง และพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ
แนวคิดเมืองนิเวศ (Eco City) และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
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ตารางที่ 3 การสรุปสาระสําคัญของหลักการตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และแนวคิดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   กับการกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมือง 

 
    1.2 การศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การเจริญเติบโต และสภาพปัจจุบันทางกายภาพและสังคม-
เศรษฐกิจที่เกิดจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาชุมชนเมือง “นครสุราษฎร์ธานี” 
    การวิจัยในคร้ังนี้ ได้ทําการศึกษาการตั้งถ่ินฐาน การเจริญเติบโต และสภาพปัจจุบันทาง
กายภาพ สังคม เศรษฐกิจของเมืองในนครสุราษฎร์ธานี โดยผลจากการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญตาม
ผลการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานีตามหลักการวางผัง
ภูมิภาคอย่างชาญฉลาดได้ ดังนี้ 
    1.2.1 พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เมืองในปัจจุบัน ซ่ึงมีถนนสายหลัก
ของเมืองล้อมรอบ และเป็นพื้นที่จุดตัดขอบถนนสายหลักที่มาบรรจบกัน ได้แก่ ตําบลมะขามเตี้ย ตําบล
ตลาด และตํ าบลบาง กุ้ง  และพื้ นที่บ ริ เวณสถานที่ สํ า คัญในนครสุ ราษฎร์ธานี  ได้แ ก่  บ ริ เวณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงพื้นที่
บริเวณสถานที่สําคัญในนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซ่ึงในปัจจุบันเร่ิมมีการพัฒนาเป็นศูนย์ชุมชนรองของเมือง เช่น มีการ
พัฒนาของย่านที่อยู่อาศัย ย่านพาณิชยกรรม ตลาด เป็นต้น โดยพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ลําดับแรกที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้มากที่สุดและเหมาะสมในการวางผังพัฒนามากที่สุด โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาในทางสูงและเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและแหล่งงาน ซ่ึงจะทําให้เมืองมี
ความกระชับมากยิ่งข้ึน 
   1.2.2 พื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะ
อยู่รอบนอกของพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาและจะอยู่ตามถนนสายหลักของเมือง ได้แก่ บริเวณภูธร 8 ตําบล
มะขามเตี้ย บริเวณบ้านนิคม โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล บริเวณหมู่บ้านศรีประดู่ หมู่บ้านอยู่เจริญ 
หมู่บ้านกรีนวิลล์ หมู่ 3 ตําบลวัดประดู่ บริเวณบ้านบางโพธิ์ ตําบลบางโพธิ์ บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ ตําบลบางไทร 
และชุมชนบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ โดยในส่วนนี้ได้มีการพิจารณาจากการตั้งถ่ินฐานอาคารในปัจจุบันที่ยังไม่มี
ความหนาแน่นมากนักและยังมีพื้นที่เกษตรกรรมปะปนอยู่ ซ่ึงพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ลําดับถัดมาจากพื้นที่
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ส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมในการวางผังพัฒนา กล่าวคือ เม่ือพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนามีการใช้ประโยชน์
ที่ดินเต็มพื้นที่แล้วจึงสามารถขยายพื้นที่เมืองมาพัฒนาในบริเวณนี้ได้ 
   1.2.3 พื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง 
ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ในตําบลคลองฉนาก ตําบลคลอง
น้อย ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ ตําบลบางโพธิ์ บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบล
ขุนทะเล ซ่ึงพื้นที่ประเภทนี้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูกยางพารา พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันและมะพร้าวเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ทําให้เกษตรกรมีรายได้เป็นจํานวนมาก ซ่ึงหากปล่อยให้มีการพัฒนาเกิดข้ึนก็จะทําให้พื้นที่เหล่านี้สูญหายไป
อย่างที่เคยเกิดข้ึนในอดีต นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าชายเลนที่เหมาะแก่การอนุรักษ์ด้วย ซ่ึง
พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ลําดับสุดท้ายที่จะอนุญาตให้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่เมือง นอกเหนือจากการเป็น
พื้นที่ เกษตรกรรม พื้นที่สี เ ขียว พื้นที่โล่ง พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อนุ รักษ์ เว้นแต่สามารถพัฒนาเพื่อ 
การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรและเชิงนิเวศ เพื่อให้เมืองสามารถมีพื้นที่สีเขียวและแหล่งผลิต
อาหารของคนในเมือง รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากพื้นที่เหล่านี้ เนื่องจากในพื้นที่เกษตรกรรม ส่วน
ใหญ่จะเป็นการเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ํามัน และมะพร้าว ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในนครสุราษฎร์ธานีได้เป็นจํานวนมาก 
    1.3 การนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) มาวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมือง (urban sprawl) ในภูมิภาคนครสุราษฎร์ธานี 
    1.3.1 การนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้กํากับการแพร่กระจายของ
ชุมชนเมืองในภูมิภาคนครสุราษฎร์ธานีนั้น ควรเน้นให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายภายในศูนย์ชุมชน
หนึ่งๆ เพื่อให้ประชาชนภายในเมืองมีความสะดวกในการใช้บริการและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่เหล่านั้นได้
ง่าย ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.3.1.1 นครสุราษฎร์ธานีควรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม (mixed use) 
เพื่อให้ภายในศูนย์ชุมชนหนึ่งๆ มีกิจกรรมในพื้นที่ตลอดเวลา และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชน
ในการเดินทางมากข้ึน  
     1.3.1.2 นครสุราษฎร์ธานีควรมีศูนย์กลางเมืองหลัก ศูนย์กลางเมืองรอง และศูนย์
ชุมชน ซ่ึงในแต่ละศูนย์กลางจะมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของ
เมือง ศูนย์กลางราชการ ศูนย์กลางอุตสาหกรรม เป็นต้น 
     1.3.1.3 นครสุราษฎร์ธานีควรมีการอนุ รักษ์พื้ นที่ ป่ าที่ มีความสํ า คัญต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ตําบลมะขามเตี้ย พื้นที่ป่าชายเลน ตําบลบางชนะ 
และตําบลคลองฉนาก โดยควรกันพื้นที่ออกจากการพัฒนาโดยสิ้นเชิง เว้นแต่เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ 
     1.3.1.4 นครสุราษฎร์ธานีจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ชุมชน 
ส่งเสริมให้มีบริการขนส่งมวลชนแบบรางขนาดเล็ก (light rail) ในอนาคต โดยกําหนดให้อยู่บนถนนสายหลัก 2 
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางถนนชนเกษม และเส้นทางถนนศรีวิชัย ถนนหน้าเมือง ถนนกาญจนวิถีและจะต้องมี 
การกําหนดสถานีที่ชัดเจนตามศูนย์กลางหลัก ศูนย์กลางรอง และศูนย์ชุมชนย่อยต่าง  ๆมีทั้งหมด 8 สถานีด้วยกัน ได้แก่ 
สถานีชุมชนตลาดบ้านดอน ตําบลตลาด สถานีชุมชนบางใหญ่ ตําบลมะขามเตี้ย สถานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตําบลมะขามเตี้ย สถานีโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล สถานีบ้านนิคม ตําบลขุนทะเล สถานีชุมชนวัดมะปริง 
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ตําบลวัดประดู่ สถานีห้าแยกท่ากูบ ตําบลมะขามเตี้ย และสถานีบางกุ้ง ตําบลบางกุ้ง เพื่อช่วยในการลดการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล 
    1.3.2 สาระสําคัญของการนําแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมาใช้ในการวางผังแต่ละ
ด้านเพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองในภูมิภาคนครสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
      1.3.2.1 ด้านการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 
     การใช้ประโยชน์ที่ดินในนครสุราษฎร์ธานีควรจะปรับให้มีลักษณะของ
ศูนย์ชุมชนโดยมีพื้นที่พาณิชยกรรมและแหล่งงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางชุมชน และมีพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่
นันทนาการ สถานที่ราชการ โรงเรียน และวัด ตั้งอยู่โดยรอบ โดยการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้จําเป็นต้องมีการกัน
พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร พื้นที่ป่าชายเลน 
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ในตําบลคลองฉนาก ตําบลคลองน้อย ตําบลบางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลบางใบไม้ 
ตําบลบางโพธิ์ บางส่วนของตําบลวัดประดู่ และบางส่วนของตําบลขุนทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นแหล่ง
รายได้ที่สําคัญของนครสุราษฎร์ธานีด้วย แต่จะอนุญาตให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิง
นิเวศและเชิงเกษตรได้ 
     1.3.2.2  ด้านระบบขนส่งมวลชน 
     ด้านระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีบริการขนส่งมวลชนที่มีเส้นทาง 
การเดินรถ โดยกําหนดให้อยู่บนถนนสายหลัก 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางถนนชนเกษม และเส้นทางถนนศรี
วิชัย ถนนหน้าเมือง ถนนกาญจนวิถี เพื่อเป็นโครงข่ายคมนาคมจากภายในพื้นที่เมืองไปยังพื้นที่ชานเมือง ซ่ึง
จากลักษณะของถนนสายหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงเหมาะแก่การส่งเสริมให้เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบราง
ขนาดเล็ก (light rail) ในอนาคตได้ เนื่องจากถนนมีลักษณะตรงและยาวผ่าใจกลางเมืองไปยังบริเวณพื้นที่
ชานเมือง และมีสถานีที่ชัดเจน ได้แก่ สถานีชุมชนตลาดบ้านดอน ตําบลตลาด สถานีชุมชนบางใหญ่ ตําบลมะขาม
เตี้ย สถานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตําบลมะขามเตี้ย สถานีโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล สถานีบ้านนิคม 
ตําบลขุนทะเล สถานีชุมชนวัดมะปริง ตําบลวัดประดู่ สถานีห้าแยกท่ากูบ ตําบลมะขามเตี้ย และสถานีบางกุ้ง 
ตําบลบางกุ้ง นอกจากนี้ โดยรอบและภายในศูนย์กลางเมืองหลัก ยังเสนอมีเส้นทางรถโดยสารประจําทางที่
เชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางรองต่างๆ ของเมือง ซ่ึงการมีระบบการขนส่งมวลชนนี้จะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้  
     1.3.2.3  ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบเมือง 
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะเน้นลักษณะการตั้งถ่ินฐานในระบบหน่วยชุมชน 
ซ่ึงภายในเมืองจะมีทั้งศูนย์ชุมชนหลัก ศูนย์ชุมชนรอง และศูนย์ชุมชนย่อย โดยภายในหน่วยชุมชนหนึ่งๆ 
จะต้องมีสาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาดหรือร้านชํา ที่
ประชาชนภายในหน่วยชุมชนนั้นๆ สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้ในระยะ 500 - 1000 เมตร  
     ศูนย์กลางหลักของนครสุราษฎร์ธานีควรตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เมือง ได้แก่ 
บริเวณชุมชนตลาดบ้านดอน ตําบลตลาด โดยภายในศูนย์กลางหลักจะมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้าน
พาณิชยกรรมและแหล่งงานของเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่ค้าขายและเป็นพื้นที่ที่ตั้งถ่ินฐานในระยะแรกเร่ิม ซ่ึง
บริเวณนี้จะมีการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสม กล่าวคือ ชั้นล่างไว้ค้าขายและชั้นบนไว้เพื่ออยู่อาศัย 
นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางทางด้านราชการตั้งอยู่ในศูนย์กลางหลักของนครสุราษฎร์ธานีด้วย  
     ศูนย์กลางรองของนครสุราษฎร์ธานี ควรกําหนดให้อยู่ตามบริเวณต่างๆ 
ภายในเมือง ที่เร่ิมมีการพัฒนาและการตั้งถ่ินฐานเป็นจํานวนมาก โดยมีทั้งหมด 6 ศูนย์ด้วยกัน ได้แก่ บริเวณ
ชุมชนปากน้ําตาปี บริเวณสี่แยกบางกุ้ง ตําบลบางกุ้ง บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณชุมชน 
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บางใหญ่ บริเวณห้าแยกท่ากูบ ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณบ้านนิคม ตําบลขุนทะเล ซ่ึงภายในศูนย์กลางรอง
ของเมืองนี้จะมีศูนย์กลางเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมแหล่งงาน และที่อยู่อาศัย  
      ศูนย์ชุมชนของนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่ทั้งหมด 8 ศูนย์ชุมชน ได้แก่ บริเวณ
ภูธร 8 ตําบลมะขามเตี้ย บริเวณโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตําบลขุนทะเล บริเวณชุมชนวัดมะปริง บริเวณชุมชนบ้าน
ใหม่พัฒนา ตําบลวัดประดู่ บริเวณชุมชนคลองน้อย หมู่ที่ 2 ตําบลคลองน้อย บริเวณบ้านบางโพธิ์ ตําบลบางโพธิ์ 
บริเวณชุมชนบ้านบางไผ่ ตําบลบางไทร และบริเวณชุมชนบางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ โดยภายในศูนย์ชุมชนจะมีการ
กําหนดให้พื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน พื้นที่อยู่อาศัย และมีโรงเรียนกระจายอยู่โดยรอบ โดยมีระยะห่าง
จากพื้นที่อยู่อาศัยในระยะ 500-1,000 เมตร 
      ในการจัดทําข้อเสนอแนะในการตั้งถ่ินฐานในนครสุราษฎร์ธานีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
หลักการของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และเม่ือจําแนกหลักการที่ใช้กับลําดับการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 
ลําดับตามผังการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี จะสามารถสรุป
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 การสรุปสาระสําคัญของหลักการของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ตามลําดับการพัฒนาพื้นที่ 

 
ลําดับการพัฒนา 

 
หลักการ Smart Growth 

พ้ืนที่ส่งเสริม 
การพัฒนา 

พ้ืนที่ที่สงวนไว้เพ่ือการ
ขยายตัวของเมืองใน

อนาคต 

พ้ืนที่ที่สงวนรักษาไว้
สําหรับเกษตรกรรมเพ่ือ
เป็นแหล่งอาหารของ

คนในเมือง 
เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีหลากหลาย � �  
เน้นการออกแบบอาคารเกาะกลุ่ม กระชับ �   
เน้นการสร้างทางเลือกของอาคาร ท่ีอยูอ่าศัย
ให้มีความหลากหลาย 

�   

เน้นการสนับสนุนการเดินและจักรยาน � �  
เน้นการสร้างแรงดึงดูดให้กับสถานท่ี �   
เน้นการรักษาพื้นท่ีสีเขียว � � � 
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี
ส่งเสริมการพัฒนา 

� �  

เน้นระบบขนส่งมวลชนเพื่อความหลากหลาย
ในการเดินทาง 

� � � 

   โดยสรุป การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการพัฒนาในนครสุราษฎร์ธานี 
ทําให้เราทราบถึงลําดับความสําคัญของพื้นที่และความเข้มข้นในการพัฒนาเมืองของนครสุราษฎร์ธานีได้ 
โดยการกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมแก่การพัฒนาชุมชนเมืองเป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างชัดเจน 
จะช่วยให้เมืองสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ กระชับและไม่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ที่สมควรแก่การอนุรักษ์ 
เช่น พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น ซ่ึงพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่
กําหนดให้เป็นพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้สําหรับเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง ซ่ึงจะช่วยเป็น
พื้นที่กันชน (buffer) ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของชุมชนเมืองไปยังพื้นที่ชานเมืองได้ง่าย กล่าวคือ ใน
พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาจะต้องเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาเป็นลําดับแรก ในระยะ 1-10 ปี (พ.ศ.2557-
2566) หรืออาจมากกว่า พื้นที่สงวนไว้เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนา
เป็นลําดับที่ 2 ในระยะ 11-20 ปี (พ.ศ.2567-25761) หรืออาจมากกว่า ส่วนพื้นที่สงวนรักษาไว้สําหรับ
เกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในเมือง เป็นพื้นที่ลําดับสุดท้ายที่เหมาะสมแก่การพัฒนา ซ่ึงควร
อนุรักษ์พื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้นานที่สุด รวมไปถึงการกําหนดให้มีศูนย์กลางหลัก ศูนย์กลางรอง และศูนย์ชุมชนของ
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เมือง โดยกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนตามลําดับศักดิ์ของศูนย์กลางนั้นๆ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด นําไปสู่การลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การลดการจราจร
ติดขัด และปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการแพร่กระจายของชุมชนเมืองได้  
 
2. ข้อจํากัดในการวิจัย 
  การประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองใน
นครสุราษฎร์ธานีเป็นการเสนอแนะการวางผังเมืองเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองในรูปแบบใหม่ ซ่ึง
ยังคงมีข้อจํากัดในการวิจัย ดังนี้ 
   2.1 การวิจัยในคร้ังนี้ไม่มีการดําเนินการในข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอบถาม 
ความคิดเห็น ในเร่ืองของการเสนอแนะผังการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองโดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เนื่องจากเป็นการศึกษาการนําแนวคิดการเติบโต 
อย่างชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ในการกํากับการแพร่กระจายในข้ันแรก ซ่ึงเป็นการเสนอแนะการวางผังเมือง
ในรูปแบบใหม่ จึงทําให้ผังที่เสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
   2.2 การเสนอแนะการวางผังในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองใน
นครสุราษฎร์ธานีในคร้ังนี้เป็นการเสนอแนะที่ไม่ได้ดําเนินการตามกรอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 เช่นเดียวกับกระบวนการวางผังเมืองรวมต่างๆ ในประเทศไทย แต่เป็นการดําเนินการในวิธีการใหม่
ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเป็นพื้นฐาน และเสนอแนะในรูปแบบของการแนะนําการพัฒนาไม่ใช่
การควบคุม 
   2.3 การกําหนดชั้นข้อมูลในการศึกษามีความไม่แน่นอน ซ่ึงอาจทําให้การศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากชั้นข้อมูลที่สามารถนํามาวิเคราะห์มีหลากหลาย และข้ึนอยู่กับการกําหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้และปัจจัย
ค่าน้ําหนักความสําคัญของชั้นข้อมูล จึงทําให้การค้นคว้า สํารวจในแต่ละชั้นข้อมูลนั้นยังไม่ครอบคลุมมากพอใน
การนําไปใช้ในการวิเคราะห์ 
   2.4 การสํารวจภาคสนามเป็นการศึกษานครสุราษฎร์ธานีทางด้านกายภาพซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง 
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาค่อนข้างกว้าง จึงไม่สามารถสํารวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลได้ทั้งหมด  
   2.5 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับ
การแพร่กระจายของชุมชนเมืองเฉพาะในนครสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นการศึกษาเพียง 1 กรณีศึกษาเท่านั้น ดังนั้น 
ผลสรุปที่ได้ยังไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนของภูมิภาคมหานครอ่ืนๆ ได้ 
 
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นต่อไป 
  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยข้ันต่อไป เพื่อลดความไม่สมบูรณ์ในการวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น ซ่ึง
มีข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของมหานคร
ในภูมิภาค ดังนี้ 
   3.1 การนําเทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาใช้ในการวางผังเมือง โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนในข้ันตอนสุดท้ายของการดําเนินการวิจัย ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมและถือเป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญในการวางผังเมือง เพื่อให้ประชาชนรับรู้และแสดงความคิดเห็น 
ส่งผลให้ผลการวิจัยและผังเสนอแนะมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถนําไปใช้ได้จริงมากยิ่งข้ึน 
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   3.2 การเสนอแนะการวางผังในการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชนเมืองใน
คร้ังต่อไปควรเพิ่มหรือเน้นมิติทางด้านข้อกําหนด การควบคุม และมาตรการทางผังเมืองบนพื้นฐานของ 
Smart Code และ Form Based Code ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
   3.3 การศึกษาข้อมูลในเชิงลึกให้มีความละเอียดมากข้ึนเก่ียวกับการกําหนดชั้นข้อมูลและการวิจัย
เร่ืองปัจจัยค่าน้ําหนักในการกําหนดเกณฑ์เพื่อลําดับความสําคัญของชั้นข้อมูลแต่ละปัจจัยให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถเจาะจงรายละเอียดและทําการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลนั้นๆ ได้ลึกและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
   3.4 การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน (online) 
เพื่อนํามาใช้ในการวางและจัดทําผังเมือง ทําให้ได้ข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็นข้อมูลในลักษณะเชิงพื้นที่ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การนํา
ข้อมูลมาใช้จึงควรเป็นข้อมูลที่มีการปรับปรุงหรือใกล้เคียงกับสภาพในปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการเกิด 
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงจะส่งผลต่อการสรุปผลและการวิเคราะห์ต่อไป 
   3.5  การวิจัยการประยุกต์ใช้การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของมหา
นครในภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากการประยุกต์ใช้การเติบโตอย่างชาญฉลาดเป็นการเสนอแนะการวางผังตาม
รูปแบบทางกายภาพหรือรูปทรงของเมืองนั้นๆ ดังนั้น จึงควรใช้กรณีศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
จะสามารถใช้เป็นตัวแทนของภูมิภาคมหานครในประเทศไทยได้ 
  การวิจัยเร่ือง การประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของ
มหานครในภูมิภาค: กรณีศึกษานครสุราษฎร์ธานีนี้ ได้ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและสําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และได้ผลตามที่คาดว่าจะได้รับทั้ง 3 ข้อ จนกระทั่งงานวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปผลที่ได้จาก 
การทําการวิเคราะห์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการวางผังการตั้งถ่ินฐานเพื่อกํากับการแพร่กระจายของชุมชน
เมือง อย่างไรก็ตาม ผังที่ได้ทําการเสนอแนะไว้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการกํากับ
การแพร่กระจายของเมือง ซ่ึงยังมีแนวทางและวิธีการอีกมาก จึงควรทําการวิจัยและค้นหาแนวทางอ่ืนๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึนต่อไป อีกทั้ง การวิจัยนี้ยังมีข้อจํากัดต่างๆ ซ่ึงผู้วิจัยได้เสนอแนะการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อกํากับการแพร่กระจายของมหานครในภูมิภาค สําหรับผู้ที่
สนใจจะทําการวิจัยต่อไปอีกเพื่อที่จะทําให้การวิจัยในหัวข้อนี้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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