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The development plan for the areas surrounding airport focuses on urban
Structure and other relevant systems include the following three key components:
transportation planning, geo-economic development planning and designing, and
residential development in Airport-oriented Development ( Thapana Bunyaprawit,
2016) or aerotropolis planning (Kasada J D, 2000). A qualitative research method
used in this study is the Potential Surface Analysis ( PSA) technique and Sieve
Mapping technique. This research studied the suitability for residence development
surrounding Suvarnabhumi Airport to recommend proper zones for housing
development in an area which is free from any impact on the community
environment. The recommended site, 127.40 square kilometers representing 20.86
percent of the study area, locates in an area which is not harmful to nature and
environment. The area situates in six districts that are Bang Phli District, Prawet
District, Min Buri District, Saphan Sung District, Lat Krabang District, and Bang Sao
Thong District, respectively. The researcher used the results of the analysis as a
supplementary information for making recommendation in the development of
residential area around the Suvarnabhumi Airport.
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บทนา

1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
อ งค์ ก ร ก า ร บิ น พ ล เรื อ น ร ะ ห ว่ างป ระ เท ศ (The International Civil Aviation
Organization : ICAO) ได้ ก าหนดความเหมาะสมในการเลือ กที่ ตั้ง ท่ าอากาศยานไว้ว่า ต้องเป็ น
พื้นที่โล่ง ปราศจากสิ่งกีดขวางทางการบิน แต่เนื่องจากปัจ จัยทางด้านความสะดวกในการเดินทาง
ท าให้ ท่ า อากาศยานต้ อ งไม่ อ ยู่ ห่ า งจากชุ ม ชนเมื อ งมากนั ก (อานิ ส งส์ อธิโ รจนพิ ทั ก ษ์ , 2552)
ท่าอากาศยานจึงกลายเป็นแรงดึงดูดทางด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ มี โครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี ส่งผลให้บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานกลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ทั้งจาก
ภาคเอกชนและนโยบายของรัฐและการลงทุนด้านต่าง ๆ เช่น จากแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนา
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้ ง นี้ จ ากการที่
ท่ าอากาศยานเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ระดั บ ประเทศ มี พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ค รอบคลุ ม หลายเขต
การปกครอง มีการตั้งถิ่นฐานเดิมและที่ขยายตัวขึ้นใหม่ จากนโยบายส่งเสริมให้ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเป็นเมืองศูนย์กลางการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้ง ทางอากาศ
และทางบก มีชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก มีบทบาททั้งเป็นชุมชนหลัก รอง
และ เป็นแหล่งงาน การค้าและการบริการ อุตสาหกรรม คลังสินค้า โลจิส ติกส์ สถาบันการศึกษา
สถาบั น ราชการ และศาสนาที่ ห ลากหลาย ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเชิง โครงสร้า งเมื องระดั บ ภู มิ ภ าค
การพัฒ นาชุมชนต่าง ๆ โดยรอบท่ าอากาศยาน ที่ผ่านมาเป็นการพัฒ นาที่ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน
เกิดการพั ฒ นาที่ ไม่ มี แบบแผน รวมถึง ผลกระทบจากกิ จ กรรมของท่ าอากาศยานที่ ป ระกอบด้วย
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมต่อลักษณะของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค ซึ่งผลกระทบเหล่านี้มีแนวโน้มจะเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและท่าอากาศยาน
แนวคิดในการวางแผนพัฒ นาพื้นที่ รอบท่าอากาศยาน ที่ ให้ความส าคัญ ทางด้านการวาง
ระบบเมื อ ง และระบบอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ให้ก ระจายไปยังพื้ นที่ โ ดยรอบ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ส าคั ญ
ที่คล้ายกัน คือ 1) การวางแผนด้านคมนาคม 2) การวางแผนและออกแบบพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และ
3) การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยการพัฒนาพื้นที่รอบ
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ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ (Airport-Oriented Development : AOD) (ฐาปนา บุณยประวิต, 2559)
จะขยายแนวคิดของ Aerotropolis ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติมากขึ้น
จากสถานการณ์ ดั ง กล่ าว จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจลั ก ษณะของการตั้ ง ถิ่ น ฐาน
การขยายตัวของเมือง ลักษณะทางกายภาพ และผลกระทบจากท่าอากาศยาน ซึ่งความเข้าใจนี้จะเป็น
องค์ความรู้ถึงประเด็นปัญหาและลักษณะของปัญหาของพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ ที่นาไปสู่การวางแผน
พัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาคและระดับชุมชนให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้เป็นกลุม่ เมืองทีม่ ีคุณภาพ
ส่งเสริม บทบาทหน้าที่และการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ที่ส อดคล้องกับ ลัก ษณะของสังคมและวัฒ นธรรม
ที่ ห ลากหลาย ดัง นั้ น ผู้ วิ จัย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาปั จ จั ย ทางกายภาพของชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ยโดยรอบ
ท่าอากาศยาน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ต่อการพัฒ นาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
1.3 คาถามในการวิจัย
พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยควรมีศักยภาพ
อย่างไร
1.4 สมมติฐานของการวิจัย
ที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการบินและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในพื้นที่
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชน ประกอบด้ วย ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์
อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวนประชากรและความหนาแน่น และปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.5.2

ขอบเขตด้านพื้นที่

บริเ วณโดยรอบท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ขนาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 600 ตารางกิ โ ลเมตร
ครอบคลุ ม เขตปลอดภั ย ในการเดิ น อากาศ และบริ เ วณที่ ได้ รั บ ผลกระทบจาก กิ จ กรรมของ
ท่าอากาศยาน ประกอบด้วย พื้นที่ทั้งหมดของเขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อาเภอบางพลี อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ดังภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1

พื้นที่ศึกษา
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1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น
1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะให้ความสาคัญในการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่มี
อยู่ ในประเทศและต่ างประเทศเป็ น หลั ก โดยจะเน้ นถึ ง การศึก ษาประเด็น 3 ประเด็ นหลั ก คื อ
เกณฑ์การเลือกที่อยู่อาศัย วิธีการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ วิธีการแปลข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูล
เชิงคุณลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่
2) งานวิ จั ย เน้ น ที่ ป ระเด็ น การวิเ คราะห์ ศั ก ยภาพพื้ น ที่ เพื่ อ แสดงถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในปัจจุบัน
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ หมายถึ ง การวิ เคราะห์ เพื่ อ หาพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมกั บ
การพัฒ นาและเป็นที่ตั้งของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงซ้อน
(Sieve Analysis) ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณากาหนดทางเลือกของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ตั้งสาหรับกิจการต่าง ๆ ในการวางผัง
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ หมายถึง การรวมตัวของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล (Individuals)
ครอบครัว และสังคม จากองค์ป ระกอบการตั้งถิ่นฐาน ผ่านปัจจัยการตั้ ง ถิ่นฐาน เพื่ออธิบ ายสิ่ง ที่
เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ในอนาคต Doxiadis, 1968 อ้ า งถึ ง ใน
(วรรณรินทร์ พัฒนะเอนก, 2543)
ผลกระทบ หมายถึง การได้รับ ความเดือดร้อนในการดารงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัย
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอันมีผลมาจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิต หมายถึง สิ่ง ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นใหม่ อาจจะมี ทั้ งผลดี และผลเสียต่อ
การดาเนินชีวิต อันมีผลมาจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ หมายถึง บริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยาน หรือสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ที่กาหนดเกณฑ์การควบคุมสิ่งปลูกสร้างใด ๆ มิให้เป็น
สิ่งกีดขวางสาหรับกิจการการบิน โดยจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศที่ออกประกาศ กาหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ เ ข้ า กั น ได้ กั บ สนามบิ น (Airport Land Use Compatibility)
หมายถึง การใช้ป ระโยชน์ที่ ดินที่ คานึงถึงหลาย ๆ องค์ป ระกอบที่ สัมพันธ์กับ กิ จกรรมทางการบิน

21
เป็นหลัก เช่น มลพิษทางเสียงจากอากาศยาน ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการบิน ซึ่งรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับสนามบินนั้น จะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยองค์กรการบิน
ระหว่างประเทศ หรือ FAA ได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับสนามบินที่สัมพันธ์กับ
กิ จ กรรมทางการบิ น ได้ แ ก่ 1) ที่ อ ยู่ อ าศั ย (Residential) 2) พาณิ ช ยกรรม (Commercial) 3)
อุตสาหกรรม(Industrial) 4) สถานที่ ร าชการ (Institutional) 5) สาธารณู ป โภค (Infrastructure)
และ 6) เกษตรกรรมและพื้นที่โล่ง (Agricultural/open space)
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยการเลือก
ที่อยู่อาศัยที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ โดยการศึกษาทั้งนิยาม ความหมายของปัจจัย
วิธีการวิเคราะห์ในระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลในเชิงคุณภาพ รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2.1 แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
2.1.1

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกที่อยู่อาศัย

แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัย (ชูเกียรติ สลักคา, 2554) เป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์
กั น ทั้ ง ในด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ในการศึ ก ษาด้ า นกายภาพอาจมี ก ารกล่ า วถึ ง
ด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนนึง แต่การเลือกว่าปัจจัยย่อยเป็นปัจจัยด้านใดจะเลือกเนื้อความหลักเป็นสาคัญ
แต่อย่างไรก็ ตามจะแบ่งตามลัก ษณะสภาพปัจจุบันเป็นปัจ จัยหลัก ได้แก่ ปัจ จัย ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในแง่การศึกษาจะศึกษาภาพรวมของปัจจัย
แต่ละปัจจัย แต่ยังไม่มีการแยกปัจจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
ปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยมีหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับในเรื่องคุณสมบัติของทาเลที่ตั้งหรือบริเวณที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของที่อยู่อาศัย ความพร้อมของ
การบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบ
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548) ซึ่งเป็นแนวคิดและการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้
ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกที่อยู่อาศัย
โดยการศึก ษาในครั้งนี้เน้นไปที่ ความสะดวกและเข้าถึงในเขตเมื อง ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะพอใจเลือก
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการเกาะกลุ่มอยู่ที่ 2 บริเวณ คือ ข้างเส้นทางคมนาคมและกระจายอยู่รอบ ๆ
ศูนย์ธุรกิจ ร้านค้า สถานที่ทางาน และสถานศึกษา (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548) ซึ่งการเข้าถึง
แหล่งงานและการติดต่อสัมพันธ์ด้ านอื่น ๆ ซึ่งวัดด้วยระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง และต้นทุนที่
เสียไปในการเดินทางที่อยู่อาศัยไปยังที่ทางานรวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางไปซื้อของ ทาให้ต้อง
พิจารณาถึงแหล่งค้าปลีก ศูนย์การค้าที่อยู่บริเวณนั้น การเดินทางไปโรงเรียนของบุตร การเดินทาง
พักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ
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คุณภาพของที่ ตั้ง โดยพิ จ ารณาจากชุมชนเพื่อนบ้านและสภาพแวดล้อม คุณภาพชุม ชน
ที่อยู่อาศัย ชุมชนเพื่อนบ้านมีความสาคัญต่อการเลือกที่อยู่อาศัย และจะแตกต่างกันไปตามรสนิยม
แต่ส่ วนใหญ่ จ ะพอใจในความสงบเงียบ เนื้อที่ ก ว้างขวาง มี ความเป็น อยู่ที่ เป็นระเบียบ มี บ ริก าร
สาธารณะที่เพียงพอ และประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นมีรายได้และความเป็นอยู่เหมือนกัน แต่มี
ส่วนน้อยที่พอใจที่อยู่อาศัยที่มีคนอยู่หนาแน่น นอกจากมีความได้เปรียบในแง่ของการเดินทางสะดวก
หรือมีบริการอื่น ๆ มาชดเชย (นินทิวัฒน์ พงษ์เจริญ, 2535)
ปัญหาด้านที่ตั้งของที่อยู่อาศัยมักจะควบคู่ไปกับปัญหาการเดินทาง เพราะคนจะต้องมีที่อยู่
อาศัยและที่ทางาน (Work place and Live place) และจะต้องเดินทางติดต่อระหว่างพื้นที่ 2 แห่ง
ในเมืองที่มีการกระจัดกระจายในแนวราบ ดังนั้นหากแยกที่อยู่อาศัยกระจายออกอยู่ชานเมืองและ
นอกเมือง จะทาให้เกิดปัญหาในการเดินทาง ระหว่างพื้นที่สาคัญ 2 แห่ง โดยมีนักผังเมืองบางท่าน
กล่ า วว่ า “Live where you Work and Work where you Live” หม ายถึ ง เราต้ อ งอยู่ ใ ก ล้
แหล่งงานมากที่สุด (มานพ พงษ์ทัต, 2527, อ้างถึงใน ชูเกียรติ สลักคา, 2554)
ปัจ จั ยความสะดวกและการเข้าถึง ในการเลือกที่ อยู่ อาศัย ในเขตเมื องส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น
ที่ อยู่ อ าศัย ประเภท อาคารชุด ดัง นั้ น จึ ง ควรค านึ ง การเลื อกที่ อ ยู่อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด ซึ่ง มี
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง ดังต่อไปนี้
(1) ต้อ งมีคุณค่าในสภาพปัจจุบัน (Exist Value) ที่ คงอยู่ตลอดไป ได้แก่ แม่ น้า หรือ
สวนขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีความสงบ
เงียบเหมาะแก่การอยู่อาศัย
(2) ต้องอยู่ในย่านธุรกิจหลัก หรือสามารถติดต่อได้สะดวกกับย่านธุรกิจหลักย่านการค้า
(3) การเข้าถึงโครงการและคมนาคมติดต่อกับ พื้นที่ อื่น ๆ ทั้ งในเมื องและนอกเมื อง
สามารถทาได้โดยสะดวก สภาพการจราจรคล่องตัว ถนนทางกว้าง เป็นต้น
(4) สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน บริก ารได้ทั้ งสาธารณู ปโภค สาธารณูป การที่ เป็น
บริการที่รัฐจัดให้มีขึ้น
(5) มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเป็นเวลานาน คือ ย่าน
ที่อยู่อาศัย หรือใกล้อาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
(6) ที่ดินมีความเหมาะสมในการลงทุนทั้งราคาที่ดิน ขนาดพื้นที่ และรูปร่างที่ดิน
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(7) พิจารณาในด้านการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต สภาพการใช้ที่ดินของบริเวณ
ใกล้เคียงย่อมมีผลกระทบของการดาเนินงานโครงการได้ (มานพ จูงเจริญวัฒ นา,
2535)
ซึ่ง ปัจ จัยที่ ตั้งของโครงการอาคารชุดนั้นเป็ นปัจ จัยของเจ้าของโครงการหรือนัก พัฒ นา
ที่อยู่อาศัยมากกว่าผู้ที่ต้องการเลือกที่อยู่อาศัย แต่ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยเช่นกัน
ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มก็ เป็ น ปั จ จั ย ในการเลื อ กที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยมั ก จะแสดงออก
ในเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลักษณะทางสังคมของชุมชน สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ บริ ก ารสาธารณะส าหรั บ ชุ ม ชนและความพึ ง พอใจที่ ไ ด้ รั บ จากที่ ตั้ ง นั้ น ๆ
(ฐิติรัตน ปั้นบารุง, 2546)
ปัจ จัยด้านความปลอดภัย ถือว่าเป็นปัจ จัยที่มี ผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย ทั้ งการบริการ
รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย และความปลอดภัยจากอาชญากรรมซึ่งมีผลต่อความเหมาะสมที่
สัมพันธ์กับที่ตั้ง (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548)
ปัจจัยการเดินเท้า (Walkability) ถูกกล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสม โดยถนนและทางเท้า คือ ดัชนีวัดคุณภาพของเมือง เมืองใดมีถนนและทางเท้าที่มีชีวิตชีวา
เมื อ งนั้ น จะมี ความน่ าสนใจ แต่ในทางตรงกั น ข้าม เมื องที่ มี ถนนที่ เงียบเหงาจะรู้สึ ก น่ าเบื่อ และ
ไม่ปลอดภัย ซึ่งแนวคิดนี้จึงถูกกล่าวถึงในแนวคิดแบบหน่วยชุมชน (Neighborhood Concept) และ
แนวคิด (Transit – Oriented Development) ที่เน้นการเดินเท้า โดยผู้พักอาศัยจะสามารถเดินหรือ
ขี่จักรยานติดต่อกับอาคารสาธารณะ โรงเรียนอนุบาลและร้านค้าย่อย ผ่านสวนสาธารณะและสนาม
เด็กเล่น
สรุป ปั จ จั ย ในเชิง กายภาพและสภาพแวดล้ อ ม เป็ น ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องในเชิ ง กายภาพ
โดยสภาพแวดล้อมก็ ถือ เป็นกายภาพด้วย ซึ่งแนวคิดด้านกายภาพที่เกี่ยวข้องกั บความสะดวกและ
การเข้ าถึ ง ด้ ว ยระบบคมนาคมต่ าง ๆ ที่ ตั้ ง ใกล้ กั บ สถานที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ แหล่ ง งาน ย่ า นการค้ า
สถานศึ ก ษา อุ ต สาหกรรม สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การที่ อ านวยความสะดวกแก่ ชุม ชนและ
ในด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจัยกายภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านเศรษฐกิ จและสัง คม โดยสัม พั นธ์กันในแง่ระยะทาง มีความสัมพันธ์กั บ ย่านการค้า มี คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งบริการสาธารณะสาหรับชุมชนที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจนั้นได้
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ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านสังคมที่จะมีผลต่อการเลือกบริเวณที่อยู่อาศัย จะเป็นปัจจัยของบุคคลซึ่งจะเลือก
ที่อยู่อาศัย รวมถึงบุคคลโดยรอบ ได้แก่ สภาพทางสังคม ความพึง พอใจส่วนตัว สภาพครอบครัว
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ฯลฯ โดยแนวคิดและการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
ความพึงพอใจเป็นปัจ จัยที่มี ความเกี่ยวโยงกับทุ ก ๆ ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกที่ อยู่อาศัย
เช่น รูปแบบของที่ อยู่อาศัยที่ เป็นที่พึงพอใจของผู้อยู่อาศัย จะต้องสัม พันธ์กั บขนาดครอบครัวและ
สถานภาพสมรส ความไม่ พอใจต่อสิ่ง ต่าง ๆ เหล่านี้เกินขีดระดับ ที่แต่ล ะคนจะทนได้ (Tolerance
Level หรือ Threshold) จึง มี ความต้ อ งการที่ จ ะย้ ายถิ่ น และเมื่ อ เกิ ด ความไม่ พอใจในที่ อ ยู่ เดิ ม
โดยทั่ วไปผู้ที่ ต้อ งการย้ายที่ อ ยู่มั ก จะพิจ ารณาที่ ใหม่ บางคนเลือกที่ พิจ ารณาถึง ที่ อยู่ใหม่ ม ากกว่า
หนึ่งแห่ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ที่เลือกก็จะสามารถเลือกชนิดของบ้าน ที่ตั้ง และความพอใจก็จะ
ได้รับการตอบสนองมากขึ้นเท่านั้น
วิถีการดาเนินชีวิต มีบทบาทต่อการเลือกหาที่อยู่อาศัยให้มีสภาวะแวดล้อมทางสังคมของ
ชุมชนนั้น ๆ ในทิ ศทางที่สอดคล้องกับ วิถีทางดาเนินชีวิตของตนได้ดี เช่น ครอบครัวมุสลิมเมื่อย้าย
ที่อยู่ใหม่ ห รือ เลือ กที่ อยู่อ าศัยส าหรับ ครอบครัวใหม่ ก็ จ ะพยายามเลือกที่ อยู่อาศัยแห่ง ใหม่ ให้อยู่
ในละแวกชุมชนมุสลิมด้วยกัน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยทางด้านรายได้และความสามารถในการจ่าย (Ability to
pay) ในเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยและราคาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจะมีผลต่อการอยู่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
บริเวณใดของเมือง แนวคิดและการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
1) รายได้ ผู้อ ยู่อ าศั ย ผู้ที่ มี ร ายได้ สูง และรายได้ ต่า และมี ผู้ ก ล่ าวไว้ว่าความแตกต่างใน
การเลือกที่ตั้งของผู้ที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้สูงและรายได้ต่า ประชากรที่มีรายได้สูงจะมีแหล่งที่พัก
ในเขตชานเมืองและพอใจที่จะอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นต่า เนื่องจากต้องการบ้านในบริเวณที่ไม่
แออัด แต่ประชากรที่มีรายได้ต่าจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางเมืองเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางไป
ทางานและกิจการอื่น ๆ
2) ปัจ จัยด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีความสัม พันธ์โดยตรงกับ ปัจ จัยที่ อยู่อาศัยที่ใกล้
แหล่งงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้มีรายได้ต่า เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยอาจ
เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าบ้าน ส่วนผู้มีร ายได้สูงจะสามารถเลือกที่ อยู่อาศัยได้ห ลายประเภทโดย
ไม่ต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ทางาน ทั้งนี้เพราะผู้มีรายได้สูงสามารถเดินทางได้
รวดเร็ว โดยใช้เวลาเท่ากับผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ใกล้แหล่งงาน
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3) ราคาที่ดินหรือราคาที่อยู่อาศัย ในการศึกษาต่างประเทศมีผู้กล่าวถึงเกี่ยวกับราคาที่ดิน
และราคาที่อยู่อาศัยมากที่สุด ซึ่งการเลือกบริเวณที่อยู่อาศัยในเมืองจะมีความสัมพันธ์กับราคาที่ดิน
กล่าวคือ บริเวณใจกลางเมือ งราคาที่ดินจะสูงกว่าบริเวณอื่น ๆ ดังนั้นการสร้างที่ อยู่อาศัยในเมือง
จาเป็นต้องลงทุนสูง และราคาที่ดินจะค่อยลดลงตามระยะทางที่ห่างออกจากตัวเมือง ทาให้การลงทุน
ด้านที่อยู่อาศัยลดลง แต่ราคาที่ดินผันแปรกับค่าเดินทางขนส่ง คือ ระยะทางไกลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางสูงขึ้น ดังนั้น ผู้มีรายได้สูงย่อมมีโอกาสเลือกที่อยู่อาศัยนอกเมืองในขณะที่ผู้มีรายได้ต่า
ต้องอาศัยอย่างแออัดในเมือง Alonso สรุปได้ 3 ประการ (Alonso Willaim, 1964)
(1) ราคาที่อยู่อาศัยซึ่งสัมพันธ์กับรายได้และความสามารถในการจ่ายสาหรับที่อยู่อาศัย
(2) รูปแบบของที่อยู่อาศัยที่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะสัมพันธ์กั บ
ขนาดครอบครัวและสถานภาพสมรส
(3) ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระยะห่างจากที่ทางาน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเลือกที่อยู่อาศัย เป็นแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกั บ
ลักษณะทางกายภาพ แต่เน้นไปที่ระยะทางที่มีผลต่อรายจ่ายด้านที่อยู่อาศัย
2.1.2

แนวคิดด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์ (The Geographic Information System ห รื อ
Geographical Information System, GIS) เป็ นระบบสารสนเทศที่ ออกแบบขึ้นมาเพื่ อรวบรวม
จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ รวมทั้งการค้นคืนข้อมูล และการแสดงผลข้อสารสนเทศหรืออีก
นัยหนึ่ง ระบบสารสนเทศเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอยู่ในรูป
ของแผนที่เชิงเลข (digital map) ข้อมูล เชิงคุณลักษณะ และระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมู ล
เหล่านั้นได้ผลออกมาเป็นข้อสนเทศ แล้วนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป
เมื่ อเกิดเครื่อ งมื อ ที่ สามารถแสดงความสัม พั นธ์ของพื้นที่ กั บ มนุษ ย์ได้ จึง มี ก ารนามาใช้
นอกเหนื อ จากงานด้านภู มิ ศ าสตร์ แต่ ใช้ได้กั บ งานที่ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บ งานด้านภู มิ ศ าสตร์ คื อ
งานปฏิรูปที่ดิน งานวางแผนการใช้ที่ ดิน การวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังและ
จัดท าผังเมื อ ง ซึ่ง ในงานด้านผัง เมื องถือได้ว่ามี ก ารใช้ศัก ยภาพด้าน GIS ในการวิเคราะห์พื้ นที่ ได้
เป็นอย่างดี
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1) ลักษณะข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ข้อมู ลเชิงภูมิ ศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ ข้อมูล เชิงพื้นที่ (Spatial data) ข้อมู ล
เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะ (Attribute data) และเวลา (Time) หรื อ อี ก ในหนึ่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ภู มิ ศ าสต ร์
จะประกอบด้วยรายละเอียด 3 ประการ คือ สิ่งนั้นอยู่ที่ใด สิ่งนั้นคืออะไร และสิ่งนั้นเกิ ดขึ้นเมื่อใด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ ข้อมูล ภูมิ ศาสตร์ ต่าง ๆ จะแสดงเป็น 3 ลักษณะ คือ จุด
(Point) เป็นการแสดงภูมิศาสตร์ที่ง่ายที่สุด อาเภอซึ่งมีอาณาเขตบริเวณกว้าง ก็อาจใช้จุดเป็นลักษณะ
แทนได้ เส้ น (Line) เป็ น การเชื่ อ มจุ ด อย่ า งน้ อ ย 2 จุ ด ขึ้ น ไป เส้ น จะแสดงวั ต ถุ ที่ มี เ พี ย ง 1 มิ ติ
เช่น สายไฟฟ้า ท่อประปา เป็นต้น และพื้นที่หรือรูปหลายเหลี่ยม (Area or Polygon) จะใช้แทนวัตถุ
ที่มี 2 มิติ ทั้งความกว้างและยาว หรืออีกนัยหนึ่งวัตถุที่มีขอบเขตดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือมนุษย์เป็นผู้กาหนดขึ้น
2) การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่
2.1) แบบจาลองแรสเตอร์ (Raster model) เป็นการแบ่งแผนที่ ออกเป็นตารางสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาดเท่า ๆ กัน เรียกว่า เซลล์หรือกริด หรือแรสเตอร์ (Raster, Tessellation)ในแต่ละเซลล์
จะถูกกาหนดค่าของข้อมูลเพียงหนึ่งค่า ดังนั้นถ้าในหนึ่งเซลล์มีค่าคุณลักษณะหลายประการจะบันทึก
ค่าคุณลัก ษณะนั้นแยกเป็นแฟ้ มข้อมู ลและการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้แฟ้ม ข้อมูล แรสเตอร์ห ลาย ๆ
แฟ้ม ร่วมกั น โดยจะวางเซลล์ในตาแหน่ง เดียวกันซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า การวิเคราะห์ก ารวาง
เชิงซ้อน (Overlay Analysis) ความละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ ถ้าเซลล์มีขนาดเล็ก
จะมีความละเอียดมาก
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ภาพที่ 2

แบบจาลองแรสเตอร์ (Raster model)

ที่มา : เอกสารการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2557

2.2) แบบจ าลองเวกเตอร์ (Vector model) เป็ นการจ าลองตาแหน่ง ต่าง ๆ บนผิวโลก
บนแผนที่ ได้อ ย่างแม่ นยา โดยใช้ร ะบบพิกั ด X, Y หรือที่ รู้จัก กั นในชื่อของระบบพิกั ดคาร์ที เซียน
(Cartesian coordinate system) สิ่งที่อยู่บนผิวโลกซึ่งลักษณะเป็นข้อมูลจุดจะถูกบันทึกด้วยค่าพิกัด
X, Y หนึ่งคู่ ถ้าเป็นข้อมูลเส้นจะถูกบันทึกด้วยค่าพิกัด X, Y หนึ่งชุด ส่วนข้อมูลที่เป็นพื้นที่จะถูกบันทึก
ลงบนแผนที่ด้วยค่าพิกัด X, Y จานวนหนึ่ง ซึ่งขึ้นต้นและลงท้ายด้วยค่าพิกัดเดียวกัน
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ภาพที่ 3

แบบจาลองเวกเตอร์ (Vector model)

ที่มา : เอกสารการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2557
3) การเปรียบเทียบคุณลักษณะข้อมูลแบบแรสเตอร์และแบบเวกเตอร์
ระบบข้อ มู ล แบบแรสเตอร์ใช้กั นอย่างแพร่ห ลายมากในประเทศไทย ดังจะเห็น ได้จ าก
งานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อดีคือมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่ขาดความแม่นยา คือ การกาหนดช่อง
ตารางกริดต้องพิจารณาองค์ประกอบของขนาดพื้นที่ศึกษา ข้อจากัดด้านเวลา งบประมาณ บุคลากร
และเครื่องมือ หากกาหนดขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปอาจเกินความจาเป็นและอาจทาให้เสียเวลามาก
เกินไปหรือละเอียดเกินความจาเป็น การกาหนดค่าปัจจัย การวัดค่าปัจจัย จะมีความเหมาะสมหรือ
ละเอี ยดมากน้อ ยเพี ยงไรนั้ น ขึ้นอยู่กั บ แหล่ง ที่ ม าของข้อมู ล และเป็นเทคนิคที่ วิเคราะห์ศัก ยภาพ
ในการพัฒนาการใช้ที่ดินของกิจกรรมหนึ่ง ๆ ในแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถแสดงศักยภาพสาหรับ
ทุกกิจกรรมได้พร้อม ๆ กัน
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ภาพที่ 4

เปรียบเทียบแบบจาลองเวกเตอร์ (Vector model)
และแบบจาลองแรสเตอร์ (Raster model)

ที่มา : เอกสารการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2557
2.1.3

วิธีการทางสถิติ

การศึกษาถึงการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารชุดในเมือง
พั ท ยา (ฐิติ รัต น ปั้ น บ ารุง , 2546) โดยศึ ก ษาในแง่เ ชิง พื้ น ที่ เพื่ อ ประยุ ก ต์ร ะบบสารสนเทศทาง
ภูมิ ศ าสตร์ การหาท าเลที่ ตั้ ง อาคารชุด ซึ่ง ใช้เทคนิ คการวิเ คราะห์ ศัก ยภาพเชิง พื้ นที่ (Potential
Surface Analysis) และสมการถดถอยพหุ คู ณ ที่ ผ สมผสานเทคนิ ค ของระบบสารสนเทศ
จากการศึกษาพบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยสรุปไว้ดังต่อไปนี้ ได้แก่
1) ปัจจัยด้านลักษณะข้อมูลทางธรณีวิทยา
2) ปัจจัยด้านแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3) ปัจจัยด้านพื้นที่น้าท่วมขังและที่ลุ่มน้าขัง
4) ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง
5) ปัจจัยด้านราคาที่ดิน
6) ปัจจัยด้านการใกล้แหล่งชุมชน
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7) ปัจจัยด้านความปลอดภัย
ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลก็มีประโยชน์ในการอ้างอิงเรื่ องของการกาหนด
ค่าคะแนน การแปลงค่าคะแนน การให้ค่าน้าหนักและการแสดงผล เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูล
เพื่ อน ามาใช้ ในการวิจัย และผลการวิเ คราะห์ ที่ เกิ ด ขึ้น คื อ ปั จ จั ยที่ มี ความส าคั ญ มากที่ สุ ด ของ
การคานึ งถึง ในการเลือ กพื้ นที่ เหมาะสม 3 อันดับ แรก คือ ปั จจัยด้านความปลอดภั ย ปัจ จัยด้าน
ความสะดวกในการเข้ าถึ ง และปั จ จัย ด้ านแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามล าดั บ และผลจาก
การวิเคราะห์ ค่าคะแนนรวมทุ ก ปั จ จัยโดยวิธีก ารวางซ้อน (Overlay Technique) ภายใต้ส มการ
ถดถอยพหุคูณ ทาให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการขยายตัวของอาคารชุด 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เหมาะสม
น้อย พื้นที่เหมาะสมปานกลาง และพื้นที่เหมาะสมมาก
2.1.4

เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่

เทคนิคการวิเคราะห์ภูมิ สารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่ นั้นได้มี การประยุกต์เอาเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยได้หลายรูปแบบ เช่น
1) Sieve Analysis or Sieve Mapping เป็ น เทคนิ ค ที่ ค่ อ นข้ า งง่ า ยและน ามาใช้
ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายในการเลือกหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนา โดยมีหลักการ คือ ศึกษา
ตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นตัวก าหนดการพัฒ นา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางกายภาพ เช่น แนวภูเขา แม่ น้า
เขตป่ า สงวน เป็ น ต้ น โดยกลั่ น กรองบริเ วณที่ มี ปั ญ หา ข้ อ ขั ด ขวางหรื อ ขี ด จ ากั ด ในการพั ฒ นา
การวิเคราะห์พื้นที่แบบ Sieve Analysis นี้สามารถทาได้โดยการกาหนดขอบเขตของพื้นที่ที่มีปัญหา
หรือข้อ จากัดของพื้ นที่ แต่ละด้านลงแผนที่ แต่ล ะแผ่นมาวางซ้อนทับ กั น ผลจากการซ้อนข้อมู ลจะ
ปรากฏพื้นที่ที่มีข้อจากัดและพืน้ ที่ว่างนอกเหนือข้อจากัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา
เทคนิ คการวิเคราะห์ พื้ น ที่ โดยวิธีดั งกล่าวอาจเรียกอีก อย่างว่าเทคนิค การซ้ อนข้อ มู ล (Overlay
Technique) และเป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการใช้และตีความเนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ถูกแสดงเป็นภาพ
2) Mcharg’s Technique เป็น เทคนิค การวิเคราะห์ เพื่ อหาความเหมาะสมของพื้ น ที่
ในแต่ล ะกิ จกรรมโดยการซ้อ นข้อมู ล เช่นเดียวกับ Sieve Analysis แต่แตกต่างกันตรงที่ นั้นข้อมู ล
แต่ล ะประเภทจะถูกแสดงด้วยการใช้สีที่ แตกต่างกั นและมี ก ารจัดล าดับ ความเหมาะสมของพื้นที่
จะทาให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มีลาดับทางเลือกในหลาย ๆ ทาง แต่เทคนิคดังกล่าวยังมีข้อเสีย
คือ หากข้อมูลมีปริมาณมาก ๆ การใช้ความเข้มสีนั้น ผลของข้อมูลจะดูยากและเกิดความสับสน ทั้งนี้
ด้วยสายตาของมนุษย์โดยปกติจ ะสามารถจาแนกความเข้ม ของสีที่ แตกต่างกันได้ดีที่สุดประมาณ
7 – 8 สีเท่านั้น (Mcharg lan l, 2014)
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ภาพที่ 5

เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Mcharg’s Technique

ที่มา : Mcharg, lan l., Design with Nature (Online): สืบค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2562 จาก
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/CER/design_with_nature_no
vember_2014.pdf
3) Threshold Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อหาระดับต่าสุดในการลงทุน
พัฒนา (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2550) แนวคิดหลักในการวิเคราะห์พื้นที่ดังกล่าวคือ ในการพัฒนา
พื้นที่ ห รือ การขยายตั วของเมื อ งต่าง ๆ ไม่ ส ามารถที่ จ ะกระท าไปได้อย่างราบรื่น ตลอดไป แต่ จ ะ
สามารถกระทาได้จนถึงระดับหนึ่ง เรียกว่า ขีดจากัดตัวในการพัฒนาเท่านั้น และเราสามารถที่จะก้าว
ข้ามขีดจังหวะดังกล่าวได้ด้วยการลงทุ นเพิ่ม ขึ้น เรียกว่า Threshold Costs เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนทางด้านการคมนาคม โดยมีสูตรในการคานวณการลงทุนต่าง ๆ ดังนี้

เมื่อ

Ct

=

Cn + Ca

Ct
Cn

=
=

Ca

=

ค่าการพัฒนารวม
ค่าการพัฒนาปกติ (ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค วัสดุ แรงงาน ฯลฯ)
ค่าเพิ่มในการพัฒนา (ได้แก่ ค่าก่อสร้างเพิ่มอันนือ่ งมาจาก
ข้อจากัดทางลักษณะภูมปิ ระเทศของที่ตั้ง เป็นต้น)
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ส าหรับ การวิเคราะห์พื้ นที่ แบบ Threshold Analysis นี้ ส ามารถท าได้ โดยจัดท าแผนที่
แผ่ น ใสแสดงข้ อ จ ากั ด ทางพื้ น ที่ ต่ าง ๆ สภาพการใช้ ที่ ดิ น ปั จ จุ บั น และการให้ บ ริ ก ารทางด้ า น
สาธารณู ป โภค จากนั้ น ท าเครื่ อ งหมายแสดงพื้ น ที่ ที่ ไม่ เ หมาะสมส าหรั บ การพั ฒ นาใด ๆ พื้ น ที่
ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และพื้นที่ที่ต้องการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มในระดับ
ต่าง ๆ กัน ซึ่งจะได้จากการคานวณ ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีดั งกล่าวจะทาให้ทราบว่าพื้นที่ต่าง ๆ
มีระดับ ค่าใช้จ่ายในการลงทุ นพัฒ นาเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจว่า
ควรพัฒนาพื้นที่ใดจึงจะประหยัด หรือลงทุนน้อยที่สุด เทคนิคนี้ส่วนมากใช้ในงานด้านการวางผังเมือง
4) Potential Surface Analysis (PSA) เป็นเทคนิควิธีการวิเคราะห์เพื่อหาศักยภาพของ
พื้ น ที่ ส าหรั บ กิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมอย่ า งเป็ น ระบบ และสามารถบอกได้ ว่ า พื้ น ที่ ห นึ่ ง ๆ
มี ศั ก ยภาพจากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การพั ฒ นามากน้ อ ยเพี ย งใด เทคนิ ค การวิ เคราะห์ พื้ น ที่
แบบ Potential Surface Analysis (PSA) นี้ จ ะเป็ น การรวบรวมเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ใ น
หลาย ๆ รูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น Potential Model, Linear Equation, Sieve map and Design
Method โดยมีหลักการ คือ กาหนดปัจจัย วัดค่าปัจจัย และกาหนดค่าปัจจัยลงในแผนที่
สาหรับ การวิเคราะห์แบบ Potential Surface Analysis นี้ส ามารถท าได้โ ดยการจัดท า
แผนที่แสดงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับระดับของข้อจากัดในการใช้ประโยชน์จากระดับต่าสุดถึงระดับ
สูงสุด จากนั้นจึงให้ค่าน้าหนักแก่พื้นที่ตามระดับข้อจากัด
ศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการพัฒนา
เงื่ อ นไขความเหมาะสมเชิ ง กายภาพควรเป็ น พื้ น ที่ มี ส ภาวะภู มิ ศ าสตร์ เ หมาะสม
ต่อการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย ปลอดจากความเสี่ยงภัยหรือสามารถควบคุมป้องกันได้โดยไม่ก่อผลกระทบ
เสียหายต่อแหล่งทรัพยากร มีความพร้อมของระบบบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคม
ขนส่ง และมีความสะดวกในการเดินทางติดต่อมายังแหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สาคัญของ
ประชากรส่วนใหญ่
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ภาพที่ 6

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่มา : รายงานการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน,
บริษัท โชติจินดามูเชล คอนซัลแตนท์ จากัด, พ.ศ. 2556
ปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
ข้อ มู ล ที่ ใช้ ในการวิเ คราะห์ ป ระกอบด้ วย ข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ข้ อ มู ล ด้ านกายภาพ ข้ อมู ล
ที่ได้รับการพิจารณาความเหมาะสม การให้คะแนนค่าน้าหนัก (Weighting) กาหนดรหัส (Coding)
โดยแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล
ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคม การใช้ประโยชน์ที่ ดิน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่ องเที่ ยว ระบบเมื องและชุมชน พื้นที่ เสี่ยงภัย โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นล้วนต้องเลือกปัจจัยเพื่อให้เหมาะสม
กับการวิเคราะห์ศักยภาพที่ต้องการ
ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมืองมีการวิเคราะห์
เพื่ อ น าปั จ จัย ต่ าง ๆ มาใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ มี ก ารจั ดแบ่ ง กลุ่ ม ปั จ จั ยออกเป็ น 4 กลุ่ม ด้ วยกั น
คือ ปัจจัยพื้ นที่และเงื่อนไขควบคุมการใช้ที่ ดิน ปัจจัยด้านความเสี่ยงภัย ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และ
สภาวะสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแต่ละปัจจัยจะมีปัจจัยย่อยที่มีข้อมูลย่อยลงไป
อีก และมี ก ารให้ค่าคะแนนเงื่อ นไขที่ เหมาะสมกั บ หัวข้อนั้น ๆ และในแต่ล ะปัจ จัยย่อย ๆ ก็ จ ะมี
ความสาคัญ แตกต่างกันไป แต่เมื่อรวมกันแล้วจะคิดค่าเป็นร้อยละเพื่อความง่ายต่อการประมวลผล
นั่นเอง
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2.1.5

แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ

การวิจัยในครั้งนี้อ้างอิงแนวคิดส่วนใหญ่จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ในความหมายของคาว่า
“เชิงคุณภาพ” ได้อ้างอิงจากฐานความรู้ในแต่ละสาขาที่มีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ (สุภางค์ จันทวานิช,
2542)
ข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เช่น มากกว่า น้อยกว่าได้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลที่แสดง
ฐานะ สถานภาพ คุณ สมบัติ ตัวอย่างของข้อมู ล ประเภทนี้ ได้แก่ ชื่อของพนัก งานในบริษัท เพศ
วัน เดือน ปี ชนิดของสินค้า เป็นต้น ถึง แม้ ว่าข้อมู ลประเภทนี้จะกาหนดด้วยตัวเลข สามารถที่ จ ะ
เปรียบเทียบกับเชิงปริมาณได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือการกาหนดตัวเลขแทนข้อมูล
บางอย่าง เช่น 1 แทนเพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง แต่ไม่อาจกล่าวได้ว่า 2 มีค่ามากกว่า 1 ตัวเลข
ทั้ งสองเป็นแต่เพี ยงแสดงว่าแตกต่างกั น เท่ านั้น การวิเคราะห์ ข้อมู ล ในเบื้องต้นจะกระท าได้ด้วย
การเปรียบเทียบจานวนความถี่ขอข้อมูล หรือการเปรียบเทียบปริมาณของค่าสัมพัทธ์ ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อมูลประเภทนี้ไม่สามารถบวก ลบ คูณ หาร
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ในสังคม ไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับ
กายภาพและชี วภาพ แต่เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ยวกั บ สั ง คมและวัฒ นธรรม เป็ น การแสวงหาความจริ ง ใน
สภาพที่ เ ป็ น อยู่โ ดยธรรมชาติ (Naturalistic inquiry) ซึ่ ง เป็ น การสอบสวนมองภาพรวมทุ ก มิ ติ
(Holistic perspective) ด้ ว ยตั ว ผู้ วิ จั ย เอง เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ข องปรากฏการณ์ ที่ ส นใจกั บ
สภาพแวดล้ อ มนั้ น โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล ที่ เป็ นความรู้ สึก นึ ก คิด คุณ ค่ าของมนุ ษ ย์ และ
ความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive analysis)
การวิจัยเชิงคุณภาพมีคานิยามดังต่อไปนี้ “การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาปรากฏการณ์
สัง คมจากสภาพแวดล้ อ มความเป็ น จริง ในทุ ก มิ ติ เพื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ป รากฏการณ์ กั บ
สภาพแวดล้ อ มนั้ น เป็ น การแสวงหาความรู้โ ดยเน้ น ความส าคั ญ ด้ า นความรู้ สึ ก นึ กคิ ด การให้
ความหมายและการให้คุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฎการณ์นั้น ๆ มักเป็นการศึกษาติดตามในระยะยาว และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบการตีความ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเป็นหลัก” (สุภางค์ จันทวานิช, 2542, อ้างถึงใน ชูเกียรติ สลักคา, 2554)
วิ ธี ก ารวั ด คุ ณ ค่ า สุ น ทรี ย ภาพ มี ก ารศึ ก ษาที่ มี วิ ธี ก ารวั ด คุ ณ ค่ า สุ น ทรี ย ภาพ โดยมี
ผู้สังเกตการณ์ เป็นเครื่อ งมื อ ในการวัดคุณ ค่าของสภาพแวดล้อมที่ ม องเห็นและคุณค่าในใจที่ มี ต่อ
สภาพแวดล้อ มนั้น ผู้ใช้งานในสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นผู้ให้ค่าในการวัดโดยจ าแนกได้ 2 วิธี คือ
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1) การตัดสินโดยใช้ความชื่นชอบ (Preference Judgment) และ 2) การประเมิ นเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Appraisal) ความแตกต่ า งอยู่ ที่ วิ ธี ที่ 1 ใช้ ก ารวั ด ความชอบ ไม่ ช อบที่ บุ ค คล
มีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งวิธีดังกล่าวค่อนข้างที่จะเกิดความลาเอียงได้จากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่ารสนิยม
อคติส่วนตัว ซึ่งทาให้เกิดผลการตอบสนองหลากหลายอย่างมาก สาหรับวิธีที่ 2 ค่อนข้างจะมีกรอบใน
การพิจ ารณาที่ชัดเจนกว่า โดยผู้สังเกตการณ์จะให้ค่าภายใต้กรอบ ซึ่งเป็นกลุ่มตัววัดเชิงจิตวิท ยา
ที่ผู้ทาการศึกษาได้กาหนดมาแล้ว ความแปรผันจึงเกิดได้น้อยกว่าวิธีที่ 1 จึงทาให้วิธีที่ 2 เหมาะสมใน
การศึกษาเพื่อตัดสินใจเชิงสาธารณะมากกว่า
2.1.6

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitive data) ในทางด้านสถิติ หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ
คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ เช่น เพศ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา กลุ่มเลือด เป็นต้ น ส่วนด้าน
ระบบสารสนเทศ มี ค วามหมายใกล้ เคี ย งกั บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ (Attribute Characteristic)
หมายถึง ลัก ษณะประจ าตัวหรือลักษณะที่มีความแปรผันในการชี้วัดตามธรรมชาติ โดยจะระบุถึง
สถานที่ ท าการศึก ษาในระยะเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่ง ส่วนใหญ่ จ ะก าหนดชี้วัดออกมาในรูป แบบตัวเลข
(Numeric) ซึ่งในข้อมูลเชิงคุณลักษณะนั้นการใช้ตัวเลขเพื่อแสดงความสาคัญ ทั้งในเรื่องของลาดับ
และการเปรียบเทียบ แต่ความหมายในการศึกษาในครั้งนี้อ้างอิงจากข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
2.2.1

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Urban form)

ทฤษฎีก ารตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Ekistic Model) การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การรวมตัวของ
มนุษย์ในตั้งถิ่นฐานโดยทั่ วไป หมายถึง การครอบครองพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย การตั้งถิ่นฐานเพื่อทามา
หากิน ในทัศนะของนักสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา รวมทั้งนักภูมิศาสตร์สาขาวัฒนธรรม การตั้ง
ถิ่นฐานชุม ชน หมายถึง การอยู่ ร่วมกั น ของประชากรกลุ่ม หนึ่ งที่ มี ความผูก พัน ทางสั งคมร่วมกั น
ในอาณาเขตพื้นที่ท างภูมิศาสตร์ที่ ปรากฏแนวเขตแน่นอน มีป ฏิสัมพันธ์ต่อกั นทางสังคมในการท า
กิจกรรมเพื่อดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันดังกล่าวจะปรากฏเป็นรูปแบบทางกายภาพ
ตอบสนอง ลักษณะทางกายภาพจึงสะท้อนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนบนพื้นที่นั้น (วิภา
พูนเพียร, 2547) การตั้งถิ่นฐานจึงสัมพันธ์กับกระบวนการการเกิดเป็นเมือง ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ตั้งหลักแหล่ง หรือถิ่นฐานของมนุษย์ ในการรวมตัวของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
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สังคมเข้ากับปัจจัยด้านกายภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทาให้เกิด
เป็นเมืองขึ้น (Doxiadis C A, 1968)
1) องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน ในการศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานชุมชน
เก่าริมคลอง รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ได้ศึกษาตาม Ekistics Model
ซึ่ง เป้ าหมายของทฤษฎี Ekistics (Doxiadis C A, 1968) ได้ เสนอไว้ คื อ การส่ ง เสริม ให้ คนมี ความ
เป็นอยู่อย่างผาสุกและปลอดภัยในชุมชน โดยสร้างเสริมสภาวะสมดุลระหว่างองค์ประกอบ 5 ประการ
เพื่อว่าคนสามารถที่ จ ะปรับ ตัวเองให้ส อดคล้องกั บ ข้อก าหนดของชุม ชนและช่วยให้เขาสามารถ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของตนเองได้ โดยไม่ขัดต่อข้อกาหนดนั้น ๆ เข้าด้วยกัน เพราะหากวิเคราะห์
องค์ป ระกอบแต่ล ะอย่างโดยไม่ นามาพิจารณาร่วมกั น ย่อมท าให้ไม่ส ามารถเข้าใจ และแก้ ปัญ หา
ทั้งปวงได้ ทั้งนี้ (Doxiadis C A, 1968) ได้เสนอองค์ประกอบพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานที่ทาให้ก่อเกิด
เป็นชุมชน ประกอบด้วย
1.1) ธรรมชาติ (Nature) เป็ น รากฐาน และขอบเขตที่ ซึ่ ง ชุ ม ชนถู ก สร้ า งสรรค์ ขึ้ น
ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของพื้นดิน ดิน พืชพันุธ์ ชีวิตสัตว์ ภูมิอากาศที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าพื้นที่
รอบท่าอากาศยานเดิม ในอดีตเป็นที่รกร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ลักษณะที่เด่นชัดของพื้นที่ทั้งหมดเป็น
ที่ ร าบดิ น ดอนสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ า เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ต่ าที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ป านกลางถึ ง สู ง
มี ค วามเหมาะสมในการปลู ก ข้ าว มี โ ครงข่ ายล าคลองอยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น คู ค ลองที่ เกิ ด ขึ้ นเอง
ตามธรรมชาติเป็นแหล่งน้า และแหล่ง อาหารที่ส าคัญ ธรรมชาติเป็นรากฐานที่ท าให้คนรวมตัวกั น
ตั้งถิ่นฐาน จับจองพื้นที่เพื่อเพาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตะกอนที่เกิดจากน้าพัดพาเป็นปัจจัย
สาคัญในการประกอบอาชีพของผู้คน เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ นอกจากจะใช้น้าเพื่อการเพาะปลูก
แล้วนั้น น้ายังมีความสาคัญในการใช้ดารงชีวิต ทาให้เกิดการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมคลองขึ้น
1.2) คน (Man or Anthropos) คนจะปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ
ตามความต้องการด้านชีวภาพ เช่น อากาศ อุณหภูมิ ที่ว่าง เป็นต้น โดยประกอบกับความรู้สึกสัมผัส
และการรับรู้ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ความต้องการตอบสนองด้านอารมณ์ ค่านิยมทางจริยธรรม รูปแบบ
ทางสังคม แบบแผนการดาเนินชีวิต จะเห็นได้ว่า จากความสัม พันธ์ระหว่างคนกับ สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ พื้ นที่ รอบท่ าอากาศยานในอดีตเริ่ม จากที่ ร กร้างที่ มี โครงข่ายล าคลองจ านวนมาก
เมื่อคนได้เข้ามาในพื้นที่บริเวณนั้นจึงมีการสร้างที่อยู่อาศัย ทาการเกษตร โดยอาศัยคูคลองที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ จากความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้เกิดการขุดคลองและสร้างโครงข่าย
จัดสรรน้า เพื่อใช้ในการอุปโภค การเกษตรกรรม การคมนาคม ขนส่งทางน้า และเป็นที่ระบายน้าฝน
ในพื้นที่เกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชนริมคลอง
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1.3) ความเป็นสังคม (Society) เป็นระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่สังเกตได้และสังเกต
ไม่ ได้ ที่ พั ฒ นากลายเป็นองค์ก รและโครงสร้างทางสังคมที่ มี เอกลัก ษณ์ ในแต่ล ะพื้นที่ แตกต่างกั น
คุณภาพในความสัมพั นธ์ของมนุษย์ ความเป็นสังคมต้องการสถานที่ สาหรับการสร้างความสัมพันธ์
ที่เหมาะสม ที่เกิดจากคนรวมตัวกันเป็นชุมชนริมคลองตามแนวโครงข่ายลาคลอง ทาการเกษตรกรรม
การคมนาคม ขนส่ ง ทางน้า และเชื่อมโยงพื้ นที่ ต่ าง ๆ เข้าด้วยกั น บริเ วณจุดตัดกั นของล าคลอง
หลายสายในพื้นที่ ได้แก่ คลองสาโรง คลองประเวศบุรีรมย์ เป็นต้น เกิดเป็นสถานที่สาหรับ พบปะ
ประกอบกิจกรรม และแลกเปลี่ยนสินค้า (ถนอมศักดิ์ แก้ววิเชียร, 2535 อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร,
2561) ได้เสนอว่าชุมชนเป็นระบบสังคมอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นอัน ได้แก่ การถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกใหม่ของสังคม การควบคุมทางสังคม การมี
ส่วนร่วมในสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตลอดจนการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค้าและ
บริการในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังถูกมองว่าเป็นโครงข่ายของการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมอีกด้วย
การติดต่อสัมพันธ์กัน การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเกิดขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อเป็นการรวมตัว
ทางสังคมในแง่ของหน่วยทางจิตใจและวัฒนธรรม การติดต่อสัมพันธ์กันประกอบกิจกรรมร่วมกันจะ
ทาให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นความผูกพันร่วมกันของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
นั้น ๆ การที่คนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนถิ่นนั้น ถิ่นนี้ทาให้เขามีความรู้สึกมั่นคงเพราะมีที่ยึดเหนี่ยวซึ่ง
ผลักดันให้สังคมในชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย และควบคุมได้ง่าย
1.4) สิ่งปลูกสร้าง (Shells) ไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่สิ่งปลูกสร้างครอบคลุม แต่รวมถึงพื้นที่ว่าง
โดยรอบสิ่งปลูกสร้างที่ มีความเกี่ ยวข้องต่อเนื่องกั บกิจ กรรมภายในสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้น สามารถ
แยกประเภทตั้งแต่ที่พักอาศัย ร้านค้า โรงเรียน เป็นต้น คุณภาพของสิ่งปลูกสร้างที่ดีของแต่ละสังคม
ไม่สามารถวัดได้โดยปริมาณที่มากหรือน้อย เช่น ทางเดินที่กว้างในสถานที่หนึ่งไม่ได้ หมายความว่า
เป็นทางเดินที่ ดีก ว่าทางเดินที่แคบในอีก สถานที่ห นึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับ ความรู้สึก ความคิดเห็นโดยรวม
ของคนในสั ง คมภายในสถานที่ นั้ น ๆ ที่ จ ะตั ด สิ น ใจว่ า ดี ห รื อ ไม่ โดยสามารถอาศั ย มาตรฐาน
ความปลอดภัย เป็นตัววัดสิ่งปลูกสร้างที่สาคัญ นอกจากนี้ (ถนอมศักดิ์ แก้ววิเชียร, 2535 อ้างถึงใน
ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ได้เสนอว่า พื้ นที่ ว่างในชุม ชนมี บ ทบาทอย่างมากต่อการรวมกลุ่ม กั น
ทางสังคมของชุมชน การติดต่อพบปะสังสรรค์ รวมไปจนถึงการร่ วมทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การประกอบพิ ธีก รรมการประกอบกิ จ กรรมทางศาสนา การขายสิน ค้า การละเล่น ต่ าง ๆ ฯลฯ
กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นบนที่ว่างในชุมชน ซึ่งนับได้ว่าที่ว่างในชุมชนนั้น มีบทบาทที่สาคัญต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และรวมไปจนถึงพัฒนาการของชุมชนนั้น ๆ ด้วย
1.5) โครงข่ าย (Networks) เป็ น ระบบที่ เกิ ด จากธรรมชาติ และการสร้างของมนุ ษ ย์
ซึ่ง ช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบกิ จ กรรมอยู่อาศั ยของคน คุณ ภาพที่ ดีของโครงข่ าย
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มี ลัก ษณะเช่นเดียวกั บ คุณ ภาพของโครงสร้างกายภาพ ไม่ ส ามารถวัด ได้โ ดยปริม าณที่ ขึ้น อยู่กั บ
ความคิ ด เห็ น โดยรวมของคนในสั ง คมแต่ล ะสถานที่ โครงข่า ยที่ มี ค วามส าคั ญ ในพื้ น ที่ โดยรอบ
ท่าอากาศยาน คือ โครงข่ายลาคลอง จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า ทั้ง คูคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และคลองขุดที่ มีอ ยู่จานวนมากในพื้นที่ได้ส่งผลดีในด้านกสิก รรม และคมนาคม ท าให้พื้นที่ มี ผู้คน
จากถิ่ น อื่ น เข้ ามาตั้ ง ถิ่ น ฐานท ามาหากิ น มากขึ้ น ตามล าดั บ เกิ ด เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค วามเป็ น สั ง คม
ในลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะเกิดเป็นชุมชนค้าขายตามจุดตัดของลาคลอง พบปะ ประกอบกิจกรรม
และแลกเปลี่ยนสินค้า โดยอาศัยโครงข่ายลาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงผู้คนและพื้นที่
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ภาพที่ 7

องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ตามทฤษฎี Ekistics

ที่มา : Doxiadis (1968 อ้างใน ณัฐวุฒิ วุฒิชัยกุล สาวิตรี ทองงามดี,การวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่
ของธุรกิจบ้านจัดสรร ในเขตผังเมืองพิษณุโลก, 2558)
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากองค์ป ระกอบที่ ก ล่ าวมาข้ างต้น เป็ นเหตุให้ ม นุ ษย์ม ารวมตัวกั นเป็น ชุม ชนริม คลองโดยอาศั ย
โครงข่ายลาคลองเป็นสาคัญ (ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ต่อมาเมื่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่น ฐานมี ปั จ จัยที่ ห ลากหลายขึ้นอยู่กั บ ความเป็ นมา และสภาพของพื้ นที่ นั้น ๆ ซึ่ง ตอบสนอง
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ความต้องการของมนุษย์โดย (Doxiadis C A, 1968) ที่ได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน โดยแบ่งออก เป็น 5 ด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลอง ได้แก่
2.1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนมีฐานะการเงินที่ดีมีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อน จากพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน
ที่มีโครงข่ายล าคลองอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกั บเป็นพื้นที่ที่ เหมาะสมกับการปลูก ข้าว (ณัฐวุฒิ
รัตนสุนทร, 2561) เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สาคัญ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
ทาให้เกิดชุมชนตลาดริมคลองเป็นสถานที่สาหรับแลกเปลี่ยนซื้อ ขายสินค้าทางการเกษตร และสินค้า
เพื่อการดารงชีพ จนมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางชุมชน ทาหน้าที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ระหว่าง
ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรให้แก่เมือง และเป็นตลาดกลางให้กับสินค้าในเมืองไปสู่
ครอบครัวเกษตรกร เมื่อพื้นที่รอบท่าอากาศยานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พื้นที่เกษตรกรรม
ไปเป็นพื้นที่ พัก อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ เป็นรายได้ห ลัก ของ
ชุม ชนลดลง ชุม ชนตลาดริม คลองที่ เป็น สถานที่ ส าหรับ แลกเปลี่ยนซื้ อขายสิน ค้าทางการเกษตร
และเพื่อการดารงชีพจึงลดบทบาทลงไปในที่สุด
2.2) ปั จ จั ย ทางสั ง คม เป็ น ปั จ จั ยท าให้ ค นรวมตั วกั น จากคนรวมตั วกั น โดยอาศั ย
โครงข่ายล าคลอง ท าการเกษตรเกิ ด เป็ น สัง คมเกษตรกรรม ที่ ส มาชิก ของสัง คมมี ลั ก ษณะเป็ น
ญาติพี่น้องกัน ได้เริ่มมีความซับซ้อนขึ้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พื้นที่เกษตรกรรมไปเป็น
พื้นที่พักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้คนจากนอกพื้นที่อพยพเข้ามาพักอาศัย มาทางานเกิด
การเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม หน่วยการผลิตไม่ใช่ครอบครัวอีกต่อไปแต่กลับเป็นโรงงานหรือ
หน่วยธุรกิจนอกบ้าน ครอบครัวจึงลดความสาคัญลง ความผูกพันร่วมกันของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
นั้น ๆ การที่คนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนถิ่นนั้น ถิ่นนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
2.3) ปั จ จัย ทางการบริห ารการปกครอง นโยบาย การวางแผน การนานโยบายไป
ปฏิบัติการควบคุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ที่เน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมคลอง
2.4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี วัสดุก่อสร้างนั้นจะมีการพัฒนาตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยี
ที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้น มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของชุมชน และแหล่งตั้งถิ่นฐาน
2.5) ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในอดีต (ประสงค์
เอี่ยมอนันต์, 2528) กล่าวไว้ว่า ชุมชนใดที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน
ย่อมมีระบบสังคมที่ มั่นคง สลับซับซ้อน และเกาะกลุ่มกั นอย่างเหนียวแน่นมากกว่าชุม ชนที่ก่ อตัว
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ขึ้นใหม่ วัฒ นธรรมจะคลี่คลายให้เห็นวิวัฒนาการทางด้านกินอยู่ แบบแผนการใช้ชีวิตแนวคิ ด ภาษา
ความเชื่อในเรื่องราวต่าง ๆ และการแสดงออกด้านสุนทรียศาสตร์
จากการศึ ก ษาการตั้ ง ถิ่ น ฐานมนุ ษ ย์ ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานใน
การตั้งถิ่นฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการตั้งถิ่นฐาน จะเป็นปัจจัยทาให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนที่ มี
ลักษณะแตกต่างกัน เกิดเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามมา
3) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2534 อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร,
2561) ได้แบ่งรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ไว้ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
3.1) การตั้ง ถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement) การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว
หรื อ ตามเส้ น ทางคมนาคม จะปรากฏในบริ เ วณที่ ร าบเป็ น ส่ ว นใหญ่ โ ดยยึ ด เส้ น ทางคมนาคม
เป็นแนวหลัก ในการตั้งบ้านเรือนและด้านหลังของที่อยู่อาศัยจะใช้เป็นพื้นที่เกษตรรม บริเวณจุดตัด
หรือทางแยกจะมีการกระจุกตัวของบ้านเรือนที่ใช้เป็นเขตการค้าของชุมชน ส่ วนบริเวณที่ไกลออกไป
การตั้งบ้านเรือ นจะอยู่ห่างกัน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวหรือตามเส้นทางคมนาคม เช่น
แม่น้าลาคลอง และถนน เป็นต้น
(1) แม่น้า ลาคลอง (River Linear Settlement) การตั้ง ถิ่นฐานริม ฝั่งแม่ น้าล าคลอง
เป็นการเลือ กที่ ตั้งของมนุษย์มาตั้งแต่สมั ยโบราณ เนื่องจากแหล่งน้าเป็นต้นก าเนิดของความอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะปลูก และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง แหล่งอารยธรรมสาคัญ
ของโลก ก็ได้พัฒ นาการมาจากบริเวณที่ราบลุ่มน้า ต่าง ๆ เช่น แม่น้าไทกรีส - ยูเฟรทีส แม่น้าสินธุ
แม่น้าฮวงโห เป็นต้น
(2) ถนน (Road Linear Settlement) การตั้ง ถิ่ นฐานตามเส้ นทางคมนาคมทางบก
ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ แนวถนนจะเป็นบริเวณที่มีการกระจุกตัวของอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน
เพราะเป็นเส้นทางที่ให้ความสะดวก และรวดเร็วกว่าเส้นทางน้า
3.2) การตั้ ง ถิ่น ฐานแบบกระจุ ก ตั ว (Cluster Settlement) เป็ น การตั้ง ถิ่ น ฐานตาม
ปัจจัยธรรมชาติ หรือปัจจัยกายภาพ เช่น จุดตัดของเส้นทางคมนาคม แหล่งแร่ธาตุ ที่ราบลุ่มแม่น้า
เป็นต้น ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ระยะแรกจะเป็นกลุ่มบ้านขนาดเล็ก และขยาย
ใหญ่ขึ้น เป็นหมู่บ้าน ชุมชน การกระจุกตัวของชุมชนจะใช้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตร ส่วนขนาด
ของชุม ชนจะขึ้นอยู่กั บ ระยะเวลาและการเพิ่ม ขึ้นของประชากร ที่ จ ะส่ง ผลให้ศูน ย์ก ลางชุม ชน
เกิดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการค้าและบริการชุมชน ก็จะพัฒนาขยายตัวเป็นเมืองต่อไป
3.3) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scatter Settlement) เป็นการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
อยู่ในพื้ นที่ เกษตรของตนเอง ที่ เป็นยุ้งฉาง คอกสัตว์ โดยบ้านเรือนจะตั้งอยู่ห่าง ๆ กั นตามขนาด
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ของที่ดินของแต่ละครอบครัว ซึ่งจะมีศูนย์กลางร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน และตลาด ลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานแบบกระจายนี้ส่ง ผลทางด้านเศรษฐกิ จ เนื่องจากเกษตรกรที่ อยู่อาศัยในพื้นที่ ก ารเกษตร
ของตน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปกลับระหว่างพื้นที่ทาการเกษตรกับบ้าน จึงมีเวลาในการดูแล
ผลผลิตได้เต็มที่ มี เวลาคิดปรับ ปรุง แก้ ไขปัญ หาหรือขยายกิ จ การให้ก้ าวหน้า มีก ารท าการเกษตร
แบบเข้ม (Intensive Farming) เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงต่อพื้นที่ด้วยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วย
3.4) การตั้งถิ่นฐานแบบเป็นระเบียบ (Uniform Settlement) เป็นการตั้งถิ่นฐานที่ มี
การวางแผนล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ที่ ดิ น มี ค วามเป็ น ระเบี ย บและก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ทางเศรษฐกิ จ ตามลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่น ฐานของพื้ น ที่ เช่น การตั้ ง ถิ่น ฐานกลางพื้ น ที่ เกษตรกรรม
การตั้งถิ่นฐานบริเวณเส้นทางคมนาคม เป็นต้น การจัดระเบียบของการตั้งถิ่นฐานมักจะอยู่ในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการนิคมสร้างตนเอง โครงการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
หากพิจารณารูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ตามที่ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2534 อ้างถึงใน
ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) เสนอไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในขอบเขตพื้นที่
ศึกษา พบว่า พื้นที่รอบท่าอากาศยานส่วนใหญ่มีรูปแบบลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบยาวไปตามแม่น้า
ลาคลองและตามถนน โดยมีการกระจุกตัวอยู่ตามจุดตัดเส้นทางคมนาคม ไม่ว่าลาคลองหรือถนน และ
มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน แบบการกระจายตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของท่าอากาศยาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่ ด้านทิ ศตะวันตกของท่ าอากาศยานพื้น ที่ ส่วนใหญ่ ยังคงเป็ นพื้น ที่ เกษตรกรรม จากแนวคิ ด
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์สามารถสรุปได้ว่า การตั้งถิ่นฐาน คือ การเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดของ
มนุษย์และมีก ารรวมกลุ่ม กันเพื่อ ความอยู่รอด ลัก ษณะการตั้งถิ่นฐานก็จะแตกต่างกันออกไปตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สาหรับการตั้งถิ่นฐานในอดีตมนุษย์จะเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ ต่าง ๆ ที่มี
ความเหมาะสมโดยไม่มีการวางแผนมาก่อนจึงเป็นการตั้งถิ่นฐานตามอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่น แม่น้า ลาคลอง การตั้งถิ่นฐานระยะแรกจึงเป็นการตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้า ลาคลอง
ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางคมนาคมที่ ส ะดวกที่ สุ ด ต่ อ มาเมื่ อ จ านวนประชากรเพิ่ ม ขึ้ น การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
จึงเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยการตั้งถิ่นฐานจนเกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามมา
2.2.2

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน (Culture Landscape)

เมื่อมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน และเริ่มเรียนรูส้ ภาพแวดล้อม จึงมีการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้
ตอบสนองต่อ การอยู่อ าศัยอย่างเป็นสุข เมื่ อสังคมมี ความมั่ นคง การดาเนินชีวิต และกิ จ กรรมที่
เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น ความเชื่อ ศาสนา สถาปัตยกรรม ศิลปะ การแสดง ฯลฯ จะเกิดกระบวนการ
ผลิตซ้า จนกลายเป็นรูป แบบและมีก ารสืบ ทอดส่งต่อยังคนรุ่นต่อไปกลายเป็นวัฒ นธรรมในที่ สุด
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จะเห็นได้ว่า ในระยะเริ่มแรกที่วัฒนธรรมได้ก่อตัวขึ้น จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อ พื้นที่ และเมื่อสังคม
มนุษย์มี ความเคลื่อ นไหวอั นเกิ ด จากการปะทะสัง สรรค์กั น ผ่านการติดต่อกั นระหว่างชุม ชนและ
เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้า และเมื่อมาตั้งถิ่นฐานร่วมกันของผู้คนหลากหลายวัฒ นธรรม หรือมี
การขยายตัวในแต่ล ะชุมชน แต่เมื่ อเวลาผ่านพ้นไปอย่างยาวนานก็ ท าให้ขอบวงของวัฒ นธรรมมา
ซ้อนทับกัน จนเกิดเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้น (เกรียงไกร เกิดศิริ , 2551) วัฒนธรรมจะ
เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ความเจริ ญ อยู่ ที่ ค นในสั ง คมมี ปั ญ ญาความสามารถค้ น พบสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
แต่ยังซ่อนเร้นอยู่ และประดิษฐ์เสริมสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่า เพื่อรักษาเสถี ยรภาพและบุคลิกของ
สังคมตนเอาไว้ การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าที่ จะทาให้วัฒ นธรรมมี เสถียรภาพ เรียกว่าวัฒ นธรรม
มี พ ลวัต และในการขับ เคลื่อ นไปนั้น หากไม่ มี ก ารสลัด ของเก่ าที่ ไม่ ส อดคล้อ งแล้ วทิ้ ง ไปเสีย บ้ าง
พร้อมกับต่อเติมเสริมแต่งสิง่ ใหม่เข้าไป ก็จะทาให้วัฒนธรรมเกิดอาการล้าและเสื่อมไป จนในที่สุดก็จะ
มี ก ารตั ด ทิ้ ง วั ฒ นธรรมของตนเสี ย แล้ ว รั บ เอาวั ฒ นธรรมอื่ น เข้ า มาแทนที่ เ ป็ น ผลให้ สั ง คมนั้ น
ต้องสูญเสียบุคลิกลัก ษณะของตนในที่ สุด วัฒ นธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีพลวัต มีการปรับ ตัวให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งผลของการดาเนินไปของวัฒนธรรมก็คือ มรดกทางวัฒนธรรม
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ มรดกทางวั ฒ นธรรมแบบรู ป ธรรม หรือ อาจเรี ย กว่ า มรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หมายถึง ผลผลิตที่เกิดขึ้น จากการดาเนินไปของวัฒนธรรมที่มองเห็นได้
ชัดเจน จับต้องได้ หรือคงรูปได้ เช่น อาคารบ้านเรือน ชุมชน เมือง ผลงานศิลปะ เครื่องหัตถกรรม
และผลผลิตประเภทต่าง ๆ เป็นต้น มรดกทางวัฒ นธรรมไม่ได้ถูก จากัดเพียงสิ่งที่จับ ต้องได้เท่านั้น
แต่ยังมีความหมายครอบคลุมถึง มรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรม เช่น วิถีชีวิต การแสดง ประเพณี
ดนตรี ภูมิปัญญา เป็นต้น (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551)
1) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Culture Landscape) มีที่มาจากคา 2 คารวมกัน คือ ภูมิทัศน์และ
วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ กระทรวงวั ฒ นธรรม และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ภูมิทัศน์ หมายความว่า การรับรู้
สภาพแวดล้อ ม ภู มิ ป ระเทศที่ ป รากฏตามความเป็ น จริง และภาพลั ก ษณ์ ภ ายในจิ ตใจที่ รู้ สึก ได้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน, 2542, อ้างถึงใน (กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิลปากร, 2549) ในส่วนวัฒนธรรม หมายความว่า สิ่งที่ มนุษย์ทาขึ้น สร้างขึ้น
คิดขึ้น เพื่ อ ใช้ในการดารงอยู่ สืบ ทอด และพัฒ นาสัง คมของตนเอง แสดงถึง ความเจริญ งอกงาม
ของสัง คมมนุ ษย์ เป็ นประโยชน์ ทั้ ง กายภาพ เช่น การบริโภค การใช้ส อย หรือ ประโยชน์ ท างใจ
เช่น การชมสิ่งที่งดงามเจริญตาเจริญใจ ชนัญ วงษ์วิภาค, 2547, อ้างถึงใน (กระทรวงวัฒนธรรม และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และเกี่ยวข้องทางอ้อมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์
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ของทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่ส ามารถแยกออกจากกั นได้ การวิเคราะห์องค์ป ระกอบของภูมิ ทั ศน์วัฒ นธรรม
ของแต่ล ะพื้ นที่ นั้น จะมี คุณ ค่าและความส าคัญ ที่ แตกต่างกั นไป ที่ ส ามารถสื่อถึง เหตุก ารณ์ และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของผูค้ นในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ ตัวความที่พื้นที่แต่ละแห่งมีภูมิประเทศ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อมนุษย์เข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ จึงต้องแสวงหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับ
สภาพพื้ นที่ นั้น ๆ ด้วยวิธีก ารที่ เฉพาะเจาะจง ผลลัพธ์ที่ม นุษย์จัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ดัง กล่าวจึงมี ความแตกต่างกั นไปในแต่ล ะพื้นที่ ความแตกต่างของภูมิ ทั ศน์วัฒ นธรรมเป็นผลจาก
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชุมชนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เรียกว่าอัตลักษณ์
ที่ไม่เหมือนกัน
จากการศึกษาภูมิ ทัศน์วัฒ นธรรมตามแนวคิดของ (เกรียงไกร เกิดศิริ , 2551) ช่วยสร้าง
ความเข้ าใจถึง บริบ ทการตั้ งถิ่ น ฐานมนุษ ย์ ได้ เป็ น อย่ างดี ที่ พั ฒ นาขึ้น มาจากชุ ม ชนหรือ หมู่ บ้า น
ขนาดเล็ ก แล้ ว ขยายตั ว มาบรรจบกั น กลายเป็ น เมื อ งขนาดใหญ่ แ ละซั บ ซ้ อ นขึ้ น อี ก ทั้ ง แสดง
ความเชื่อมต่อของบริบททางประวัติศาสตร์ และมีการพัฒนาการมายาวนาน มีกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ส าหรั บ พื้ น ที่ ร อบท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ที่ มี โ ครงข่ ายล าคลอง
อยู่อย่างหนาแน่น เป็นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า เป็นที่ราบลุ่มต่า ซึ่งเป็นเหตุให้มีน้าท่วมใน
ฤดูน้าหลากทุก ๆ ปี (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551) กล่าวว่า ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเหล่านี้จึงต้อง
หาทางออกที่จะอยู่รว่ มกับความผันผวนของธรรมชาติ ด้วยการเรียนรู้และแก้ปัญหาวิธีต่าง ๆ จนสั่งสม
กลายเป็นภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นจานวนมากมาย ผลลัพธ์ของการดาเนินชีวิต และการจัดการเหล่านี้
เองที่กลายเป็น ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยภูมิทัศน์วัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงต้นกาเนิดและพัฒนาการ
ของสังคมหนึ่ง ๆ ผ่านลัก ษณะทางกายภาพและการใช้งานของพื้นที่ ที่ มีอัตลักษณ์ในแต่ล ะชุมชน
(กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549)
2) อั ต ลัก ษณ์ ชุม ชน (Community Identity) ความที่ พื้ น ที่ แ ต่ ล ะแห่ ง มี ภู มิ ป ระเทศที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อมนุษย์เข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ จึงต้ องแสวงหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับ
สภาพพื้ นที่ นั้น ๆ ด้วยวิธีก ารที่ เฉพาะเจาะจง (เกรียงไกร เกิ ดศิริ , 2551) จะเห็ นได้ว่าภูมิ ลัก ษณ์
แบบต่าง ๆ ของพื้นที่เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ให้ มี เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ส าหรั บ พื้ น ที่ ร อบท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ที่ มี โครงข่ ายล าคลองอยู่
อย่างหนาแน่ น ย่อ มส่ง ผลต่อ รูป แบบการตั้ง ถิ่นฐาน การดาเนินชีวิต และวัฒ นธรรมของผู้คนใน
พื้น ที่ นั้ น ด้วย (ศุภ กรณ์ ดิ ษฐพั น ธ์, 2551 อ้างใน สถาบั นเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง , 2552) กล่าวว่า การที่ ชุม ชนมี ลัก ษณะพิ เศษจาเพาะในแง่ของผัง เมื องจะมี เรื่องของ
เมืองมาเกี่ยวข้อง เรื่องของสถาปัตยกรรม บ้านเรือน ตลาด วัดวาอาราม ชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา
ไม่ใช่ของที่มาจากภายนอกชุมชน แต่เป็นการหล่อหลอมจากภายในชุมชน อัตลักษณ์ชุมชน หมายถึง
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การที่ชุมชนมีลักษณะพิเศษจาเพาะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ลักษณะจาเพาะทางกายภาพ ลักษณะ
จาเพาะทางสังคม และลักษณะจาเพาะทางเศรษฐกิจ
2.1) ลักษณะพิเศษจาเพาะทางกายภาพของชุมชน ที่ผู้คนมักใช้ในการสร้างจินตภาพ
ขึ้นในใจระหว่างตนเอง ที่ ช่ วยจดจ าสภาพแวดล้อม ในทฤษฎีจิน ตภาพของเมื อง (Lynch, 1960
อ้างใน ทิพย์สุดา ปทุมานนท์, 2549) กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการ
(1) เส้นทาง (Path) หมายถึงเส้นทางหลักและรองที่ผู้คนใช้สัญจรไปมาระหว่างเมือง
แต่ละเมืองจะมีโครงข่ายทั้งสายหลัก และสายรอง ซึ่งเส้นทางสัญจรจะมีส่วนสาคัญมากในการสร้าง
จินตภาพของเมือง เนื่องจากที่เราสัญจรผ่านในส่วนต่าง ๆ ของเมือง จะทาให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์
ของเมืองกับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้สัญจรผ่าน
(2) ย่าน (District) เมืองแต่ละเมืองย่อมประกอบไปด้วยละแวกบ้านหรือย่านต่าง ๆ
รวมเข้าด้วยกัน โดยลักษณะทางกายภาพ รูปทรงของอาคาร รูป แบบการสัญจร และกิจกรรมของ
พื้นที่ ตลอดจนลักษณะทางสังคมสามารถบ่งบอกความเป็นย่านของเมืองได้
(3) แนวขอบ (Edge) เป็ น แนวหรื อ เส้ น ก าหนดขอบเขตของย่ า น โดยย่ า น
บางแห่งจะไม่มีขอบเขตที่แน่นอน เนื่องจากการขยายตัวของย่านบางย่าน ซึ่งมีการขยายออกจาก
ศูนย์กลางไปทีละน้อยจนผสมผสานเข้ากับย่านอื่น ทาให้ไม่สามารถแบ่งขอบเขตของย่านได้ชัดเจน
(4) ที่ ห มายตา (Landmark) เป็นจุดสังเกตที่ มี ลัก ษณะเด่นภายในเมื องที่ ป รากฏ
แก่สายตาโดยทั่วไป ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล มักมีขนาดใหญ่หรือสูงเด่นเป็นพิเศษ จะใช้
เป็นจุดอ้างอิงทางสายตา และจุดหมายตาระยะใกล้ เป็นจุดสังเกตที่มีขนาดเล็กและสามารถมองเห็น
ได้ในระยะใกล้ ที่ หมายตามัก มีกายภาพที่ เป็นเอกลักษณ์ห รือมีความพิเศษที่มี ลักษณะเด่นภายใน
ชุม ชนสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ลัก ษณะ คือ จุดสัง เกตระยะไกล มี ลัก ษณะที่ ส ามารถมองเห็นได้
จากระยะไกล มีลักษณะใหญ่และสูงเด่น และจุดสังเกตระยะใกล้ นอกจากจะใช้การสังเกตที่สามารถ
มองเห็นได้ในระยะใกล้แล้ว ยังสามารถรับ รู้ได้จากความหนาแน่นของผู้คนที่ มาท ากิจ กรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน
(5) จุดรวม (Node) มีลัก ษณะเป็นจุดสังเกตประเภทหนึ่ง แต่ต่างกั นที่เป็นจุดรวม
ของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดเวลา มีความชัดเจนใน
การเป็นศูนย์ก ลางของกิจ กรรม หรือเป็นจุดที่มี ก ารหยุดขึ้นของการสัญ จรที่ ต้องมี การตัดสินใจว่า
จะไปทางใดต่อไป
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2.2) ลัก ษณะพิ เศษจ าเพาะทางสังคม เป็นลัก ษณะพิเศษที่ ไม่ ได้ม าจากภายนอก
ชุม ชนแต่เป็นการหล่อ หลอมจากภายในชุมชนจนกลายเป็นลัก ษณะทางสังคมที่ มี ความเฉพาะตน
ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี กิจกรรม และภูมิปัญญา
2.3) ลักษณะพิเศษจาเพาะทางเศรษฐกิจ เป็น กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการบริโภค การจาหน่ายจ่ายแจกที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทาร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมกันเป็นเจ้าของมาจากศักยภาพของชุมชน
2.2.3

แนวคิดทฤษฎีเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis)
1) กาเนิดของเมืองศูนย์กลางการบิน

ธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อ งกับ กิจ กรรมการบินที่เกิ ดขึ้นมากมายไปตามถนนหรือรวมกันเป็นกลุ่ม
ทาให้เกิดเมืองรูปแบบใหม่ คือ เมืองศูนย์กลางการบิน ซึ่งขยายตัวออกไปประมาณ 30 กิโลเมตรจาก
สนามบิน (Kasada J D, 2000) สนามบินทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของระบบต่าง ๆ และ
ศูนย์กลางพาณิชย์ของชุมชนเมืองสนามบิน คล้ายกับหน้าที่ของย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ของมหานคร
สนามบินบางแห่งก็ได้ทาหน้าที่แลลเดียวกับย่านใจกลางธุรกิจของเมืองใหญ่ ๆ โดยเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งแบบต่อ เนื่อ งหลายรูป แบบของภูมิภาค และเป็นศูนย์ก ลางขนาดใหญ่ของการจ้างงาน การ
จับจ่ายใช้สอย การประชุมและกิจกรรมนันทนาการด้วย
ตัวอย่างที่ ดีแห่ง หนึ่ง ได้แก่ สนามบิ น Schiphol ของกรุงอัม สเตอร์ดัม ทางภาคพื้น ดิน
มีการจ้างพนักงานวันละ 56,000 คน ซึ่งมากกว่าจานวนพลเมือง 50,000 คน ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ยกฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางของมหานครของสหรัฐอเมริกา สนามบิน Schiphol มีทางหลวงพิเศษ
(Motorway) หลักสองสายเชื่อมตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมและย่านชุมชนอื่น ๆ มีสถานีรถไฟที่ทันสมัยซึ่ง
อยู่ใต้อาคารผู้โดยสาร เชื่อมโยงการเดินทางเข้ากับศูนย์กลางของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เชื่อมไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศเนอเธอร์แลนด์ และภาคตะวันออกของทวีปยุโรป
อาคารผู้โดยสารของสนามบิน Schiphol ได้รวมลัก ษณะของศูนย์กลางการค้าสมั ยใหม่
เข้าไว้ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า และแหล่งบันเทิสาหรับงผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงก่อนที่จะผ่านไปยังด่านศุลกากร มีร้านของนักออกแบบ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ภัตราคาร มุมกาแฟ
แบบชาวดัท ช์แท้ ๆ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และซูเปอร์มาเกตชั้นดี ส่วนกลุ่ม ร้านค้าปลีก แบบที่เรียกว่า
See Fly Buy อยู่ในพื้ นที่ ต่อ จากพื้ นที่ ศุล กากร พื้นที่ ดัง กล่าวจะมี ภัตราคารทุ ก ประเภท ธนาคาร
ศูนย์ธุรกิจ ห้องซาวน่า นวดตัว ตลอดจนที่นอนพักชั่วคราว จากการออกแบบที่รวมอาคารผู้โดยสาร
และศูนย์การค้าไว้ด้วยกั น สนามบิน Schiphol จึงมีรายได้เพิ่มจากการให้เช่าพื้นที่ และการจับจ่าย
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ใช้สอยของผู้โดยสาร ทั้งยังสามารถดึงดูดผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมให้มาซื้อสินค้าและพักผ่อน
ในบริเวณที่ จัดไว้สาหรับ ประชาชนทั่ วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิ ตย์ที่ ร้า นค้าปลีก ส่วนใหญ่
ในเมืองไม่เปิดขาย
2) ตัวอย่างเมืองศูนย์กลางการบิน
ความเจริญ เติ บ โตของการค้ า สนามบิ น ออนแทริ โอ ทางตอนใต้ ข องรัฐ แคลิ ฟ อร์เ นี ย
เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงผลของการมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวก จุดนี้จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลาง
การบิน และเป็นรากฐานของศูนย์โลจิสติกส์หลักที่ตั้งอยู่ประมาณ 64 กิ โลเมตรทางตะวันออกของ
เมืองลอสแองเจลิส สนามบินนี้อยู่ที่จดุ เชื่อมต่อของทางหลวงสายหลักระหว่างรัฐ คือ สาย I – 10 และ
I – 15 ซึ่งอยู่ในแนวตะวันออก - ตะวันตกและแนวเหนือ - ใต้ ในปี พ.ศ. 2542 – 2543 ได้มีการเพิ่ม
พื้นที่คลังสินค้าและพื้นที่จัดจาหน่ายสินค้ามากกว่า 25 ล้านตารางฟุตติดกับสนามบินและตามทาง
หลวงระหว่างรัฐสาย I – 10 และ I – 15 ส่วนในปี พ.ศ. 2544 – 2545 ได้มีการเพิ่มขึ้นอีก 25 ล้าน
ตารางฟุต เพื่อรองรับการค้าทางอินเตอร์เน็ตและสถานที่จัดจาหน่ายสินค้า ซึ่งบางบริษัทต้องการพื้นที่
ใช้ส อยถึง 1 ล้ านตารางฟุ ต ความเจริญ เติบ โตของการบริก ารขนส่ งด่ วนที่ ส นามบิ นออนแทริโ อ
และพื้นที่โดยรอบเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม สนามบินแห่งนี้ ให้ก้ าวนาหน้าในด้านโลจิสติก ส์และการค้า
ทางอินเตอร์เน็ตในช่วง พ.ศ. 2544 UPS ซึ่งมีศูนย์สาหรับชายฝั่งตะวันตกอยู่ที่สนามบิน แทริโอ จัดส่ง
พัสดุน้าหนักกว่า 700 ล้านปอนด์ โดย BAX Global, Emory worldwide และ Airborne Express
การพัฒนาออนแทริโอให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบิน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่โลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อกันหลาย
รูปแบบ ได้เป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลให้ “อาณาจักรของพื้นที่ตอนใน” ซึ่งอยู่โดยรอบสนามบิน กลายเป็น
ชุมชนเมืองที่เจริญ เติบโตรวดเร็วที่สุดของอเมริกา ในประเทศบราซิล เมืองศูนย์กลางการบินก าลัง
เกิ ด ขึ้ น รอบสนามบิ น นานาชาติ Viracopos ในเมื อ ง Campinas ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ 70 กิ โ ลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ Sao Paulo โดยมีการเกาะกลุ่มกันของอุตสาหกรรมไฮเทค การจัดจาหน่าย
สินค้าและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Viracopos กาลังกลายเป็นศูนย์กลางการส่งสินค้าทางอากาศและ
การค้าทางอิ นเตอร์เน็ตของทวีป อเมริการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรูป แบบของเมืองที่ ถูกก าหนดโดย
กิจกรรมทางการบิน อันเป็นผลมาจากการมีกลุ่มโลจิสติกส์และไฮเทคตามทางหลวงสายใหญ่ ๆ ซึ่ง
แผ่ออกจากสนามบิน เมือ งศูนย์กลางการบิน กาลังเกิดขึ้นในรูปแบบที่ชัดเจนอยู่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติใหม่ ๆ ในทวีปเอเชียเช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ เกาะ Lantau ซึ่งสนามบินนานาชาติแห่ง
ใหม่ของฮ่องกงกาลังฟูมฟักกลุ่มธุรกิจและการค้าให้เติบโตขึ้นในพื้นที่เชื่อมต่อกับสนามบินโดยตรง
ขณะนี้กาลัง มีก ารพั ฒ นาพื้ นที่ พ าณิชย์ 10 ล้านตารางฟุต ติดกั บ อาคารผู้โดยสารหลัก ซึ่ง เรียกว่า
Hong Kong SkyCity ประกอบด้วยอาคารส านัก งาน ร้านค้าปลีก ศูน ย์ธุร กิ จ โรงแรมขนาดใหญ่
ศูนย์บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์แสดงสินค้านานาชาติด้วยงบประมาณ
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500 ล้านเหรียญ บริษัท วอลท์ ดิสนี่ย์ ได้แถลงว่าจะสร้างสวนสนุกนานาชาติแห่งที่สาม (Hong Kong
Disneyland) ที่เกาะ Lantau เพื่ อใช้ประโยชน์จากสนามบินนานาชาติ รถไฟความเร็วสูง และทาง
ด่วนที่เชื่อมไปยังเกาลูนและฮ่องกง การตัดสินใจเลือกทาเลแห่งนี้ ไม่แตกต่างไปจากการเลือกสร้าง
Tokyo Disneyland ใกล้สนามบินนานาชาตินาริตะ และยูโรดิสนี่ย์ใกล้สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล ที่
ปารีส ผลกระทบจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงที่เกิดขึ้นต่อชุมชนเมืองโดยรอบ ในที่สุด แล้วจะขยาย
ไปถึงเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยผ่านทางเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากความเร็วสูงและการขนส่ง
สินค้าทางน้า ซึ่งเชื่อมต่อศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ชายฝั่งทะเลของจีนแผ่นดินใหญ่
14 แห่ง เข้ากับสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขนส่งทั้งสี่ระบบ (รถบรรทุก รถไฟ เรือ และ
เครื่อ งบิ น ) ของเกาะ Lantau จะได้รับ การเชื่อมต่อ และการสนั บ สนุ นจากอาคารผู้ โดยสารที่ ได้
ออกแบบสาหรับศตวรรษที่ 21 ให้ใช้ประโยชน์ผสมกันระหว่างผู้โดยสารและธุรกิจการค้า ตลอดจน
การสนับสนุนจากศูนย์ธุรกิจและอุทยานโลจิสติกส์ที่อยู่ในสนามบินหรือในบริเวณใกล้เคียง เมืองที่มี
การวางแผนให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบินแห่งหนึ่ง กาลังได้รับการพัฒนาอยู่ที่ Incheon ของเกาหลี
ใต้ โดยรัฐบาลกาลังสร้าง Winged City ซึ่งจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมงบนเกาะ Yongjong ประมาณ 50
กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซล สนามบินนานาชาติ แห่งใหม่ ซึ่งเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2544
จะเป็นหลักยึดสาหรับการขยายตัวของชุมชนเมืองซึ่งประกอบด้วยภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย
และการท่ อ งเที่ ยว หั วใจของเมื อ งจะเป็ น Media Valley ซึ่ง จะเป็ นเสมื อน Silicon Valley ของ
เกาหลี Media Valley ได้รับการออกแบบให้เป็นศูน ย์อุตสาหกรรมไฮเทคของโลก และกาลังอยู่ใน
ระหว่างการก่ อสร้างบนพื้ นที่ 3.6 ล้านตารางเมตรติดกั บ สนามบิน ซึ่งจะรวมถึง Techno – park
ขนาดใหญ่และศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมามี 625 บริษัทแจ้งความจานง
ว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ Media Valley ในจานวนนี้มี 49 บริษัท มาจรากประเทศแคนาดา อิส ราเอล
ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา บริษัทที่ปรึกษานานาชาติ Arthur D. Little ทานายไว้
ว่า ภายในปี พ.ศ. 2548 จะมี บ ริษัท จ านวน 2,000 บริษัท ตั้ง อยู่ใน Media Valley ซึ่ง มี ลัก ษณะ
เหมือนเมืองมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจาก Business Korea, พ.ศ. 2543) เมืองใหม่แห่งหนึ่งกาลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อ สร้างเพื่อ ให้เป็นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ทางานที่ Media Valley และที่ส่วนอื่น ๆ ของ
เมืองศูนย์กลางการบินที่กาลังเกิดขึ้น ทางด่วนและรถไฟด่วนจะเชื่อมต่อไปยังตัวเมืองโซล และให้ผู้ที่
ทางานที่ Media Valley และผู้พักอาศัยอยู่ที่เมืองใหม่สามารถเข้าไปที่สนามบิน Incheon ได้อย่าง
รวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2548 ท่ าอากาศยานจะได้รับ แรงเสริม จากท่ าเรือน้าลึก และท่ า Teleport ซึ่ง
ปัจ จุบันก าลัง อยู่ในระหว่างการก่ อสร้าง โดยมี แผนจผนึ ก รวมท่ าทั้ งสามดัง กล่าวให้ เป็น Triport
สาหรับการคมนาคมขนส่ง การจัดจาหน่ายสินค้า และการจัดการข้อมูลข่าวสารสาหรับศตวรรษที่ 21
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สนามบิน Changi ของสิงคโปร์ เป็นเมืองสนามบินที่มีสมรรถนะมากที่สุดและมีศิลปะมาก
ที่สุด ที่กาลังเปลี่ยนไปเป็นเมืองศูนย์กลางการบินเต็มรูปแบบ อาคารผู้โดยสารมีอาเขตซึ่งได้รับการ
ออกแบบด้วยแนวคิดของร้านค้าปลีก ภัตราคาร และศูนย์บันเทิง อาเขตนี้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และมี
เลานจ์ ศูนย์ธุรกิจ โรงแรมพักชั่วคราวสาหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านศูนย์สุขภาพ การอบซาวน่า และ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ผู้โดยสารที่พกพาคอมพิวเตอร์มาด้วย มีทางด่วนลอยฟ้าสู่กลางเมือง
ได้ อย่า งสะดวก และรถไฟลอยฟ้ าวิ่ง ตรงจากกลางเมื องมายัง อาคารผู้ โดยสาร นอกจากนี้ ยั ง มี
อุทยานโลจิสติกส์ทางอากาศอยู่ติดสนามบิน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพือ่ สนับสนุนให้สิงคโปร์สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ Trird-party logistics (3Pls) สามารถจัดส่งสินค้า
เฉพาะเจาะจงให้ ลูก ค้าที่ อ ยู่ ห่ างไกลด้วยเวลาที่ น้ อ ยที่ สุด (ส านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546)
Dr. John D. Kasarda ผู้ ที่ เ สนอแนวคิ ด Aerotropolis ( Kasada J D, 2000) ด้ ว ยการ
เปลี่ยน “สนามบิน” ให้กลายเป็น “ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ” ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง
และนิตยสาร Time ยกให้เป็น 1 ใน 10 แนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เป็นโมเดลพัฒนามหา
นครที่มีสนามบินเป็นศูนย์กลางของการพัฒ นา วางแผนการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบผัง
เมื องและระบบเศรษฐกิ จคล้ายกับ การพัฒ นาเมื องขนาดใหญ่ และกระจายการพัฒ นาไปยัง พื้นที่
โดยรอบ
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ภาพที่ 8

แนวคิดทฤษฎี Aerotropolis

ที่มา : Dr. John D. Kasarda https://www.eeco.or.th/ประชาสัมพันธ์/news/“kasarda”-กูรู
ด้าน-aerotropolis-ส่งสัญญาณ-ไทยศูนย์กลางการบินระดับโลก
หัวใจของโมเดลมหานครการบินนี้ คือการขนส่งคนและสินค้าที่ มีมู ลค่าสูง (High value
passengers and goods) ซึ่ง ท าโดยเครื่องบิ น การขนส่ งคนในที่ นี้ห มายรวมถึ งทั้ ง นัก ธุรกิ จ และ
นักท่ องเที่ยว ซึ่งในอดีตทางหลักเศรษฐศาสตร์ เรารู้จักคุ้นเคยกั บคาว่า Economy of Scale และ
Economy of Scope แต่ในปัจจุบันอีกเรื่องที่ ทวีความสาคัญ ขึ้นอย่างมากคือ เรื่อง Economy of
Speed ความส าเร็จ ทางธุร กิ จ ขึ้น อยู่ กั บ ความรวดเร็วในทุ ก ๆ ด้าน ซึ่ งความได้ เปรียบจากเรื่อ ง
ความเร็ ว นี้ ท าให้ ก ารจั ด การของธุ ร กิ จ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น นั่ น คื อ สาเหตุ ว่ าท าไมโมเดลนี้
ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ ก าร ขน ส่ ง ท า งอ าก าศ เป็ น ห ลั ก (ณั ฐ พ ร จ าตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ , 2 5 6 1 )
Aerotropolis ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ประการสาคัญ ได้แก่
1) ศูนย์กลางการคมนาคม (logistics hub)
2) กลุ่มอุตสาหกรรม (industrial clusters) และ
3) การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัย (urban planning)
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ศูนย์กลางการคมนาคม ซึ่งมีสนามบินเป็นโครงข่ายหลักที่ส ามารถเชื่อมกับการคมนาคม
ในรู ป แบบอื่ น ได้ อ ย่ างไร้ร อยต่ อ (seamless connectivity) ไม่ ว่า จะเป็ น การเชื่ อ มต่ อ กั บ รถไฟ
ความเร็ ว สู ง รถไฟระหว่ า งเมื อ ง รถไฟใต้ ดิ น ถนน และท่ า เรื อ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความสะดวกสบาย ลดเวลาของการเดินทางของนักธุรกิจให้มากที่ สุด ลดเวลาในการขนส่งสินค้าและ
ทาให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจต่าลงอีกด้วย
การสร้างกลุ่ม อุ ตสาหกรรมเป็ นอีก องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการท าให้เกิ ดความร่วมมื อ
ทางด้านการวิจัย การเติบโตของห่วงโซ่อุปทาน การขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม สาหรับการลด
ค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เขตอุ ตสาหกรรมอาจจะประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยและพัฒ นา เขตประกอบ
การค้าเสรี (Free Trade Zone) คลัง สินค้าทั ณฑ์ บ น (Bonded Warehouse) ซึ่งเป็นจุดหรือศูนย์
รวบรวมสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า รวมไปถึง E-Commerce Park เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารก าหนดเขตเกษตรกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ แต่ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะท าให้
มหานครการบินเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่สามารถดึงดูดคนที่มีคุณภาพให้มาอยู่รวมกันได้ ดังนั้นการ
พัฒนาย่านที่อ ยู่อาศัยจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ย่านที่อยู่อาศัยนี้เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน จึงครอบคลุม ถึงการพัฒ นาพื้นที่ ที่ ครบวงจร ทั้ ง สถานศึกษา โรงพยาบาล
สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว การผลิตบุคลากรก็จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ 2 องค์ประกอบ
ก่อนหน้านี้ด้วย
แนวคิ ด Aerotropolis เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม นโยบาย Thailand 4.0
โดยการขั บ เคลื่ อ นให้ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกของไทย (Eastern Economic Corridor
: EEC) เป็นศูนย์ก ลางการค้าการลงทุนใหม่ ของภูมิภาคนี้เพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 ได้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ประกาศให้สนามบินและพื้นทีโ่ ดยรอบเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ภายใต้แนวคิด “เมือ งการบิน (Airport City)” วิสัยทั ศน์ดัง กล่าวเกิดจากศัก ยภาพด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน อุตสาหกรรม และการท่อ งเที่ ยว ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งสามารถส่งเสริม
รูปแบบคลัสเตอร์การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับสนามบินอู่ตะเภา เพื่อยกระดับการใช้
โครงสร้างพื้ นฐานด้านคมนาคมและโลจิส ติก ส์ ผนวกเข้ากับ การใช้ป ระโยชน์พื้นที่ ในเชิงพาณิ ชย์
สาหรับการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย
เราอาจกล่าวได้ว่า EEC หรือประเทศไทยของเรามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ กล่าวมาในข้างต้นได้อ ย่างไม่ เป็นที่ 2 รองใคร เราอยู่ในท าเลที่ เป็นศูนย์ก ลางโลจิส ติก ส์
(logistics hub) ชั้นยอด เรามีกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและสั่งสมมานานในพื้นที่ และที่สาคัญ
ที่สุดเราเป็นประเทศที่ใคร ๆ ก็อยากมาอยู่ คาถามคือเราจะสามารถร่วมแรงร่วมใจกันไปให้ถึงฝั่งฝันได้
หรือไม่ (ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์, 2561)
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2.2.4

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานขนาดใหญ่ (Airport-Oriented
Development หรือ AOD)

รัฐบาลโดยคณะกรรมการ EEC ได้ป ระกาศให้ท่ าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นประตูการบิ น
สาคัญของภาคตะวันออก เป็นสนามบินรองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะศูนย์กลางการบิน
ของประเทศ โดยได้ทุ่ม งบประมาณก้อนใหญ่ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการบิน อาคาร
ผู้โดยสาร และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับการขยายตัวการเดินทางที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้นับว่าสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ของ EEC อย่างไรก็ตาม หากติดตามข่าวสารการวางแผนและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่
ในบริเวณโดยรอบ จะพบว่า รัฐบาลจาเป็นจะต้องปรับ ปรุงวิธีคิดในการวางแผนและปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มากกว่านี้
โดยเกณฑ์ที่ควรนามาประยุกต์ใช้อย่างเร่งด่วน ได้แก่ เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศ
ยานขนาดใหญ่ หรือ Airport-Oriented Development หรือ AOD (ฐาปนา บุณยประวิต , 2559)
ซึ่งแนวทางสาคัญที่ใช้ในการวางแผนและการออกแบบ ประกอบด้วย
1) การบู ร ณาการโครงข่ า ยคมนาคมและขนส่ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการเข้ า ถึ ง
(Connectivity) ประกอบด้วย การเชื่อมต่อด้วยรถไฟความเร็วสูง ระหว่างภาค การเชื่อมต่อด้วย
รถไฟฟ้าระหว่างเมือง การเชื่อมต่อโครงข่ายรถบัสหรือระบบขนส่งรองระหว่างย่านและชุมชม และ
การเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายสัญจรสีเขียวเพื่อการเข้าถึงสถานี (Accessibility)
2) การออกแบบพัฒนาพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจในระยะทีเ่ หมาะสมเพื่อรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจ
ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่ควบคุมการบินและเป็นศูนย์เศรษฐกิจรองรับการผลิตและการบริการ
สนับสนุนกิจการเดินทางให้แก่ท่าอากาศยาน
3) การวางแผนและการออกแบบพัฒ นาพื้นที่ส องข้างทางให้เ ป็นระเบียงเศรษฐกิ จย่อย
(Sub-Economic Corridor) โดยกาหนดเขตการพัฒนาเฉพาะในพื้นทีเ่ นื้อเมืองและพืน้ ที่บริเวณจุดตัด
สาคัญของระบบขนส่งมวลชน
4) การออกข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มความหนาแน่นประชากรและกิจกรรม
เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน (ในกิจกรรมที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบินและความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน)
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5) การวางแผนลงทุ นโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รอบท่ าอากาศยานและศูนย์เศรษฐกิจ โดย
ใช้เกณฑ์ Smart Growth และ Form-Based Codes หมวดการกาหนดสัดส่วนกิจกรรมเศรษฐกิ จ
จาแนกตามบทบาทของพื้นที่พัฒนา AOD (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2559)
จากแนวคิดทฤษฎี Aerotropolis และเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานขนาดใหญ่
หรือ AOD ข้างต้นเป็นแนวคิดในการวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ที่ให้ความสาคัญทางด้าน
การวางระบบเมือง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยมีหลักเกณฑ์สาคัญ
ที่คล้ายกัน คือ การวางแผนด้านคมนาคม การวางแผนและออกแบบพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนา
ย่านที่ อ ยู่อ าศัย ให้เ หมาะสมและปลอดภั ยต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน โดย AOD จะขยายแนวคิดของ
Aerotropolis ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติมากขึ้น แต่ทั้งสองแนวคิดยังมิได้พูดถึง
ข้อกาหนดในเขตพื้นที่ควบคุมการบิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มากนักที่จะมาช่วยเติมเต็ม ทั้งสอง
แนวคิดให้ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น ทางผู้วิจัยจึงจะขยายผลการศึกษาในส่วนนี้เพิ่มเติม
2.2.5

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง (Urbanization)

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กระบวนการพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เมื อ งในที่ นี้ ห มายถึ ง กระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงจากชุม ชนชนบทไปสู่ความเป็นเมื อง ในกระบวนการเปลี่ ยนแปลงดัง กล่าวจึงจะพบ
ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง ดังนี้ (Sorokin and Zimmerman, 1929)
1) ด้านอาชีพ (Occupation) ชนบท เป็นชุมชนที่ ประกอบด้วยประชากรและครอบครัว
ที่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนอาชีพอื่น ๆ มีน้อยกว่าอาชีพเกษตรกรรม ส่วนเมืองนั้ น ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม การค้าพาณิชยกรรม นักวิชาการ การปกครอง
และอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรม
2) ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) ชนบท เป็น สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติแ ละ
มีอิท ธิพ ลต่อ สิ่ งแวดล้อ มทางสัง คมและวัฒ นธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนมี ความสัม พันธ์กั บ
ธรรมชาติโดยตรง ส่วนเมืองนั้น สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึุน้ และมีอิทธิพล
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
3) ด้ า นขนาดของชุ ม ชน (Size of community) ชนบท เป็ น ชุ ม ชนของเกษตรกร
ขนาดเล็ก ๆ แต่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการประกอบอาชีพ ส่วนเมือ งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดของ
ชุมชนจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง
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4) ด้านความหนาแน่นของประชากร (Density of population) ชนบท ความหนาแน่น
ของประชากรในชนบทจะต่ากว่าในเมือง แต่เมื องความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าชนบทและ
มีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง
5) ด้านความต่างแบบกันหรือความเป็นแบบเดียวกันของประชากร (Heterogeneity and
homogeneity of population) ชนบท ประชากรมีความเป็นแบบเดียวกันในลักษณะของเชื้ อชาติ
และความรู้ สึ ก ทางสั ง คม แต่ เมื อ งประชากรมี ค วามต่ า งแบบกั น มาก และความเป็ น เมื อ งจะมี
ความสัมพันธ์กับความต่างแบบของประชากร
6) ด้านความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้ นทางสังคม (Social differentiation and
Stratification) ชนบทมี ความแตกต่ างทางสัง คมและการแบ่ง ชั้ นทางสัง คมน้ อย แต่เ มื องมี ความ
แตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทางสังคมมาก
7) ด้ า นการเคลื่ อ นที่ ท างสั ง คม (Social mobility) ชนบท การเปลี่ ย นแปลงในด้ า น
ที่อยู่อาศัย อาชีพ และอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงน้อย ส่วนการย้ายถิ่ นจะเป็นในลักษณะจากชนบท
ไปสู่เมือง ส่วนเมืองมีการเคลื่อนที่ทางสังคมมากกว่าชนบทการเคลื่ อนที่ทางสังคมจะมีความสัมพันธ์
กับความเป็นเมือ ง โดยปกติจะมีการย้ายถิ่ นจากชนบทเข้ามาอยู่ในเมือง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤต
คนในเมือง จะมีการอพยพจากเมืองไปสู่ชนบท
8) ด้านระบบของการกระท าระหว่างกั น (System of interaction) ชนบท มีก ารติดต่อ
และสื่อสารกันน้อยกว่าคนในเมือง มีการติดต่อและมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ (Primary relation)
ความสัมพันธ์จะเป็นแบบส่วนตัวง่าย ๆ แต่จริงใจ แต่เมืองมีการติดต่อและสื่อสารกันมาก อาณาเขต
ของการกระท าระหว่างกั นกว้างมากกว่าในชนบท มี ก ารติดต่อและมี ความสั ม พันธ์แบบทุ ติยภู มิ
(Secondary relation) ไม่ มี ความเป็ นกั นเอง ความสั ม พั นธ์คงอยู่เพี ยงระยะเวลาสั้ น ๆ รูป แบบ
ความสัม พั น ธ์มี ความซับ ซ้อ น ยุ่ งยาก ผิ วเผินและไม่ มี แบบ ส่ วนชานเมื อ งนั้ น จากปรากฏการณ์
ทางสังคมในปัจจุบันจะพบว่า ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมืองทาให้เกิดการอพยพของประชากร
ในเขตชนบทเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น เมื่อในเขตเมืองมีความหนาแน่นมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเสื่อมโทรมในตัวเมืองมีมากขี้น การขยายตัวของเมืองก็จะเกิดขึ้นตามมา
ทาให้มีการกระจายตัวของประชากรเมือง ผู้คน หรือการดาเนินกิจ การงานเข้าสู่บริเวณเมือง หรือ
การขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้ นที่การเพิ่มจานวนประชากร หรือในการดาเนินกิจการงานต่าง ๆ
มากขึ้ น (ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน, 2524) เมื่ อ ดู ตามความหมายทางวิ ชาการแล้ว มี นั ก วิช าการได้ ให้
ความหมายของความเป็นเมืองไว้ ดังต่อไปนี้
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(สถิตย์ นิยมญาติ , 2526) อธิบ ายว่า ความเป็ นเมื องเป็น กระบวนการของ “การกลาย
สภาพ” (A process of becoming) อย่ างหนึ่ ง กล่ า วคื อ เป็ น การเปลี่ ย นสภาพจากสภาวะที่ ไร้
ความเป็ น เมื อ ง ไปสู่ส ภาวะของความเป็ นเมื อ งหรือไม่ ก็ เ ปลี่ ยนสภาวะจากการกระจุก ที่ มี ค วาม
หนาแน่นมาก
โกล์ด และโคล์บ (Gould & Kobb, 1964) อธิบายว่า ความเป็นเมืองมี หลายความหมาย
ดังนี้
1) ความเป็นเมือง อาจหมายถึงการกระจาย (Diffused) ของอิทธิพลสังคมเมืองไปสู่สังคม
ชนบท คาว่า “อิทธิพล” ที่ได้กระจายไปนั้นหมายถึง ขนบธรรมเนียมและลักษณะ (Trait) ของเมือง
2) ความเป็นเมืองหมายถึง ปรากฏการณ์ของลักษณะสังคมเมืองที่ เกิดขึ้น หรือลักษณะของ
สั ง คมเมื อ งในแง่ ป ระชากร ค านิ ย ามนี้ พ บเสมอ ๆ ในหนั ง สื อ ของสั ง คมวิท ยาชนบท กล่ า วคื อ
การปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรมในเขตชนบท ได้กลายเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง
3) นักประชากรศาสตร์ เข้าใจความเป็นเมืองว่า เป็นกระบวนการของประชากรที่ มารวมกัน
อยู่อย่างหนาแน่น มี ความหมายส าคัญ ที่ ว่า เป็นกระบวนการหนึ่ งของการเคลื่ อนไหวจากที่ ไม่ ใช่
สังคมเมืองไปเพื่อให้ดึงความสมบูรณ์ของลักษณะเมืองของประชาชนที่มารวมอยู่อย่างหนาแน่น
4) ความเป็นเมือง เป็นกระบวนการของการรวมตัวอยู่อย่างหนาแน่นของประชากรซึ่ งใน
อัตราของประชากรในเมือง ต่อประชากรทั้งหมดที่เพิ่มขึน้
พาเลน (Palen, 1987) อธิบ ายว่า ความเป็นเมื องเป็นเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บ การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนประชากรของประเทศที่ อาศัยอยู่นเขตเมื อง อันเป็นผลมาจากการที่ป ระชาชนเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานเข้าุเมื
ส่ องหรือไปตั้งถิ่นฐานอยู่กันอย่างหนาแน่นบริเวณใดบริเวณหนึ่ ง หรืออาจกล่าวอีกนั ย
หนึง่ ว่าเป็นขบวนการซึ่งชนบทเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเมืองนั่นเอง
กล่าวโดยสรุปแล้ว ความเป็นเมืองเป็นกระบวนการทางนิเวศวิทยารูปแบบหนึ่ งที่มีรูปแบบ
การใช้ ที่ ดิ น และการขยายตั วของเมื องแตกต่า งกั น ออกไป ในการอธิ บ ายถึง ขบวนการพั ฒ นาสุ่
ความเป็นเมืองนั้นมีทฤษฎีหลัก อยู่ 4 ทฤษฏี คือ
1) ทฤษฎี รู ป ดาว (Star theory) ริ ช าร์ ด เอ็ ม ฮู ล ด์ (Richard M. Huld) อธิ บ ายว่ า
การขยายตัวของเมื อ งนั้ น เกิ ดมาจากบริเวณศูน ย์ก ลางของเมื องที่ เป็น รวมของเส้นทางคมนาคม
สายหลัก ของเมื อ ง อิ ท ธิพ ลของเส้นทางคมนาคม จะมี ผลท าให้เมื องขยายตัวออกไปตามเส้นทาง
รถยนต์ รถใต้ดิน และรถไฟ ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงกับ
เส้นทางคมนาคมดังกล่าว ในระยะที่ สามารถเดินไปถึงได้สะดวก ต่อมาภายในเมื องได้มีการพัฒ นา
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เส้นทางคมนาคมดีขึ้น ประชาชนภายในเมืองนิยมใช้รถยนต์กันมากขึ้น พื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างเส้นทาง
คมนาคมก็ จะมี ประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่กั นหนาแน่นมากขึ้ น พื้ นที่ ว่างดังกล่าวก็ เชื่ อมต่อกั นเป็น
พื้นที่เดียวกัน
2) ทฤษฎี วงแหวน (Concentric zone theory) เออร์เ นสต์ ดับ บิ ว. บู ร์เกสส์ (Ernest
W.Burgess) อธิบ ายว่า การขยายตัวของเมื องจะมี ลัก ษณะเป็นรูป แบบวงแหวน เป็นรัศมี วงกลม
ต่อเนือ่ งจากเขตศูนย์กลาง และแบ่งพื้นที่ของเมืองออกเป็น 5 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ (The Central Business District: C.B.D.) ประกอบด้วย
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ธนาคาร และสานักงานทางเศรษฐกิจ การปกครอง
กฎหมาย เป็นต้น เป็นเขตที่ มีคนหนาแน่นเวลากลางวันเพื่อทาธุรกิจ และงานตามหน่วยงานต่าง ๆ
มีคนจานวนน้อยที่ตงั้ บ้านเรือนอยู่อย่างถาวร เพราะส่วนใหญ่จะเดินทางไปพักอาศัยอยู่ที่เขตรอบนอก
เขตที่ 2 เป็นเขตศูนย์กลางการขนส่ง (The zone in transition) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า
เป็นเขตขายส่ง และอุ ตสาหกรรมเบา (Wholesale and light manufacturing zone) รวมทั้ งเป็น
ย่ า นโรงงานอุ ต สาหกรรมเก่ า ๆ เป็ น เขตที่ มี ปั ญ หาสั ง คมจ านวนมาก เช่ น มี อั ต ราของ
การก่ออาชญากรรมสูงเป็นบริเวณของกลุ่มคนที่ มี ฐานะทางเศรษฐกิจต่า ที่ อพยพมาจากชนบทพัก
อาศัยอยู่ในบ้านราคาถูก และทรุดโทรมใกล้ ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่ อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดิน ทางไปท างาน แต่ เมื่ อ คนกลุ่ม นี้ มี ฐานะทางเศรษฐกิ จ ดีขึ้ น ก็ จ ะย้ายออกไปอยู่ ในที่ แ ห่ง ใหม่
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินในเขตนี้จะเป็นของชนชั้นสูงที่ดาเนินกิจการในลักษณะของการให้
ผู้อื่นเช่า ผู้พักอาศัยในเขตนี้มีจานวนน้อยทีุที
่มี ่ดินเป็นของตนเอง
เขตทีุ่ 3 เป็ น เขตที่ อ ยู่ อ าศั ย ของกรรมกรและผู้ ใ ช้ แ รงงาน (The zone of working
mens’homes) ที่ย้ายออกมาจากเขตศูนย์กลางการขนส่ง สภาพที่ อยู่อาศัยของคนในเขตนี้มีสภาพ
ดีก ว่าคนที่ อ าศัยอยู่ในเขตศูน ย์ก ลางการขนส่ง บ้ านเรือนจะปลู ก อยู่ในระยะห่ างกั นไม่ ชิดติดกั น
เหมือนกับสลัม และเมื่อครอบครัวใดมีฐานะดีขึ้น ก็จะย้ายออกไปอยู่ในเขตชนชั้นกลางต่อไป
เขตที่ 4 เป็ นเขตชนชั้ น กลาง (The middle class zone) มี ที่ พั ก อาศัยประเภทห้ องชุ ด
โรงแรม บ้านเดี่ยวสาหรับครอบครัวเดี่ ยว ผู้อาศัยอยู่ในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง เจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ พ่อค้า และรวมถึงชนชั้นผู้บริหารระดับกลาง
เขตที่ 5 เป็ นเขตที่ พั ก อาศั ยชานเมื อ ง (The commuters’ zone) มี เส้ น ทางคมนาคม
ที่สะดวก ในการเดินทางเข้าไปทางานหรือประกอบธุรกิจในเมือง เขตนี้ จะมีทั้งชนชั้นกลางค่อนข้างสูง
และชนชั้นสูงที่เดินทางด้วยรถประจาทางและรถส่วนตัวเข้าไปทางานในเมืองและกลับออกมาพักอาศัย
ในเขตนี้
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3) ทฤษฎีเสี้ยววงกลม (Sector theory) โฮเมอร์ ฮอยต์ (Homer Hoyt) อธิบายว่า รูปแบบ
ของการขยายตัวของเมืองจะเหมือนกับเสี้ยววงกลมหรือรูปขนมพาย (Pie-shaped) และในแต่ละเมือง
จะพบว่า การขยายตัวของเมืองออกไปยัง พื้นที่ด้านนอกจะเป็นรูปเสี้ ยววงกลมหนึ่งเสี้ยววงกลมหรือ
มากกว่าหนึ่งเสี้ยววงกลม และการขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะดังนี้
- การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ เชื่อมไปยัง
ศูนย์กลางทางการค้าและที่อยู่อาศัยบริเวณอื่น ๆ
- การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามพื้นที่สงู และแม่น้า ลาคลอง ในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรม
- การขยายตัวของเมื องจะขยายออกไปตามที่ อยู่อาศัยของชุม ชนชั้ นสูงของสัง คม
ห้องพักอาศัยราคาสูง มักจะเกิดขึ้นบริเวณย่านธุรกิจใกล้ ๆ กับเขตที่อยู่อาศัยเก่า
- เขตที่อยู่อาศัยค่าเช่าราคาสูง จะตั้งอยู่ติดกับเขตที่อยู่อาศัยค่าเช่าราคาปานกลาง
4) ทฤษฎีหลายจุดศูนย์ก ลาง (Multiple-nuclei theory) แฮร์รีส และอัลล์แมน (Harris
&Ullman, 1945) อธิบ ายว่า การขยายตัวของเมื องเกิดมาจากหลายจุดศูนย์ก ลางไม่ ได้เกิดมาจาก
ศูนย์ก ลางที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว เพราะในยุคปัจจุบันเมืองอุตสาหกรรมมี การพัฒ นาศูนย์กลาง
ด้านธุรกิจ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม และศูนย์กลางด้านที่ อยู่อาศัย เกิดขึ้นจากหลายแห่งแฮร์รีส
และอัลล์แมน ได้เสนอแนวความคิดการขยายตัวของเมืองว่าเกิดจากหลายจุดศูนย์กลาง มี 4 ประการ
ดังนี้
- ธุร กิ จ แต่ ล ะประเภทมี ค วามต้ อ งการใช้ ท รัพ ยากรและสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ที่แตกต่างกั น ธุรกิจ ที่ ต้องการใช้ท รัพยากรและสิ่ งอานวยความสะดวกเหมือนกั น
จะมารวมตัวอยู่บริเวณที่มีทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกให้ใช้เหมือนกัน เช่น
เขตค้าปลีก จะตั้ ง อยู่ในท าเลที่ ลูก ค้าสามารถเดินทางเข้ามาซื้ อสินค้าได้ง่าย และ
สะดวกจากทุกทิศทางของเมือง เขตเมืองท่าจะตั้ งอยู่บริเวณริมฝั่ งแม่น้าหรือทะเล
เขตอุตสาหกรรมหนักเป็นเขตที่ ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ติดกับเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง เช่น แม่ น้า ทะเล ถนนหรือใกล้กับ เส้นทางรถไฟ เพื่ อสะดวกในการขนส่ง
เป็นต้น
- ธุร กิจ ที่ เหมื อ นกั นมั ก จะมี ก ารรวมตัวอยู่บ ริเวณเดียวกั น เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ใน
เชิงการค้าจากการเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น ตัวแทนจาหน่าย
รถยนต์ จะไปรวมกลุ่มเป็นย่านขายรถยนต์ ทาให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติ
และราคากับผู้ค้ารายอื่น ๆ ได้ง่าย
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- การใช้ทุดิี่ นของธุร กิจที่ แตกต่างกัน ทาให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน และไม่สามารถ
อยู่ ร่ ว มกั น ได้ เช่ น พื้ น ที่ ส าหรั บ อยู่ อ าศั ย ไม่ ส ามารถอยู่ ในบริ เ วณเดี ย วกั บ
เขตอุตสาหกรรม เพราะพื้นที่สาหรับอยู่อาศัยต้องการความสงบ มีการขนส่งที่ดีและ
ไม่ มี ปั ญ หามลภาวะ แต่ เขตอุ ตสาหกรรมเป็ น เขตที่ มี เ สีย งดั ง มี ก ารขนส่ ง และ
ใช้ยานพาหนะทั้งวัน และมีปัญหามลภาวะ
- บริเวณที่มีราคาที่ดินสูงมากเป็นอุปสรรคทาให้ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถเข้าไป
ท าธุร กิ จ ได้ เพราะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ ายเป็ น ค่ า ที่ ดิ น ในราคาแพง ท าให้ ไม่ คุ้ ม กั บ
การลงทุนและผลกาไรที่ได้รับ นักลงทุนจึงต้องหาทาเลที่ตงั้ แหล่งใหม่ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ ที่จะดาเนินการ
ชุมชนหรือเมือง (City) คือการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนหลัก (ครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน) หรือ
สมาคมที่ มี จุ ด ประสงค์ ร่ ว ม กลุ่ ม เหล่ า นี้ เ กื้ อ กู ล กั น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการปกครองใน
เขตแดนจากัดของกลุ่ม ลักษณะทางกายภาพที่ จาเป็นต่อการคงอยู่ของชุมชนคือ ต้องมีสถานที่ตั้งมั่น
ที่อยู่อาศัยคงทนและที่รวมตัว แลกเปลี่ยน กักเก็บ ถาวร ลักษณะทางสังคมที่จาเป็นต่อการคงอยู่ของ
ชุม ชน คื อ มี ก ารแบ่ง ฝ่ายงาน ที่ ท าหน้าที่ ทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม ชุม ชนในความหมาย
สมบูร ณ์ต้อ งมี ระบบเชื่ อมโยงทางภูมิ ศาสตร์ องค์ก รทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติแบบระบบสถาบัน
สถานที่สาหรับกิจกรรมสังคม และสัญลักษณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชุมชนจะต้องให้ความสนใจ
ต่อการปฏิบัติการและพัฒนาจุดประสงค์หลักของชุมชน ผ่านความขัดแย้งและความร่วมมือกรณีและ
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุด
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(พงษ์วรรณ ศุขโภคา, 2552) ได้ศึกษาผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่มีต่อ
วิถีชีวิตของประชาชน : กรณี ศึก ษาตาบลราชาเทวะ จังหวัดสมุ ท รปราการ เพื่อศึก ษาผลกระทบ
จากการก่ อ สร้างสนามบิน สุวรรณภูมิ ที่ มี ต่อวิถีชีวิต ของประชาชนจัง หวัดสมุ ท รปราการที่ อาศั ย
อยู่บริเวณโดยรอบสนามบินในตาบลราชาเทวะ ในด้านการดาเนินชีวิตประจาวัน ด้านการทามาหากิน
และ ด้านชีวิตความเป็ น อยู่ ผู้ให้ข้ อมู ล หลัก คื อประชาชนใน 3 หมู่ บ้ าน ได้แ ก่ หมู่ 2 หมู่ 3 และ
หมู่ 10 ในเขตตาบลราชาเทวะ ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
มากกว่าพื้นที่อื่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ข้อมู ลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจัดจาแนกข้อมูล ตามวัตถุป ระสงค์วิจัย และการเชื่อมโยงข้อมู ล
ระหว่างสาเหตุ จ ากการก่ อ สร้างสนามบิ น สุวรรณภู มิ กั บ ปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ยนแปลงวิถีชี วิต
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ของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของประชาชนในทางที่แย่ลงในทุกด้าน กล่าวคือ ในด้านการดาเนินชีวิตประจาวัน ในระยะการ
เริ่มก่อสร้างประชาชนมีความยากลาบากในการสัญจรเดินทาง เพราะพื้นที่ถูกปิดกั้นเพื่อการก่อสร้าง
เมื่อเปิดใช้สนามบินเสียงขึ้นลงของเครื่องบินก่อความรบกวนต่อการนอนหลับ การพักผ่อน การเรียน
ของนักเรียน ในด้านการทามาหากิน ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเดิม มีรายได้ลดลง เพราะ
ได้รับ ค่าตอบแทนการย้ายออกน้อ ย ที่ ท าหากินจึงน้อย ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ สะดวกสบาย
เหมือนเดิม เพราะที่อยู่อาศัยคับแคบ แออัดกว่าเดิม อาหาร การกิน ตามธรรมชาติ มีน้อยลง เพราะ
แหล่งอาหารตามธรรมชาติเดิม ถูก นาไปสร้างสนามบิน น้ากิ นน้าใช้ในแหล่งน้าธรรมชาติใช้ไม่ ได้
เนื่องจากขาดแหล่งน้าน้อยลง และ มีการปนเปื้อนจากละอองน้ามัน และละอองน้ามันที่ฟุ้งกระจาย
ในอากาศอาจส่งผลต่อสุขภาพ ส่วนด้าน การใช้ภูมิปัญญาเดิมในการดารงชีวิต การประพฤติปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อุดมคติ ความคิด ความเชื่อเดิม และ ศาสนาที่นับถือไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
(อานิสงส์ อธิโรจนพิ ทัก ษ์ , 2552) ได้ศึกษาแนวทางการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเดินอากาศ : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสมุย เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริ เวณโดยรอบท่ าอากาศยานให้ป ระสานกั บ ข้อ ก าหนดด้ านการควบคุ ม การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศและคุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชนบริเวณโดยรอบ นาไปสู่
การเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมในเขตปลอดภัยการเดินอากาศบริเวณ
ท่าอากาศยานสมุ ย วิธีดาเนินการศึกษาประกอบด้วย การศึก ษาพัฒ นาการการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
เพื่อให้ท ราบแนวโน้ มการขยายตัวของเมื อง และผลกระทบจากการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินที่ ส่ง ผลต่อ
ความปลอดภั ยทางการบิน รวมทั้ งผลกระทบของการบินที่ มี ต่อชุม ชน และนามาเสนอแนะแนว
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปลอดภัยการเดินอากาศได้อย่างเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าเกิดการ
ขยายตัวของการใช้พื้ นที่ และกิจ กรรมแบบเมื องเข้าไปยังบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศและ
มีแนวโน้มในอนาคตจะเพิ่ม ขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและการพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวจึงเสนอ
แนวทางโดยการควบคุมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารอย่างมีประสิทธิภาพมีการกาหนด
มาตรการในการลดและควบคุ ม ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นเสี ย งและคุ ณ ภาพอากาศ รวมทั้ ง
ใช้แนวทางด้านผังเมืองเพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ
(วีระพล แก้วอินทร์, 2553) ได้ศึกษาการหาพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตราย
ในพื้นที่ ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์
เพื่อหาพื้ นที่ เหมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตรายในพื้นที่ ภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจัยคือศึกษาภายใต้หลักหลักเกณฑ์การคัดเลือก
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ที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสียกาหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ 1) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1
และชั้นที่ 2 2) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่เขตอนุรักษ์ ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์
ป่าและเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ 3) อยู่ห่ างไม่ น้อ ยกว่า 1,000 เมตร จากแนวเขตชุม ชน 4) อยู่ ห่า ง
จากแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 700 เมตร 5) ระดับน้าใต้ดิน (ฤดูฝน) อยู่ลึกกว่า 2
เมตร 6) อยู่ห่างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร จากแนวเขตที่ดินของโบราณสถาน 7) ห่างจากถนนสายหลัก
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร 8) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9) ลัก ษณะของดิ นเป็ นดิ นลูก รัง 10) สมรรถนะของดินไม่ เหมาะแก่ ก ารเพราะปลูก หรือมี ค วาม
อุดมสมบูร ณ์ ของดิ นต่ า 11) อยู่ห่ างจากบ่ อน้ าบาดาล ไม่ น้ อยกว่า 700 เมตร นอกจากนี้ ผู้วิจั ย
ยังกาหนด ปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่เหมะสมได้แก่ 1) ไม่อยู่ในตาแหน่งของรอยเลื่อน 2)
ไม่ อยู่ในพื้ นที่ เสี่ยงจากภาวะน้าท่ วม 3) ความชันของพื้น ที่ ไม่ เ กิ นร้อยละ 3 รวมปัจ จัยที่ น ามาใช้
วิเคราะห์ทั้งหมด 14 ปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า ไม่พบพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตราย
ในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อใช้ปัจจัยทั้ง 14 ปัจจัย เมื่อลดปัจจัยความชันของพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 3
พบพื้ นที่ เหมาะสมจ านวน 5.21 ตารางกิ โลเมตรหรือ 3,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของพื้ นที่
ทั้ งห ม ด โดยพ บ พื้ น ที่ เห ม าะสมอ ยู่ ใน เขต 2 จั ง ห วั ด ได้ แ ก่ จั ง ห วั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี แล ะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ชูเกียรติ สลักคา, 2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
เพื่อการเลือกที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือก
ที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อศักยภาพพื้นที่เมืองในการเป็นที่อยู่อาศัยในแบบจาลอง 2 แบบ คือ แบบจาลอง
ที่ใช้ปัจจัยเชิงปริมาณและแบบจาลองทีเ่ พิ่มปัจจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ในระบบ Geographic
Information System (GIS) ในการวิเคราะห์ เ ลือ กพื้ น ที่ ศึ ก ษารอบสถานี ร ถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน
สายสี เขี ย วในรัศ มี 1,095 เมตร เพื่ อ ใช้ ในแบบจ าลองทั้ ง สองได้ เ ป็ น พื้ น ที่ ร อบสถานี อ นุ ส าวรี ย์
ชัยสมรภูมิและสถานีพร้อมพงษ์ โดยใช้ห ลักการเลือกตามแนวคิด Transit Orient Development
ข้อมูลปัจจัยทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสองพื้นที่รอบสถานีถูกนามาวิเคราะห์ในระบบ GIS
ด้ วยวิ ธีต่ า ง ๆ ตามลั ก ษณะ คื อ ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ร ะยะใกล้ เ คี ย ง การวิ เคราะห์ เชิ ง ซ้ อ นทั บ
การวิเคราะห์เชิงพีชคณิต แผนที่ และการวิเคราะห์ค่าระหว่าง (Interpolation) การคานวณศักยภาพ
พื้นที่แต่ละปัจจัยถูกให้ค่าระดับคะแนน และค่าน้าหนักความสาคัญแล้วนาค่าคะแนนมารวมกันเป็น
ค่าศัก ยภาพของพื้ นที่ ก ารเปรี ยบเที ยบแสดงให้ เห็ นว่าปั จ จั ยเชิ ง คุณ ภาพให้ ผ ลการวิเคราะห์ ที่ มี
รายละเอี ยดเชิง พื้ นที่ ที่ ชัดเจนกว่า และผลต่ างของค่าศัก ยภาพของแบบจ าลองทั้ ง สองที่ เ ป็นลบ
จะเกาะกลุ่มใกล้สถานีซึ่งหมายถึงปัจจัยเชิงคุณภาพมีผลปรับค่าศักยภาพลดลง และผลต่างที่เป็นบวก
ซึ่ง เป็นผลของปัจ จัยเชิง คุณภาพที่ ท าให้ค่าศัก ยภาพเพิ่ม ขึ้นจากแบบจ าลองที่ ใช้เฉพาะปัจ จัยเชิง
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ปริมาณอย่างเดียว และพื้นที่เกาะกลุ่มใกล้สถานีมีค่าศักยภาพลดลง โดยแสดงผลต่างของค่าศักยภาพ
ของแบบจาลองทั้งสองที่เป็นลบ และพื้นที่บริเวณถนนบางสายและพื้นที่ที่อยู่ห่างจากสถานีประมาณ
400 เมตรมีค่าศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมีผลต่างที่เป็นบวก
(ปวี ณ า เปรมเจริ ญ , 2554) ได้ ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
ศึกษาการใช้ที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 และสภาพปัญ หาที่ เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ตลอดจนศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยการประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่รวบรวมได้จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลการสารวจและข้อมูลแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ที่ดินในภูมิประเทศ นาเสนอผลในรูป
ของแผนที่ ตารางแสดงผลรวมและค่ า ร้ อ ยละ ประกอบการบรรยาย ผลการศึ ก ษาพบว่ า การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2554 ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจาแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ โดยพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูก สร้างมีม ากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของพื้นที่ ศึกษา (20.268 ตารางกิโลเมตร)
มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และการบริการ กระจายตัว
ไปตามพื้ นที่ส ถานที่ ท่อ งเที่ยว สถาบันการศึก ษา และเส้นทางคมนาคมขนส่ ง โดยเฉพาะตามแนว
เส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่ มี ลัก ษณะการใช้ที่ ดินหนาแน่น และกระจุก ตัวอยู่บ ริเวณสี่ แยกถนน
สอดคล้อ งกั บ ผลการศึก ษาสภาพปัญ หาที่ เกิ ดจากการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินที่ พบว่า ปัญ หาส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงพาณิชย์และ
ที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างเส้นทางคมนาคมสายหลัก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสียง รบกวน
ทัศนียภาพ และการกระทาที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นแนวทางการพัฒ นาพื้นที่เมือง ควรวางผังเมืองตาม
ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของเส้ น ทางคมนาคม สายหลั ก และสายรองตามล า ดั บ ก าหนดพื้ น ที่
การเจริญเติบโตของเมือง และกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับชุมชน
และสภาพแวดล้อม โดยมีประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริเวณที่ตน
อยู่อาศัยตามหลักการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
(ชั ย พ ล กี ร ติ ก สิ ก ร, 2557) ได้ ศึ ก ษาการจ าลองเชิ ง พื้ น ที่ รู ป แบบการขยายตั ว
ของชุมชนในเขตอ าเภอเมือ งนครราชสีม าด้วยข้อมูล การรับ รู้จ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิ ศาสตร์ก ารศึก ษาครั้ง นี้เป็น การประยุก ต์ใช้วิท ยาการทางด้านการรับ รู้จ ากระยะไกล, วิธีก าร
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงพื้นที่แบบ Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) และ
แบบจาลองการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง Land Transformation Model (LTM) ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวิเคราะห์และจาลองรูป แบบการขยายตัวของพื้นที่ ชุม ชนเมือง
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ภายในอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระบวนการศึกษาความสัมพันธ์อ้างอิงข้อมูล
จากการแปลภาพถ่ายดาวเที ยมย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี โดยรูป แบบการขยายตัวของชุมชนเมื อง
ในอดี ต ที่ ได้ จ ากการจ าลองแบบด้ ว ย LTM จะถู ก น าไปสร้ างค่ า เที ย บวั ด ด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเมืองต่างช่วงเวลา ในขณะเดียวกัน
ก็ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อรูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมือง เช่น ทางหลวง
แผ่นดิน ถนนสายหลัก พื้นที่เมืองเดิม หรือศูนย์กลางหมู่บ้าน ด้วยวิธีการของ ESDA เพื่อกาหนดระดับ
ความสาคัญระหว่างตัวแปร และในท้ ายที่สุดระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ได้ถูกนามาใช้ในกระบวน
การวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงพื้นที่ซึ่งอยู่ในรูป แบบตารางกริด พร้อมทั้ง แสดงผลลัพธ์ในเชิงรูปแบบและ
ปริมาณของการขยายตัวของพื้ นที่ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินคาดการณ์
ในปี พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถนนคอนกรีต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขยายตัว
ของชุ ม ชนเมื อ งมากที่ สุ ด ในขณะที่ พื้ น ที่ ป ลูก พื ช ผั ก พบว่า เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น มี สั ดส่ ว น
การเปลี่ย นแปลงของพื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด อย่า งไรก็ ตามจากการศึ ก ษาพบปั ญ หาเรื่อ งความถู ก ต้ อ ง
ในการคาดการณ์ รูป แบบการขยายตัว จากการตรวจสอบความถูก ต้องเชิง ตาแหน่ง พบว่ามี ความ
ถู ก ต้ อ งในระดั บ ปานกลาง (40 %) ภายใต้ ค วามแยกชั ด ของตารางกริด ขนาด 25 x 25 เมตร
จากการประยุก ต์ใช้ LTM แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองมีความสามารถในการวางแผนจัดการชุมชน
ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ควรให้ความสนใจในเรื่องของค่าความถูก ต้องและการคัดเลือกปั จ จัยที่ ใช้ใน
การจาลองแบบ ทั้งนี้เพื่อให้แบบจาลองมีความเป็นไปได้ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
(ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่โล่งว่างส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน
เพื่อการดารงอยู่ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเก่าริมคลอง รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศึกษาเฉพาะ
กรณี ชุมชนตลาดเก่าบางพลีริมคลองสาโรง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐานชุมชนเก่า
ริมคลอง รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ศึกษาบทบาทความสัมพันธ์
ของอั ตลั ก ษณ์ ชุ ม ชนตลาดเก่ าบางพลี ริม คลองส าโรง กั บ สภาพปั จ จุบั น ของการใช้ป ระโยชน์
พื้นที่โล่งว่าง ภายในชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง และแนวทาง
การใช้ประโยชน์พื้นที่โล่งว่างส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อชุมชนเก่าริมคลองจะคงรักษาอัตลักษณ์และ
สามารถอยู่ร่วมกั บ การพั ฒ นาเมื อ งได้ต่อไป ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่ ร อบท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเดิมจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชน ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร
และพื้นที่อุตสาหกรรม โดยปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เกิ ดจากการบริ ห ารการปกครองจากนโยบายของรัฐ และจากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เป็นตัวก าหนดทิ ศทาง มีเทคโนโลยีเป็นตัวเร่ง เพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจ เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ
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โดยอาศัยสังคม และวัฒนธรรมยึดเหนี่ยวให้ชุมชนสามารถดารงอยู่ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
โดยเฉพาะจากการพัฒ นาท่ าอากาศยาน จากการสัมภาษณ์ และสอบถามประชาชนในพื้นที่ ศึกษา
พบว่า พื้นที่ริมคลองใช้ประโยชน์มากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถาม และมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ผลมาจากความต้ อ งการพื้ น ที่ ค้าขาย ทั้ ง นี้ แนวทางการใช้ ป ระโยชน์ที่ โล่ ง ว่างส่ง เสริม อั ตลัก ษณ์
ชุม ชนเก่ าริม คลอง พบว่า การเปิด โอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒ นาพื้นโล่งว่าง
ริมคลอง โดยใช้อานาจ โครงสร้างหน้าที่ และกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพจัดทาแผนท้องถิ่น
ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางโดยรวมร่วมกัน
(ปิยะชัย ถิ่นไทยงาม, 2557) ได้ศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์
ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มคี วามเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ในอาเภอเมือ งพิษณุโลก มี การใช้แผนที่เพื่ออธิบายถึงบริเวณที่มีความหนาแน่นของการเกิ ด
เหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่ ตารวจ เพื่ อให้สามารถวางแผนป้องกั นการเกิ ดอาชญากรรมขึ้นได้ โดยจะแสดงใน
ลักษณะของบริเวณพื้ นที่ที่มีการเกิดอาชญากรรมที่สูงหรือเกิดขึ้นบ่อย และใช้วิธีการคาดประมาณ
ความหนาแน่ น เชิ ง พื้ น ที่ แ บบเคอร์ เ นล (Kernel Density Estimation) อั น เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพในการประมาณความหนาแน่นของการเกิดอาชญากรรม เพื่อทาการหาบริเวณที่เกิดเหตุ
อาชญากรรมเป็นจานวนมาก (Hotspot) โดยได้ใช้ข้อมู ล อาชญากรรมในปี พ.ศ.2558 ที่ เกิ ดขึ้ น
ในพื้นที่ รับ ผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมื องพิษณุ โลก ผลการศึกษาพบว่าการเกิ ดอาชญากรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย์เกิดขึ้นเป็นจานวนมากในตาบลในเมือง และตาบลท่าโพธิ์ สาเหตุเนื่องมาจากตาบล
ในเมื อ ง และตาบลท่ าโพธิ์มี ความหนาแน่ นของประชากรสูง โดยเฉพาะตาบลในเมื องที่ เป็นย่าน
ใจกลางเมือง และในส่วนของตาบลท่าโพธิ์ที่มีการเกิดการอาชญากรรมในบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่จะเป็นหอพัก ที่มีนิสิต นักศึกษาได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ และยังมีผู้คนโยกย้ายเข้ามาหางาน
ทาและประกอบอาชีพต่าง ๆ มากมาย จึงทาให้ทั้งสองตาบลนี้มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย์
(ทรงยศ อยู่สุข และคณะ, 2558) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
สถานี ร ถไฟฟ้ าอ่ อ นนุช และความสอดคล้ องกั บ แนวคิด การพั ฒ นาพื้ นที่ ร อบสถานีข นส่ ง มวลชน
ซึ่งการพั ฒ นาสถานีรถไฟฟ้ ามัก ส่งผลกระทบต่ อบริบ ทของพื้นที่ โดยรอบ การวางแผนการใช้ที่ ดิน
เพื่อชี้นาการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทสาคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึก ษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินและประชากรบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช และศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิด
การพัฒ นาพื้ นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-oriented development-TOD) วิธีก ารเก็ บ
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รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสารวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพพื้นที่ การสังเกตุ การสัมภาษณ์ และ
จัดท าฐานข้ อ มู ล พื้ น ที่ ด้วยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเที ยบการเปลี่ย นแปลง
เชิงกายภาพจากภาพถ่ายระยะไกล และข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประชากร และ
การประเมิ น ความสอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบสถานี ข นส่ ง มวลชน
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอิทธิพลของการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน โดยรอบสถานี โดยพบว่ามี ก ารเพิ่ ม ขึ้น ของการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน ประเภท
ที่อยู่ อาศัยและพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอาคารที่พักอาศัย
เฉลี่ย 5.13 %ต่อปี อาคารที่อยู่อาศัยรวมมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเฉลี่ย 10.67% ต่อปี รองลงมาคือ
บ้านแถวเพิ่มขึ้นปีละ 0.9 % ส่วนอาคารประเภทอื่นมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะอาคารประเภทตึกแถว
มีอัตราลดลงร้อยละ 0.62 ต่อปี ในขณะที่ พื้นที่พาณิชยกรรมในลักษณะของห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์ก ารค้ามีสัดส่วนสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่ เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 3.36 การวิเคราะห์
รูปแบบการใช้ที่ ดินพบว่ายังมีความแตกต่างกับเป้าหมายการพัฒ นาตามแนวคิด TOD โดยมีความ
หนาแน่นอาคารที่ อ ยู่อ าศัย 14.88 ต่อไร่ การผสมผสานการใช้ที่ดินยังไม่ เพียงพอที่ กระตุ้นให้เกิ ด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเดินและการใช้ชีวิตประจาวันที่มีความสะดวกครอบคลุมทั้งพื้นที่
สัดส่วนของร้านค้าปลีกมีเพียง 1.25% และขาดพื้นที่สีเขียวและที่โล่งที่เป็นพื้นที่สาธารณะ
(นิชา ตันติเวสส, 2553) ได้ศึกษาองค์ป ระกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมือง
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม : กรณี ศึ ก ษา สวนอุ ต สาหกรรม
เครือสหพัฒนพิบลู จากัด ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนลักษณะกายภาพต่าง ๆ ของพื้นที่ชุมชน
อยู่ อ าศัย ทั้ ง 14 แห่ ง ภายในพื้ น ที่ ศึก ษาได้ แก่ ขนาดชุม ชน ระยะห่ างจากแหล่ง มลพิ ษ รวมถึ ง
ระยะทาง และความต่อเนื่องในการเดินทาง เมืองอุตสาหกรรม รวมถึง ผลกระทบที่ตามมาทางสังคม
โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบริเวณ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ฯ ศรีราชา ซึ่ง เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดาเนิน
กิจการควบคู่ไปกั บการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยส่วนวิธีการวิจัย จะท าการวัดค่าผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะกายภาพที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระยะเดินทางระหว่างศูนย์กลางสู่จุดเชื่อมต่อภายใน
ชุม ชนอยู่อ าศัย และ ระยะเดิ นทางสู่ส วนพระพรหมซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ส าธารณะแห่ง หนึ่ งภายในสวน
อุตสาหกรรมนั้น มีความสัมพันธ์กับ ระดับคุณภาพอากาศ ในขณะที่ลักษณะกายภาพเหล่านั้น เป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่ส่งเสริม ความพึงพอใจของประชาชนต่อพื้นที่ภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ทั้งนี้
พื้นที่สาธารณะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่พาณิชยกรรมนั้น จะส่งผลต่อความถี่ในการเข้ามาใช้พื้นที่ และ
ระดับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่อ พื้ น ที่ ส าธารณะที่ เพิ่ม ขึ้น ข้อค้น พบจากการวิจัยนี้ สามารถนามาเป็ น
ข้อเสนอแนะในการออกแบบวางผังชุม ชนเมื องอุตสาหกรรม โดยเน้นการออกแบบพื้นที่ เปิดโล่ง
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สาธารณะภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงสะดวก ทั้งจากพื้นที่ย่านพาณิชยกรรม และ
ชุมชนอยู่อาศัย และส่งเสริมการสร้างระบบการสัญจรที่เชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสาม
(มานั ส ศรีว ณิ ช , 2559) ได้ ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพด้ า นกายภาพทางพื้ น ที่ เ พื่ อ
การวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกับชุมชนมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System: GIS) ร่ว มกั บ การมี ส่ ว นร่ว มในการ
ตัดสินใจภายใต้หลายปัจจัยเชิงพืน้ ที่ (Spatial Multi-Criteria Decision Making Analysis: SMCDA)
ในการจัดลาดับ ความสาคัญของปัจ จัยด้านกายภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ประเมิ นหาพื้นที่
ที่ มี ศั ก ยภาพด้ านกายภาพที่ เหมาะสม โดยใช้ เทคนิ ค การซ้ อ นทั บ ข้อ มู ล ที่ เ รีย กว่ า Grid-based
Overlay Analysis เพื่ อ สนั บ สนุ นการวางแผนและพั ฒ นาพื้น ที่ บ ริเวณรอบสถานีร ถไฟชานเมื อ ง
เชื่อมต่อ กั บ ชุม ชนมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ซึ่งเทคนิคนี้มี ก ารใช้กั นอย่างแพร่ห ลาย
ในสาขาวิชาภูมิ ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิ สถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาการผังเมื อง
ในบทความนี้ได้ ใช้ฐานข้อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศาสตร์จ ากหลาย ๆ หน่วยงานในประเทศไทย และ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม ArcView Model Builder ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยาในการวิเคราะห์
การซ้ อ นทั บ ข้อ มู ล เชิง พื้ น ที่ ส าหรับ เนื้ อหาที่ ได้ตัด ตอนมาในบทความนี้ เป็น การวิเคราะห์ ขั้นต้ น
ซึ่งมุ่งเน้นแต่ตัวแปรในด้านกายภาพเท่านั้น ไม่ได้รวมการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และในด้าน
สาธารณูปโภคในเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีความจาเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่เช่นกัน และจะต้องมีการศึกษา
ในขั้นต่อไป
2.4 สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง อาทิ แนวคิดเกี่ยวกับ ปัจ จัยการเลือกที่ อยู่อาศัยที่ ต้อง
ศึกษาปัจ จัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ แนวคิดด้านระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ต้องดูลักษณะข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การแสดงข้อมู ลเชิงพื้นที่
การเปรีย บเที ย บคุณ ลั ก ษณะ แนวคิ ด วิธีก ารทางสถิ ติ แนวคิ ด เทคนิค การวิเ คราะห์ ปั จ จัย และ
การวิเคราะห์ ศัก ยภาพพื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด้วยเทคนิค รูป แบบต่าง ๆ แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ข้อมู ล
เชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ภูมิทัศน์วัฒ นธรรม หรืออัตลักษณ์ชุมชน แนวคิดทฤษฎี
Aerotropolis และแนวคิด การพั ฒ นาพื้ นที่ ร อบท่ า อากาศยานขนาดใหญ่ (Airport – Oriented
Development หรือ AOD) รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเดินอากาศรอบท่าอากาศยานสมุยสามารถสรุปใจความสาคัญได้ว่า ทราบแนวโน้ม
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การขยายตั วของเมื อ ง สามารใช้ข้อ มู ล ควบคุม ตรวจสอบการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินและอาคารอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมถึง การพั ฒ นาด้านการท่ อ งเที่ ยว และยัง ได้ ศึก ษาผลกระทบจากการสร้า ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนตาบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ ในด้าน
การดาเนินชีวิตประจ าวันด้านการท ามาหากิ นและด้านชีวิตความเป็นอยู่จ ากการศึก ษาเอกสารที่
เกี่ ย วข้ อ งและสนทนากลุ่ ม มาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หา และจั ด จ าแนกข้ อ มู ล
ตามวัตถุประสงค์และการเชื่อ งโยงข้อมูล ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาชนในทุกด้าน
ยกเว้นด้านประเพณีวัฒนธรรม การประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ความเชื่อเดิม และศาสนา
ที่นับถือไม่เปลี่ยนแปลง
จากใจความส าคั ญ ของการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งข้ างต้ น นั้ น
จึงสามารถนามาสู่การดาเนินการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมู ลทั้งใน
ระดับ เมืองและระดับชุมชนในพื้นที่ โดยรอบท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะรูปแบบที่อยู่อาศัยชุมชน ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไปและสถานกรณ์ชุมชน
ที่ เ ป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด ทางด้ า นกายภาพของพื้ น ที่ จ ากการเปิ ด ด าเนิ น การของ
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ โดยการแสดงข้อมู ล เชิง วิเคราะห์ในการศึก ษาศัก ยภาพของพื้ นที่ ด้ วย
เทคนิ ค PSA (Potential Surface Analysis) และเทคนิ ค การท า Sieve Mapping ด้ ว ยการน า
ปัจจัยทางกายภาพที่สาคัญมาวิเคราะห์หาศักยภาพของพื้นที่ที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอาศยานให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานและการพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยเนื้อหาในส่วนของ
วิธีการวิจัยนั้น จะนาเสนอเนื้อหาในบทถัดไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 วิธีและขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการศึกษาศักยภาพ
ของพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยชุมชน ลักษณะรูปแบบ
ชุ ม ชน การตั้ ง ถิ่ น ฐาน ปั ญ หา และผลกระทบที่ มี ต่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ม ชนโดยรอบท่ า อาก าศยาน
ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง การวางแผนการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน บริเวณพื้ นที่ โ ดยรอบ
ท่าอากาศยาน
2) ศึกษาข้อมูลทั้งในระดับเมืองและระดับชุมชน พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เกี่ ยวกับ ประวัติความเป็นมา ลัก ษณะรูป แบบที่ อยู่อาศัยชุมชน ลัก ษณะทางกายภาพ วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจและสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไป
และสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นพื้นฐานในการได้รับกระทบจากการเปิดดาเนินการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
3) วิเคราะห์หาศักยภาพแหงการพัฒนาของพื้นที่ดวยเทคนิค PSA เทคนิคการวิเคราะห์
แบบ (Potential Surface Analysis: PSA) และ เทคนิ ค การท า Sieve Mapping เพื่ อ การศึ ก ษา
ศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการเก็บข้อมูล
ในพื้นที่เป้าหมายและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมไว้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ท างสถิติ และการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4) เสนอแนะแนวทางเพื่อการวางแผนพั ฒ นาที่ อยู่อาศัยชุม ชนให้เกิ ดความสั ม พัน ธ์
เชื่อมโยงกันให้เป็นกลุ่มเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมบทบาทหน้าที่และการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สอดคล้อง
กับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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ภาพที่ 9

กรอบในการดาเนินการศึกษา

3.2 การรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ 2 แหล่ ง โดยใช้ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ หรื อ ทุ ติ ย ภู มิ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมแสดงแผนที่ หรือภาพถ่าย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานภาพของการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการลงสารวจพื้นที่ บันทึกภาพและจดบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน ชุมชน สภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา
2) แหล่ง ข้อ มู ล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) เป็น การรวบรวมข้ อมู ล ทุ ติ ยภู มิ ซึ่ง จะ
รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารที่ มี ก ารเผยแพร่ ผ่านเว็บ ไซต์ที่ เชื่อถือได้ เช่น เว็บ ไซต์จัง หวัด เว็บ ไซต์
หน่วยงานราชการ เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นต้น หรือการขออนุเคราะห์ข้อมูล
จากหน่วยงานกลาง เช่น กรมการปกครอง กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
โดยผู้วิจัยจะจัดเก็บ ข้อ มูล ที่ รวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์
(GIS) เบื้องต้นข้อมูลที่รวบรวมได้และแหล่งที่มา มีดังนี้
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ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพทางพื้นที่ระดับชุมชน
กลุ่มข้อมูล
ชั้นข้อมูล
ชนิดข้อมูล
ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ : Physical Environment
Polygon
ขอบเขตการปกครอง : ขอบเขตจังหวัด
Administrative
Polygon
ขอบเขตอาเภอ
Boundaries
Polygon
ขอบเขตตาบล
Polygon
เขตเทศบาล / อบต.

ที่มา, ปี พ.ศ.

Polyline
Polyline
Polygon

กรมการปกครอง, พ.ศ. 2557
กรมการปกครอง, พ.ศ. 2557
กรมการปกครอง, พ.ศ. 2557
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, พ.ศ.
2557
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551
กรมแผนที่ทหาร, พ.ศ. 2557
กรมแผนที่ทหาร, พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน, พ.ศ. 2560

Polyline

กรมทรัพยากรน้า, พ.ศ. 2557

Point
ตาแหน่งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ : Air
Quality Monitoring
Stations
ฐานข้อมูลด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : Human Use
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : การใช้ประโยชน์ที่ดินราย Polygon
Land use
จังหวัด
Raster
ผังเมืองระดับจังหวัด : ผังเมืองรวมจังหวัด
File
Provincial
Comprehensive
Polygon
พื้นที่เสี่ยงภัย :
พื้นที่น้าท่วมซ้าซาก
Natural disaster risk
areas
Polygon
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

กรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2561

ที่ตั้งหมู่บ้าน /ชุมชน
ลักษณะภูมิประเทศ :
Topography
ทรัพยากรน้า : Water
Resources

เส้นชั้นความสูง
ความลาดชันของพื้นที่
แหล่งน้า (เขื่อน / อ่างเก็บ
น้า / คลองชลประทาน)
แม่น้าสายหลัก / แม่น้า
สายรอง
ตาแหน่งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ

พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่ม
พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ
อุตสาหกรรม :

ตาแหน่งโรงงาน

Point

Point
Polygon
Point

กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ. 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง, พ.ศ. 2556

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พ.ศ.
2560
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พ.ศ.
2560
กรมทรัพยากรธรณี, พ.ศ. 2554
กรมทรัพยากรธรณี, พ.ศ. 2554
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพทางพื้นที่ระดับชุมชน
กลุ่มข้อมูล
Industry

ชั้นข้อมูล
อุตสาหกรรม

ชนิดข้อมูล

เขตนิคมอุตสาหกรรม

Polygon

ที่มา, ปี พ.ศ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2561

ฐานข้อมูลด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต : Quality of Life
ศาสนสถาน : Place of ตาแหน่งวัด โบสต์คริสต์
worship
มัสยิด
สถานศึกษา :
ตาแหน่งสถานศึกษา
Educational
institution
สถานพยาบาล :
ตาแหน่งโรงพยาบาล,
Hospital
รพ.สต.
แหล่งท่องเที่ยว :
ตาแหน่งแหล่งท่องเที่ยว
Tourist Attraction
โครงสร้างพื้นฐานทางถนน : Road Transport

Point

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550

Point

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550

Point

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550

Point

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550

ทางหลวงแผ่นดิน :
ทางหลวงแผ่นดิน
Road
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ : Rail Transport

Polyline

กรมทางหลวง, พ.ศ. 2555

ทางรถไฟ : Rail

ทางรถไฟ

Polyline

การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2557

สถานีรถไฟ

Point

การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2557

Polyline

การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2560

Polyline

การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2560

Polyline

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,
พ.ศ. 2560

การพัฒนารถไฟรางคู่ : รถไฟรางคู่
Double Track Rail
โครงการรถไฟความเร็ว รถไฟความเร็วสูง
สูง : High Speed Rail
ระบบรถไฟฟ้าใน
ระบบรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : Mass
ปริมณฑล
Rapid Transit
การขนส่งทางน้า : Water Transport
ท่าเรือ : Port

ท่าเรือ

Point

กรมเจ้าท่า, พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพทางพื้นที่ระดับชุมชน
กลุ่มข้อมูล
ชั้นข้อมูล
การขนส่งทางอากาศ : Air Transport

ชนิดข้อมูล

ที่มา, ปี พ.ศ.

Point กรมท่าอากาศยาน, พ.ศ. 2560
ที่ตั้งท่าอากาศยาน :
ที่ตั้งท่าอากาศยาน
Airport
Polygon กรมท่าอากาศยาน, พ.ศ. 2560
ขอบเขตท่าอากาศยาน ขอบเขตท่าอากาศยาน
: Airport Boundary
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : Infrastructure Development Plan
Polyline สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาโครงสร้าง ถนน
พื้นฐาน :
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561
Infrastructure
Development Plan
Polyline สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ทางรถไฟ
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561
Point สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ท่าเรือ
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561
Polygon สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ขอบเขตท่าอากาศยาน
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561
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3.3 เครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือ ในการวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยเทคนิค (Potential Surface Analysis :
PSA) วิเคราะห์ ศัก ยภาพของพื้ นที่ เพื่อแสดงค่าคะแนนตอพื้นที่ ตามวัตถุป ระสงค โดยมี ห ลัก การ
วิเคราะห์ดังนี้
แนวทางการศึก ษาศัก ยภาพของพื้นที่ ด้วยเทคนิค (Potential Surface Analysis: PSA)
มีข้อได้เปรียบเทคนิคการซ้อนทั บพื้นที่แบบดั้งเดิม (Overlay technique) หรือต่อมาประยุกต์เป็น
วิธีแบบ Sieve Analysis 3 ประการคือ
1) เทคนิคการวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้วางอยู่บนหลักเกณฑ์ของการคัดพื้นที่ดีหรือเลว
แต่ทุก ๆ พื้ นที่จ ะมีค่าคะแนน และมีการแบ่งระดับ ทาให้ผลลัพธ์ที่ ได้มีความ
ชัดเจนกว่าการซ้อนทั บแผนที่แบบเดิมซึ่งใช้วิธีการแบ่งศักยภาพในการพัฒ นา
ของพื้ นที่ ออกเป็น ดี -เลว / เหมาะสม-ไม่เหมาะสม / มาก-ปานกลาง-น้อย /
สูง-ปานกลาง-ต่า เท่านั้น
2) ปัจจัยที่ ได้รับการเลือกนั้นเป็นการเน้นถึงการใช้วิธี Weighting System โดยใช้
หลักการ (Multiple Criteria Decision Model : MDCM) นามาสร้างแบบจาลอง
แบ บ เที ยบ น้ าห นั ก (Pairwise Comparison Method) ท าให้ ค่ าคะแน น
ความสาคัญของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นด้วยวิธีการศึกษา
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีหลายปัจจัย ซึ่งทาให้แบบจาลองแบบเทียบน้าหนัก
มีความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือ
3) เกี่ยวกับการให้ค่าน้าหนัก เทคนิควิเคราะห์แบบนี้สามารถสามารถปรับเปลี่ยน
ค่าน้าหนักเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ที่เปลี่ยนไปเมื่อนโยบาย
หรือ สมมติ ฐ านในการพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงไป ท าให้ ส ามารถเปรีย บเที ย บ
ศัก ยภาพในการพั ฒ นาของพื้ น ที่ ภายใต้ นโยบายหรือสมมติฐ านการพัฒ นา
ที่แตกต่างกันได้โดยสะดวก
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ภาพที่ 11 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
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3.4 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
หลักการที่สาคัญของ PSA คือ การให้ค่าน้าหนักของปัจจัย ต่าง ๆ โดยที่การให้ค่าน้าหนัก
จะแสดงให้เห็นถึงความสัม พันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับ ทางเลือก (Decision Rules) ท าให้ ผู้วิจัย
ทราบว่าเมื่อวัตถุประสงค์ข้อใดมีความสาคัญมาก ผลที่เกิดขึ้นกับการศึกษาจะเป็นอย่างไร สมการที่ใช้
ในการศึกษา คือ (Simple Additive Weighting Methods : SAW) มีสมการดังนี้

เมื่อ

S

=

W1(X1) + W2(X2) + W3(X3) + . . . . + Wn(Xn)

S
Wn
Xn

=
=
=

ระดับค่าคะแนนรวมแสดงศักยภาพของพื้นที่
ค่าคะแนนรวมแสดงความสาคัญของปัจจัยที่ n (Weight)
ค่าคะแนนความเหมาะสมของช่วงปัจจัยที่ n (Criteria Score)

ภาพที่ 12 ลาดับขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนา
ที่มา : GIS and multi-criteria decision analysis / Jacek Malczewski; 1999
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ จะใช้วิธีการ Potential Surface Analysis : PSA
เป็นเครื่องมื อ ในการคานวณหาศัก ยภาพของพื้นที่ เพื่อจะทราบว่าบริเวณใดที่ สมควรจะได้รับ การ
พัฒ นาเป็นอันดับแรกและรอง ๆ ลงไป จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนา
พื้นที่ ชุม ชนโดยรอบท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี แนวคิดการพัฒ นาด้านการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน
คือ การพัฒนาบนพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านกายภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของชาติ
โดยควบคุมการพัฒนาไม่ให้ขยายตัวแบบไร้ทิศทาง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะถูกกันออก (Restrictive Area)
และไม่สามารถนาพื้นที่เหล่านี้มาพัฒนาได้ โดยขั้นตอนของการศึกษามีดังนี้
1) การก าหนดปั จจั ย ในการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพพื้ น ที่ (Determining Factors)
ปัจจัย (Factors) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา (Development Potential) ของพื้นที่
ในลักษณะที่เป็นตัวกาหนดที่ตั้ง (Location) ที่เหมาะสมของกิจกรรมแต่ละประเภท
2) การวัดค่าปัจจัย (Rating and Scaling Factors) จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว
นามาให้ค่าตามเกณฑ์หรือดัชนีการวัดที่กาหนดไว้ในแต่ละปัจจัยออกมาเป็นตัวเลข เมื่อได้ค่าตัวเลข
ของปัจจัยต่าง ๆ แล้วแสดงค่าในแผนที่ แต่เนื่องจากค่าที่วัดนี้อาจจะมีหน่วยหรือช่วงคะแนนที่ต่างกัน
จึ ง ต้ อ งปรั บ ค่ า ของทุ ก ปั จ จั ย ให้ อ ยู่ ใ นช่ ว งคะแนนเดี ย วกั น (Normalization) โดยนิ ย มใช้ ช่ ว ง
คะแนน 0-5
3) การก าหนดค่าน้ าหนั ก ของปัจ จัย (Criterion Weighting) หลัง จากก าหนดปั จ จัย
และวัดค่าของปัจจัยโดยปรับค่าของทุกปัจจัยให้อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกัน (0-5) ขั้นตอนต่อไปเป็นการ
ให้ค่าน้าหนัก ของแต่ละปัจจัยสาหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในแต่ละประเภท โดยปัจจัยใดมี ความสาคัญมากก็ได้รับค่าน้าหนักมาก (คูณค่าปัจจัยด้วยตัวเลขที่มี
ค่าสูง) และปัจจัยใดมีความสาคัญน้อยก็ได้รับค่าน้าหนักน้อย (คูณค่าปัจจัยด้วยตัวเลขที่มีค่าต่ากว่า)
การให้ค่าน้าหนักของปัจจัย (Estimating Weighting) ซึ่งสามารถพิจารณาหาค่าน้าหนักของแต่ ล ะ
ปัจจัยได้หลายวิธี ดังนี้
3.1) Ranking Method เป็นวิธีการประเมินค่าน้าหนักของปัจจัยที่ง่ายที่สุด โดยผู้ทา
การประเมินจะทาการเรียงลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มี ความสาคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แต่จะมี
ข้อเสียกรณีที่มีปัจจัยมาก ๆ จะทาให้กระบวนการตัดสินใจเกิดความเบี่ยงเบน หรือมีอคติได้
3.2) Rating Method ผู้ ท าการประเมิ น ต้ อ งจั ด สรรค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ
(The Point Allocation) แต่ ล ะปั จ จั ย จากระดั บ ค่ า คะแนนที่ ถู ก ก าหนดไว้ เ ป็ น หลั ก เกณฑ์ เช่ น
ค่าคะแนน 0-100 การให้คะแนนความสาคัญแก่ปัจจัยไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผลเท่าที่ควร
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ถ้า หากผู้ ท าการประเมิ น ไม่ เ ข้ าใจและทราบถึ ง สถานการณ์ ข องปั จ จั ย ต่ าง ๆ ที่ น ามาพิ จ ารณา
มากพอสมควร การประเมินจะเกิดความเบี่ยงเบนมาก
3.3) Pairwise Comparison Method (Saaty, 1980) เท คนิ ค ก ระ บ วน ก าร
ตัดสินใจแบบมีลาดับขั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อนให้มีความง่ายยิ่งขึ้น มีความสมเหตุสมผล และสะท้อนความ
เป็นจริงภายใต้เกณฑ์ที่นามาใช้ในการตัดสินใจ โดยแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ ในรูป
ของลาดับชั้นข้อมูล แล้วกาหนดค่าของการวินิจ ฉัยโดยการเปรียบเทียบปัจจัย ต่าง ๆ เป็นคู่และนา
ค่าเหล่านั้นมาคานวณ เพื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุด
3.4) แบบสอบถามแนวคิดด้านเทคนิค ปัจ จัย และผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกั บ การ
หาพื้นที่ที่มี ศักยภาพในการพัฒ นาที่ อยู่อาศัย จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้าน ต่าง ๆ
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามดังกล่าวมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในทวนสอบ เทคนิคและการกาหนดค่าปัจจัย
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้ นที่เพื่อ ให้เกิดความถูกต้องและสอดคล้องกับ เนื้อหาในการหาพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
ทั้งนี้ การแสดงค่าของปัจจัยลงบนพื้นที่ศึกษาในรูปแบบของแผนที่ ต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่
เป็นอย่างมาก เพราะสามารถระบุการกระจายตัวของทรัพยากรและโครงการสร้างพื้นฐานที่มี อยู่
ในพื้นที่เป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถนาไปสู่การระบุปัญหาและแหล่งต้นตอของ
ปัญหา ผลการวิเคราะห์ที่ได้นาไปสู่กระบวนการในการจัดสรรโครงการพัฒนาตลอดจนทรัพยากรและ
งบประมาณ ไปยังบริเวณที่มีลาดับความสาคัญต้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
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ภาพที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบซ้อนทับ (Overlay Technique)
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ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
บริเ วณโดยรอบท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ขนาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 600 ตารางกิ โ ลเมตร
ครอบคลุ ม เขตปลอดภั ย ในการเดิ น อากาศ และบริ เ วณที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากกิ จ กรรมของ
ท่าอากาศยาน ประกอบด้วย พื้นที่ทั้งหมดของ เขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อาเภอบางพลี อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพที่ 14 พื้นที่ศึกษา
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของพื้นที่ศึกษา
4.1.1

การปกครองและประชากร

อาเภอบางเสาธง แบ่ง การปกครองออกเป็น 3 ตาบล คือ ตาบลบางเสาธง ตาบลศีรษะ
จรเข้ น้อ ย และตาบลศีร ษะจรเข้ใหญ่ มี พื้นที่ ก ารปกครอง 130.894 ตารางกิ โลเมตร ข้อมู ล จาก
กรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม มีจานวน
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ประชากรตามทะเบี ย นราษฎร์ ร วม 48,440 คน แบ่ ง เป็ น เพศชาย 23,589 คน และเพศหญิ ง
24,851 คน จานวนครัวเรือน 31,731 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือน เฉลี่ย 1.5
คนต่อครัวเรือน
อาเภอบางพลี มีพื้นที่รวม 323.88 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตาบล
(83 หมู่บ้าน) คือ ตาบลบางพลีใหญ่ ตาบลบางโฉลง ตาบลบางแก้ว ตาบลราชาเทวะ ตาบลบางปลา
และตาบลหนองปรือ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีจานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์รวม 203,045 คน แบ่งเป็นเพศชาย 96,595 คน และเพศหญิง 106,450 คน
จานวนครัวเรือน 112,841 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ย 1.8 คนต่อ
ครัวเรือน พื้นที่ในรัศมีศึกษาครอบคลุม 5 ตาบล คือ
1) ตาบลบางพลีใหญ่ มีพื้นที่ 39.36 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 23 หมู่ บ้าน
โดย 17 หมู่บ้านอยู่ในเขตปกครองของ อบต.บางพลีใหญ่ ทั้งหมู่บ้าน และ 6 หมู่บ้าน (หมู่ 6, 7, 8, 9,
10 และ 11) อยู่ในเขตปกครองของ อบต. เพียงบางส่วน
2) ตาบลบางปลา มีพื้ นที่ 53.38 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน
โดย 14 หมู่บ้านอยู่ในเขตปกครองของ อบต.บางปลา ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ 11
3) ตาบลราชาเทวะ มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 19,375 ไร่ (ในจานวนนี้เป็นพื้นที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 15.2 ตารางกิโลเมตร) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน
4) ตาบลหนองปรือ มีพื้ นที่ 23.64 ตารางกิ โลเมตร (ในจานวนนี้เป็นพื้นที่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิประมาณ 18.51 ตารางกิโลเมตร) แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้ าน
5) ตาบลบางโฉลง มีพื้นที่ 33.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน
เขตมีนบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเขตปกครอง 2 แขวง
คือ แขวงมี น-บุรี และแขวงแสนแสบ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 2555 มีจานวน
ประชากรตามทะเบี ยนราษฎร์ร วม 137,099 คน แบ่ ง เป็ น เพศชาย 64,970 คน และเพศหญิ ง
72,129 คน จานวนครัวเรือน 52,372 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือน เฉลี่ย 2.6
คนต่อครัวเรือน
เขตลาดกระบัง มี พื้ นที่ รวมทั้ งหมด 123.86 ตารางกิ โลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น
6 แขวง คือ แขวงลาดกระบั ง แขวงคลองสองต้ นนุ่ น แขวงคลองสามประเวศ แขวงล าปลาทิ ว
แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 2555 มีจานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ร วม 162,836 คน แบ่งเป็นเพศชาย 77,882 คน และเพศหญิง 84,954 คน
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จ านวนครั วเรื อ น 73,814 ครั วเรือ น ความหนาแน่ น ของประชากรต่ อ ครัวเรือ น เฉลี่ ย 2.2 คน
ต่อครัวเรือน
เขตประเวศ มี พื้ น ที่ ร วม 52.50 ตารางกิ โ ลเมตร การปกครองแบ่ ง ออกเป็ น 3 แขวง
คือ แขวงหนองบอน แขวงประเวศ และแขวงดอกไม้ ข้อมู ลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม
2555 มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม 160,246 คน แบ่งเป็นเพศชาย 75,866 คน และ
เพศหญิง 84,380 คน จานวนครัวเรือนทั้งหมด 72,004 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อ
ครัวเรือน เฉลี่ย 2.2 คนต่อครัวเรือน
เขตสะพานสูง มี พื้ น ที่ ร วม 28.13 ตารางกิ โลเมตร การปกครองแบ่ง ออกเป็น 3 แขวง
คือ แขวงสะพานสูงแขวงทับช้าง และแขวงราษฎร์พัฒนา ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม
2555 มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม 95,836 คน แบ่งเป็นเพศชาย 43,971 คน และเพศ
หญิ ง 52,045 คน จ านวนครัวเรือ นทั้ งหมด 38,442 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่ อ
ครัวเรือน เฉลี่ย 2.5 คนต่อครัวเรือน
โดยภาพรวมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด พบว่า พื้นที่ที่มีจานวนประชากรสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ แขวงประเวศ เขตประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ และตาบลบางพลีใหญ่
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามล าดับ ในขณะที่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี เป็นพื้นที่ที่ มี
ความหนาแน่ นของประชากรต่อ ครัวเรือนสู ง สุด (เฉลี่ ย 3.4 คนต่อ ครัวเรือ น) และต าบลศี ร ษะ
จรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือนต่าสุด
(เฉลี่ย 1.3 คนต่อครัวเรือน)
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ตารางที่ 2 สถิติจานวนครัวเรือน ประชากร และขนาดครัวเรือน รายตาบล/แขวง
ของพื้นที่ศึกษา
จังหวัด

อาเภอ/เขต

สมุทรปราการ

บางเสาธง

บางพลี

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ
ลาดกระบัง

มีนบุรี
สะพานสูง

2 จังหวัด

6 อาเภอ/
แขวง

ตาบล/
แขวง

จานวนประชากร (คน)
ชาย

ศีรษะจรเข้ 4,230
น้อย
ศีรษะจรเข้ 4,769
ใหญ่
บางพลีใหญ่ 30,966
บางปลา
15,207
ราชาเทวะ 12,069
หนองปรึอ 1,204
บางโฉลง 17,570
ประเวศ
36,174
ดอกไม้
19,878
ลาดกระบัง 13,935
คลอง
7,186
ประเวศ
คลองสอง 30,965
ต้นนุ่น
แสนแสบ 20,764
สะพานสูง 13,217
ทับช้าง
11,226
ราษฎร์
19,528
พัฒนา
16 ตาบล/ 258,888
แขวง

ความ
จานวน
หนาแน่น (คน:
ครัวเรือน
ครัวเรือน)
4,503
1.9

หญิง

รวม

4,506

8,736

4,971

9,740

7,580

1.3

33,978
16,447
13,399
1,263
18,892
39,937
21,948
15,196
7,952

64,944
31,654
25,468
2,467
36,462
76,111
41,826
29,131
15,138

36,009
14,434
14,665
1,075
26,025
28,600
22,127
13,334
8,060

1.8
2.2
1.7
2.3
1.4
2.7
1.9
2.2
1.9

34,035

65,000

28,580

2.3

21,900
15,792
13,063
23,010

42,664
29,009
24,289
42,538

12,597
10,986
10,254
17,202

3.4
2.6
2.4
2.5

286,289 545,177 256,031

2.1

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

83

ภาพที่ 15 แสดงจานวนประชากรในพื้นที่เขต/อาเภอ

84
4.1.2

อาชีพ

อ าเภอบางเสาธง อาชี พ ที่ ส าคัญ ของประชากรในอ าเภอการท าเกษตรกรรม รับ จ้า ง
ในภาคอุตสาหกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง) แต่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
อาชีพสู่ภาคอุ ตสาหกรรมและภาคบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลตอบแทนในภาคเกษตรกรรม
ลดลง สาหรับพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 ตาบล พบว่าอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเกษตรกรรม
(ปลูกผักสวนครัว ไม้ผล) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีการรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมบ้าง ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาว
อ าเภอบางพลี พื้ น ที่ ก ารเกษตรของอ าเภอมี ป ระมาณ 36,079 ไร่ จากพื้ น ที่ ทั้ ง หมด
152,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.66 ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้าเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากการขยายตัวของที่ อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนย่านการค้าพาณิชยกรรม
การคมนาคมขนส่ง สืบเนื่องจากการพัฒนาท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้เช่าที่ ดินร้อยละ 70 จึงทาให้
ขาดความพร้อมและแรงจูงใจในการปรับปรุงที่ดินและการลงทุนในการผลิต รวมทั้งราคาสินค้าที่ผลิต
ได้ไม่เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน ราคาอาหารสาหรับสัตว์น้า ก็มีสูงขึ้น พืชผลทางการเกษตรที่ยังพบ
เห็ น ได้ ใ นพื้ น ที่ ได้ แ ก่ ไม้ ผ ล (มะม่ ว ง กล้ ว ย และมะพร้ า ว) และผั ก กระเฉด นอกจากนี้ ยั งมี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ปลาสลิด กุ้ ง และกบ) เนื่องจากอาเภอบางพลีมี ความได้เปรียบทางด้าน
ภูมิ ศาสตร์ เนื่องจากเป็นศูนย์ก ลางการขนส่งทางบกและทางอากาศ ท าให้มี โรงงานอุตสาหกรรม
เกิ ดขึ้นเป็นจ านวนมาก ประชากรในพื้นที่ จึงเปลี่ยนแปลงจากการท าเกษตรกรรมเป็นการรับ จ้าง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น
เขตลาดกระบัง ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศของเขตลาดกระบัง เหมาะแก่ การท าเกษตรกรรม
แต่เนื่องจากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่ ประกอบกับการเข้ามาลงทุ นของภาคเอกชน
มีการสร้างโรงงานอุ ตสาหกรรมเพิ่ม ขึ้นหลายแห่ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมาประกอบอาชีพ
รับจ้าง รองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ
เขตมีนบุรี เดิมประชากรในเขตมีนบุรีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ ลุ่ม
ที่มี แหล่ง น้าธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย แต่เมื่ อความเจริญ ของชุม ชนเมืองเริ่ม ขยายออกสู่พื้นที่
ชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่
เริ่มเปลี่ยนอาชีพจากการทาเกษตรกรรม เป็นการรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
การรับจ้างในภาคบริการต่าง ๆ ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่คิดเป็นร้อยละ 24.96 ของพื้นที่
ในเขตปกครองทั้งหมด แต่พบว่าจานวนผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง
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เขตประเวศ ลักษณะพื้นที่มีความคล้ายคลึงกับเขตลาดกระบัง และเขตมีนบุรี คือ เป็นพื้นที่
ลุ่มที่มีความเหมาะสมในการทาเกษตรกรรม แต่เนื่องจากพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้ เคี ย งท าให้ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมลดลง เปลี่ ย นเป็ น พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมและที่ พั ก อาศั ย เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในพื้ นที่ ศึก ษาของโครงการ มี ลัก ษณะเป็ น ชุม ชนหนาแน่ น ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย
4.1.3

การศึกษา

อาเภอบางเสาธง ภายในอาเภอมีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 22 แห่ง และ
ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลอังสนา

- โรงเรียนอนุบาลเกวลิน

- โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์

- โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ

- โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

- โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9

- โรงเรียนสมุทรพิทยาคม

- โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์

- โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี

- โรงเรียนเคหะบางพลี

- โรงเรียนวัดบัวโรย

- โรงเรียนวัดเสาธงนอก

- โรงเรียนละมูลรอดศิริ

- โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่

- โรงเรียนอนุบาลวชิรา

- โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 2

- โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

- โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)

- โรงเรียนวัดหัวคู้

- โรงเรียนปากคลองมอญ

- โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่

- โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สาหรับพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 ตาบล มีรายละเอียดของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้
1) ต าบลศี ร ษะจรเข้ ใหญ่ มี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก 3 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
อบต.ศี ร ษะจรเข้ใหญ่ ศูน ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ก โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศูนย์พั ฒ นาเด็ก เล็ ก โรงเรียนวัด
ศรีวารีน้อย และ โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ และ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
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2) ตาบลศีร ษะจรเข้น้อ ย มี ศู นย์ พัฒ นาเด็ก เล็ก 1 แห่ ง คือ ศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็ก วัดหั วคู้
โรงเรียนจานวน 2 แห่ง คือโรงเรียนวัดหัวคู้ และโรงเรียนวัดปากคลองมอญ
อาเภอบางพลี การศึกษาของพื้นที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักเขตพื้ นที่การศึกษา
สมุ ท รปราการเขต 2 มี ส ถานศึก ษา ประกอบด้วย โรงเรียนระดับ ประถมศึก ษา จ านวน 80 แห่ ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 24 แห่ง โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 4 แห่ง ครู/อาจารย์ จานวน
1,625 คน นักเรียน จานวน 49,876 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนต่อครู/อาจารย์ 31 ต่อ 1 สานักงาน
การศึก ษานอกระบบการศึก ษาอั ธยาศัย จ านวน 1 แห่ง ส าหรับ ระดับ อุดมศึก ษามี ม หาวิท ยาลัย
จ านวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ และมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏธนบุ รี
สมุทรปราการ
สาหรับพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 ตาบล มีรายละเอียดของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้
1) ตาบลบางพลีใหญ่ มีโรงเรียนระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับ
ประถมศึกษา 4 แห่ง และโรงเรียนนานาชาติ 1 แห่ง คือ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏธนบุรีสมุท รปราการ
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ ก ลาง โรงเรียนคลองบางกระบือ โรงเรีย นคลองบางแก้ ว และโรงเรีย น
ไทยไต้หวัน
2) ตาบลบางปลา มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ โรงเรียนบางกะสี โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
โรงเรียนคลองบางกระสี โรงเรียนวัดบางปลา โรงเรียนวัดเกาะแรต และโรงเรียนตลาดเกาะแรต
3) ตาบลราชาเทวะ มี โรงเรียนระดับมั ธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึก ษา 4 แห่ ง ได้ แก่
โรงเรียนราชาเทวะ โรงเรียนเทวะคลองตรง โรงเรียนคลองลาดกระบัง โรงเรียนพรหมพิกุ ล ทอง
และโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
4) ตาบลหนองปรือ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
5) ตาบลบางโฉลง มี โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก โรงเรียนคลองบางน้าจืด และโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
เขตประเวศ ภายในพื้นที่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
16 แห่ง
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เขตลาดกระบั ง โรงเรี ยนระดั บ อุ ด มศึก ษา 1 แห่ ง โรงเรีย นสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง
เขตมี น บุ รี โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ระดั บ
มัธยมศึกษา 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
13 แห่ง
4.1.4

ศาสนา
อาเภอบางเสาธง ศาสนสถานในรัศมีพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีดังนี้

1) ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มีวัดจานวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดศรีวารีน้อย และวัดจรเข้ใหญ่ และ
ศาลเจ้า 1 แห่ง
2) ตาบลศีรษะจรเข้น้อย มีวัดจานวน 2 แห่ง คือ วัดใหม่ปากคลองมอญ และวัดหัวคู้
อาเภอบางพลี เนื่องจากเป็นอาเภอรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากร ทาให้มีประชากรย้ายถิ่นจากที่อื่นมาอาศัย
อยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก การนับถือศาสนาของประชากรในพื้นที่จึงมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่
เป็ น ผู้ ที่ นั บ ถือ ศาสนาพุ ท ธ (มากกว่าร้ อ ยละ 80) ภายในอ าเภอมี ศาสนสถานทั้ ง หมด 17 แห่ ง
ประกอบด้วย วัด 13 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง และมัสยิด 3 แห่ง
พื้ นที่ ศึ ก ษาทั้ ง 5 ต าบล ประชากรส่ วนใหญ่ เ ป็ น ผู้นั บ ถื อศาสนาพุ ท ธ ในแต่ล ะพื้ น ที่ มี
ศาสนสถานอยู่ภายในพื้นที่ปกครอง ดังนี้
1) ตาบลบางพลีใหญ่ มีวัด 2 แห่ง คือ วัดบางพลีใหญ่ใน และวัดบางพลีใหญ่กลาง
2) ตาบลบางปลา มีวัด 2 แห่ง คือ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา) และวัดคลองสี่ มัสยิด
2 แห่ง คือ มัสยิดดีนุ้นอิสลาม และมัสยิดคอยรี้ยะห์ตุ้ลอิสลามียะห์
3) ตาบลราชาเทวะ มีวัด 1 แห่ง คือวัดกิ่งแก้ว และศาลเจ้า 1 แห่ง
4) ตาบลหนองปรือ มีวัด 1 แห่ง คือ วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม
5) ตาบลบางโฉลง มีวัด 2 แห่ง คือวัดบางโฉลงใน และวัดบางโฉลงนอก
เขตประเวศ ประชากรมากกว่าครึ่งนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม พื้นที่
รับผิดชอบ มีวัดจานวน 13 แห่ง มัสยิด 12 แห่ง ดังนี้
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- วัดปากบ่อ

- มัสยิดอ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม

- วัดยาง

- มัสยิดยามีลุ้ลอิสลาม

- วัดต้นไทรย์

- มัสยิดอัลอ้าลาวี

- วัดบางทุ่ง

- มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

- วัดกระทุ่ม

- มัสยิดเราะห์ม่าตุลอิสลาม

- วัดทุ่งเศรษฐี

- มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์

- วัดตะกล่า

- มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์

- วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

- มัสยิดกามาลุลอีมาน

- วัดทองใน

- มัสยิดอัสสอาดะห์

- วัดขจรศิริ

- มัสยิดอารุ้ลมูนิร

- วัดลาดบัวขาว

- มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

- วัดทุ่งลานนา

- มัสยิดดารุ้ลมุดตากีน

- วัดคุณแม่จันทร์
เขตลาดกระบั ง มี วั ด 13 แห่ ง คือ วัด บ ารุง รื่น วัด ปลู ก ศรัท ธา วัด ลานบุ ญ วัดปากบึ ง
วั ด ลาดกระบั ง วั ด สั ง ฆราชา วั ด ราชโกษา วั ด สุ ท ธาโภชน์ วั ด บึ ง บั ว วั ด ขุ ม ทอง วั ด พลมานี ย์
วัดอุทั ยธรรมาราม วัดทิพ พาวาส และมั สยิด 7 แห่ง คือ มั นยิดน่าฟีอ๊ะห์ (ล านายโส) มั สยิดดารุ้ล
มูฮายีรีน (ทั บยาว) มัส ยิดมานารุล ฮูดา (ลาอ้ายแบน) มั สยิดดารุลมู กีม (พระยาเพชร) มัสยิดดารุ้ล
มูฮิบ บีน (คลองแม่จันทร์) มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ (ขุมทอง) มัสยิดอันนูร (ร่มเกล้า) และโบสถ์คริสต์
1 แห่ง คือ วัดพระแม่ประจักษ์เมืองลูดร์
เขตมี น บุ รี มี วั ด 15 แห่ ง คื อ วั ด แสนสุ ข วั ด บ าเพ็ ญ เหนื อ วั ด บางเพ็ ง ใต้ วั ด คู้ บ อน
วัดทองสัมฤทธิ์ วัดลานกแขก วัดสุทธิสะอาด วัดสุขใจ วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม วัดบัวแก้ว
ศรั ท ธาธรรม วั ด ล ากะดาน วั ด พระยาสุ เ รนทร์ วั ด แป้ น ทองโสภาราม วั ด สั ม มาชั ญ ญาวาส
วัดจินดิตวิหาร และมัสยิด 13 แห่ง คือ มัสยิดอัลฮุดา มัสยิดอัลเอียะห์ซาน (ศาลาคู้) มัสยิดอิดฮาดร์ฮูลู
มุดดิน (แสนแสบ) มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ (บ้านเกาะ) มัสยิดอัตตั๊กวา (คลองสองต้นนุ่น) มัสยิด
ซีรอยุดดีน (บ้านเกาะบัวขาว) มันยิดอัลนุ๊ซรอ (คลองสี่วังเล็ก) มันยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ (ไผ่ เหลือง) มัสยิด
นูรุ้ลฮู ดา (คลองสองต้นนุ่น) มัสยิดอันนูรอยน์ (บึงขวาง) มั สยิดซอลีฮุสสลาม (บางชัน) มัสยิดนูรุล
อิสลาม (คูคด) และมัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน (แสงวิมาน)
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4.2 การตั้งถิ่นฐานชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พื้ น ที่ ร อบท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ในอดี ต เป็ น ที่ ร กร้ า งว่า งเปล่ า ไม่ มี ผู้ ค นอยู่ อ าศั ย
ธรรมชาติ (Nature) ของพื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ร าบดิ น ดอนสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าที่ มี โ ครงข่ า ยล าคลอง
อยู่จานวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่รอบท่าอากาศยานชุ่มชื้น มีฝนตกชุกในฤดูฝน
และมักเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ ในฤดูแล้งสภาพพื้นที่ไม่แห้งแล้งมากเพราะเป็นพื้นที่ลุ่ม เป็นรากฐานที่ทา
ให้คนรวมตัวกันตั้งถิ่นฐาน จับจองพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกประกอบอาชีพ และที่สาคัญที่สุด คือการ
ทานาข้าว เนื่องจากต้องการน้าปริมาณมากในการเพาะปลูก คน (Man or Anthropos) จะปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จากความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้เกิดการขุดคลอง
และสร้างโครงข่ายจัดสรรน้า และเกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชน บริเวณจุดตัดกันของลาคลองที่สาคัญ
ในพื้นที่ ได้แก่ คลองประเวศบุรีร มย์ คลองส าโรง เป็นต้น จึงก่ อให้เกิดเป็นชุม ชนริม คลองมีความ
เป็นสังคม (Society) ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติ สมาชิกของสังคมมีลักษณะเป็นญาติ
พี่น้อ ง ช่วยเหลือเกื้ อกู ล กัน เป็นความผูก พันร่วมกัน และมีก ารถ่ายทอดวัฒ นธรรมที่ เกี่ ยวข้องกั บ
ลาคลอง ด้วยที่ตั้งอยู่ริมคลองทาให้การก่อรูปของสิ่งปลูกสร้าง (Shells) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน นับตั้งแต่การสร้างบ้านเรือน วัดวาอาราม ท่าเรือ ร้านค้าต่าง ๆ และที่ขาดไม่ได้เมื่อมีคน
อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นจานวนมากขึ้น การแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้น
ตลาดจึง กลายเป็นศูนย์รวมชุม ชนเป็นสถานที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้คนในชุม ชนมีโอกาส
พูดคุยกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน อีกทั้งจากโครงข่ายคลอง (Networks) ที่เชื่อมถึงกันในพื้นที่
รอบท่าอากาศยานได้เชื่อมโยงผู้คนในชุมชน และพื้นที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปจากการพัฒ นาต่าง ๆ พื้นที่ รอบท่าอากาศยานเปลี่ยนจากการใช้พื้นที่
เกษตรกรรมไปเป็นพื้ นที่อยู่อ าศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้ชุมชนริมคลองเริ่มเปลี่ยนไปจาก
ชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนอุตสาหกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาจากปัจจัย ต่าง ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเก่าริมคลองในพื้นที่ศึกษา ดังนี้
- ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2394 – 2453
พื้ น ที่ ศึ ก ษาเริ่ ม มี บ ทบาทส าคั ญ ในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น เป็ น ช่ ว งเวลา
ที่กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระนครกับ
แขวงเมื อ งด้ านตะวัน ออก ที่ เป็ น พื้ นที่ ร กร้างว่ างเปล่า ยัง ไม่ ได้มี ก ารจับ จอง เนื่ องจากโครงข่า ย
การคมนาคมยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก ผลจากสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398 เป็นสาเหตุ
สาคัญที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิต การค้า จึงมีความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างกว้างขวาง
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เพื่อเพิ่ มปริม าณผลผลิตและการค้าแทนการผลิตเพียงเพื่อการดารงชีวิต ที่สาคัญ คือ การลงทุนท า
ระบบชลประทานเพื่ อการปลูก ข้าว ซึ่ง เป็นสินค้าส่งออกที่ ส าคัญ ประกอบกั บ พื้นที่ศึก ษามี ความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงต้องขุดคลองเพิ่มขึ้นในพื้นที่ศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว
การชลประทาน และการขนส่งสินค้า จึงมีการจับจองที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองที่ขุดขึ้นใหม่ คลองขุดที่
สาคัญในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสาโรง เป็นคลองหลักที่เชื่อมระหว่างแม่น้า
เจ้าพระยากับแม่น้าบางปะกง มีการค้าขายในเรือในแพตามจุดตัดของลาคลอง หลังจากนั้ นจึงได้ย้าย
การค้าขายขึ้นบนบก เกิดเป็นชุมชนตลาดริมคลอง พ.ศ. 2400 การคมนาคมขนส่งโดยอาศัยโครงข่าย
ลาคลองเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอก โดยใช้เรือแจว เรือยนต์ ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟ
สายตะวันออก พ.ศ. 2436 เพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อหั วเมืองตะวันออก
กับเมืองหลวง
- ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2453 – 2500
เมื่ อ ภั ยคุ ก คามจากชาติ ต ะวัน ตกลดลง ทาให้ ก ารขยายตั วทางการค้ าและการลงทุ น
โดยเฉพาะมีการนาเครื่องจักรมาแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ทาให้บริเวณจุดตัดของคลองขุดเกิดเป็น
ชุมชนการค้าริมคลองขึ้นเห็นได้จากมีโรงสีเกิดขึ้นตามชุมชนที่เป็นจุดตัดของลาคลอง เกิดเป็นศูนย์รวม
การแลกเปลี่ยนและแปรรูปสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจาก
เศรษฐกิจตกต่าหลังจากการผลของสงครามโลก ครั้งที่ 2
- ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2504 – 2514
ยุคเริ่ม ต้น การวางแผนพั ฒ นาครั้ง ใหญ่ ของประเทศ พ.ศ. 2503 มี ก ารวางแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 - 2 ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ในสมั ย รั ฐ บาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยขอรับการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่าเรือคลองเตยจึงสะดวกต่อการรับวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ และส่งผลิตภัณฑ์ออกไปยังต่างประเทศ มีการส่งเสริมการก่อสร้างถนนเพื่อการขนส่ง
สินค้ามากขึ้นท าให้ ชุม ชนการค้าริมคลองเริ่ม ลดบทบาทลง และเกิดชุม ชนขึ้นตามจุดตัดของถนน
ที่ส ร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ว่าจ้างบริษัท
ลิทช์ฟิลด์ (Litchfield Whiting Bowne& Associates) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ท าการศึกษา
และวางผังเมืองกรุง เทพมหานครล่วงหน้า 30 ปี ผลการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับ พื้นที่ศึกษาได้ระบุว่า
กรุง เทพมหานครควรมี ส นามบิน พาณิ ช ย์เ พิ่ม อี ก แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ แยกเครื่องบิ น พลเรือ นออกจาก
เครื่องบินทหาร และกาหนดให้กรุงเทพมหานครเจริญเติบโตไปทางทิศตะวันออกของเมือง (สานักผัง
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เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร, 2557) คณะรั ฐมนตรี ในสมั ย รั ฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต์ ได้ อ อก
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ จะเวนคืนในท้ องที่ ตาบลบางฉโลง ตาบลราชาเทวะ
ตาบลหนองปรือ และตาบลศรีษะจระเข้ น้อย อาเภอบางพลี จัง หวัดสมุ ท รปราการ พ.ศ. 2505
วัตถุประสงค์การเวนคืนเพื่อให้การจัดซื้อได้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด เพื่อประโยชน์ของ
รัฐในการจัดสร้างสนามบินพาณิชย์ และมีการวางผังนครหลวงโดยนาผังของบริษัทลิทช์ฟิลด์มาศึกษา
และคาดการณ์ไปจนถึง พ.ศ. 2533 ผังนครหลวงปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้สามารถรองรับประชากร
ที่เพิ่มมากกว่าที่กาหนดในผังนครหลวงฉบับเดิม โดยคลอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องของเมืองในเขตจังหวัด
พระนคร ธนบุ รี นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ ต่ อ มามี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ งใน
พ.ศ. 2518 ระบุว่าการผังเมืองหมายความว่า การวาง จัดทา และดาเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒ นาเมืองหรือ
ส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมือง หรือส่วนของเมืองที่ได้รับ ความเสียหาย เพื่อให้มี หรือทาให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมีการกาหนดพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ในผังดังกล่าว พ.ศ. 2514
บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอเรชั่น (Northrop Airport Development
Corporation) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ขอเป็น
ผู้สร้างสนามบินให้โดยแลกกับการขอสัมปทานเป็นระยะเวลา 20 ปี แต่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ว่าไทยยังไม่มีความจาเป็นต้องสร้างสนามบินแห่งใหม่ จะเห็นได้ว่า
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 - 2 ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่ศึกษาโดยตรง จากการ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรม สร้างถนนเทพารักษ์ ถนนบางนา-ตราด ถนนกิ่งแก้ว มีประปาและไฟฟ้า
ทาให้ชุมชนพึ่งพิงคลองเพื่อเป็นทางสัญจรลดลง
- พ.ศ. 2515 – 2524
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - 4 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กับ การเกษตร ในสมั ยรัฐบาลจอมพลถนอม กิ ตติขจร กระทรวงคมนาคมได้ล งนามในสัญ ญากั บ
บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอเรชั่น ระบุให้กระทรวงคมนาคมต้องส่งมอบ
ที่ดินให้กับ บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอเรชั่น เพื่อดาเนินการวางผังแม่บท
ออกแบบและก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 บริเวณหนองงูเห่า ต่อมาเกิดเหตุการณ์ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็นรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และได้ออก
พระราชบัญ ญั ติเ วนคืนอสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่ อการก่ อ สร้างท่ าอากาศยานสากลกรุง เทพ แห่ง ที่ 2
โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากกรมการบินพาณิชย์มีความประสงค์จะดาเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน
พาณิชย์เป็นการเร่งด่วน นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได้ออกประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องกาหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยกาหนดอาณาบริเวณใกล้เคียง
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สนามบิ น ณ อ าเภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป็ น พื้ น ที่ ว งกลมรั ศ มี 7 กิ โ ลเมตร โดยมี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่เวนคืน ใน พ.ศ. 2517 บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอ
เรชั่น ได้ทาหนังสือถึงรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ขอเลิกสัญญาก่อสร้างท่าอากาศสากลกรุงเทพแห่งที่ 2
โดยไม่คิดค่าเสียหายแต่ประการใด แต่รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเวนคืน โยกย้ายประชาชนในพื้นที่
เวนคืน ส่งผลกระทบการตั้งถิ่นฐานโดยตรงกับพื้นที่ศึกษาและจากผลการสร้างถนน เกิดการสัมปทาน
รถเมล์ภายในพื้นที่ การเดินทางทางน้าลดบทบาทลง
- พ.ศ. 2525 – 2532
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 - 6 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การเกษตร ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่ กระทรวง
อุตสาหกรรมขอยกเลิก การจะเข้าไปใช้พื้ น ที่ บ ริเ วณหนองงูเห่ าตามโครงการจัด หาน้า เพื่ อการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2529 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้พื้นที่บริเวณหนองงูเห่าเป็นที่ตั้งโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคล สมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ และพระราชพิธีมังคลาภิเษก จากเหตุผลดังกล่าวเกิดหมู่บ้านจัดสรรขึ้นในพื้นที่ศึกษา และใน
พ.ศ. 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทาการศึกษาถึงระยะเวลาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจะเต็มขีดความสามารถในการ
รองรับสาหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ให้สงวนไว้ก่อน
- พ.ศ. 2532 – 2539
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 6 - 7 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ใน พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้ยึดอานาจทาให้โครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ที่บริเวณหนองงูเห่า ถูกให้ไปขยายขีดความสามารถท่าอากาศ
ยานดอนเมือง ต่อมาในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการท่าอากาศยาน
สากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ และให้การขนส่งทางอากาศเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความสาคัญและเร่งด่วนที่ประเทศไทยจะต้องมีท่าอากาศยาน
กรุงเทพ แห่งที่ 2 โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบ และให้การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย (ทอท.) เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งที่ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการอพยพโยกย้ายราษฎร
ออกจากพื้ นที่ดังกล่าว ใน พ.ศ. 2535 สมั ยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีก ระทรวงคมนาคม
ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และได้ก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน
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ณ อ าเภอบางพลี ในท้ อ งที่ เ ขตมี น บุ รี เขตหนองจอก เขตบึ ง กุ่ ม เขตลาดกระบั ง เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร และอาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี พื้นที่ ครอบคลุม กว้างขวางกว่าในประกาศ ฯ
ฉบับ เดิม เป็นอย่างมาก ทั้ งนี้ผ ลจากส่งเสริม พัฒ นาอุตสาหกรรม ท าให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุม
การพัฒนาต่าง ๆ
- พ.ศ. 2540 – 2548
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 8 – 9 ส่งเสริมพัฒ นาคนเป็นศูนย์กลาง
เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการท่าอากาศยานกรุงเทพ แห่งที่ 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดย
ตลอดเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีจ ากนโยบายของรัฐที่ ผ่านมา เมื่ อกลับ มาดาเนินการอย่างเร่งด่วน
ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เวนคืนและชุมชนรอบท่าอากาศยาน จากการโยกย้ายประชาชน
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ วนคื น เพื่ อ ให้ เ ป็ น สถานที่ ก่ อ สร้ า งโครงการท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ แห่ ง ที่ 2
ใน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ” เป็น ชื่อ ท่ าอากาศยานแห่ง ใหม่ ในสมั ยรัฐบาลพันตารวจโททั ก ษิณ ชินวัตร ได้มี
การเร่งรัดการดาเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2548 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร มีการอพยพแรงงาน
เข้ามาอยู่อ าศัยสังคมเมื องมี อิท ธิพ ล เกิดห้างค้าปลีก ขนาดใหญ่ มี นักท่ องเที่ ยวเข้ามาเพื่อเที่ยวชม
วิถีชีวิตริมคลอง ผลจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ใน พ.ศ. 2549 ชุมชนและเทศบาลตาบลบางพลี ได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จากภายนอก
ชุมชน ในการจัดงานตลาดโบราณบางพลี และใน พ.ศ. 2550 จัดงานย้อนรอยตลาดโบราณบางพลี
ต่อ เนื่ อ งทุ ก ปี ม าจนถึ ง ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ผลของการเปิ ด ด าเนิ น การของท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
ใน พ.ศ. 2549 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบท่าอากาศยาน
อีกทั้งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4.3 การเปลีย่ นแปลงพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปัจ จัยและเหตุผ ลในการเปลี่ยนแปลง จากการทบทวนทฤษฏีและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) จากทฤษฎี Ekistics ที่ Doxiadis (1968) ได้ เ สนอไว้ ส าม ารถสรุ ป ได้ ว่ า พื้ น ที่
รอบท่ าอากาศยานสุว รรณภู มิ เกิ ด จากการบริห ารการปกครองของนโยบายรัฐบาล และจาก
แผนพัฒ นาประเทศมาโดยตลอดเป็นตัวกาหนดทิศทาง โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งเพื่อหวังผลท าง
เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ แต่ทั้งนี้อาศัยสังคมเป็นตัวตรึง และวัฒนธรรมเป็นตัวรั้งให้ชุมชน
สามารถดารงอยู่ท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น ดัง นั้นตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา พบว่าทิ ศ
ทางการขยายตัวของเมือง จากที่ขยายตัวไปทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครไปทางท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางไปทางด้านทิศตะวันออกไปทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาให้พื้นที่
บริเวณรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่รอบท่าอากาศยาน จากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนตามโครงข่ายลาคลอง ไปเป็นการตั้งถิ่นฐานตาม
โครงข่ายถนน ประกอบกั บ การเปิดดาเนินการให้บ ริก ารของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท าให้เกิ ด
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยาน ในปัจจุบันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้ชุมชนริมคลองจาเป็นต้อง
สร้างเสริมสภาวะสมดุลระหว่างองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานทั้ง 5 ประการ อันประกอบด้วย ธรรมชาติ
คน ความเป็นสังคม สิ่งปลูก สร้าง และโครงข่าย เพื่อการส่งเสริม ให้คนมี ความเป็นอยู่อย่างผาสุก
และชุม ชนมีความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถส่งผลให้ชุม ชนสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางการพัฒ นา
ได้ต่อไป
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ภาพที่ 16 แผนผังแสดงตัวอย่างของเมืองศูนย์กลางสนามบิน
ที่มา : Kasada อ้างอิงในรายงานขั้นสุดท้าย
โครงการแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ (2546)
2) เมื อ งศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล สถิติขนส่ง
ทางอากาศ และเส้นทางจราจรทางอากาศ พบว่าในอดีตตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
มีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อของสายการบินในระดับทวีป จากการพัฒ นาอากาศยานให้มี
พิสัยการบินระยะไกลโดยทาการบินข้ามทวีป ในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่าเริ่มเข้ามามีบทบาทจาก
การแข่งขันทางด้านราคา โดยการใช้อากาศยานที่ มีพิสัยการบินในระดับภูมิภาค ทั้ งนี้สายการบิน
ต้นทุนต่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความสาคัญกับประเทศไทยในการเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระดับภูมิภาคไปสู่ภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากจานวนปริมาณ
เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความจาเป็นที่ประเทศไทย ต้องมีการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศและเพื่อคงศักยภาพ
การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากธุรกิจด้านการ
บริก ารของโลกต่ างหั น มาเน้ น ความรวดเร็ วที่ เชื่ อ มโยงกั น เป็ น เครื อข่ าย จากการเปลี่ย นแปลง
ด้านเทคโนโลยี การเมือง และเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว อันผลพวงของระบบดิจิ ตอล
โลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า และการบิน ทาให้การส่งสินค้าระยะไกลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
เกิ ด เป็ น การพาณิ ช ย์ ท างอากาศที่ ก ลายเป็ น แกนหลั ก ของเศรษฐกิ จ โลกในปั จ จุ บั น ประมาณ
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ร้อยละ 40 ของมูลค่าการค้าของโลกเป็นการขนส่งทางอากาศ และสัดส่วนนี้กาลังเพิม่ สูงขึ้นทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง (Merge Global อ้างใน โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ,
2546) สิ่งเหล่านี้กาลังก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีท่าอากาศยานเป็นตัวขับเคลื่อนและกาหนดที่ตั้ง
ของธุรกิจ ตลอดจนท่าอากาศยานจะเปลี่ยนการพัฒนาเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับทาง
หลวงในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทางรถไฟในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ท่าเรือในคริสต์ศตวรรษที่ 18
ดังนั้ นทิ ศ ทางการพั ฒ นาเมื องที่ ก าลัง เกิ ดขึ้น พร้อมกั บ ท่ าอากาศยานหลายแห่ง ทั่ วโลก
พยายามพัฒนาให้เมืองเป็นเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) ที่มีท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งมุ่ งผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจเป็นสาคัญ (Kasarda, 2000) จากธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบิน
ที่เกิดขึ้นเรียงรายไปตามถนนหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ทาให้เกิดเมืองรูปแบบใหม่ คือ เมืองศูนย์กลาง
การบิน (Aerotropolis) ท่ าอากาศยานจะท าหน้าที่ เป็นศูนย์ก ลางเชื่ อมต่อของระบบต่าง ๆ และ
ศู น ย์ ก ลางการค้ าและการขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ เกิ ด ศู น ย์ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบิ น
ศูนย์โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์จัดจาหน่ายสินค้า ศูนย์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และศูนย์ค้าส่ง เป็นต้น
3) ความเป็นสังคมทันสมัย (Modernization) การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ส่งผล
ให้ พื้ นที่ ร อบท่ าอากาศยานมี แ นวโน้ม การเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมที่ ซับ ซ้อ นขึ้ น โดยชุม ชนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิต และเทคโนโลยี การดารงชีวิตจากแบบเรียบง่ายในสังคมจารีตไปสู่การ
ดารงชีวิตที่อาศัยความรู้ เทคโนโลยีมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบ
ยังชีพ หรือ การท าเกษตรในที่ ดินแปลงเล็ก เพื่ อบริโ ภคในครัวเรือน เป็น การผลิตเพื่ อขาย มี ก าร
จ้างแรงงานภายนอกครัวเรือนหรือชุม ชนแทนการใช้แรงงานในครัวเรือน ระบบแรงงานในโรงงาน
และการใช้เครื่อ งจักรกลเข้ามามีบ ทบาทในการเพิ่ม ผลผลิต มี ก ารพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
รวดเร็วเพื่อ รองรับ การขยายตัวของชุมชนเมื อง เกิดชนชั้นกลางและมี ผู้ประกอบการภายในชุมชน
มากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างครอบครัวเปลีย่ นจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว สถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การจัดระเบียบทางสังคมมีการใช้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็ นลายลักษณ์ อั ก ษรแทนที่ บ รรทั ดฐาน และวิถีป ระชาที่ ใช้กันในสัง คมจารีต ซึ่ง ความเป็นสัง คม
ทันสมัยได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนในพื้นที่ศึกษา
จากปัจจัยและเหตุผลที่กล่าวมา ทาให้เกิดการเปลี่ยนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และแนวโน้มในอนาคตจากการศึกษากฎหมายผังเมือง ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเทียม การตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลกิจกรรมก่อนและหลังการเปิดใช้
ท่าอากาศยานพบว่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบท่าอากาศยานจากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ทาการเกษตรกรรมไปสู่พื้นที่อุตสาหกรรม
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ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เกิดศูนย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน ศูนย์โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม
สอดคล้ อ งกั บ เมื อ งศู น ย์ ก ลางการบิ น (Aerotropolis) ที่ มี ท่ า อากาศยานเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ซึ่ ง มุ่ ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ (Kasada J D, 2000) โดยสามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
จากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดังนี้
ก่อนมีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สภาพที่ตั้งของพื้นที่รอบท่าอากาศยานเป็นพื้นที่
ที่เป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ภาคตะวันออก ทาให้การใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบเมื องได้ขยายตัวมายังพื้นที่ เกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว จากสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
มีการการตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติ เริ่มจากการตั้งถิ่นฐานแบบชนบทกระจายทั่วไปในพื้นทีเ่ กษตรกรรม
ลัก ษณะแปลงที่ ดินมีลักษณะแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ มี ขนาดยาว สะท้ อนมาจากลัก ษณะแปลงน า
ในพื้นที่ และมี ก ารตั้ง ถิ่นฐานหนาแน่น ตามแนวล าคลองส าคัญ เมื่ อมี ก ารตัดถนนเข้ามาในพื้น ที่
ในลักษณะขนานไปกับคลองสายหลัก เช่น ทางทิศเหนือ ถนนอ่อนนุช – ลาดกระบังขนานไปกับคลอง
ประเวศบุรีรมย์ ทางด้านทิศใต้ ถนนบางนา – ตราด ถนนเทพารักษ์ขนานไปกับคลองสาโรง ทางทิศ
ตะวันออก ถนนวัดศรีวารีน้อยขนานไปกับคลองหนองงูเห่า และทางทิศตะวันตก ถนนกิ่งแก้วขนานไป
กับคลองลาดกระบัง เป็นต้น ทาให้การตั้งถิ่นฐานเปลี่ยนมากระจุกตัวหนาแน่นตามแนวถนนมากยิ่งขึ้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยานส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่เปลี่ยนแปลงจากการ
ทานามาเป็นการเลี้ยงปลา
หลั ง การเปิ ดใช้ท่ าอากาศยาน จากการขยายตั วของโรงงานอุ ตสาหกรรมและธุร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน เป็นสาเหตุเกิดแหล่งงานจากกิจกรรมภาคเศรษฐกิจ แรงงานส่วนใหญ่
เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดเป็นสังคมเมืองขึ้นมาทดแทนสังคมชนบท การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่
อาศัยและพาณิชยกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์
รูปแบบตึกแถว ใช้ค้าขายชั้นล่าง พักอาศัยด้านบน เกิดขึ้นริมโครงข่ายถนนสายหลัก เช่น ถนนอ่อน
นุช – ลาดกระบัง ถนนบางนา – ตราด ถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว ถนนวัดศรีวารีน้อย ฯลฯ และรอบ
สถานี ร ะบบขนส่ ง ระบบราง (Airport Rail Link) รองรั บ การเข้ า มาของคนที่ ม าท างานภายใน
ท่าอากาศยาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรอบท่าอากาศยาน ปิดโอกาสการพัฒนาพื้นที่ด้านใน มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ ผลที่ตามมา คือ การเกิดย่านที่อยู่ อาศัยขนาดใหญ่รอบท่าอากาศ
ยาน โดยเฉพาะเขตลาดกระบังและอาเภอบางพลี ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรปราการ เขตลาดกระบังถูกกาหนดให้เป็นเขตชุมชนชานเมืองรองรับท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ส านัก งานเขตลาดกระบัง , 2551) และอาเภอบางพลีถูกก าหนดให้เป็นศู นย์กลางการ
รองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาเภอบางพลี, 2551)
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มาตรการกากับควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมพื้นที่
รอบท่ า อากาศยาน พบว่ า พื้ น ที่ ท างด้ า นเหนื อ ขอ งท่ า อากาศยานอยู่ ใ นเขตผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้า โดยมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่เข้มงวด เพื่อควบคุมความหนาแน่น
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่เนื่องจากช่องว่างของกฎหมายและความต้องการพัฒนาพื้นที่ ทาให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับท่ าอากาศยาน โดยเฉพาะที่อ ยู่อาศัยประเภทหอพัก อพาร์ทเม้ นท์ และอาคารพาณิชย์รูป แบบ
ตึก แถว ส่วนด้ านทิ ศใต้ และตะวันออกของท่ าอากาศยานที่ อยู่ในเขตผัง เมื อ งรวมสมุ ท รปราการ
พ.ศ. 2556 พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และให้มีการพัฒนาที่อยู่
อาศัยปานกลาง และพาณิชยกรรมบริเวณศูนย์กลางชุมชนบางพลี สรุปได้ว่าข้อกาหนดหรือมาตรการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดอนตามผังเมืองรวมรอบท่าอากาศยานกว้างเกินไป ไม่สามารถแสดงความ
ชัดเจนของการพัฒ นาหรือการกากับควบคุมการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามการจาแนกประเภทที่ดิน
เพื่อการพัฒนาเมืองในอนาคตได้ เมืองมีลักษณะการขยายตัวตามยาวของถนนที่มีอยู่หรือตัดใหม่ พื้นที่
โล่ ง ตามกฎหมายผั ง เมื อ งรวมรอบท่ า อากาศยานส่ วนใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรม ประเภทการ
เพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าพร้อ มที่ จ ะถูก เปลี่ ยนมื อ และเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เมื่ อ ได้ รั บ
ผลตอบแทนจากการขายที่ดินในราคาสูง
รายงานผลการปฏิ บัติ ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ง แวดล้ อม และมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม โครงการท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่ม เติม (สืบ เนื่องจากการเพิ่ม
จานวนผู้โดยสารในปีเปิดดาเนินการในระยะดาเนินการ (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555)
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2555) พบว่าการรอการออกข้อกาหนด
ผังเมืองเฉพาะจากการศึกษาที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้น้อยมากในการนาไปปฏิบัติจริง และมีอุปสรรค
ต่ อ การน าแผนไปปฏิ บั ติ ห ลายประการ ผลการศึ ก ษาได้ เสนอมาตรการลดผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน โดยให้ผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมพิจ ารณากรอบปฏิบัติใน
ลักษณะเป็นแนวทางการพัฒ นาโดยไม่ต้องรอออกกฎหมายใหม่ หากแต่ใช้อานาจ โครงสร้างหน้าที่
และกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้ เต็มประสิทธิภาพ ใช้กลไกที่เป็นลักษณะสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและ
การเก็บรักษาพื้นที่ที่ไม่ควรมีการพัฒนาที่สามารถดาเนินการเป็นโครงการสาธิตหรือโครงการนาร่อง
เป็ น รู ป ธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ โ ดยเฉพาะการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ ส ามารถสรุป การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบท่าอากาศยานจากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าพื้นที่ด้านทิศใต้
ท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมรกร้างและ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนเก่าริมคลอง
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4.4 ข้อมูลทั่วไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4.4.1

ประวัติสนามบิน

ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ (IATA: BKK, ICAO: VTBS) เป็ น สนามบิ น ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขต
ต าบลหนองปรื อ และต าบ ลราชาเทวะ อ าเภอบางพ ลี จั ง ห วั ด สมุ ท รปราการ ห่ า งจาก
ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็น
ทางการเมื่ อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้กาหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นท่าอากาศยานหลัก ของประเทศไทยแทนท่ าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลาง
การบินในทวีป เอเชีย อี ก ทั้ งการเน้นพัฒ นาคุณ ภาพการให้บ ริการของท่ าอากาศยานให้ได้รับ การ
จัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมการบินที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (132.2 เมตร) และ
อาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก (563,000 ตารางเมตร) ปัจจุบันเป็นหนึ่งใน
ท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับ
ที่ 20 ของโลกและในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริการสายการบินที่ทา
การบินแบบประจา 109 สายการบิน ซึ่งถือว่าบริการตามจานวนสายการบินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
(สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมงและผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี) และศูนย์กลางการขนส่ง
ทางอากาศ (สามารถรองรับ สิน ค้าได้ 3 ล้านตั นต่ อปี ) นอกจากนี้ยัง มี ท างหลวงพิ เศษที่ ทั น สมั ย
ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการ
บินหลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ และเอเชียแอตแลนติกแอร์
ไลน์สได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน
ชื่อสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิ พ ลอดุลยเดช ได้พ ระราชทานเมื่ อวันที่ 29 กั นยายน พ.ศ. 2543 โดยใช้แทนชื่อเดิมคือ "หนอง
งูเห่า" พระองค์เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ โดยสารท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ ใ นวั น ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2545 ตั ว สะกดชื่ อ ของสนามบิ น ในอั ก ษรโรมั น คื อ
"Suvarnabhumi" ซึ่งเป็นการสะกดตามหลักการเทียบอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบภาษาบาลีและ
สันสกฤต มิได้ใช้ระบบ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่ งจะ
สะกดได้ว่า "Suvarnabhumi"
4.4.2

รายละเอียดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตาบลราชาเทวะ อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุท รปราการ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปประมาณ 25 กิ โลเมตร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 1 ใช้งบประมาณก่อสร้างในกรอบวงเงิน 123,942.25 ล้านบาท
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ภาพที่ 17 แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่มา : https://www.airportthai.co.th/th/
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่งขนานกัน 2 เส้น กว้างเส้นละ 60 เมตร ยาว 3,700
เมตร และ 4,000 เมตร ห่างกั น 2,200 เมตร และมี ทางขับ ขนานกับ ทางวิ่งทั้ง 2 เส้น เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่อากาศยานขาออกและขาเข้าได้พร้อมกัน และมีหลุมจอดอากาศยาน มีจานวน 120
หลุมจอด (จอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด และจอดระยะไกลอีก 69 หลุมจอด) รวมถึงหลุมจอด
อากาศยานที่ ส ามารถรองรับ อากาศยานแอร์ บั ส เอ 380 ได้ ถึ ง 5 หลุ ม จอดและระยะไกลอี ก
3 หลุมจอด ทาให้สามารถรับได้สูงสุด 8 ลา รวม 8 หลุมจอด มีท่าเทียบรวม 51 จุด
ในช่วงแรกของการก่ อสร้างท่ าอากาศยานมี ศัก ยภาพรองรับ ปฏิ บัติก ารเที่ ยวบิ น
ได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง รับผู้โดยสารได้กว่า 45 ล้านคนต่อปี และนาเข้าส่งออกสินค้า 3 ล้านตัน
ต่อปี และหน้าอาคารผู้โดยสารหลักเป็นโรงแรมภายใต้เครื่องหมายการค้าโนโวเทล ซึ่งมีจานวน 600
ห้อง อีกทั้ งระหว่างอาคารผู้โดยสารและโรงแรมมีอาคารจอดรถ 5 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่งสามารถ
รองรับรถยนต์ได้ถึง 5,000 คัน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จ อดรถเหนือพื้นดินที่สามารถรองรับรถยนต์ได้
อีก 1,000 คัน และพื้นที่ จอดรถในระยะยาวที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ 4,000 คัน และรถโดยสาร
อีก 78 คัน
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4.4.3

การคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

ภาพที่ 18 เส้นทางเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด 6 เส้นทาง
(1) - (5) เป็นทางเข้า-ออกสาหรับรถยนต์ รถแท็กซี่ รถโดยสาร และแอร์พอร์ตเอกซ์เพรส
(6) เป็นทางเข้า-ออกสาหรับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่มา : https://www.airportthai.co.th/th/
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รถยนต์
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ มี เส้น ทางเข้าออกส าหรับ รถยนต์อ ยู่ 5 เส้น ทาง ซึ่ง รถแท็ ก ซี่
รถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถโดยสารแอร์พอร์ตเอกซ์เพรสใช้เพื่อการคมนาคมด้วย โดย
ทางเข้าหลักคือ เส้นทางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนกรุงเทพมหานคร-ชลบุรี) อีกเส้นทาง
หนึ่งสามารถเข้าได้จากทางพิเศษบูรพาวิถีหรือถนนเทพรัตน์
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เส้นทางรถไฟฟ้ าเชื่อ มท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.6 กิ โลเมตร ใช้รถไฟฟ้ า
ความเร็วสูงแบบทางคู่ ยกระดับขนานไปตามแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก มีสถานีรายทาง
จานวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีพ ญาไท สถานีร าชปรารภ สถานีมั กกะสัน (สถานีขนส่งผู้โดยสารท่ า
อากาศยานในเมือง) สถานีรามคาแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และจะตี
โค้งแล้วลดระดับลงไปยังอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อเข้าสู่ สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยู่บ ริเวณชั้น
ใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร
โครงการรถไฟฟ้ าเชื่อมท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเดินรถในสองรูป แบบ คือรถไฟฟ้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายซิตี้) ตัวรถคาดสีน้าเงิน คิดค่าโดยสายเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท
ตามระยะทาง โดยจะรับ -ส่ง ผู้โ ดยสารในทุ ก ๆ สถานีตลอดรายทาง และในรูป แบบรถไฟฟ้าด่วน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายเอ็กซ์เพรส) ตัวรถคาดสีแดง คิดค่าโดยสารเที่ยวละ 150 บาทต่อคน
วิ่งตรงจากสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (City Air Terminal) หรือสถานีมักกะสันถึง
สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยไม่จอดที่สถานีใด ๆ ซึ่งจะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีต่อเที่ยว
รถไฟฟ้าทั้งสองสาย วิ่งอยู่บนทางยกระดับคู่เส้นเดียวกัน โดยมีการสับหลีกและควบคุมการ
เดินรถด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่ อให้ ร ะบบรถด่วนสามารถวิ่ง ได้ต่ อเนื่องด้วยความเร็วสูง ตรงสู่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้เริ่มทดสอบการให้บริการ และเปิด
ให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553
รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารประจาทางที่เดินรถเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง โดยอัตรา
ค่าโดยสารเข้าท่าอากาศยาน จะเก็บเพิ่มจากราคาตามระยะทางปกติอีก 10 บาท โดยมีเส้นทางดังนี้
3.1) รถโดยสารปรับ อากาศขององค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุงเทพ มี ทั้ ง สิ้น 1 เส้นทาง คือ
สาย 555 รังสิต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 1เส้นทาง : รังสิต - ท่าอากาศ
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ยานดอนเมือ ง - แยกหลัก สี่ - แยกลาดพร้าว - แยกสุทธิสาร - ทางด่วนดินแดง - ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3.2) รถโดยสารปรับ อากาศเอกชนร่วมบริก าร โดยบริษั ท Premium Management
จากัด มีทั้งสิ้น 2 เส้นทาง คือ
สาย 554 รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เส้นทาง : รังสิต - ท่าอากาศยานดอนเมือง ม.ราชภัฏพระนคร - ถ.รามอินทรา - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 - ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สาย 558 เคหะธนบุ รี – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ เส้น ทาง : เคหะธนบุ รี - เซ็ น ทรั ล
พระราม 2 - แยกพระราม 2 - บางปะกอก - วัดสน กม.9 - ทางด่วนสุขสวัส ดิ์ - ไบเทคบางนา เซ็นทรัลบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยรถทั้ ง 3 เส้ น ทางจะจอดที่ Bus Terminal ภายในท่ า อากาศยานสุว รรณภู มิ และ
สามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ไปยังอาคารผู้โดยสารได้

ภาพที่ 19 รถประจาทางสาย 554 รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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ภาพที่ 20 รถประจาทางสาย 555 รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รถตู้โดยสารประจาทาง
รถตู้โดยสารประจาทางที่เดินรถเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 8 เส้นทาง ดังนี้
4.1) สาย 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มีนบุรี เส้นทาง: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สน.
ลาดกระบัง - ถนนร่มเกล้า - ม.เกษมบัณฑิต – มีนบุรี
4.2) สาย 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อ่อนนุช เส้นทาง: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนบางนา - รพ.จุฬารัตน์ 1 - รามคาแหง 2 - เซ็นทรัล บางนา - อุดมสุข - สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
อ่อนนุช
4.3) สาย 552A ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สมุ ท รปราการ เส้น ทาง : ท่ าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ - ถนนบางนา - รพ.จุ ฬ ารั ต น์ 1 - รามค าแหง 2 - เซ็ น ทรั ล บางนา - ส าโรง –
สมุทรปราการ
4.4) สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แยกลาลูกกา เส้นทาง: ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 - ถนนราม
อินทรา - วงเวียนหลักสี่ - สะพานใหม่ - ตลาดประตูกรุงเทพ – ปากทางลาลูกกา
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4.5) สาย 555 ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ – ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง เส้ น ทาง:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางด่วนพระราม 9 - ดินแดง สุทธิสาร - ม.เกษตรศาสตร์ - แยกหลักสี่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
4.6) ส าย 559 ท่ าอ าก าศย าน สุ วรรณ ภู มิ - ฟิ วเจ อ ร์ ป าร์ ค รั ง สิ ต เส้ น ท าง:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 - ดรีมเวิลด์ - ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 4-3-2-1) - ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
4.7) รถ Shuttle Bus ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
รถ Shuttle Bus ให้ บ ริ ก ารฟ รี ส าห รั บ ผู้ โด ย ส าร ที่ ต้ อ งก ารเดิ น ท างร ะ ห ว่ า ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง เวลาที่ ให้บริการตั้งแต่ 05.00-24.00 น. ซึ่งสงวนสิทธิ์เฉพาะ
ผู้โดยสารที่ ต้อ งต่อ เครื่อ งบินเท่ านั้น โดยผู้ใช้บ ริก ารจะต้องมี ตั๋วโดยสารของสายการบินที่ จ ะต้อง
เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการได้ เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ งหมายเลข 7 - ทางด่ ว นพระราม 9 - ทางยกระดั บ อุ ต ราภิ มุ ข
(โทลล์เวย์) – ท่าอากาศยานดอนเมือง
4.8) รถ Shuttle Bus ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รถ Shuttle Bus ให้ บ ริ ก ารฟรี ส าหรั บ ผู้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางเข้ า ท่ า อากาศยานโดย
รถโดยสารประจาทางและรถตู้โดยสารประจาทาง โดยเชื่อมต่อระหว่าง Bus Terminal กับส่วนต่าง ๆ
ภายในท่าอากาศยาน มี 5 เส้นทาง ดังนี้
สาย A เส้ นทาง : Bus Terminal - ลานจอดระยะยาว B,E - ลานจอดระยะยาว A,C บริษัท BAFS - ตรงข้ามสถานีดับ เพลิง - ตึก ปฏิบัติการภาคพื้นดิน การบินไทย - ตึก การบินไทย ตึกฝ่ายช่าง - ช่องทาง 3 - ช่องทาง 2 - อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 1 - อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู
10 - อาคารผู้ โ ดยสารชั้ น 2 ประตู 5 - ครั ว การบิ น บมจ.การบิ น ไทย - สถานี ดั บ เพลิ ง Bus Terminal
สาย B เส้ นทาง : Bus Terminal - บริษั ท LSG Sky Chefs - ตรงข้ ามสถานี ดับ เพลิง ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน การบินไทย - อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 1 - อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู
10 - VIP Room - จุดจอดเพิ่ ม 1 ( Free Zone ) - จุดจอดเพิ่ม 2 ( Free Zone ) - จุดจอดเพิ่ม 3
( Free Zone ) - ประตูทางออกหน้า (Free Zone) - แยกไฟแดง Free Zone - ครัวการบิน บมจ.
การบินไทย - สถานีดับเพลิง - Bus Terminal
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สาย C เส้ น ทาง : Bus Terminal - สถานี ต ารวจราชาเทวะ – ตรงข้ ามสถานี ต ารวจ
ราชาเทวะ – แยกสุขสมาน - Sky Lane - ตรงข้าม ตึก ( AMF ) - กรมอุตุฯ - อาคารผู้โดยสารชั้น 1
ประตู 3 และ 8 - ทางออกเขตปลอดอากรประตู 2 - Bus Terminal
สาย D เส้นทาง : Bus Terminal - ตรงข้ามสถานี ดับ เพลิง – ตึก ปฏิบัติก ารภาคพื้ นดิ น
การบินไทย - ส านั ก งานท่ าอากาศยาน ( AOB ) - โรงแรมโนโวเทล - บริษั ท วิท ยุก ารบิน – ครัว
การบินไทย - สถานีดับเพลิง - LSG Sky Chefs - Bus Terminal
สายด่วน Express เส้นทาง : Bus Terminal - อาคารผู้โ ดยสารชั้น 4 ประตู 5 - อาคาร
ผู้โดยสารชั้น 2 ประตู 5 - Bus Terminal
รถไฟฟ้าเชื่อมอาคารผู้โดยสารปัจจุบันกับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่
สาหรับใช้เดินทางใต้รันเวย์สนามบินมีทั้งหมด 2 สถานี ระยะทางรวม 1 กิโลเมตร โดยใช้รถไฟฟ้าล้อ
ยางแบบไร้คนขับ (Automated People Mover-APM) รวมทั้ งหมด 6 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ ตู้ล ะ
ประมาณ 25 ที่นั่ง วิ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คาดหมายว่าจะพร้อมเปิดให้บริการใน ปี พ.ศ. 2563
4.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.5.1

ผังเมืองรวมบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและติดกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยมี พื้ นที่ ศึก ษาโดยรอบท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 พื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2 พื้นที่
ในจัง หวัด สมุ ท รปราการ ประกอบด้วย พื้น ที่ ทั้ งหมดของเขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตมี นบุ รี
เขตลาดกระบั ง จั ง หวั ดกรุง เทพมหานคร และ อ าเภอบางพลี อาเภอบางเสาธง ซึ่ ง แบ่ ง การใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 และผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
พื้นที่ด้านเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ 4 ประเภท
หลัก ได้แก่
- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (เขตสีส้ม)
- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสีเหลือง)
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว)
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- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีขาวมีกรอบและเส้น
ทแยงสีเขียว)
2) ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
พื้ นที่ ด้านทิ ศใต้ของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินออกเป็น 4
ประเภทหลัก ได้แก่
- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (เขตสีส้ม)
- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสีเหลือง)
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง)
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว)
พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น
2 ประเภทหลัก ได้แก่
- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสีเหลือง)
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว)
พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น
1 ประเภทหลัก ได้แก่
- ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (เขตสีแดง)
สาหรับพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 กาหนดให้เป็นการ
ใช้ป ระโยชน์ที่ ดินประเภทสถาบั นราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ (เขตสีน้ าเงิน )
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556 และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2556
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ภาพที่ 21 แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 22 แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 23 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตามผังเมืองรวมสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556 และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556
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4.5.2

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากการรวบรวมข้อ มู ลสภาพการใช้ที่ ดิน ของจัง หวัดสมุ ท รปราการ ปี พ.ศ. 2559 และ
สภาพการใช้ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 (กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560) มีการใช้ที่ดินสรุปได้ดังนี้
สภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดสมุ ทรปราการ ปี พ.ศ. 2559 พบว่า จังหวัดสมุ ทรปราการ
มีพื้นที่โดยประมาณ 627,558 ไร่ จาแนกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด 273,884 ไร่ (ร้อยละ 43.64)
รองลงมาได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 255,232 ไร่ (ร้อยละ 40.68) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 42,797 ไร่
(ร้อยละ 6.81) พื้ นที่น้า 41,756 ไร่ (ร้อยละ 6.66) และพื้นที่ป่าไม้ 13,889 ไร่ (ร้อยละ 2.21) ส่วน
พื้ น ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จ าแน กไว้ เ ป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (ดั ง ภาพที่ 24
และตารางที่ 3)
สภาพการใช้ที่ ดินของกรุง เทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 พบว่า กรุง เทพมหานครมี พื้น ที่
โดยประมาณ 978,263 ไร่ จาแนกเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากที่สุด 658,940 ไร่ (ร้อยละ
67.41) รองลงมาได้แก่ พื้นที่ เกษตรกรรม 237,728 ไร่ (ร้อยละ 24.25) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 50,806 ไร่
(ร้อยละ 5.19) พื้นที่น้า 29,204 ไร่ (ร้อยละ 2.99) และพื้นที่ป่าไม้ 1,585 ไร่ (ร้อยละ 0.16) (ดังภาพ
ที่ 25 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 สภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559
และกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559
สภาพการใช้ที่ดิน
1.พื้นที่ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้าง
2.พื้นที่เกษตรกรรม
3.พื้นที่ป่าไม้
4.พื้นที่แหล่งน้า
5.พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559
จานวนพื้นที่
ไร่
ร้อยละ
658,940
67.41
237,728
24.25
1,585
0.16
29,204
2.99
50,806
5.19
978,263
100.00

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559
จานวนพื้นที่
ไร่
ร้อยละ
255,232
40.68
273,884
43.64
13,889
2.21
41,756
6.66
42,797
6.81
627,558
100.00

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559
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ภาพที่ 24 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559

ภาพที่ 25 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559
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4.5.3

การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษา

จากการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 พบว่าพื้นที่ศึกษาทั้งหมดประมาณ 610.72 ตาราง
กิ โลเมตร หรื อ 381,700.75 ไร่ พื้ น ที่ ศึ ก ษาโดยรอบท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ 4 พื้ น ที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 2 พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย พื้นที่ทั้งหมดของเขตประเวศ
เขตสะพานสูง เขตมี นบุ รี เขตลาดกระบัง จัง หวัดกรุง เทพมหานคร และ อาเภอบางพลี อาเภอ
บางเสาธง โดยได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ดัดแปลงการแบ่งประเภท
การใช้ที่ดินตามการจาแนกการใช้ที่ดิน (Land Use Classification) ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559
(ดังภาพที่ 26) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่ประมาณ
288.49 ตารางกิโลเมตร (180,305.53 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.24 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเป็น
พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่ประมาณ 140.89 ตารางกิโลเมตร (88,052.22 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 23.07
และพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 130.58 ตารางกิโลเมตร (81,613.15 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ
21.38 ของพื้นที่ศึกษา และ พื้นที่น้า มีพื้นที่ประมาณ 50.77 ตารางกิโลเมตร (31,729.84 ไร่) หรือ
คิดเป็นร้อ ยละ 8.31 ของพื้ นที่ ศึก ษา (ดังภาพที่ 27-31 และตารางที่ 4) ซึ่งรายละเอียดสภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลการศึกษาดังนี้
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ภาพที่ 26 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2560
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1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 288.49 ตารางกิโลเมตร
(180,305.53 ไร่) หรือคิดเป็ นร้อยละ 47.24 ของพื้นที่ ศึก ษา ประกอบด้วย หมู่บ้าน/
ชุมชน/ตัวเมืองย่านการค้า สถานที่ราชการและสถาบัน ต่าง ๆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถนน/ทางรถไฟ/ซอย โรงงานอุตสาหกรรม/คลังสินค้า และสนามกอล์ฟ/สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ มีรายละเอียดดังนี้
- หมู่บ้าน/ชุมชน/ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ประมาณ 159.96 ตารางกิโลเมตร
(99,974.66 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง อาคารพาณิ ชย์กึ่ งที่ อยู่อาศัย 4 ชั้น บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน
จัดสรร ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัยแบบผสม (Mixed Use)
มี ก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เกี่ ยวเนื่ องกั บ แนวเส้น ทางคมนาคม ทางบกและทางน้ า
(ดังภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน/ตัวเมืองย่านการค้า

117
- สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานที่ราชการต่าง ๆ ระดับตาบล
ระดับอาเภอ สถานศึกษา ศาสนสถาน พยาบาล มีพื้นที่รวมประมาณ 9.19 ตาราง
กิ โลเมตร (5,743.08 ไร่) คิดเป็น ร้อยละ 1.50 ของพื้น ที่ ศึ ก ษา พบอยู่โดยรอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ดังภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ
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- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 30.04 ตารางกิโลเมตร (18,775.62 ไร่)
คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกอบไปด้วย
หอควบคุม การบิน อาคารผู้โ ดยสารทั้ ง หมด 7 ชั้น อาคารเที ยบเครื่องบิน 4 ชั้น
ทางวิ่ง ลานจอดอากาศยาน อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย สานักอุตุนิยมวิทยาการ
บิน สถานีไฟฟ้ าย่อย สถานีป ระปา โรงบ าบัดน้าเสีย อาคารผลิตไฟฟ้าและน้าเย็น
อาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ าอากาศยาน อาคารจอดรถ ศู นย์ก ารขนส่ ง
สาธารณะ และเขตปลอดอากร (คลังสินค้า) เป็นต้น
- ถนน/ซอย/ทางรถไฟ มี พื้นที่ ป ระมาณ 23.22 ตารางกิ โลเมตร (14,510.73 ไร่)
คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบไปด้วย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง
และทางรถไฟ อาทิ เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 หรือทางหลวงพิเศษสาย
กรุงเทพฯ - ชลบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) ทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 9 หรื อ ถนนกาญจนาภิ เษก ถนนกิ่ ง แก้ ว ถนนสายอ่ อ นนุ ช ลาดกระบัง ถนนร่มเกล้า ถนนฉลองกรุง ถนนสุวินทวงศ์ ถนนท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 3 ถนนเทพารักษ์ ถนนแพรกษา ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 ทางรถไฟ
สายตะวันออก นอกจากนี้ยังมี ถนน อบต. ถนนเข้าพื้นที่ เกษตรกรรมต่าง ๆ และ
ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น
- โรงงานอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 53.06 ตารางกิ โ ลเมตร
(33,163.76 ไร่) คิดเป็นเป็นร้อยละ 8.69 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบไปด้วยโรงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่พบอยู่บริเวณถนน
กิ่งแก้วทางด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ถนนบางนา-ตราด
ทางด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังพบอยู่บริเวณถนนฉลอง
กรุงทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรณภูมิและถนนเทพารักษ์ ทางด้านทิศใต้
ของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 ทางด้านทิ ศ
ตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ สาหรับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่พบ
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานีทางด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ทางด้านทิ ศใต้ของท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ยกตัวอย่างเช่น (ดังภาพที่ 29)
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ภาพที่ 29 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
- สนามกอล์ฟ /สถานที่ พัก ผ่ อนหย่อนใจ มี พื้นที่ ป ระมาณ 13.02 ตารางกิ โลเมตร
(8,137.69 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของพื้นที่ศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่พบ
บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ สวนสาธารณะลาดกระบังหรือสวน
พระนคร อยู่ท างทิศเหนือของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณริม ถนน อ่อนนุช ลาดกระบัง เป็นสวนสาธารณะและสนามกีฬาของประชนชนในเขตลาดกระบัง ทั้งนี้
ยังพบสนามกอล์ ฟ ได้แก่ สนามกอล์ฟซัม มิ ท วินด์ มิ ล ล์ ซึ่งเป็นทั้ ง สนามกอล์ ฟ
สปอร์ตคลับ อยู่ท างด้านทิ ศตะวันตกของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดอะรอยัล
กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ สปอร์ตคลับ อยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ธนาชิตี้กอล์ฟแอนด์ส ปอร์ตคลับ เมื องแก้ ว กอล์ฟ
คอร์ส Green Valley Country Club และบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต อยู่ท าง
ทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่
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ด้ ว ย อาทิ WINDMILL ARENA และสนามเทนนิ ส ในร่ ม สนามฟุ ต บอลในร่ ม
สวนสาธารณะของชุมชน เป็นต้น
2) พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 130.58 ตารางกิโลเมตร (81,613.15
ไร่) คิดเป็นร้อ ยละ 21.38 ของพื้นที่ ศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่ นาข้าว/นาหญ้า ไม้ผ ล
ผสม/พืชสวน และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ดังภาพที่ 30) มีรายละเอียดดังนี้
- พื้ นที่ น าข้าว/นาหญ้ า มี พื้น ที่ ป ระมาณ 47.95 ตารางกิ โลเมตร (29,968.40 ไร่)
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 7.85 ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ส่ว นใหญ่ พ บอยู่ ในพื้ น ที่ แขวงล าต้ อ ยติ่ ง
เขตหนองจอก แขวงล าปลาทิ ว แขวงทั บ ยาว และแขวงคลองสองต้ น นุ่ น
เขตลาดกระบังและแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ปัจจุบันพื้นที่นาข้าวและนาหญ้าลดน้อยลงเนื่องจากพื้นที่อุตสาหกรรม
ที่พักอาศัย คลังสินค้า ซึ่งกาลังก่อสร้างและเกิดขึ้นเป็นจานวนมากได้ขยายตัวเข้ามา
ทดแทนพื้นที่นาข้าว/นาหญ้า
- พื้ นที่ ไม้ผ ลผสม/ พืชสวน มี พื้นที่ ป ระมาณ 6.39 ตารางกิ โลเมตร (3,994.19 ไร่)
คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของพื้นที่ศึกษา ไม้ผลผสมที่พบส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลจาพวก
มะม่วง ฝรั่ง กล้วย มะพร้าว หมาก เป็นต้น และพืชสวน ส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวน
ครัวพบกระจายอยู่ตามพื้นที่สวน ไร่ ของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปัจจุบันพื้นที่
ไม้ผลผสมและพืชผักลดน้อยลง
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีพื้นที่ประมาณ 76.24 ตารางกิโลเมตร (47,650.56 ไร่)
คิดเป็นร้อยละ 12.48 ของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่เพาะเลีย้ งสัตว์น้าผสม
พบอยู่ในพื้นที่ตาบลศีรษะจรเข้น้อย ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง ตาบล
บางโฉลง อ าเภอบางพลี ทางด้านทิ ศ ตะวัน ออกของท่ าอากาศยานสุว รรณภู มิ
ในพื้นที่ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี ตาบลบางปู ตาบลบางปูใหม่ ตาบลแพรกษา
ใหม่ และตาบลแพรกษา อาเภอเมื อง จังหวัดสมุ ท รปราการ ทางด้านทิ ศใต้ของ
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ และพื้ น ที่ บ างส่ว นกระจายอยู่ท างด้านทิ ศ เหนือ ของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง การเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยง
แบบผสม ซึ่งมีทั้งเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง และพื้นที่ทิ้งร้าง เป็นต้น

121

ภาพที่ 30 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
3) พื้นที่ น้า มีพื้นที่ประมาณ 50.77 ตารางกิ โลเมตร (31,729.84 ไร่) คิดเป็นร้อยละ
8.31 ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา แหล่ ง น้ าที่ พ บ เช่ น คลองขุ ด รอบท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
คลองคุณแม่จันทร์ คลองบางแก้วใหญ่ คลองบางโฉลง คลองบางน้าจืด คลองชวดหมัน
คลองปากน้า คลองดอน คลองหนองงูเห่า คลองแสนแสบ คลองลาดกระบัง คลองชวด
ลากข้าว คลองสิง ห์โต คลองหัวตะเข้ คลองหนองคา คลองหนองตะกร้า คลองหนึ่ง
คอลงสาม คลองสี่ คลองล าปลาทิ ว คลองมอญ คลองประเวศบุรีร มย์ คลองบัวลอย
คลองตาพุก และคลองบัวเกาะ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงบ่อน้าในพื้นที่ไร่นาของชาวบ้าน
ด้วย
4) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 140.89 ตารางกิโลเมตร (88,052.22
ไร่) คิดเป็นร้อ ยละ 23.07 ของพื้นที่ ศึก ษา ประกอบด้วย ทุ่ง หญ้า /ไม้ล ะเมาะ มี พื้นที่
ประมาณ 14.77 ตารางกิโลเมตร (9,230.89 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของพื้นที่ศึกษา
เป็ น พื้ น ที่ ที่ ร กร้ างยัง ไม่ ได้ ใช้ป ระโยชน์ ใด ๆ พื้ น ที่ ก าลัง ด าเนิ น การก่ อสร้าง มี พื้ น ที่
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ประมาณ 15.75 ตารางกิโลเมตร (9,844.21 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของพื้นที่ศึกษา
เป็นพื้นที่มีการเตรียมดินและถมดินเพื่อที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ พื้นที่ลุ่ม มีพื้นที่
ประมาณ 110.37 ตารางกิ โลเมตร (68,977.12 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 18.07 ของพื้นที่
ศึกษา (ดังภาพที่ 31)

ภาพที่ 31 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เบ็ดเตล็ด
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ตารางที่ 4 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นทีโ่ ดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2560
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
1.1 หมูบ่ ้าน/ชุมชน/ตัวเมืองย่านการค้า
1.2 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ
1.3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.4 ถนน/ทางรถไฟ/ซอย
1.5 โรงงานอุตสาหกรรม/คลังสินค้า
1.6 สนามกอล์ฟ/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2. พื้นที่เกษตรกรรม
2.1 นาข้าว/นาหญ้า
2.2 ไม้ผลผสม/พืชสวน
2.3 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. พื้นที่น้า
3.1 พื้นที่น้า
4. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
4.1 ทุง่ หญ้า/ไม้ละเมาะ
4.2 พื้นที่กาลังดาเนินการก่อสร้าง
4.3 พื้นที่ลุ่ม
4.4 บ่อขยะ
ทั้งหมด

ตร.กม.

เนื้อที่
ไร่

288.49 180,305.53
159.96 99,974.66
9.19
5,743.08
30.04 18,775.62
23.22 14,510.73
53.06 33,163.76
13.02
8,137.69
130.58 81,613.15

ร้อยละ

47.24
26.19
1.50
4.92
3.80
8.69
2.13
21.38

47.95
6.39
76.24

29,968.40
3,994.19
47,650.56

7.85
1.05
12.48

50.77

31,729.84

8.31

50.77

31,729.84

8.31

140.89

88,052.22

23.07

14.77
15.75
110.37
14.77

9,230.89
9,844.21
68,977.12
9,230.89

2.42
2.58
18.07
2.42

610.72 381,700.75

100.00

ผลจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถหาความสอดคล้องระหว่างการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบันและข้อกาหนดด้านผังเมือง โดยพบว่าที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสี
เขียว) เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจานวนมาก โดยเฉพาะในที่ดินบริเวณที่ติดกับ
พื้นที่ท่าอากาศยานในทิศเหนือและใต้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ส่วนพื้นที่
ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่ เขตลาดกระบัง อาเภอบางเสาธง และอาเภอบางพลี มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องตามข้อกาหนดด้านผังเมือง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 หลักการของเทคนิค Potential Surface Analysis (PSA)
การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคนิค Potential Surface Analysis (PSA) เป็นเทคนิค
ที่ ใช้ ข้ อ มู ล กายภาพของพื้ น ที่ ศึ ก ษาเป็ น หลัก โดยอาศั ย กระบวนการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี
ที่ มี ค วามเหมาะสม มี ค วามสะดวกรวดเร็ว และแม่ น ย า ซึ่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาเมื่ อ ปี ค.ศ. 1969
เพื่อใช้การศึกษา Nottinghamshire/Derbyshire Sub-Regional Planning Unit สาหรับวิเคราะห์
ศักยภาพในการพัฒนาของอนุภาค (Sub-region) อย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
จากดัชนี (Index) หรือตัวแปร (Factor) ต่าง ๆ ที่เป็นตัวกาหนดศักยภาพของพื้นที่เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกทาเลที่ตั้ง (Location) นอกจากนี้ ดัชนีหรือปัจจัยดังกล่าวยังถูกนาไปใช้
เปรียบเทียบผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภายใต้สมมติฐานการพัฒนาแบบต่าง ๆ อีกด้วย โดยเทคนิค
การวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันคือ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (Potential Surface Analysis: PSA) และ
เทคนิคการทา Sieve Mapping (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, 2549)
เทคนิคการวิเคราะห์แบบ (Potential Surface Analysis : PSA) มีข้อได้เปรียบเทคนิคการ
ซ้อนทับพื้นที่แบบดั้งเดิม (Overlay technique) หรือต่อมาประยุกต์เป็นวิธีแบบ Sieve Analysis 3
ประการคือ
(1) เทคนิคการวิเคราะห์แบบนี้ไม่ ได้วางอยู่บ นหลัก เกณฑ์ของการคัดพื้นที่ ดีห รือเลว
แต่ทุก ๆ พื้นที่จะมีค่าคะแนน และมีการแบ่งระดับ ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความชัดเจนกว่าการซ้อนทับ
แผนที่ แบบเดิม ซึ่งใช้วิธีก ารแบ่ง ศัก ยภาพในการพัฒ นาของพื้ นที่ ออกเป็น ดี -เลว / เหมาะสม-ไม่
เหมาะสม / มาก-ปานกลาง-น้อย / สูง-ปานกลาง-ต่า เท่านั้น
(2) ปัจ จั ยที่ ได้รับ การเลื อกนั้ นเป็น การเน้ นถึ งการใช้วิธี Weighting System โดยใช้
หลักการ (Multiple Criteria Decision Model : MDCM) นามาสร้างแบบจาลองแบบเทียบน้าหนัก
(Pairwise Comparison Method) ท าให้ ค่ า คะแนนความส าคั ญ ของตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น ด้ ว ยวิธี ก ารศึ ก ษาใช้ เทคนิ ค การวิเ คราะห์ แ บบมี ห ลายปั จ จั ย ซึ่ ง ท าให้
แบบจาลองแบบเทียบน้าหนักมีความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือ
(3) เกี่ ยวกั บ การให้ค่าน้าหนัก เทคนิควิเคราะห์แบบนี้ส ามารถสามารถปรับ เปลี่ย น
ค่าน้าหนักเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ที่เปลี่ยนไปเมื่อนโยบายหรือสมมติฐานในการ
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พัฒ นาเปลี่ยนแปลงไป ทาให้สามารถเปรียบเที ยบศักยภาพในการพัฒ นาของพื้นที่ภายใต้นโยบาย
หรือสมมติฐานการพัฒนาที่แตกต่างกันได้โดยสะดวก
การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ (ดังภาพที่ 32)

ภาพที่ 32 การวิเคราะห์ศกั ยภาพของพื้นที่
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปัจจัยในการวิเคราะห์พื้นที่โดยเป็นปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง
และเตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ที่อยู่ในรูปแบบ
ของ Shape File จากการรวบรวมข้อมูลในบทที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดค่าน้าหนัก ของปัจ จัยและวิเคราะห์ศัก ยภาพของพื้นที่ ด้วยการ
ซ้อนทั บ ข้อมู ล ปัจ จัยด้วยโปรแกรมประยุก ต์ท างด้านภูมิ สารสนเทศ โดยแสดงศัก ยภาพของพื้นที่
ออกมาในรูปของแผนที่ที่แสดงพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ในขั้นตอนการให้ค่าน้าหนักของปัจจัยต่าง ๆ จะกระทาโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดย
พิจารณาถึงกฎหมาย ข้อกาหนด และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) ที่เป็น Shape File ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เก็บข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบเวคเตอร์ (Vector) ใน 3 ลักษณะ คือ จุด (Point) เส้น (Line) และรูปปิด (Polygon) ซึ่งจะ
แยกเก็บออกเป็นชั้นข้อมูล (Layer)
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5.2 การกาหนดปัจจัยในการประเมินศักยภาพของพื้นที่
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคนิค PSA ได้มีการนาปัจจัยและเกณฑ์ร่วมหารือ
กับ ผู้เชี่ยวชาญที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ กาหนดค่าน้าหนัก และค่าคะแนนของปัจ จัย (Criterion Weighting)
เมื่อวันที่ 20 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1) ผศ.ดร. สญชัย ลบแย้ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม

2) ผศ.ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม

3) ผศ.ดร สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี

ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม

4) ดร. กฤศ ฉายแสงเดือน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

5) คุณรัตนา ทิมมณี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (เสียง)

6) คุณหทัยรัตน์ ฤทธิ์ธาอภินันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (อากาศ)

7) คุณนวรัตน์ เกี้ยวมาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

8) ดร. วิศว์ ศรีพวาทกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบิน

ปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ซึ่งปัจจัยหลักแต่ละด้าน
ประกอบด้วยปัจจัยย่อยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านที่มีค่าความสาคัญคิดเป็น 27 คะแนนจาก
100 คะแนน ประกอบด้วย 7 ปัจจัยย่อย ดังนี้
1.1) พื้นที่ให้บริการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ อ ยู่อ าศัยควรอยู่ ใกล้รัศ มี ก ารให้ บ ริก าร โดยจะมี ค่ าคะแนนมากไปหาน้ อย ตามรัศ มี
การให้บริการจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) พื้นที่ให้บริการของ
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน มี จานวนมากและกระจุก ตัวในพื้นที่เขตสะพานสูง เขตประเวศ เขตมีนบุรี
ตามลาดับ และกระจายตัวในพื้ นที่เขตลาดกระบัง อาเภอบางพลี และบางเสาธง ลักษณะดังกล่าว
จะส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูง (ดังภาพที่ 33)
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ภาพที่ 33 พื้นที่ให้บริการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2) การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)
ที่ อ ยู่อ าศั ยควรอยู่ใกล้รัศ มี ก ารให้ บ ริก ารนี้ โดยจะมี ค่าคะแนนมากไปหาน้อ ย ตามรัศ มี
การให้บริการจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) พื้นที่การเข้าถึงสถาน
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บริการสาธารณสุข มีการกระจายตัวในพื้นที่ในแต่ละเขตไม่ต่างกันมากนัก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้
พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงกัน (ดังภาพที่ 34)

ภาพที่ 34 การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข
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1.3) การเข้าถึ ง เส้น ทางคมนาคมทางถนนสายประธานและถนนสายหลัก (ทางหลวง
หมายเลข 1 และ 2 หลัก)
ที่อยู่อาศัยควรในระยะเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายประธานและถนนสายหลัก นี้
โดยจะมีค่าคะแนนมากไปหาน้อย ตามระยะทางการเข้าถึงจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนน
สายประธานและถนนสายหลักของพื้นที่ในแต่ละเขตไม่ต่างกันมากนัก ส่งผลให้ ค่าคะแนนศักยภาพ
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นอาเภอบางเสาธง ซึ่งอยู่ระหว่างทางหลวง
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 และทางพิเศษบูรพาวิถี (ถนนเทพรัตน) มีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้นที่อื่น (ดังภาพที่ 35)
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ภาพที่ 35 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายประธานและถนนสายหลัก

1.4) การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายรองและถนนท้องถิ่น (ทางหลวงหมายเลข 3
และ 4 หลัก)
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ควรในระยะเข้ า ถึ ง เส้ น ทางคมนาคมทางถนนสายรองและถนนท้ อ งถิ่ น นี้
โดยจะมีค่าคะแนนมากไปหาน้อย ตามระยะทางการเข้าถึงจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) พื้นที่การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทาง
ถนนสายรองและถนนท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ในแต่ ล ะเขตไม่ ต่ า งกั น มากนั ก ในเขตพื้ น ที่ ป ระชิ ด

131
กรุงเทพมหานคร ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละ
พื้นที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นในเขตอาเภอบางเสาธง และเขตลาดกระบังฝั่งตะวันออก ซึ่งจะทาให้พื้นที่
มีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ (ดังภาพที่ 36)

ภาพที่ 36 การเส้นทางคมนาคมทางถนนสายรองและถนนท้องถิ่น
1.5) การเข้าถึงสถานีรถโดยสารสาธารณะ (สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า)
ที่อยู่อาศัยควรอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถโดยสารสารธารณะ ในรัศมีการให้บริการตั้งแต่ 0 ถึง
10 กิโลเมตร มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนตามรัศมีการให้บ ริการดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผัง
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เมื อ ง, 2552) เขตพื้ น ที่ ป ระชิ ด กรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ พื้ น ที่ เ ขตมี น บุ รี เขตประเวศ และ
อาเภอบางพลี ของจังหวัดสมุทรปราการ มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะขึ้นมาก ส่งผลให้พื้นที่ มี
ค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒ นาที่อยู่อาศัยสูงเนื่องจากเป็นปัจจัยย่อยที่มี ค่าความสาคัญของปัจจัย
ย่อยมากที่สุดในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกเว้นในเขตอาเภอบางเสาธง และเขตลาดกระบัง
ฝั่ง ตะวันออก ซึ่ง จะท าให้ พื้ นที่ มี ค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒ นาที่ อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้ นที่ อื่น ๆ
(ดังภาพที่ 37)

ภาพที่ 37 การเข้าถึงสถานีรถโดยสารสาธารณะ
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1.6) ระยะห่างจากศาสนสถาน (วัด มัสยิด คริสตจักร และสถานที่สาคัญทางศาสนา)
ที่อยู่อาศัยควรอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ศาสนสถานมากนัก เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหาน้อยตามระยะห่างจากที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 0 ถึง
1,000 เมตรดังตารางที่ 9 (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561)
พื้นที่ระยะห่างจากศาสนสถาน มีการกระจุกตัวในพื้นที่ 4 เขต ของกรุงเทพมหานคร ลักษณะดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ พื้ น ที มี ค่ า คะแนนศั ก ยภาพในการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย สู ง กว่ า 2 อ าเภอ ของพื้ น ที่ ใ น
จังหวัดสมุทรปราการ (ดังภาพที่ 38)

ภาพที่ 38 ระยะห่างจากศาสนสถาน
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1.7) พื้นที่ให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว
ที่ อ ยู่อ าศั ยควรอยู่ในพื้ น ที่ ให้ บ ริก ารของสวนสาธารณะ สนามกี ฬ า แหล่ ง นัน ทนาการ
สถานที่ท่องเที่ยว มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหาน้อยตามระยะห่างจากที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 0 ถึง 5
กิโลเมตรดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) เขตพื้นที่ประชิดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
พื้นที่ เขตประเวต เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง และอาเภอบางพลี ของจังหวัดสมุท รปราการ มี พื้นที่
ให้บ ริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ สถานที่ท่ องเที่ ยวมากกว่าพื้นที่ อื่น ๆ
ค่อนข้างมาก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒ นาที่อยู่อาศัยในแต่ล ะ
พื้นที่สูง ยกเว้นในเขตลาดกระบัง และอาเภอบางเสาธง ซึ่งจะทาให้พื้นที่มีค่าคะแนนศักยภาพในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยกว่า (ดังภาพที่ 39)
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ภาพที่ 39 พื้นที่ให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ
และสถานที่ท่องเที่ยว
2) ปัจจัยด้านประชากรและความหนาแน่น ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ดังนี้
2.1) ความหนาแน่นที่อยู่อาศัยแยกตามประกาศผังเมือง
พื้นที่ที่มีความหนาแน่นน้อยสามารถวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยได้สะดวกและประหยัดกว่า
โดยแบ่งค่าคะแนนออกตามพื้นที่ความหนาแน่น ไว้ 3 ช่วงคะแนนดังตารางที่ 9 (สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2561) พื้นที่ความหนาแน่นที่อยู่อาศัยแยกตามประกาศ
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ผังเมื อง ในพื้ นที่ ประชิดกรุงเทพมหานครมี ความหนาแน่นมากกว่าพื้น ที่ อื่น ๆ โดยเฉพาะในย่าน
ตัวเมือง เขตมีนบุรี รวมทั้งบริเวณแนวถนนกิ่งแก้ว ของอาเภอบางพลี ซึ่งจะทาให้พื้นที่มีค่าคะแนน
ศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้นที่เขตชานเมือง ในเขตลาดกระบัง อาเภอบางพลี และ
อาเภอบางเสาธง บางส่วน (ดังภาพที่ 40)

ภาพที่ 40 ความหนาแน่นที่อยู่อาศัยแยกตามประกาศผังเมือง
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2.2) ระยะห่างจากพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ยั ง มี ค วามต้ อ งการพึ่ ง พิ ง กั บ ชุ ม ชนเมื อ งเดิ ม ต้ อ งตั้ ง อยู่ ไม่ ไกลจนเกิ น ไป
(กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง, 2552) พื้น ที่ ที่ มี ร ะยะห่างจากพื้ นที่ ชุม ชนเมื องเดิม ไม่ ม ากนั ก จะมี
ค่าคะแนนศักยภาพในการพั ฒนาที่ อยู่อาศัยสูงดังตารางที่ 9 ซึ่งจากข้อมู ลมี การกระจุกตัวในพื้นที่
4 เขต ของกรุงเทพมหานคร ลัก ษณะดัง กล่าวส่ง ผลให้ พื้น ที มี ค่าคะแนนศั ก ยภาพในการพัฒ นา
ที่อยู่อาศัยสูงกว่า 2 อาเภอ ของพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ (ดังภาพที่ 41)

ภาพที่ 41 ระยะห่างจากพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม
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3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ดังนี้
3.1) พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง
ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไป
หาน้อยตามระดับของพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเสียงดังตารางที่ 9 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,
2556) พื้ นที่ผลกระทบด้านเสียงมากที่สุดจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวขึ้นและลง ของอากาศยาน และ
พื้ น ที่ ป ระชิด กั บ ท่ าอากาศยาน ซึ่ง จะเป็ น พื้ น ที่ เขตลาดกระบั ง และพื้ น ที่ อ าเภอพลี และได้ รั บ
ผลกระทบน้อยลงไปตามระยะห่างของพื้นที่ พื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยน้อย (ดังภาพที่ 42)
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ภาพที่ 42 พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง
3.2) พื้นที่ผลกระทบด้านอากาศ
ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอากาศ มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมาก
ไปหาน้ อ ยตามระดับ ของพื้ น ที่ ได้ รับ ผลกระทบด้านอากาศดั ง ตารางที่ 9 (กรมส่ ง เสริม คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2556) พื้ นที่ ผ ลกระทบด้านอากาศมากที่สุดจะเป็นพื้นที่ ที่ อยู่ในแนวขึ้นและลง ของ
อากาศยาน และพื้นที่ประชิดกับท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ผลกระทบตามระยะห่างจากท่าอากาศ
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พื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยไปหามากตามระยะห่างของพื้นที่
จากขอบเขตท่าอากาศยาน (ดังภาพที่ 43)

ภาพที่ 43 พื้นที่ผลกระทบด้านอากาศ
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3.3) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้าท่วม)
ที่อยู่อาศัยไม่ควรอยู่ในพื้นที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้าท่วม) มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหา
น้อยตามพื้ นที่ ความเสี่ยงน้องไปหาพื้นที่ ความเสี่ยงสูงดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิก ารและผัง เมือง,
2552) พื้นที่ที่ถูกกาหนดให้อยู่ในแนวคันกั้นน้าหรือพื้นที่รองรับ น้าจากพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและจาก
สถิ ติก ารเกิ ดน้ าท่ ว มซ้ าซากของกรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ซึ่ง ได้ แก่ พื้ น ที่ เ ขตมี น บุ รี
เขตลาดกระบัง และอ าเภอบางเสาธง ลัก ษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นที มีค่าคะแนนศัก ยภาพในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ในเขตอื่น ๆ (ดังภาพที่ 44)

ภาพที่ 44 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
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3.4) ระยะห่างจากแหล่งน้าและทางน้าธรรมชาติ (แม่ น้า คลอง คลองชลประทาน ฝาย
หนอง บึง อ่างเก็บน้า)
ที่อ ยู่อ าศัยควรอยู่ห่างจากแหล่งน้าและทางน้าธรรมชาติ มีเงื่อนไขการแบ่ง คะแนนมาก
ไปหาน้อ ยตามระยะห่างจากแหล่งน้าดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิก ารและผัง เมื อง, 2552) พื้นที่ ที่ มี
ระยะห่ างจากแหล่ง น้ าและทางน้ าธรรมชาติ ทุ ก พื้ น ที่ มี แ หล่ ง น้ าและทางน้ าธรรมชาติ ในพื้ น ที่
ไม่แตกต่างกันมากนัก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒ นาที่อยู่อาศัย
ในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงกัน (ดังภาพที่ 45)

143

ภาพที่ 45 ระยะห่างจากแหล่งน้าและทางน้าธรรมชาติ
3.5) อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ชุมชน
ที่อยู่อาศัยควรอยู่ห่างจากอุตสาหกรรมที่ ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน มีเงื่อนไขการแบ่ง
คะแนนมากไปหาน้อยตามระยะห่างจากแหล่งกาเนิดมลภาวะดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผัง
เมื อง, 2552) พื้ นที่อุ ตสาหกรรมที่ ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ ชุมชน พื้นที่ ที่ อยู่ใกล้จะมีค่าคะแนน
ศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป จากข้อมูลจะพบว่า
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มี พื้น ที่ อุ ตสาหกรรมหลัก ๆ ได้แก่ พื้น ที่ อุตสากรรมในพื้น ที่ อาเภอบางพลีและอาเภอบางเสาธง
บางส่วน และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ดังภาพที่ 46)

ภาพที่ 46 อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ชุมชน
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4) ปัจจัยด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ดังนี้
4.1) เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ
ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหา
น้อยตามระดับของพื้นที่ความปลอดภัยสูงไปหาพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยดังตารางที่ 9 (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) พื้นที่ที่อยู่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวขึ้นและลง
ของอากาศยาน และพื้ นที่ ป ระชิดกั บ ท่ าอากาศยาน พื้ นที่ ดัง กล่าวจะเป็นพื้นที่ ที่ ได้รับ ผลกระทบ
โดยตรงจากกิ จ กรรมที่ เกิ ดจากการบิน ท าให้พื้นที่ มี ค่าคะแนนศัก ยภาพในการพัฒ นาที่ อยู่อาศัย
น้อยกว่าพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ (ดังภาพที่ 47)
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ภาพที่ 47 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ

147
4.2) เขตควบคุมอาคาร
ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกพื้นที่เขตควบคุมอาคาร มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหาน้อย
ตามระดั บ ของพื้ น ที่ จ ากพื้ น ที่ น อกเขตควบคุ ม ไปหาพื้ น ที่ ที่ มี ก ารควบคุ ม ตามโซนที่ ก าหนด
ดังตารางที่ 9 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) พื้นที่เขตควบคุมอาคาร เป็นพื้นที่ที่ถูกกาหนด
เป็นข้อบังคับในอนุญาติอาคารและปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่าง
เคร่งครัด พื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยไปหามากตามระยะห่าง
ของพื้นที่จากขอบเขตท่าอากาศยาน (ดังภาพที่ 48)

ภาพที่ 48 เขตควบคุมอาคาร
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4.3) ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในพื้นที่ที่ถกู กาหนดไว้ในข้อกาหนดด้านผังเมือง มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมาก
ไปหาน้อยตามระดับความสอดคล้องของพื้นที่ในปัจจุบันกับข้อกาหนดด้านผังเมือง ตามที่ได้กล่าวไว้
ในบทที่ 4 เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินดังตารางที่ 9 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) ความ
สอดคล้องตามข้อกาหนดด้านผังเมือง พบว่าพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่ เขต
ลาดกระบัง อาเภอบางเสาธง และอาเภอบางพลี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องตามข้อกาหนด
ด้านผังเมือง พื้นที่ดงั กล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากกว่าพื้นทีฝ่ ั่งตะวันตก
ของพื้นที่ศึกษา ที่ประกอบด้วย เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตประเวศ และอาเภอบางพลี ส่วนพื้นที่
แนวเหนือ-ใต้ และพื้นที่ประชิดขอบเขตของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีค่าคะแนนในพื้นที่นี้ค่อนข้างน้อย (ดังภาพที่ 49)
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ภาพที่ 49 ข้อกาหนดด้านผังเมือง
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5.2.1

การกาหนดค่าความสาคัญของปัจจัย

ในการกาหนดค่าความส าคัญ ของปัจ จัยย่อยจะอาศัยเทคนิคกระบวนการตัดสินใจแบบ
มี ล าดับ ขั้ น (Analytic Hierarchy Process : AHP) และเทคนิ คการเปรีย บเที ย บเชิง คู่ (Pairwise
Comparison) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ก าหนดค่าความส าคั ญ ของปั จ จั ยหลัก (Weighting Factor) โดยให้ผ ลรวมของ
ปัจจัยหลักทั้งหมดเป็น 100 สาหรับปัจจัยหลักแต่ละด้าน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
การหารือผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ดังนี้
- ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าความสาคัญร้อยละ 27) ดังตารางที่ 5
- ปั จ จั ย ด้ า นประชากรและความหนาแน่ น (ค่ า ความส าคั ญ ร้ อ ยละ 16)
ดังตารางที่ 6
- ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ค่าความสาคัญร้อยละ 34) ดังตารางที่ 7
- ปัจจัยด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ค่าความสาคัญ ร้อยละ 23)
ดังตารางที่ 8
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1.5 การเข้าถึงสถานีรถโดยสารสาธารณะ
สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า

1.6 ระยะห่างแหล่งโบราณสถาน/
ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน

1.7 พื้นที่ให้บริการของสวนสาธารณะ สนาม
กีฬา แหล่งนันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว

1.63

1.4 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสาย
รองและถนนท้องถิน่ (ทางหลวงหมายเลข 3
และ 4 หลัก)

2.38

1.3 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสาย
ประธานและถนนสายหลัก (ทางหลวง
หมายเลข 1 และ 2 หลัก)

1.1 พื้นที่ให้บริการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การเข้าถึงสถานบริการ
สาธารณสุข
1.3 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายประธานและถนน
สายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 1
และ 2 หลัก)
1.4 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายรองและถนน
ท้องถิ่น (ทางหลวงหมายเลข 3
และ 4 หลัก)
1.5 การเข้าถึงสถานีรถโดยสาร
สาธารณะ สถานีรถไฟ สถานี
รถไฟฟ้า
1.6 ระยะห่างแหล่ง
โบราณสถาน/ประวัติศาสตร์/
ศาสนสถาน
1.7 พื้นที่ให้บริการของ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่ง
นันทนาการ สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ผลรวมค่าความสาคัญจากการ
เปรียบเทียบเชิงคู่
ผลรวมค่าความสาคัญจากการ
เปรียบเทียบเชิงคู่
ร้อยละของค่าความสาคัญ
ค่าความสาคัญของปัจจัยย่อย

1.2 การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข

เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่

1.1 พื้นที่ให้บริการของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน

ตารางที่ 5 ค่าความสาคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ค่า
ความสาคัญร้อยละ 27)

2.38

2.25

2.38

1.50

1.88

2.00

2.13

2.50

1.38

1.63

1.75

2.50

1.38

1.63

2.63

1.63

1.88

1.38

1.63

1.38

2.88

1.38

2.13

2.00

2.00

1.25

1.25

1.13

2.38

2.63

2.25

2.25

2.50

1.50

2.13

2.13

2.13

2.38

1.38

10.25

13.38

9.88

11.63

14.88

8.63

11.13

12.85
3.51

16.30
4.32

12.38
3.24

14.58
4.05

18.65
5.13

10.82
2.97

13.95
3.78

2.50
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ตารางที่ 6 ค่าความสาคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านประชากรและ
ความหนาแน่น (ค่าความสาคัญร้อยละ 16)
2.1 ความหนาแน่นทีอ่ ยูอ่ าศัย
แยกตามประกาศผังเมือง

เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่
2.1 ความหนาแน่นที่อยู่อาศัยแยกตามประกาศผังเมือง
2.2 ระยะห่างจากพื้นที่ชุมชนเมือง

2.2 พื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้า
ศักย์สูง
2.00

2.00
2.00
50
8

ผลรวมค่าความสาคัญจากการเปรียบเทียบเชิงคู่
ร้อยละของค่าความสาคัญ
ค่าความสาคัญของปัจจัยย่อย

2.00
50
8

ผลรวมค่าความสาคัญจากการ
เปรียบเทียบเชิงคู่
ร้อยละของค่าความสาคัญ
ค่าความสาคัญของปัจจัยย่อย

3.4 ระยะห่างจากแหล่งน้าและ
ทางน้าธรรมชาติ (แม่น้า คลอง
คลองชลประทาน ฝาย หนอง บึง
อ่างเก็บน้า)

2.00

2.25
2.38

1.88
1.88
2.00

3.5 อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อพื้นที่ชุมชน

3.3 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้าท่วม)

3.1 พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง
3.2 พื้นที่ผลกระทบด้านอากาศ
3.3 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้าท่วม)
3.4 ระยะห่างจากแหล่งน้าและทางน้า
ธรรมชาติ (แม่น้า คลอง คลองชลประทาน
ฝาย หนอง บึง อ่างเก็บน้า)
3.5 อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
พื้นที่ชุมชน

3.2 พื้นที่ผลกระทบด้านอากาศ

เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่

3.1 พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง

ตารางที่ 7 ค่าความสาคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ค่าความสาคัญร้อยละ 34)

2.13
2.13
1.88
2.38

2.00
1.50
2.25

1.50
2.25

2.25

1.63

1.63

1.75

1.50

7.38

7.38

8.63

7.25

8.50

18.86
6

18.86
6

22.04
7

18.53
6

21.72
7
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ตารางที่ 8 ค่าความสาคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านกฎหมาย และข้อบังคับ
ที่เกีย่ วข้อง (ค่าความสาคัญร้อยละ 23)
เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่
4.1 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ
4.2 เขตควบคุมอาคาร
4.3 ข้อกาหนดด้านผังเมือง

ผลรวมค่าความสาคัญจากการเปรียบเทียบเชิงคู่
ร้อยละของค่าความสาคัญ
ค่าความสาคัญของปัจจัยย่อย

4.1 เขตปลอดภัย
ทางเดินอากาศ
2.13
1.88
4.00
33.33
8

4.2 เขตควบคุม
อาคาร
1.88
1.75
3.63
30.00
7

4.3 ข้อกาหนดด้าน
ผังเมือง
2.13
2.25
4.38
36.67
8

2) กาหนดค่าความสาคัญของปัจจัยย่อย ด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise
Comparison) เป็ น การเปรี ย บเที ย บความส าคั ญ ของปั จ จั ย ย่ อ ยที ล ะคู่ โดย
ผู้เ ชี่ ยวชาญที่ เกี่ ย วข้ อ งในแจจั ย แต่ล ะด้ าน เพื่ อก าหนดหรือ ตั ด สิ น ว่าปั จ จั ย ใด
มีความสาคัญมากกว่า สาหรับค่าความสาคัญในการเปรียบเทียบเชิงคู่มีหลักการให้
คะแนน ดังนี้
- ถ้ า ปั จ จั ย ในแนวตั้ ง มี ค วามส าคั ญ มากกว่ า ปั จ จั ย ในแนวนอน จะให้
ค่าเปรียบเทียบเท่ากับ 3
- ถ้ า ปั จจั ย ในแนวตั้ ง มี ค วามส าคั ญ เท่ า กั บ ปั จ จั ย ในแนวนอน จะให้
ค่าเปรียบเทียบเท่ากับ 2
- ถ้ า ปั จ จั ย ในแนวตั้ ง มี ค วามส าคั ญ น้ อ ยกว่ า ปั จ จั ย ในแนวนอน จะให้
ค่าเปรียบเทียบเท่ากับ 1
4) การหาค่าความสาคัญของปัจจัยย่อย เมื่อทาการเปรียบเทียบความสาคัญของ
ปัจจัยย่อยด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคู่จนครบแล้ว ให้ทาการหาผลรวม
ค่าความส าคัญ จากการเปรียบเที ยบเชิงคู่ของปัจ จัยย่อยนั้ น และท าการหา
ร้อ ยละของค่าความสาคัญของปัจจัยย่อยที่อยู่ในปัจจัยหลักนั้น ๆ โดยเมื่อนา
ร้อยละของค่าความสาคัญ ของปัจ จัยย่อยที่ อยู่ในปัจ จัยหลัก นั้น ๆ มาคูณกั บ
ค่าความส าคัญ ของปั จ จั ยหลัก จะได้ เป็ นค่ าความส าคั ญ ของปั จ จัย ย่อยนั้ น
ดังสมการ
ค่าความสาคัญของปัจจัยย่อย = ค่าความสาคัญของปัจจัยหลัก x ร้อยละค่าความสาคัญของปัจจัยย่อยที่อยู่
ในปัจจัยหลักนั้น ๆ
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5.2.2

การกาหนดพื้นที่กันออกในปัจจัยย่อย

ในปัจจัยย่อยต่าง ๆ จะมีการกาหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพได้
เนื่องจากมีข้อกาหนดหรือกฎหมายที่สงวนหรือห้ามใช้พื้นที่ดังกล่าว หรือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยหากมีการพัฒนาหรือมีกิจกรรมของสถานที่รองรับฯ ซึ่งมี
รายละเอียดของพื้นที่กันออกและข้อกาหนดหรือกฎหมายที่นามาใช้อ้างอิง ดังนี้
- พื้ น ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณ ภู มิ ตามประกาศ กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2549 และ พื้นที่ท่าอกาศยานของสานักงานการบินพลเรือน : CAAT
- พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า อ้ างอิ ง พื้ น ที่ ต ามประกาศ ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556
- พื้นที่ตั้งของบริการพื้นฐานของพื้นที่เมือง เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เป็นโครงสร้าง
ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเมืองซึ่งต้องกาหนดให้เป็นพื้นที่กันออก จากพื้นที่ที่จะ
น ามาพั ฒ นาเมื อ ง เช่ น บ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย โรงงานก าจั ด ขยะ โรงไฟฟ้ า
สถานีไฟฟ้า พื้นที่ฝังกลบสารพิษ เขตทหาร เป็นต้น
- พื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ และฟื้นฟูไว้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรม
เนื่องจากผลจากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมอาจส่งผลท าให้พื้นที่ ที่ มี
ความส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์ห ลายแห่งมี สภาพทรุดโทรม ขาดการดูแล
เอาใจใส่และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่ แหล่งประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลุกล้าของพื้นที่เมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ
เข้าไปในพื้นที่ ประวัติศาสตร์อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการบุกรุกและทาลาย
โบราณสถานต่าง ๆ ซึ่งจะยากต่อการบริหารจัดการพื้นที่ ในอนาคต ดังนั้น
พื้นที่เหล่านี้ควรจะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
เหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหายและถูกทาลายไป โดยพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์และฟื้ นฟูไว้
เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของอนุภาคจะประกอบด้วย แหล่ง
ศิลปกรรม พื้นที่โบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
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- พื้ น ที่ที่ อ ยู่ ห่ า งจากแหล่ งน้ าผิ วดิ น น้ อยกว่า 50 เมตร พระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้าท่วมซ้าซาก อ้างอิงตามแผนที่น้าท่วม
ซ้ า ซ าก ข อ ง ศู น ย์ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ ก ร ม ก าร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
- พื้นที่ที่อยู่ห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าศักย์สูงน้อยกว่า 40 เมตร อ้างอิงตาม
ประกาศการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย เรื่อง ข้อก าหนดเพื่อความ
ปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า ได้กาหนดบริเวณที่จะเดินสายส่งไฟฟ้ามีความ
กว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกิน 40 เมตร รวมทั้ง
กาหนดข้อห้ามการกระท าการใด ๆ ในเขตเดินสายฟ้าเพื่อประโยชน์แห่ง
ความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า
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ภาพที่ 50 แสดงรายละเอียดพื้นที่กันออกที่นามาใช้ในการวิจัย
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5.3 ปัจจัยและเกณฑ์สาหรับการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
เมื่อได้ผลการหาค่าความสาคัญของปัจจัยย่อยครบทุกปัจจัยแล้ว จะนาค่าความสาคัญที่ได้
ไปใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์และเงื่อนไข (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) ที่ได้
กาหนดไว้ในแต่ละปัจจัยย่อยดังตารางที่ 9 สาหรับปัจจัยและเกณฑ์ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
ตารางที่ 9 ปัจจัยและเกณฑ์สาหรับวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พื้นที่ให้บริการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 การเข้าถึงสถานบริการ
สาธารณสุขและ สถานพยาบาล
(โรงพยาบาล/รพ.สต.)
1.3 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายประธานและถนน
สายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 1
และ 2 หลัก)

1.4 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายรองและถนนท้องถิ่น
(ทางหลวงหมายเลข 3 และ 4
หลัก)

1.5 การเข้าถึงสถานีรถโดยสาร
สาธารณะ สถานีรถไฟ สถานี
รถไฟฟ้า

เกณฑ์การพิจารณา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่
สถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในระยะ
การให้บริการนี้

เส้นทางคมนาคมขนส่งทาง
ถนนมีความสาคัญทาให้มี
ความสามารถเข้าถึงชุมชน
โดยรอบท่าอากาศยานได้

ค่า
ความสาคัญ
(Weight)
27
4

4

3

เส้นทางคมนาคมขนส่งทาง
ถนนมีความสาคัญทาให้มี
ความสามารถเข้าถึงเข้าถึง
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
ได้

4

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในระยะ
การให้บริการนี้

5

เงื่อนไข

- รัศมีการให้บริการ 1 กิโลเมตร
- รัศมีการให้บริการ 1 – 5 กิโลเมตร
- รัศมีการให้บริการมากกว่า 5
กิโลเมตร
- รัศมีการให้บริการ 1 กิโลเมตร
- รัศมีการให้บริการ 1 – 5 กิโลเมตร
- รัศมีการให้บริการมากกว่า 5
กิโลเมตร
- การเข้าถึงถนน ระยะ
0 – 0.5 กิโลเมตร
- การเข้าถึงถนน ระยะ
0.5 – 1 กิโลเมตร
- การเข้าถึงถนน ระยะ
มากกว่า 1 กิโลเมตร
- การเข้าถึงถนน ระยะ
0 – 200 เมตร
- การเข้าถึงถนน ระยะ
200 – 500 กิโลเมตร
- การเข้าถึงถนน ระยะ มากกว่า 500
เมตร
- อยู่ในเขตการให้บริการ
0 – 5 กิโลเมตร
- อยู่ในเขตการให้บริการ
5 – 10 กิโลเมตร
- อยู่ในเขตการให้บริการ

ค่า
คะแนน
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5

3
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1.6 ระยะห่างแหล่ง
โบราณสถาน/ประวัติศาสตร์/
ศาสนสถาน

เกณฑ์การพิจารณา

ค่า
ความสาคัญ
(Weight)

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ไม่ไกลจาก
พื้นที่ศาสนสถาน (วัด/
มิศยิด/คริสจักรต์)

3

พื้นที่ให้บริการสาธารณะ
ขนาดเล็กจะมีความ
เหมาะสมเพราะเข้าถึงได้
สะดวกกว่า
2. ปัจจัยด้านประชากรและความหนาแน่น
2.1 ความหนาแน่นที่อยู่อาศัย
พื้นที่ที่มีความหนาแน่นน้อย
แยกตามประกาศผังเมือง
สามารถวางแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยได้สะดวกและประหยัด
กว่า
2.2 ระยะห่างจากพื้นที่ชุมชน
พื้นที่อยู่อาศัยต้องตัง้ อยู่ไม่
เมืองเดิม
ไกลชุมชนเมืองเดิมมาก
จนเกินไป

4

1.7 พื้นที่ให้บริการของ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่ง
นันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว

3. ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.1 พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง
พื้นที่ชุมชนควรอยู่นอกพื้นที่
ที่ได้รับผลด้านเสียงตามที่
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

3.2 พื้นที่ผลกระทบด้านอากาศ

พื้นที่ชุมชนควรอยู่นอกพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบด้าน
อากาศที่เกิดจากกิจกรรม
ของท่าอากาศยานตามที่
มาตรฐานกาหนด

16
8

8

34
6

6

เงื่อนไข

ค่า
คะแนน

10 กิโลเมตร ขึ้นไป

1

- ระยะห่าง 0 – 500 เมตร
- ระยะห่าง 500 – 1,000เมตร
- ระยะห่าง มากกว่า 1,000เมตร
- พื้นที่ให้บริการ รัศมี 0-2 กิโลเมตร
- พื้นที่ให้บริการ รัศมี 2-5 กิโลเมตร
- อยู่นอกเขตการให้บริการ

5
3
1

- ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
- ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
- ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

5
3
1

- ระยะห่างจากชุมชน 0-500 เมตร
- ระยะห่างจากชุมชน 500-1,000
เมตร
- ระยะห่างจากชุมชน 1,000 เมตร
ขึ้นไป

5
3

- พื้นที่ได้รับผลกระทบน้อย (NEF
น้อยกว่า 30)
- พื้นที่ได้รับผลกระทบปานกลาง
(NEF 30 ถึง 40)
- พื้นที่ได้รับผลกระทบมาก (NEF
มากกว่า 40)
- พื้นที่ได้รับผลกระทบน้อย
รัศมี 0 – 1 กิโลเมตร
- พื้นที่ได้รับผลกระทบปานกลางรัศมี
1 – 3 กิโลเมตร
- พื้นที่ได้รับผลกระทบมาก รัศมี 3
กิโลเมตรขึ้นไป

5

5
3
1

1

3
1
5
3
1

159
ตารางที่ 9 ปัจจัยและเกณฑ์สาหรับวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

3.3 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้าท่วม)

พื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาลหรือ
น้าท่วมในระยะเวลาไม่นาน
สามารถแก้ไขได้ในระดับ
พื้นที่ชุมชน

3.4 ระยะห่างจากแหล่งน้าและ
ทางน้าธรรมชาติ (แม่น้า คลอง
คลองชลประทาน ฝาย หนอง บึง
อ่างเก็บน้า)

ทางน้าและแหล่งน้าที่มี
ลักษณะการไหลเป็นแนว
ยาว เป็นเส้นทาง และแหล่ง
น้าที่มีลักษณะการกักเก็บ
เป็นบริเวณกว้าง ที่เกิดตาม
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
3.5 อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ที่อยู่อาศัยควรอยู่ห่างจาก
มลภาวะต่อพื้นที่ชุมชน
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลภาวะทางอากาศ ทางน้า
คลังน้ามัน
4. ปัจจัยด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.1 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ พื้นที่ชุมชนควรหลีกเลี่ยง
พื้นที่เขตปลอดภัยทางเดิน
อากาศตามกฏหมายกาหนด

ค่า
ความสาคัญ
(Weight)
7

เงื่อนไข

ค่า
คะแนน

- พื้นที่ไม่มีความเสี่ยง
- พื้นที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง
- พื้นที่มีความเสี่ยงสูง

5
3
1

6

- ระยะห่างไกลกว่า 500 เมตร
- ระยะห่าง 200- 500 เมตร
- ระยะห่าง 50- 200 เมตร

5
3
1

7

- ระยะห่างไกลกว่า 1,000 เมตร
- ระยะห่าง 500- 1,000 เมตร
- ระยะห่าง 0- 500 เมตร

5
3
1

- พื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูง
- พื้นที่มีความปลอดภัยน้อยถึงปาน
กลาง
- พื้นที่ไม่มีความปลอดภัย
- นอกพื้นที่นอกเขตควบคุมอาคาร
- พื้นที่ควบคุมอาคารบริเวณที่ 3
- พื้นที่ควบคุมอาคารบริเวณที่ 1 และ
2
- พื้นที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความ
สอดคล้องตรงตามข้อกาหนด
- พื้นที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความ
สอดคล้องตรงตามข้อกาหนด
บางส่วน
- พื้นที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความ
สอดคล้องไม่ตรงตามข้อกาหนด

5
3

23
8

4.2 เขตควบคุมอาคาร

พื้นที่ชุมชนควรก่อสร้างตาม
ประกาศเขตควบคุมอาคาร

7

4.3 ข้อกาหนดด้านผังเมือง

ความสอดคล้องในการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบัน

8

1
5
3
1
5
3

1
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5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ดา้ นภูมิสารสนเทศ (GIS)
หลังจากที่ได้ค่าคะแนนจากการท า PSA โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะนาค่าน้าหนักของแต่ล ะ
ปัจจัยหลัก และค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยย่อย (เงื่อนไข) มาใส่ไว้ในข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute)
ตามแต่ล ะเงื่อ นไขต่าง ๆ โดยท าการตั ดข้ อมู ล Shape File ของแต่ ล ะปัจ จัย ให้ ตรงตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ จากนั้นจึงนาข้อมูล Shape File ของแต่ละปัจจัย
ทั้งหมดมาทาการคานวณด้วยสมการข้างต้น จะทาให้ทราบผลรวมของคะแนนทั้งหมด ซึ่งจะนามา
จัดลาดับ (Ranking) ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยโปรแกรม จะทาการคานวณความเหมาะสมของ
พื้นที่ ตามพิ สัยของช่วงคะแนน หากพื้ นที่ ใดมี คะแนนมากแสดงว่าพื้นที่ นั้น มี ความเหมาะสมมาก
ส าหรับ พื้ นที่ ที่ มี ความเหมาะสมปานกลางจนถึง เหมาะสมน้อยจะเรียงตามล าดับ ค่าคะแนนที่ ได้
เช่นเดียวกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
เทคนิคการทา PSA เป็นการศึกษาเพื่อสกรีนในเบื้องต้น จะเป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงพื้นที่
โดยจุดประสงค์คือหาพื้นที่ที่มีผลรวมของค่าคะแนนแต่ะละปัจจัยมากที่สุด โดยข้อมูลแต่ละปัจจัยนั้น
ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วว่าเป็นปัจจัยที่เหมาะสม โดยข้อมูลเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
จากค่าคะแนนที่ ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์และคัดเลือกในขั้นตอนแรกนั้น ทางผู้วิจัย จะใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อที่จะแสดงข้อมูลและค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยในรูปแบบ
เชิงพื้นที่ จะทาให้ในทุก ๆ พื้นที่จะมีค่าคะแนน และจะใช้ค่าคะแนนนี้เพื่อแบ่งแยกความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ
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ภาพที่ 51 การนาเข้าข้อมูลของแต่ละปัจจัยด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิศาสตร์
5.4.1

การให้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย

เมื่อ สร้างข้อ มู ล ของแต่ล ะปั จจัยเสร็จ แล้ว จะท าการนาข้อมู ลปัจ จัยทั้ งหมดมาซ้อนทั บ
(overlay) เพื่อที่จะได้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ (polygon) ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นจะมีค่าคะแนนรวมของปัจจัย
ที่ซ้อนทับกันอยู่

ภาพที่ 52 การนาปัจจัยทั้งหมดมาซ้อนทับ (overlay)
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เมื่อซ้อนทับกันของแต่ละปัจจัยแล้ว จะทาการ Add Field เพื่อที่จะทาการรวมคะแนนของ
แต่ละปัจจัย ทาให้ในทุก ๆ พื้นที่ จะมีค่าคะแนนอยู่

ภาพที่ 53 การรวมค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย

ภาพที่ 54 ค่าคะแนนในแต่ละพื้นที่จากซ้อนทับกันของข้อมูล
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เมื่อผ่านขั้นตอนการซ้อนทับของข้อมูลแต่ละปัจจัย (overlay) เรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อมูลใน
แต่ละพื้ นที่ (polygon) ซึ่งแต่ล ะพื้ นที่ นั้นจะมี ค่าคะแนนรวมของปัจ จัยที่ ซ้อนทั บ กันอยู่ โดยจะใช้
ค่าคะแนนนี้ในการแบ่งชั้นของแต่ละพื้นที่ เมื่ อแบ่งชั้นข้อมูล แล้วจะใช้ข้อมูล ของพื้นที่ที่ อยู่ในกลุ่ม
เหมาะสมมากมาทาการคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพต่อไป
การแบ่งชั้นของข้อมูล

ภาพที่ 55 ตารางแสดงผลรวมของคะแนน
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ภาพที่ 56 ค่า Mean และ ค่า standard Deviation สาหรับการแบ่งช่วงขั้นข้อมูลศักยภาพ
จากตารางค่า statistics ของ field sum all เราสามารถน าค่า Mean และ S.D. มาหา
ค่าการกระจายของข้อมูล เพื่อแบ่งชั้นความเหมาะสมของข้อมูล โดยใช้สมการดังนี้
ค่า Mean = 348.14
ค่า S.D. = 45.03
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย = X ≤ Mean-S.D. = (X ≤ 348.14-45.03) ≤ 303.11
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง = Mean-S.D. > X ≤ Mean+S.D. = (348.14-45.03)

≤ X ≤ 348.14+45.03) = 303.11 < X ≤ 393.17
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก = X ≤ Mean-S.D. = X > (348.14+45.03) = X > 393.17
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ภาพที่ 57 แสดงพื้นที่ชั้นข้อมูลของพื้นที่ที่มีค่าคะแนนในช่วงเหมาะสมมาก

ภาพที่ 58 ตัวอย่างค่าคะแนนของแต่ละก้อนข้อมูล (Polygon)
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จากรูป ภาพจะแสดงให้เห็ นว่าข้อมู ล แต่ล ะก้ อนพื้นที่ จ ะมี ค่าคะแนนที่ แตกต่างกั น และ
เนื่อ งจากมี ข้อ มู ล พื้ นที่ จ านวนมาก ทางผู้ท าการศึก ษาจึง ต้อ งเลือกพื้น ที่ ที่ มี ค่ าคะแนนมากที่ สุ ด
เรียงลาดับค่ามากที่สุดไปหาข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด เพื่อที่จะเลือกพื้นที่ที่มีคะแนนมากที่สุด

ภาพที่ 59 แสดงค่าคะแนนของแต่ละก้อนข้อมูล (Polygon) เรียงจากมากไปน้อย
เมื่อจัดลาดับพื้นที่ที่มีคะแนนมากที่สุดแล้วตามลาดับแล้ว ก็ทาการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ
แล้วนาพื้นที่เหล่านั้นไปซ้อนทับกับข้อมูลอื่น ๆ อีกขั้นตอนนึง โดยข้อมูลที่นามาซ้อนทับก็จะมี พื้นที่
กันออก และทาการซ้อนทับพื้นที่เพื่อดูการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
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ภาพที่ 60 แสดงพื้นที่กันออกในพื้นที่ศึกษา
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5.4.2

ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่

เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ตามเงื่อนไขและเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว จะท า
การซ้อนทั บ ข้อ มู ลปัจ จัยด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิส ารสนเทศ และแสดงศัก ยภาพของพื้นที่
ออกมาในรูปของแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามลาดับ ซึ่งความเหมาะสมของพื้นที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษานี้เท่านั้น นอกจากนี้ สาหรับพื้นที่ที่มีความเหมาะสม นั้นไม่ได้หมายความ
ว่า พื้นที่นั้นไม่สามารถตั้งหรือพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนได้ แต่หมายถึงพื้นที่นั้นมีข้อด้อยเชิงพื้นที่ใน
บางปัจ จัย จึงท าให้ มี ความเหมาะสมน้อ ยเท่ านั้ น ดั งนั้ น หากในอนาคตข้อก าหนดหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมี การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจทาให้ความเหมาะสมของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ได้เช่นเดียวกัน
1) การแสดงคาของปจจัยยลงบนแผนที่และการกาหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่
2) การก าหนดระดับ ความเหมาะสมของพื้ นที่ ส าหรับ วางแผนพัฒ นาพื้ นที่ อาศัย ชุม ชน
โดยรอบท่าอากาศยาน เมื่อประมวลผลคัดกรองพื้นที่ (Sieve Analysis) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) โดยนาค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยคูณกั บค่าความสาคัญจะได้ผ ลเป็น ค่า คะแนนรวมของแต่ล ะ
หน่ว ยพื ้น ที ่ เพื ่ อ ให้ส ะดวกต่อ การพิจ ารณาจึง ก าหนดแบ่ง ระดับ ความเหมาะสมของพื้ น ที่
โดยจาแนกพื้นที่ออกเป็น 4 ลาดับ คือ
- พื้นที่ ที่ มีความเหมาะสมมาก (Most Suitable) เป็นพื้นที่ ที่ มีความเหมาะสมและ
มีศักยภาพด้านกายภาพเพื่อการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
มากที่สุด เป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชุมชน และตั้งอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่า
- พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมปานกลาง (Moderate Suitable) เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการพัฒ นาแต่เนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อจากัดทางด้านกายภาพของพื้นที่
ในการพั ฒ นา ซึ่ง ข้อกั ดในการพัฒ นาที่ มี ความรุนแรงไม่ ม ากสามารถพิจ ารณาได้
เป็นกรณีไป
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (Less Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีข้อจากัดด้านกายภาพ
ต่อการพัฒ นาที่อยู่อาศัยชุมชน เช่น เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อกิจกรรมที่ เกิ ด
จากการบินในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ตั้งอยู่ในความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก
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- พื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมหรือพื้นที่กันออก (Restrictive Area) เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์
สงวนรักษา เพื่อเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถ
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ อาทิ พื้นที่รอบโบราณสถานที่สาคัญ พื้นที่ห่างจากแม่น้า
คลอง ห้วย ระยะ 50 เมตร พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น
เมื่อทาการซ้อนทับกับข้อมูล ต่าง ๆ ก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศักยภาพ ที่มีค่าคะแนน
รวมของปัจจัยต่าง ๆ มากที่สุด โดยผู้วิจัยสามารถนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เบื้องต้นนี้ นาไปเป็นข้อมูล
เพื่อใช้สาหรับรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมทางชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเสนอแนะ
พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ต่อในขั้นตอนต่อไป
5.4.3

ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ผลจากการวิเคราห์เชิงพื้นที่ สามารถแบ่ง ระดับ ความเหมาะสมของพื้นที่ได้ดังนี้ คือ
- พื้นที่ ที่ มีความเหมาะสมมาก (Most Suitable) เป็นพื้นที่ ที่ มีความเหมาะสมและ
มีศักยภาพด้านกายภาพเพื่อการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
มากที่สุด เป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชุมชน และตั้งอยู่ใน
พื้ น ที่ เสี่ ยงภัยต่ อ ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ มต่า มี พื้ นที่ 127.40 ตารางกิ โลเมตร
คิดเป็น ร้อ ยละ 20.86 ของพื้น ที่ ศึก ษา บริเวณพื้นที่ อาเภอบางพลี เขตประเวศ
เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง อาเภอบางเสาธง ตามลาดับ
- พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมปานกลาง (Moderate Suitable) เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการพัฒ นาแต่เนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อจากัดทางด้ านกายภาพของพื้นที่
ในการพัฒนา ซึ่งข้อกัดในการพัฒนาที่มีความรุนแรงไม่มากสามารถพิจารณาได้เป็น
กรณีไป มี พื้นที่ 255.91 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 41.90 ของพื้นที่ ศึก ษา
บริเวณพื้นที่อาเภอบางพลี เขตลาดกระบัง อาเภอบางเสาธง เขตมีนบุรี เขตประเวศ
เขตสะพานสูง ตามลาดับ
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (Less Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีข้อจากัดด้านกายภาพ
ต่อการพัฒ นาที่อยู่อาศัยชุมชน เช่น เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อกิจกรรมที่ เกิ ด
จากการบินในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ตั้งอยู่ในความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก มีพื้นที่ 57.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 9.46 ของพื้นที่ศึกษา บริเวณพื้นที่อาเภอบางพลี เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี
อาเภอบางเสาธง เขตประเวศ เขตสะพานสูง ตามลาดับ
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- พื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมหรือพื้นที่กันออก (Restrictive Area) เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์
สงวนรักษา เพื่อเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถ
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ อาทิ พื้นที่รอบโบราณสถานที่สาคัญ พื้นที่ห่างจากแม่น้า
คลอง ห้วย ระยะ 50 เมตร พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น มีพื้นที่
169.61 ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 27.77 ของพื้ นที่ ศึ ก ษา บริ เวณพื้ น ที่
อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง เขตลาดกระบั ง เขตมี น บุ รี เขตประเวศ
เขตสะพานสูง ตามลาดับ
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เหมาะสมทั้งหมด
ลาดับ
1
2
3
4

พื้นที่ศักยภาพ
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก
พื้นที่กันออก
รวม

พื้นที่ (ตร.กม.)
57.80
255.91
127.40
169.61
610.72

พื้นที่ (ไร่)
36,126.39
159,942.90
79,625.42
106,006.04
381,700.75

ร้อยละ
9.46
42.90
20.86
27.77
100
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ภาพที่ 61 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคนิค PSA

172
ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตประเวศ
เขตประเวศมี พื้ นที่ 54.00 ตารางกิ โ ลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 8.84 ของพื้ นที่ พื้ นที่ ศึก ษา
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ ที่มีความเหมาะสมมาก 30.93 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 57.28
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 12.84 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.78 ของพื้นที่
ไม่ มีพื้ นที่ ที่มี ความเหมาะสมน้อย และพื้นที่กั นออก 10.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.94
ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 62)
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ภาพที่ 62 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตประเวศ
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตลาดกระบัง
เขตประเวศมีพื้ นที่ 128.85 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.10 ของพื้นที่พื้นที่ ศึกษา
ผลการวิเคราะห์พ บว่า พื้ นที่ ที่ มี ความเหมาะสมมาก 12.72 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.88
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 67.07 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 52.05 ของพื้นที่
พื้นที่ ที่ มี ความเหมาะสมน้อ ย 19.09 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.82 ของพื้นที่ และพื้น ที่
กันออก 29.97 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.26 ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 63)
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ภาพที่ 63 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตลาดกระบัง

176
ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตมีนบุรี
เขตประเวศมี พื้ นที่ 60.24 ตารางกิ โ ลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 9.86 ของพื้ นที่ พื้ นที่ ศึก ษา
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ ที่มีความเหมาะสมมาก 21.63 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 35.91
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 21.49 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 35.68 ของพื้ นที่
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย 6.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.47 ของพื้นที่ และพื้นที่กันออก
10.81 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.94 ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 64)
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ภาพที่ 64 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตมีนบุรี

178
ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตสะพานสูง
เขตประเวศมี พื้ น ที่ 27.81 ตารางกิ โลเมตร คิด เป็ นร้อ ยละ 4.55 ของพื้ น ที่ พื้น ที่ ศึก ษา
ผลการวิเคราะห์พ บว่า พื้นที่ที่ มีความเหมาะสมมาก 20.86 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 75.01
ของพื้ นที่ พื้ นที่ที่ มีความเหมาะสมปานกลาง 0.64 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพื้นที่
ไม่ มี พื้ นที่ ที่ มี ความเหมาะสมน้อ ย และพื้ นที่ กั นออก 6.31 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็น ร้ อยละ 22.70
ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 65)
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ภาพที่ 65 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เขตสะพานสูง
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอบางพลี
เขตประเวศมีพื้ นที่ 223.67 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.62 ของพื้นที่ พื้นที่ ศึก ษา
ผลการวิเคราะห์พ บว่า พื้นที่ที่ มีความเหมาะสมมาก 31.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.17
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 88.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.59 ของพื้นที่
พื้นที่ ที่ มี ความเหมาะสมน้อ ย 30.28 ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็นร้อยละ 13.54 ของพื้ นที่ และพื้น ที่
กันออก 73.14 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 32.70 ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 66)
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ภาพที่ 66 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอบางพลี

182
ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอบางเสาธง
เขตประเวศมีพื้ นที่ 116.17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.02 ของพื้นที่ พื้นที่ ศึก ษา
ผลการวิเคราะห์พ บว่า พื้ น ที่ ที่ มี ความเหมาะสมมาก 9.56 ตารางกิ โ ลเมตร คิด เป็นร้อยละ 8.23
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 65.32 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 56.23 ของพื้นที่
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย 2.12 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของพื้นที่ และพื้นที่กันออก
39.16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.31 ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 67)
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ภาพที่ 67 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอบางเสาธง
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5.5 ผลจากการศึกษาความสอดคล้องกับผังเมืองในปัจจุบัน

ภาพที่ 68 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
ที่มา : สานักผังเมืองกรงเทพมหานคร และกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (2556)
ผลจากการศึกษาได้กาหนดพื้นที่ ที่มี ศัก ยภาพในการพัฒ นาที่อยู่อาศัย ที่ส ามารถพัฒ นา
เป็นพื้นที่ศูนย์ชุมชนของพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ
ผังเมืองกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 69 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
1) การใช้ป ระโยชน์ที่ ดินตามกฎหมายผัง เมื อง จากการตรวจสอบพื้ นที่ ท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และพื้ นที่ โดยรอบท่ าอากาศยาน พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมือ งรวม 2 ฉบับ ได้แก่ ผังเมื องรวมกรุงเทพมหานคร และผังเมื องรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 จากทิศทางมาตรการกับควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับ กาหนดให้พื้นที่ท่าอากาศยานและพื้นที่รอบท่าอากาศยานมีการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
1.1) บริเวณที่ตั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
ในบริ เ วณพื้ น ที่ สี น้ าเงิน ก าหนดไว้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒนา
เป็ นที่ อ ยู่อ าศัยในระดับ น้อ ย เนื่อ งจากอยู่พื้นที่ เสี่ยงที่ จ ะได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง
อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบิน
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1.2) พื้นที่ ทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ ต่อเนื่องท่ าอากาศยานผ่านถนนลาดกระบัง และถนน
ร่มเกล้า เข้าสู่เขตลาดกระบัง อยู่ในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กาหนดให้เป็นการใช้
ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม ต่ อ เนื่ อ งกั บ พื้ น ที่ ลุ่ ม รั บ น้ าฝั่ ง ตะวั น ออกของ
กรุงเทพมหานคร แนวรับน้าดังกล่าวแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเขตชานเมื อ งตะวันออก เป็นพื้นที่ เขตต่อเมืองซึ่งเป็นย่านพัก อาศัยและเขตอุท ยานชานเมื อง
ตะวันออกซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมนอกแนวคันกั้นน้า ในส่วนพื้นที่ในแนวรับน้านั้นกาหนดให้เป็นพื้นที่
ศูนย์พาณิชยกรรมชานเมืองตะวันออกต่อเนื่องกิจกรรมธุรกิจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการ
วิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับน้อยและปานกลาง เนื่องจาก
อยู่พื้ นที่ เสี่ยงที่ จะได้รับ ผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง อากาศ และความปลอดภัยที่ เกิ ดจาก
กิจกรรมการบิน รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ แนวขึ้น-ลง ของอากาศยาน
1.3) พื้นที่ทางด้านทิศใต้ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องท่าอากาศยาน เป็นพื้นที่อาเภอบางพลี อยู่ในเขต
ผังเมืองรวมสมุท รปราการ พ.ศ. 2556 กาหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒ นาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับน้อย
และปานกลาง เนื่องจากอยู่พื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง อากาศ และความ
ปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบิน รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ แนวขึ้น-ลง ของอากาศยาน
1.4) พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก ถัดจากคลองหนองงูเห่าเป็นพื้นที่อาเภอบางเสาธง อยู่ใน
เขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 กาหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย
ด้านบน และการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมทางด้านล่าง ผลการวิเคราะห์ของการศึกษา
พบว่าเหมาะสมจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับปานกลาง ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง
อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบินบ้าง แต่พื้นที่มีบทบาทในการเป็นพื้นที่ช นบท
และเกษตรกรรม และพื้นที่รับน้าจากเขตเมือง
1.5) พื้ นที่ท างด้านทิศตะวันตก ถัดจากคลองลาดกระบังต่อเนื่องถนนกิ่ งแก้ ว เป็นพื้นที่
อาเภอบางพลี อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุท รปราการ พ.ศ. 2556 กาหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับน้อย
ปานกลาง และสูง ตามระยะห่างจากพื้นที่ท่าอากาศยานไปทางด้านทิศตะวันตก ได้รับผลกระทบจาก
มลภาวะ ทางเสียง อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบินบ้ าง พื้นที่มีศักยภาพและ
บทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตประเวศ และอาเภอบางพลี
ซึ่งผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่
อยู่อาศัยพื้นที่โดยรอบท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
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สรุปได้ว่า ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ที่ได้กาหนดไว้นั้น
มีความสอดคล้องกับผลการวิเคาะห์ศักยภาพของพืน้ ที่ศึกษาอยู่มาก มีเพียงบางพื้นที่ที่ไม่สอดคล้องกัน
ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านความปลอดภัยและกิจกรรมการบินของท่าอากาศยาน ที่จะเป็นปัจจัยช่วยใน
การวางแผนและกาหนดความเหมาะของพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานต่อไป
5.6 ข้อเสนอแนะในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณ
แนวคิดสาหรับข้อเสนอแนะในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศ
ยานสุวรรณ ผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษา รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีหลั ก เช่น ทฤษฏีเมืองศูนย์กลาง
สนามบิน เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ หลักเกณฑ์การวางแผนการ
ใช้ป ระโยชน์ที่ ดินที่ เข้ากั นได้กั บ สนามบิน และทฤษฏี อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ในการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมุ่งเน้นในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การตั้งถิ่นฐานของชุมชน พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทั้งข้อเสนอแนะในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ
ให้สอดคล้อ งกับการพั ฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานและการพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นที่โดยมี
รายละเอียดในการวางแผนดังนี้
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ภาพที่ 70 ผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5.6.1

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ เขตที่ 1 (zone 1) พื้นที่ ภายในท่ าอากาศยานเป็นที่ ตั้ง ของสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ การบริการผู้โดยสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับท่าอากาศยาน ดังนั้นพื้นที่รอบท่าอากาศยานที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศ
ยาน เพื่อการเดินทางเข้าสู่สนามบินอย่างสะดวกและรวดเร็ว คือ พื้นที่ติดกับท่าอากาศยานและพื้นที่
ห่างจากท่าอากาศยาน แต่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จากผล
การวิเคราะห์ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ พ บว่าพื้ นที่ ในเขตที่ 1 ได้ก าหนดให้เ ป็น พื้ นที่ กั น ออกเนื่ องจาก
ไม่เหมาะสมจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย
พื้ น ที่ เขตที่ 2 (zone 2) พื้ น ที่ ภ ายในรัศมี 5 กิ โ ลเมตรจากท่ าอากาศยานเป็น ที่ ตั้ง ของ
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ท่ า อากาศยาน เช่ น ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และศู น ย์ ป ระชุ ม คลั ง สิ น ค้ า
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ศูนย์สนับสนุนการให้บริการ พื้นที่ควรมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน
ทางด่วน ทางรถไฟ เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางจากพื้นที่ เหล่านี้สู่ท่าอากาศยาน
และการเดินทางจากท่าอากาศยานสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
พบว่าพื้ น ที่ ในเขตที่ 2 ไม่ เหมาะสมจะสนั บ สนุนหรือพัฒ นาให้ เป็ นพื้นที่ อยู่อาศัย แต่ห ากมี ความ
จาเป็นต้องอยู่อาศัยจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่
แนว ขึ้น-ลง ของอากาศยาน เช่น การปรับเปลี่ยนวัสดุของที่ อยู่อาศัยให้สามารถลดผลกระทบจาก
มลภาวะทางเสียงและอากาศอันเกิดจากกิจกรรมทางการบิน เป็นต้น
พื้นที่เขตที่ 3 (zone 3) พื้นที่ภายในรัศมี 5 – 15 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานเป็นที่ตั้งของ
ธุร กิ จ ที่ เกี่ ยวเนื่อ งกั บ ท่ าอากาศยาน รวมทั้ งกิ จ กรรมอื่นที่ ไม่ เกี่ ยวเนื่องกั บ ท่ าอากาศยานมากนั ก
เช่น ที่อยู่อาศัยการเกษตรกรรม สนามกอล์ฟ และกิจกรรมด้านการพัฒนาและวิจัย (Research and
Development) สานักงานใหญ่ของบริษัทนานาชาติ แหล่งท่องเที่ยวและวิทยาลัยธุรกิจ จากผลการ
วิเคราะห์ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ พ บว่าพื้ น ที่ ในเขตที่ 3 มี เ หมาะสมจะสนั บ สนุ น หรือ พั ฒ นาให้ เป็ น
พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย หากแต่ ต้ อ งปฎิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด
เช่น พระราชบัญญัติควบคุม อาคารที่ได้กาหนดเรื่องความสูงและลักษณะอาคารในแต่ล ะพื้นที่ตาม
ประกาศไว้แล้ว เป็นต้น
พื้นที่เขตที่ 4 (zone 4) พื้นที่ภายในรัศมี 15 – 30 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานเป็นที่ตั้ง
ของบริษัทในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือที่ตั้งของบริษัทในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ
รวมทั้ งแหล่งท่ อ งเที่ ยวที่ น่ าสนใจ จากผลการวิเคราะห์ศัก ยภาพของพื้นที่ พบว่าพื้น ที่ ในเขตที่ 4
มีเหมาะสมจะสนับสนุนหรือพัฒนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากผลกระทบ
ของกิจกรรมการบินของท่าอากาศยานและพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศที่กรมการบินพลเรือน
ได้ประกาศไว้
นอกจากนี้การใช้ที่ดินสาหรับกิจกรรมบันเทิงยังไม่ได้กาหนดในรายละเอียด กิจกรรมต่าง ๆ
เช่น อุทยานศิลปะ หรือพิพิธภัณฑ์การบิน อาจมีบทบาทสาคัญในการสร้างองค์ประกอบของทางเข้า
ทางออก (Gateway) ซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้ท่าอากาศยาน แต่ยังสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับจากพื้นที่นครหลวงและบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง เนื่องจากการ
เข้าถึงท่าอากาศยานเป็นไปด้วยดี เช่น ในฮ่องกงและฝรั่งเศส
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5.6.2

แนวปฏิบัติในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

ผลจากการสรุปการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการกาหนดโซนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยาน ข้างต้น เป็นประโยชน์ในแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมี ก ารควบคุ ม และการบริห ารจัดการการขยายตัวของเมื อง โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทการอยู่อาศัย และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การขยายตัวของพื้นที่
อุตสาหกรรมที่ กระจัดกระจายให้อยู่ในขอบเขตของที่ดินตามผังเมื องรวมที่ป ระกาศบังคับใช้อยู่ใน
ขณะนี้ อ ย่ า เคร่ ง ครั ด เช่ น กฎกระทรวงเพื่ อ ควบคุ ม พื้ น ที่ โ ดยรอบท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมและควบคุมความหนาแน่นและรูปแบบอาคาร เป็นการ
ส่งเสริมการพัฒ นาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ จัดหาแนวทางการ
สงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ เกษตรกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าของ
พื้นที่วิจัย ที่เป็นพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการระบายน้า
2. ในการกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปรับปรุงผังเมืองรวมในครั้งต่อไปควร
มีการนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับท่าอากาศยานที่กาหนดโดย Federal Aviation
Administration หรือ FAA ประกอบกับ ข้อมู ลแผนที่ แสดงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ข้อมู ล
แผนที่ เ สี่ ยงจากกิ จ กรรมของท่ า อากาศยาน รวมถึ ง ผลจากการวิจั ย ในครั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น แนวทาง
(Guideline) ประกอบการจั ดท ารูป แบบการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในอนาคต (กรมส่ ง เสริ ม คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2556)
3. ควรมีเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการในการบังคับให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตาม
ผังเมืองรวมฯ เพื่อลดปัญหาการกระจายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ประหยัดการ
ลงทุ น โครงสร้างพื้ นฐานเพื่ อ รองรับ การขยายตัวของเมื องที่ ก ระจัดกระจาย ส่งเสริม การใช้พื้น ที่
ในบริเวณที่กาหนดให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่
ทางธรรมชาติ และพื้นที่อุตสาหกรรมให้อยู่ในพื้นที่ที่กาหนด เพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
และลดการเกิ ดกิ จ กรรมที่ ขัดแย้งกั นกั บ แนวทางการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินที่ เข้ากั นกั บ ท่ าอากาศยาน
(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2562)
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ภาพที่ 71 ผังเสนอแนะการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยที่ได้ก ล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา ที่ มาและความส าคัญ ของปัญ หา แนวคิดทฤษฏี
และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ตลอดจนการนาผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ร่วมกับแผน
และนโยบายของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั น หรื อ ไม่ อย่ า งไร เพื่ อ น าไปสู่
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุรวรรณภูมิแล้วนั้น ในบทนี้จะสรุป
เนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ข้างต้นที่ สาคัญ พร้อมเพิ่มเติมข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงส าหรับ
งานวิ จั ยครั้ ง ต่ อ ไป โดยจะแบ่ ง เป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอนและวิ ธีก ารด าเนิ น การวิ จั ย ที่ ได้ ด าเนิ น การไว้
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้
1) โครงการวิจัย ประกอบด้วยวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย สมมุ ติฐานการวิจัย ข้อมูล ที่ ใช้
กาหนดในการวิจัย วิธีและขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
2) ผลจากการวิจั ย ประกอบด้ วย ข้อ มู ล ที่ ได้จ ากการรวบรวมจากหน่ว ยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์และข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ แนวทางในการกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการวิจัยนี้ สิ่งที่ควร
พิจารณาในการวิจัยครั้งนี้ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
จากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนหลัก มีรายละเอียดด้านเนื้อหาในแต่ละส่วนดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
ในส่วนของโครงสร้างงานวิจยั นี้ เป็นการกล่าวสรุปถึงแนวคิดกระบวนการต่าง ๆ ในงานวิจัย
โดยมี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดแผนการวิ จั ย ซึ่ ง แผนนี้ ป ระกอบไปด้ ว ยส่ ว น ต่ า ง ๆ ที่ มี ห น้ า ที่
เป็นโครงสร้างงานวิจัย อันเป็นแนวทางที่ได้มาซึ่งผลการวิจัยตามลาดับอันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยในครั้ง นี้ มี วัตถุป ระสงค์ในการท างานวิจัยที่เพื่อศึกษาศัก ยภาพเชิงพื้นที่ ในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจากการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์
เชิงพื้นที่กับแผนและนโยบายของการพัฒนาของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
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การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน สามารถบรรลุจุดประสงค์การวิจัยนี้ โดยวิธีการ
ที่ใช้ในการวิจัยนี้ส ามารถนาไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ศัก ยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อหาความเหมาะสมกับประเด็นปัญหา
เฉพาะเรื่องอื่นต่อไป
2) สมมติฐานการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ส มมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การวิเคราะห์ศัก ยภาพเชิงพื้นที่
(Spatial Analysis) เพื่ อ หาพื้ น ที่ เหมาะสมในการพั ฒ นาที่ อยู่อาศัยชุม ชนโดยรอบท่ าอากาศยาน
สามารถบอกความเหมาะสมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่ได้ตรงตามความเป็น
จริงในพื้นที่หรือไม่ โดยมีผลลัพธ์ที่แสดงลักษณะพื้นที่ศักยภาพระดับ ต่าง ๆ มีรายละเอียดเชิงพื้นที่
ที่ชัดเจนกว่า ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์กับแผนและนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน
สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้ที่เลือกปัจจัยที่เหมาะสมไปจนถึงการวิเคราะห์
ปัจจัยเพื่อนามาวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และการพิสูจน์สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ มีสิ่งที่ค้นพบดังต่อไปนี้
1) การหาค่าความสาคัญของปัจจัยหลักเพื่อจัดลาดับค่าความสาคัญในการนาไปวิเคราะห์
ศักยภาพโดยการนาปัจจัยและเกณฑ์ร่วมหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดค่าน้าหนักและ
ค่าคะแนนของปัจจัย (Criterion Weighting) เมื่อคานวณค่าความสาคัญปัจจัยแล้วมีค่าคะแนน 100
คะแนนเต็ม ซึ่งจากการจัดลาดับ ค่าความสาคัญ พบว่า ปัจ จัยหลักที่ ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญ คือ
ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของท่าอากาศยาน พื้นที่เสี่ยงภัย
ทางธรรมชาติ และแหล่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดมลภาวะต่อ พื้ น ที่ ชุม ชน มี ค่าความส าคั ญ ของปัจ จั ยสู ง สุ ด
ร้อยละ 34 รองลงมาจะเป็ นปัจ จัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ค่าความส าคัญ ของปัจ จัยร้อยละ 27
ปัจจัยด้านกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องร้อยละ 23 และปัจจัยด้านประชากรและความหนาแน่น
น้อยที่สุดโดยมีความสาคัญของปัจจัยอยู่ที่ร้อยละ 16
2) การวิเคราะห์ปัจ จัยที่ มีก ารซ้อนทั บ (Union) ของปัจ จัยย่อยมี ค่าศัก ยภาพที่ ซับ ซ้อน
หากรวมทุ ก ปัจจัยย่อ ยเข้าด้วยกัน อาจได้ค่าที่ ไม่ ได้แสดงถึง ความส าคัญ หรือระดับ ของของแต่ล ะ
ปัจจัยย่อ ย ซึ่งการวิเคราะห์แต่ล ะปัจ จัยย่อยแล้วจึง นามา Union กั นนั้นช่วยให้เห็นค่าที่ ซ้อนทั บ
เกิดเป็นค่าความสาคัญที่มากน้อยต่างกันไป
3) การวิเคราะห์ปัจ จัยด้วยเทคนิค PSA สร้างลัก ษณะพื้นที่ ที่แตกต่างจากการวิเคราะห์
ระยะใกล้เคียงในแง่ของรูปร่างและชั้นของข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับคะแนนมากน้อยของค่าคะแนนในปัจจัย
นั้น ๆ

194
จากการศึ ก ษาทั้ ง หมด ได้ ค้ น พบว่ า แผนที่ ศั ก ยภาพมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
เมืองศูนย์กลางการบิน การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ เข้ากันได้กับ ท่าอากาศยาน (กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) ดัง ภาพที่ 72 ที่ ท าให้
ทราบรายละเอี ยดของพื้ นที่ ในหลายมิ ติม ากขึ้น แต่สิ่ง ที่ แตกต่างคือ ตัวแปรย่อยต่าง ๆ ในปัจ จัย
ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีผลมากในการกาหนดค่า คะแนนในแผนที่ศักยภาพ ดังนั้นการกาหนดปัจจัยก็มีผล
ต่อการวิเคราะห์ศักยภาพ

ภาพที่ 72 การจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ตามผังเมืองรวมกับข้อกาหนดตาม FAA
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6.2 อภิปรายผล
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
สิ่งที่ค้นพบพอสรุปประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเป็น 2 แนวทาง คือ ประโยชน์ที่ได้จากการ
วิจัยในเชิงทฤษฎีและประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในเชิงวิชาชีพ
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในเชิงทฤษฎี
1) จากทฤษฎีเมือ งศูนย์กลางการบิน และ แนวทางการพัฒ นาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง
สาธารณะขนาดใหญ่ ลักษณะแผนที่ศักยภาพของพื้นที่โดยรอบมีทั้งความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดดังกล่าว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดกฏหมาย ข้อบังคับ หรือข้อควรพิ จารณา
ในการวางแผนการใช้พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน ยังไม่ถูกนามาบูรณาการในการวิเคราะห์เพื่อกาหนด
เป็นมาตราการต่าง ๆ ในเชิงพื้ นที่และเชิงนโยบาย มีความขัดแย้งกันในแผนการพัฒนาที่เน้นเพียง
การพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
2) แนวคิดการเลือกที่อยู่อาศัย กล่าวถึงในแง่หลัก ๆ 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ
และสังคม แต่ปัจ จัยเหล่านี้ไม่ได้กล่าวโดยละเอียด กล่าวเพียงการแสดงความสัมพันธ์คุณภาพที่ตั้ง
โดยพิจารณาจากชุมชนเพื่อนบ้าน หรือสภาพแวดล้อม คุณภาพชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งการกล่าวถึงในแง่
สภาพแวดล้อ มไม่ได้เจาะจงหรื อ อธิบ ายอย่างชัดเจน แต่เมื่ อการศึก ษานี้ค้นพบว่าสภาพแวดล้อม
นั้ น มี ค วามหมายที่ ก ว้า งมาก ดั ง นั้ น ควรเพิ่ ม ลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ ม เช่ น มลภาวะทางเสี ย ง
มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางสายตา สภาพอาคารหรือความงามอาคาร เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่มีผลกระทบมากแต่วัดค่าได้ยากแต่สามารถวัดค่าได้ ทาให้ผู้เลือกที่อยู่อาศัยสามารถรับรู้ปัจจัยที่มี
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถทราบได้ในระหว่างเลือกที่อยู่อาศัย
3) ปัจจัยด้านความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่ผู้ที่ อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิให้ความสาคัญมาก ซึ่งในการศึกษาแนวคิดด้านที่อยู่อาศัยไม่ได้กล่าวถึงเป็นหัวข้อหลัก
และสาคัญ รวมถึงสะท้อนเป็นเหตุผลประกอบ ซึ่งแนวคิดการเลือกที่อยู่อาศัยจะพิจารณากายภาพ คือ
ความสะดวกและการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ซึ่งควรมี
การศึกษาในแง่ความปลอดภัยที่ซึ่งส่งผลมากในการเลือกที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพิ่มการให้ความสาคัญในการศึกษาด้านความปลอดภัยในการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง
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ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในเชิงวิชาชีพ
1) การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ทาให้ทราบถึงวิธีการที่นาข้อมูลเชิงคุ ณภาพมาใช้
ในการวิเคราะห์ศัก ยภาพพื้นที่ ในกระบวนการวางผัง เมือง (Urban Planning) ซึ่งปัจจัยที่ มีข้อมู ล
ในระดับเมืองสามารถนาไปใช้ในระดับผังเมือง (Urban Planning)
2) การวิเคราะห์นี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้โดยจาเป็นต้อง
เพิ่มพื้นที่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ที่มากขึ้น
3) การน าแผนที่ ศัก ยภาพไปแสดงอาจไม่ ส ามารถสะท้ อนการเลื อกที่ อยู่อ าศัยที่ ดีที่ สุ ด
สาหรับ ผู้เลือกที่ อ ยู่อ าศัยได้ แต่อ าจช่วยเป็นข้อมู ล ประกอบในการไปกาหนดพื้นที่ ก ารพัฒ นาเขต
ที่อยู่อาศัย
ด้ า นวิ ช าชี พ มี แ นวโน้ ม หรื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ เน้ น หนั ก ไปในการน าไปใช้ ในวิ ช าชี พ
ด้าน Urban Design และ Urban Planning มากกว่าการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เนื่องจากกระบวนการในการวิเคราะห์ค่อนข้างมี ความซับซ้อน และการนาไปใช้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เข้าใจถึงการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นผู้วิเคราะห์ แต่หากสามารถปรับ
ข้อมู ล ให้ ส ามารถเชื่อ มต่อ กั บ ระบบสารสนเทศในปัจ จุบัน เช่น ระบบ GPS Google Earth หรือ
Google Map ที่แสดงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นค่าคะแนนอย่างง่าย จะช่วยให้ผู้เลือกที่อยู่อาศัย
ในเมืองช่วยในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยได้
6.3 ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ศักยภาพในงานวิจัยครั้งนี้มีผลการวิเคราะห์ที่ตรงตามสมมติฐาน แต่ในการ
วิเคราะห์หรือการวิจัยต่อไปมีข้อแนะนาและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) การเลือกปัจจัยในการนามาวิเคราะห์ศักยภาพสามารถใช้ปัจจัยน้อยกว่าการวิจัยครั้งนี้
ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ เกณฑ์ที่ใช้มาเป็นเงื่อนไขในการวิเคราะห์ควรคานึงถึงความเป็นจริง
ในพื้นที่ศึกษา เช่น ระยะห่าง รัศมีการให้บริการ เป็นต้น
2) ควรมี ก ารนาพื้ นที่ ย่ อ ยจากผลการการศึก ษา นาไปใช้ในการวิเคราะห์ศัก ยภาพพื้ นที่
ต่ อ ไป ซึ่ ง ในการวิ เ คราะห์ อ าจจะใช้ ท ฤษฏี ต่ า ง ๆ มาเป็ น แนวทางในการวิ ธี ศึ ก ษาต่ อ เช่ น
Transit Orient Development หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ๆ เช่ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ช่ ว ยในการก าหนด
เป้าหมายในการศึกษาได้
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3) วิธีก ารวิเคราะห์ปั จ จั ยควรเลือ กใช้ ข้อ มู ล ที่ มี ฐานในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ต รงกั น หรื อ
ใกล้เ คีย งกั น ควรใช้ข้ อ มู ล ที่ ห่ างกั น ไม่ ควรเกิ น 5 ปี เนื่ อ งจากในแต่ ล ะปี นั้น ฐานข้อ มู ล จะมี ก าร
เปลี่ยนไปหากสามารถใช้ข้อมูลที่ตรงกันในรายปีเดียวกัน จะสามารถยืนยันว่าผลทดลองนั้นน่าเชื่อถื อ
ได้
4) วิธีก ารวิเคราะห์ปัจจัยด้วยเทคนิค PSA หากสามารถหาข้อมูลในระดับเดียวกั นในการ
วิเคราะห์ได้จะทาให้การวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและไม่ต้องกาหนดชั้นค่าคะแนน เพื่อให้
เกิ ดพื้ นที่ ที่ สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ เนื่องจากแผนที่ ขนาดใหญ่เมื่ อวิเคราะห์จ ะเกิดค่ าที่ ตรงหรือ
ใกล้เคียงตามลักษณะพื้นที่จริง ซึ่งเกิดจากผลทางเทคนิคของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
5) การวิเคราะห์ควรใช้ปัจจัยที่วิเคราะห์โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และวิเคราะห์รวมโดยการ
วิเคราะห์ซ้อนทับ หรือ Union เพื่อให้การวิเคราะห์มีความง่ายในการนาผลเข้าและแก้ไขใหม่ภายหลัง
ซึ่งมีผลมากในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่โดยใช้วิธีการเทคนิคในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
6.4 สรุปการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ด้วยปัจจัยที่ได้จากข้อมูลของหน่วยงาน อาจจะเป็นเพียงการ
วิเคราะห์เบื้อ งต้นของพื้ นที่ การได้ข้อมู ล ที่ เป็นปัจ จุบันและมี ความถูก ต้องในเชิงพื้นที่ ที่ มี คุณภาพ
จะทาให้ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ มีประสิท ธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่การศึกษา
เนื้ อ หา เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด เพื่ อ น ามาใช้ ในการหาปั จ จั ย ที่ เ หมาะสม
ค่าความสาคัญ และเงื่อนไขที่เป็นหลักเกณฑ์จากหน่วยงานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทาให้เห็นถึงความสาคัญ
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่นามาเป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ ดังนั้นผลการศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของพื้ น ที่ จะท าให้ ท ราบข้ อ มู ล ในเชิ ง พื้ น ที่ ได้ ชั ด เจน ช่ วยเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ พื้ น ที่
เพื่อกาหนดแผนและนโยบายในด้านการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองได้
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