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บทค ัด ย ่อ ภาษาไทย  

58058308 : หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
ค าส าคัญ : เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่, เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ, ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์

นาย ดนัย ศรีสังวร: การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาชุมชน
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สญชัย ลบ
แย้ม 

 
การวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ที่ให้ความส าคัญด้านการวางระบบเมืองและ

ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ 1) การวางแผนด้านคมนาคม 2) การวางแผนและ
ออกแบบพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และ 3) การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งใช้
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานขนาดใหญ่ (Airport-Oriented Development: AOD) 
(ฐาปนา บุณยประวิต, 2559) และทฤษฎีเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) (Kasada J D, 
2000) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค  Potential Surface Analysis (PSA) และ Sieve 
Mapping เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมมาก (Most Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพด้านกายภาพเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานมากที่สุด เป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
สภาพแวดล้อมชุมชน และตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่ า มีพื้นที่  127.40 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 20.86 ของพื้นที่ศึกษา บริเวณพื้นที่อ าเภอบางพลี เขตประเวศ เขต
มีนบุรี เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง อ าเภอบางเสาธง ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่โดยรอบท่า
กาศยานสุวรรณภูมิ 
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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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งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง รวมทั้ง
ผู้เช่ียวชาญที่ร่วมให้ความคิดเห็นในการวิจัย และค าแนะน าตลอดการด าเนินการวิจัย 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร กรมแผนที่ทหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กร
มหาชน) และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย และ
ขอขอบคุณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ที่สนับสนุนและให้
โอกาสในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

อ ง ค์ ก ร ก า ร บิ น พ ล เรื อ น ร ะห ว่ างป ระ เท ศ  (The International Civil Aviation 
Organization : ICAO) ได้ก าหนดความเหมาะสมในการเลือกที่ตั้งท่าอากาศยานไว้ว่า ต้องเป็น 
พื้นที่โล่ง ปราศจากสิ่งกีดขวางทางการบิน แต่เนื่องจากปัจจัยทางด้านความสะดวกในการเดินทาง  
ท าให้ท่าอากาศยานต้องไม่อยู่ห่างจากชุมชนเมืองมากนัก  (อานิสงส์  อธิโรจนพิทักษ์ , 2552)  
ท่าอากาศยานจึงกลายเป็นแรงดึงดูดทางด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ด ีส่งผลให้บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานกลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ทั้งจาก
ภาคเอกชนและนโยบายของรัฐและการลงทุนด้านต่าง ๆ เช่น จากแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้ งนี้จากการที่ 
ท่าอากาศยานเป็นองค์ประกอบส าคัญระดับประเทศ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายเขต  
การปกครอง มีการตั้งถ่ินฐานเดิมและที่ขยายตัวข้ึนใหม่ จากนโยบายส่งเสริมให้ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเป็นเมืองศูนย์กลางการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางอากาศ 
และทางบก  มีชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก มีบทบาททั้งเป็นชุมชนหลัก รอง 
และ เป็นแหล่งงาน การค้าและการบริการ อุตสาหกรรม คลังสินค้า โลจิสติกส์ สถาบันการศึกษา 
สถาบันราชการ และศาสนาที่หลากหลาย ที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างเมืองระดับภูมิภาค  
การพัฒนาชุมชนต่าง ๆ โดยรอบท่าอากาศยาน ที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน  
เกิดการพัฒนาที่ไม่มีแบบแผน รวมถึงผลกระทบจากกิจกรรมของท่าอากาศยานที่ประกอบด้วย
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมต่อลักษณะของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีมีแนวโน้มจะเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและท่าอากาศยาน 

แนวคิดในการวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ที่ให้ความส าคัญทางด้านการวาง
ระบบเมือง และระบบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญ 
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  

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจลักษณะของการตั้ง ถ่ินฐาน  
การขยายตัวของเมือง ลักษณะทางกายภาพ และผลกระทบจากท่าอากาศยาน ซึ่งความเข้าใจนี้จะเป็น
องค์ความรู้ถึงประเด็นปัญหาและลักษณะของปัญหาของพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ ที่น าไปสู่การวางแผน
พัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาคและระดับชุมชนให้เกิดความสมัพันธ์เช่ือมโยงกันใหเ้ปน็กลุม่เมอืงทีม่ีคุณภาพ 
ส่งเสริมบทบาทหน้าที่และการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สอดคล้องกับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม  
ที่หลากหลาย ดังนั้นผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยทางกายภาพของชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 
ท่าอากาศยาน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 

 
1.3 ค าถามในการวิจัย 

พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เหมาะสมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยควรมีศักยภาพ
อย่างไร 

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

ที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิควรอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการบินและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในพื้นที่ 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชน ประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์
อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวนประชากรและความหนาแน่น และปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
1.5.2 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  

บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขนาดพื้นที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และบริเวณที่ ได้รับผลกระทบจาก กิจกรรมของ 
ท่าอากาศยาน ประกอบด้วย พื้นที่ทั้งหมดของเขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ดังภาพที่ 1) 
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษา 
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1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น 

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะให้ความส าคัญในการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่มี
อยู่ในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก โดยจะเน้นถึงการศึกษาประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ  
เกณฑ์การเลือกที่อยู่อาศัย วิธีการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ วิธีการแปลข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูล 
เชิงคุณลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ 

2) งานวิจัยเน้นที่ประเด็นการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่  เพื่อแสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อ 
การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในปัจจุบัน 

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การวิเคราะห์ ศักยภาพของพื้นที่  หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่ที่ เหมาะสมกับ  
การพัฒนาและเป็นที่ตั้งของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงซ้อน 
(Sieve Analysis) ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดทางเลือกของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ตั้งส าหรับกิจการต่าง ๆ ในการวางผัง 

การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ หมายถึง การรวมตัวของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ( Individuals) 
ครอบครัว และสังคม จากองค์ประกอบการตั้งถ่ินฐาน ผ่านปัจจัยการตั้งถ่ินฐาน เพื่ออธิบายสิ่งที่
เกิดข้ึนตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต Doxiadis, 1968 อ้างถึงใน  
(วรรณรินทร์ พัฒนะเอนก, 2543) 

ผลกระทบ หมายถึง การได้รับความเดือดร้อนในการด ารงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัย
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอันมีผลมาจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ผลกระทบต่อวิถีชีวิต หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใหม่ อาจจะมีทั้งผลดี และผลเสียต่อ 
การด าเนินชีวิต อันมีผลมาจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ หมายถึง บริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยาน หรือสถานที่ตั้ง
เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ที่ก าหนดเกณฑ์การควบคุมสิ่งปลูกสร้างใด ๆ มิให้เป็น 
สิ่งกีดขวางส าหรับกิจการการบิน โดยจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศที่ออกประกาศ ก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ   

การใช้ประโยชน์ที่ ดินที่ เข้ากันได้กับสนามบิน  (Airport Land Use Compatibility) 
หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ค านึงถึงหลาย ๆ องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางการบิน 
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เป็นหลัก เช่น มลพิษทางเสียงจากอากาศยาน ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการบิน ซึ่งรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับสนามบินนั้น จะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยองค์กรการบิน
ระหว่างประเทศ หรือ FAA ได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับสนามบินที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรมทางการบิน ได้แก่  1) ที่อยู่อาศัย (Residential) 2) พาณิชยกรรม (Commercial) 3) 
อุตสาหกรรม(Industrial) 4) สถานที่ราชการ (Institutional) 5) สาธารณูปโภค (Infrastructure) 
และ 6) เกษตรกรรมและพื้นที่โล่ง (Agricultural/open space) 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยการเลือก 
ที่อยู่อาศัยที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ โดยการศึกษาทั้งนิยาม ความหมายของปัจจัย 
วิธีการวิเคราะห์ในระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลในเชิงคุณภาพ รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยการเลือกท่ีอยู่อาศัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัย (ชูเกียรติ สลักค า, 2554) เป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์
กันทั้ งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในการศึกษาด้านกายภาพอาจมีการกล่าวถึง  
ด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนนึง แต่การเลือกว่าปัจจัยย่อยเป็นปจัจัยด้านใดจะเลอืกเนื้อความหลกัเป็นส าคัญ 
แต่อย่างไรก็ตามจะแบ่งตามลักษณะสภาพปัจจุบันเป็นปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในแง่การศึกษาจะศึกษาภาพรวมของปัจจัย
แต่ละปัจจัย แต่ยังไม่มีการแยกปัจจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยมีหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับในเรื่องคุณสมบัติของท าเลที่ตั้งหรือบริเวณที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของที่อยู่อาศัย ความพร้อมของ
การบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบ 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548) ซึ่งเป็นแนวคิดและการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกที่อยู่อาศัย 
โดยการศึกษาในครั้งนี้เน้นไปที่ความสะดวกและเข้าถึงในเขตเมือง ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะพอใจเลือก  
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการเกาะกลุ่มอยู่ที่ 2 บริเวณ คือ ข้างเส้นทางคมนาคมและกระจายอยู่รอบ ๆ  
ศูนย์ธุรกิจ ร้านค้า สถานที่ท างาน และสถานศึกษา (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548) ซึ่งการเข้าถึง
แหล่งงานและการติดต่อสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ซึ่งวัดด้วยระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง และต้นทุนที่
เสียไปในการเดินทางที่อยู่อาศัยไปยังที่ท างานรวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางไปซื้อของ ท าให้ต้อง
พิจารณาถึงแหล่งค้าปลีก ศูนย์การค้าที่อยู่บริเวณนั้น การเดินทางไปโรงเรียนของบุตร การเดินทาง
พักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ  
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คุณภาพของที่ตั้ง โดยพิจารณาจากชุมชนเพื่อนบ้านและสภาพแวดล้อม คุณภาพชุมชน 
ที่อยู่อาศัย ชุมชนเพื่อนบ้านมีความส าคัญต่อการเลือกที่อยู่อาศัย และจะแตกต่างกันไปตามรสนิยม 
แต่ส่วนใหญ่จะพอใจในความสงบเงียบ เนื้อที่กว้างขวาง มีความเป็นอยู่ที่เป็นระเบียบ มีบริการ
สาธารณะที่เพียงพอ และประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นมีรายได้และความเป็นอยู่เหมือนกัน แต่มี
ส่วนน้อยที่พอใจที่อยู่อาศัยที่มีคนอยู่หนาแน่น นอกจากมีความได้เปรียบในแง่ของการเดินทางสะดวก
หรือมีบริการอื่น ๆ มาชดเชย (นินทิวัฒน์ พงษ์เจริญ, 2535) 

ปัญหาด้านที่ตั้งของที่อยู่อาศัยมักจะควบคู่ไปกับปัญหาการเดินทาง เพราะคนจะต้องมีที่อยู่
อาศัยและที่ท างาน (Work place and Live place) และจะต้องเดินทางติดต่อระหว่างพื้นที่ 2 แห่ง 
ในเมืองที่มีการกระจัดกระจายในแนวราบ ดังนั้นหากแยกที่อยู่อาศัยกระจายออกอยู่ชานเมืองและ
นอกเมือง จะท าให้เกิดปัญหาในการเดินทาง ระหว่างพื้นที่ส าคัญ 2 แห่ง โดยมีนักผังเมืองบางท่าน
กล่ าว ว่า “Live where you Work and Work where you Live” หม ายถึง เราต้ อ งอยู่ ใก ล้ 
แหล่งงานมากที่สุด (มานพ พงษ์ทัต, 2527, อ้างถึงใน ชูเกียรติ สลักค า, 2554) 

ปัจจัยความสะดวกและการเข้าถึงในการเลือกที่อยู่อาศัยในเขตเมืองส่วนใหญ่จะเป็น  
ที่อยู่อาศัยประเภท อาคารชุด ดังนั้นจึงควรค านึงการเลือกที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีคุณค่าในสภาพปัจจุบัน (Exist Value) ที่คงอยู่ตลอดไป ได้แก่ แม่น้ า หรือ 
สวนขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีความสงบ
เงียบเหมาะแก่การอยู่อาศัย 

(2) ต้องอยู่ในย่านธุรกิจหลัก หรือสามารถติดต่อได้สะดวกกับย่านธุรกิจหลักย่านการค้า 

(3) การเข้าถึงโครงการและคมนาคมติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในเมืองและนอกเมือง 
สามารถท าได้โดยสะดวก สภาพการจราจรคล่องตัว ถนนทางกว้าง เป็นต้น 

(4) สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน บริการได้ทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เป็น
บริการที่รัฐจัดให้มีขึ้น 

(5) มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเป็นเวลานาน คือ ย่าน 
ที่อยู่อาศัย หรือใกล้อาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

(6) ที่ดินมีความเหมาะสมในการลงทุนทั้งราคาที่ดิน ขนาดพื้นที่ และรูปร่างที่ดิน 
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(7) พิจารณาในด้านการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต สภาพการใช้ที่ดินของบริเวณ
ใกล้เคียงย่อมมีผลกระทบของการด าเนินงานโครงการได้ (มานพ จูงเจริญวัฒนา, 
2535) 

ซึ่งปัจจัยที่ตั้งของโครงการอาคารชุดนั้นเป็นปัจจัยของเจ้าของโครงการหรือนักพัฒนา  
ที่อยู่อาศัยมากกว่าผู้ที่ต้องการเลือกที่อยู่อาศัย แต่ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยเช่นกัน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมก็ เป็นปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัย โดยมักจะแสดงออก 
ในเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลักษณะทางสังคมของชุมชน สภาพแวดล้อม  
ทางธรรมชาติ  บริการสาธารณะส าหรับ ชุมชนและความพึ งพอใจที่ ได้ รับจากที่ ตั้ งนั้ น  ๆ  
(ฐิติรัตน ปั้นบ ารุง, 2546) 

ปัจจัยด้านความปลอดภัย ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย ทั้งการบริการ
รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย และความปลอดภัยจากอาชญากรรมซึ่งมีผลต่อความเหมาะสมที่
สัมพันธ์กับที่ตั้ง (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548) 

ปัจจัยการเดินเท้า (Walkability) ถูกกล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของที่อยู่อาศัย 
ที่เหมาะสม โดยถนนและทางเท้า คือ ดัชนีวัดคุณภาพของเมือง เมืองใดมีถนนและทางเท้าที่มีชีวิตชีวา  
เมืองนั้นจะมีความน่าสนใจ แต่ในทางตรงกันข้าม เมืองที่มีถนนที่ เงียบเหงาจะรู้สึกน่าเบื่อและ  
ไม่ปลอดภัย ซึ่งแนวคิดนี้จึงถูกกล่าวถึงในแนวคิดแบบหน่วยชุมชน (Neighborhood Concept) และ
แนวคิด (Transit – Oriented Development) ที่เน้นการเดินเท้า โดยผู้พักอาศัยจะสามารถเดินหรือ
ข่ีจักรยานติดต่อกับอาคารสาธารณะ โรงเรียนอนุบาลและร้านค้าย่อย ผ่านสวนสาธารณะและสนาม
เด็กเล่น 

สรุป ปัจจัยในเชิงกายภาพและสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่ เกี่ยวข้องในเชิงกายภาพ  
โดยสภาพแวดล้อมก็ถือเป็นกายภาพด้วย ซึ่งแนวคิดด้านกายภาพที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกและ  
การเข้าถึงด้วยระบบคมนาคมต่าง ๆ ที่ตั้งใกล้กับสถานที่ส าคัญ ได้แก่ แหล่งงาน ย่านการค้า 
สถานศึกษา อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่อ านวยความสะดวกแก่ชุมชนและ 
ในด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจัยกายภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสัมพันธ์กันในแง่ระยะทาง มีความสัมพันธ์กับย่านการค้า มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งบริการสาธารณะส าหรับชุมชนที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจนั้นได้ 
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ปัจจัยด้านสังคม 

ปัจจัยด้านสังคมที่จะมีผลต่อการเลือกบริเวณที่อยู่อาศัย จะเป็นปัจจัยของบุคคลซึ่งจะเลือก
ที่อยู่อาศัย รวมถึงบุคคลโดยรอบ ได้แก่ สภาพทางสังคม ความพึงพอใจส่วนตัว สภาพครอบครัว  
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ฯลฯ โดยแนวคิดและการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวโยงกับทุก ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย  
เช่น รูปแบบของที่อยู่อาศัยที่เป็นที่พึงพอใจของผู้อยู่อาศัย จะต้องสัมพันธ์กับขนาดครอบครัวและ
สถานภาพสมรส  ความไม่พอใจต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกินขีดระดับที่แต่ละคนจะทนได้ (Tolerance 
Level หรือ Threshold) จึงมีความต้องการที่จะย้ายถ่ิน และเมื่อเกิดความไม่พอใจในที่อยู่เดิม
โดยทั่วไปผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่มักจะพิจารณาที่ใหม่ บางคนเลือกที่พิจารณาถึงที่อยู่ใหม่มากกว่า  
หนึ่งแห่ง  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ที่เลือกก็จะสามารถเลือกชนิดของบ้าน ที่ตั้ง และความพอใจก็จะ
ได้รับการตอบสนองมากขึ้นเท่านั้น 

วิถีการด าเนินชีวิต มีบทบาทต่อการเลือกหาที่อยู่อาศัยให้มีสภาวะแวดล้อมทางสังคมของ
ชุมชนนั้น ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีทางด าเนินชีวิตของตนได้ดี เช่น ครอบครัวมุสลิมเมื่อย้าย  
ที่อยู่ใหม่หรือเลือกที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวใหม่ ก็จะพยายามเลือกที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้อยู่  
ในละแวกชุมชนมุสลิมด้วยกัน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยทางด้านรายได้และความสามารถในการจ่าย (Ability to 
pay) ในเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยและราคาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจะมีผลต่อการอยู่อาศัยอยู่ในพืน้ที่
บริเวณใดของเมือง แนวคิดและการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ผู้อยู่อาศัย ผู้ที่มีรายได้สูงและรายได้ต่ า และมีผู้กล่าวไว้ว่าความแตกต่างใน 
การเลือกที่ตั้งของผู้ที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้สูงและรายได้ต่ า ประชากรที่มีรายได้สูงจะมีแหล่งที่พัก
ในเขตชานเมืองและพอใจที่จะอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นต่ า เนื่องจากต้องการบ้านในบริเวณที่ไม่
แออัด แต่ประชากรที่มีรายได้ต่ าจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางเมืองเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางไป
ท างานและกิจการอื่น ๆ  

2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยที่อยู่อาศัยที่ใกล้
แหล่งงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้มีรายได้ต่ า เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยอาจ
เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าบ้าน ส่วนผู้มีรายได้สูงจะสามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้หลายประเภทโดย  
ไม่ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ท างาน ทั้งนี้เพราะผู้มีรายได้สูงสามารถเดินทางได้
รวดเร็ว โดยใช้เวลาเท่ากับผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ใกล้แหล่งงาน 
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3) ราคาที่ดินหรือราคาที่อยู่อาศัย ในการศึกษาต่างประเทศมีผู้กล่าวถึงเกี่ยวกับราคาที่ดิน
และราคาที่อยู่อาศัยมากที่สุด ซึ่งการเลือกบริเวณที่อยู่อาศัยในเมืองจะมีความสัมพันธ์กับราคาที่ดิน 
กล่าวคือ บริเวณใจกลางเมืองราคาที่ดินจะสูงกว่าบริเวณอื่น  ๆ ดังนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยในเมือง
จ าเป็นต้องลงทุนสูง และราคาที่ดินจะค่อยลดลงตามระยะทางที่ห่างออกจากตัวเมือง ท าให้การลงทุน
ด้านที่อยู่อาศัยลดลง แต่ราคาที่ดินผันแปรกับค่าเดินทางขนส่ง คือ ระยะทางไกลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางสูงข้ึน ดังนั้น ผู้มีรายได้สูงย่อมมีโอกาสเลือกที่อยู่อาศัยนอกเมืองในขณะที่ผู้มีรายได้ต่ า
ต้องอาศัยอย่างแออัดในเมือง Alonso สรุปได้ 3 ประการ (Alonso Willaim, 1964) 

(1) ราคาที่อยู่อาศัยซึ่งสัมพันธ์กับรายได้และความสามารถในการจ่ายส าหรับที่อยู่อาศัย 

(2) รูปแบบของที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
ขนาดครอบครัวและสถานภาพสมรส 

(3) ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระยะห่างจากที่ท างาน 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกที่อยู่อาศัย เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
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) เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบข้ึนมาเพื่อรวบรวม 
จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ รวมทั้งการค้นคืนข้อมูล และการแสดงผลข้อสารสนเทศหรืออีก  
นัยหนึ่ง ระบบสารสนเทศเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอยู่ในรูป
ของแผนที่เชิงเลข (digital map) ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ และระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เหล่าน้ันได้ผลออกมาเป็นข้อสนเทศ แล้วน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 

เมื่อเกิดเครื่องมือที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่กับมนุษย์ได้ จึงมีการน ามาใช้
นอกเหนือจากงานด้านภูมิศาสตร์ แต่ใช้ได้กับงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิศาสตร์ คือ  
งานปฏิรูปที่ดิน งานวางแผนการใช้ที่ดิน การวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังและ
จัดท าผังเมือง ซึ่งในงานด้านผังเมืองถือได้ว่ามีการใช้ศักยภาพด้าน GIS ในการวิเคราะห์พื้นที่ได้ 
เป็นอย่างดี  
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1) ลักษณะข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ข้อมูล 
เชิ งคุณ ลักษณ ะ (Attribute data) และเวลา (Time) หรืออีกในหนึ่ ง ข้อมูล เชิงภูมิ ศาสต ร์ 
จะประกอบด้วยรายละเอียด 3 ประการ คือ สิ่งนั้นอยู่ที่ใด สิ่งนั้นคืออะไร และสิ่งนั้นเกิดข้ึนเมื่อใด  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ต่าง ๆ จะแสดงเป็น 3 ลักษณะ คือ จุด 
(Point) เป็นการแสดงภูมิศาสตร์ที่ง่ายที่สุด อ าเภอซึ่งมีอาณาเขตบริเวณกว้าง ก็อาจใช้จุดเป็นลักษณะ
แทนได้ เส้น (Line) เป็นการเช่ือมจุดอย่างน้อย 2 จุดข้ึนไป เส้นจะแสดงวัตถุที่มี เพียง 1 มิติ  
เช่น สายไฟฟ้า ท่อประปา เป็นต้น และพื้นที่หรือรูปหลายเหลี่ยม (Area or Polygon) จะใช้แทนวัตถุ
ที่มี 2 มิติ ทั้งความกว้างและยาว หรืออีกนัยหนึ่งวัตถุที่มีขอบเขตดังกล่าวอาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
หรือมนุษย์เป็นผู้ก าหนดข้ึน 

2) การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ 

2.1) แบบจ าลองแรสเตอร์ (Raster model) เป็นการแบ่งแผนที่ออกเป็นตารางสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาดเท่า ๆ กัน เรียกว่า เซลล์หรือกริด หรือแรสเตอร์ (Raster, Tessellation)ในแต่ละเซลล์ 
จะถูกก าหนดค่าของข้อมูลเพียงหนึ่งค่า ดังนั้นถ้าในหนึ่งเซลล์มีค่าคุณลักษณะหลายประการจะบันทึก
ค่าคุณลักษณะนั้นแยกเป็นแฟ้มข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้แฟ้มข้อมูลแรสเตอร์หลาย  ๆ  
แฟ้มร่วมกัน โดยจะวางเซลล์ในต าแหน่งเดียวกันซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า การวิเคราะห์การวาง
เชิงซ้อน (Overlay Analysis) ความละเอียดของข้อมูลข้ึนอยู่กับขนาดของเซลล์ ถ้าเซลล์มีขนาดเล็ก
จะมีความละเอียดมาก  
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ภาพท่ี 2 แบบจ าลองแรสเตอร์ (Raster model) 

ที่มา : เอกสารการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

2.2) แบบจ าลองเวกเตอร์ (Vector model) เป็นการจ าลองต าแหน่งต่าง ๆ บนผิวโลก 
บนแผนที่ได้อย่างแม่นย า โดยใช้ระบบพิกัด X, Y หรือที่รู้จักกันในช่ือของระบบพิกัดคาร์ทีเซียน 
(Cartesian coordinate system) สิ่งที่อยู่บนผิวโลกซึ่งลักษณะเป็นข้อมูลจุดจะถูกบันทึกด้วยค่าพิกัด 
X, Y หนึ่งคู่ ถ้าเป็นข้อมูลเส้นจะถูกบนัทึกด้วยค่าพิกัด X, Y หนึ่งชุด ส่วนข้อมูลที่เป็นพื้นที่จะถูกบนัทกึ
ลงบนแผนที่ด้วยค่าพิกัด X, Y จ านวนหนึ่ง ซึ่งข้ึนต้นและลงท้ายด้วยค่าพิกัดเดียวกัน 
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ภาพท่ี 3 แบบจ าลองเวกเตอร์ (Vector model) 

ที่มา : เอกสารการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2557 

 
3) การเปรียบเทียบคุณลักษณะข้อมูลแบบแรสเตอร์และแบบเวกเตอร์ 

ระบบข้อมูลแบบแรสเตอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายมากในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก
งานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อดีคือมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่ขาดความแม่นย า คือ การก าหนดช่อง
ตารางกริดต้องพิจารณาองค์ประกอบของขนาดพื้นที่ศึกษา ข้อจ ากัดด้านเวลา งบประมาณ บุคลากร 
และเครื่องมือ หากก าหนดขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปอาจเกินความจ าเป็นและอาจท าให้เสียเวลามาก
เกินไปหรือละเอียดเกินความจ าเป็น การก าหนดค่าปัจจัย การวัดค่าปัจจัย จะมีความเหมาะสมหรือ
ละเอียดมากน้อยเพียงไรนั้น ข้ึนอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลและเป็นเทคนิคที่ วิเคราะห์ศักยภาพ 
ในการพัฒนาการใช้ที่ดินของกิจกรรมหนึ่ง ๆ ในแต่ละครั้งเท่าน้ัน ไม่สามารถแสดงศักยภาพส าหรับ 
ทุกกิจกรรมได้พร้อม ๆ กัน 
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ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบแบบจ าลองเวกเตอร์ (Vector model) 
และแบบจ าลองแรสเตอร์ (Raster model) 

ที่มา : เอกสารการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2557 

 
2.1.3 วิธีการทางสถิติ 

การศึกษาถึงการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารชุดในเมือง
พัทยา (ฐิติรัตน ปั้นบ ารุง , 2546) โดยศึกษาในแง่เชิงพื้นที่  เพื่อประยุกต์ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ การหาท าเลที่ตั้งอาคารชุด ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่  (Potential 
Surface Analysis) และสมการถดถอยพหุ คูณที่ ผสมผสานเทคนิคของระบบสารสนเทศ  
จากการศึกษาพบปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยสรุปไว้ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านลักษณะข้อมูลทางธรณีวิทยา 

2) ปัจจัยด้านแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3) ปัจจัยด้านพื้นที่น้ าท่วมขังและที่ลุ่มน้ าขัง 

4) ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง 

5) ปัจจัยด้านราคาที่ดิน 

6) ปัจจัยด้านการใกล้แหล่งชุมชน 
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7) ปัจจัยด้านความปลอดภัย 

ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลก็มีประโยชน์ในการอ้างอิงเรื่ องของการก าหนด 
ค่าคะแนน การแปลงค่าคะแนน การให้ค่าน้ าหนักและการแสดงผล เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูล
เพื่อน ามาใช้ในการวิจัย และผลการวิเคราะห์ที่ เกิดข้ึน คือ ปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดของ  
การค านึงถึงในการเลือกพื้นที่เหมาะสม 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้าน 
ความสะดวกในการเข้าถึง และปัจจัยด้านแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามล าดับ และผลจาก  
การวิเคราะห์ค่าคะแนนรวมทุกปัจจัยโดยวิธีการวางซ้อน  (Overlay Technique) ภายใต้สมการ
ถดถอยพหุคูณ ท าให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการขยายตัวของอาคารชุด 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เหมาะสม
น้อย พื้นที่เหมาะสมปานกลาง และพื้นที่เหมาะสมมาก 

 
2.1.4 เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี 

เทคนิคการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่นั้นได้มีการประยุกต์เอาเทคนิค 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยได้หลายรูปแบบ เช่น 

1) Sieve Analysis or Sieve Mapping เป็ น เทคนิคที่ ค่อน ข้างง่ายและน ามาใช้
ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายในการเลือกหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนา โดยมีหลักการ คือ ศึกษา 
ตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นตัวก าหนดการพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางกายภาพ เช่น แนวภูเขา แม่น้ า  
เขตป่าสงวน เป็นต้น โดยกลั่นกรองบริเวณที่มีปัญหา ข้อขัดขวางหรือขีดจ ากัดในการพัฒนา  
การวิเคราะห์พื้นที่แบบ Sieve Analysis นี้สามารถท าได้โดยการก าหนดขอบเขตของพื้นที่ที่มีปัญหา
หรือข้อจ ากัดของพื้นที่แต่ละด้านลงแผนที่แต่ละแผ่นมาวางซ้อนทับกัน ผลจากการซ้อนข้อมูลจะ
ปรากฏพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดและพืน้ที่ว่างนอกเหนือข้อจ ากัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา
เทคนิคการวิเคราะห์ พื้นที่โดยวิธีดังกล่าวอาจเรียกอีกอย่างว่าเทคนิคการซ้อนข้อมูล  (Overlay 
Technique) และเป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการใช้และตีความเนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ถูกแสดงเป็นภาพ 

2) Mcharg’s Technique เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหาความเหมาะสมของพื้นที่ 
ในแต่ละกิจกรรมโดยการซ้อนข้อมูลเช่นเดียวกับ Sieve Analysis แต่แตกต่างกันตรงที่ นั้นข้อมูล 
แต่ละประเภทจะถูกแสดงด้วยการใช้สีที่แตกต่างกันและมีการจัดล าดับความเหมาะสมของพื้นที่  
จะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มีล าดับทางเลือกในหลาย ๆ ทาง แต่เทคนิคดังกล่าวยังมีข้อเสีย 
คือ หากข้อมูลมีปริมาณมาก ๆ การใช้ความเข้มสีนั้น ผลของข้อมูลจะดูยากและเกิดความสับสน ทั้งนี้
ด้วยสายตาของมนุษย์โดยปกติจะสามารถจ าแนกความเข้มของสีที่แตกต่างกันได้ดีที่สุดประมาณ  
7 – 8 สีเท่านั้น (Mcharg lan l, 2014) 
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ภาพท่ี 5 เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Mcharg’s Technique 

ที่มา :  Mcharg, lan l., Design with Nature (Online): สบืค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2562 จาก  
http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/CER/design_with_nature_no

vember_2014.pdf 
 

3) Threshold Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อหาระดับต่ าสุดในการลงทุน
พัฒนา (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2550) แนวคิดหลักในการวิเคราะห์พื้นที่ดังกล่าวคือ ในการพัฒนา
พื้นที่หรือการขยายตัวของเมืองต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะกระท าไปได้อย่างราบรื่นตลอดไป แต่จะ
สามารถกระท าได้จนถึงระดับหนึ่ง เรียกว่า ขีดจ ากัดตัวในการพัฒนาเท่านั้น และเราสามารถที่จะก้าว
ข้ามขีดจังหวะดังกล่าวได้ด้วยการลงทุนเพิ่มข้ึน เรียกว่า Threshold Costs เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนทางด้านการคมนาคม โดยมีสูตรในการค านวณการลงทุนต่าง ๆ ดังนี ้

 Ct = Cn + Ca 
    

        เมื่อ Ct = ค่าการพัฒนารวม 
 Cn = ค่าการพัฒนาปกติ (ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าก่อสร้าง

สาธารณูปโภค วัสดุ แรงงาน ฯลฯ) 
 Ca = ค่าเพิ่มในการพัฒนา (ได้แก่ ค่าก่อสร้างเพิ่มอันน่ืองมาจาก

ข้อจ ากัดทางลักษณะภูมปิระเทศของที่ตั้ง เป็นต้น) 
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ส าหรับการวิเคราะห์พื้นที่แบบ Threshold Analysis นี้สามารถท าได้โดยจัดท าแผนที่
แผ่นใสแสดงข้อจ ากัดทางพื้นที่ ต่าง ๆ สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน และการให้บริการทางด้าน
สาธารณูปโภค จากนั้นท าเครื่องหมายแสดงพื้นที่ ที่ ไม่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาใด ๆ พื้นที่ 
ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และพื้นที่ที่ต้องการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มในระดับ
ต่าง ๆ กัน ซึ่งจะได้จากการค านวณ ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าวจะท าให้ทราบว่าพื้นที่ต่าง ๆ    
มีระดับ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจว่า  
ควรพัฒนาพื้นที่ใดจึงจะประหยัด หรือลงทุนน้อยที่สุด เทคนิคนี้ส่วนมากใช้ในงานด้านการวางผังเมือง 

4) Potential Surface Analysis (PSA) เป็นเทคนิควิธีการวิเคราะห์เพื่อหาศักยภาพของ
พื้นที่ ส าหรับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถบอกได้ ว่าพื้นที่หนึ่ ง  ๆ   
มีศักยภาพจากการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนามากน้อยเพียงใด เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ 
แบบ Potential Surface Analysis (PSA) นี้ จะเป็นการรวบรวมเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ ใน 
หลาย ๆ รูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น Potential Model, Linear Equation, Sieve map and Design 
Method โดยมีหลักการ คือ ก าหนดปัจจัย วัดค่าปัจจัย และก าหนดค่าปัจจัยลงในแผนที่ 

ส าหรับการวิเคราะห์แบบ Potential Surface Analysis นี้สามารถท าได้โดยการจัดท า 
แผนที่แสดงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับระดับของข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์จากระดับต่ าสุดถึงระดับ
สูงสุด จากนั้นจึงให้ค่าน้ าหนักแก่พื้นที่ตามระดับข้อจ ากัด 

ศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต่อการพัฒนา 

เงื่อนไขความเหมาะสมเชิงกายภาพควรเป็นพื้นที่ มีสภาวะภูมิศาสตร์ เหมาะสม 
ต่อการตั้งถ่ินฐานอยู่อาศัย ปลอดจากความเสี่ยงภัยหรือสามารถควบคุมป้องกันได้โดยไม่ก่อผลกระทบ
เสียหายต่อแหล่งทรพัยากร มีความพร้อมของระบบบรกิารสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคม
ขนส่ง และมีความสะดวกในการเดินทางติดต่อมายังแหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของ
ประชากรส่วนใหญ่ 
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ภาพท่ี 6 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล   

ที่มา : รายงานการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน,  
บริษัท โชติจินดามเูชล คอนซลัแตนท์ จากัด, พ.ศ. 2556 

 

ปัจจัยและเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพื้นที่  ข้อมูลด้านกายภาพ ข้อมูล  
ที่ได้รับการพิจารณาความเหมาะสม การให้คะแนนค่าน้ าหนัก (Weighting) ก าหนดรหัส (Coding) 
โดยแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล
ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ระบบเมืองและชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย โครงสร้างพื้นฐาน  
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเหล่าน้ันล้วนต้องเลือกปัจจัยเพื่อให้เหมาะสม
กับการวิเคราะห์ศักยภาพที่ต้องการ 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมืองมีการวิเคราะห์
เพื่อน าปัจจัยต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์  ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มปัจจัยออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน  
คือ ปัจจัยพื้นที่และเงื่อนไขควบคุมการใช้ที่ดิน ปัจจัยด้านความเสี่ยงภัย ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และ
สภาวะสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ซึ่งแต่ละปัจจัยจะมปีัจจัยย่อยที่มีข้อมูลย่อยลงไป
อีก และมีการให้ค่าคะแนนเงื่อนไขที่เหมาะสมกับหัวข้อนั้น  ๆ และในแต่ละปัจจัยย่อย ๆ ก็จะมี
ความส าคัญแตกต่างกันไป แต่เมื่อรวมกันแล้วจะคิดค่าเป็นร้อยละเพื่อความง่ายต่อการประมวลผล
นั่นเอง 
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2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคณุภาพ 

การวิจัยในครั้งนี้อ้างอิงแนวคิดส่วนใหญ่จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ในความหมายของค าว่า 
“เชิงคุณภาพ” ได้อ้างอิงจากฐานความรู้ในแต่ละสาขาที่มีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 
2542) 

ข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เช่น มากกว่า น้อยกว่าได้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลที่แสดง
ฐานะ สถานภาพ คุณสมบัติ ตัวอย่างของข้อมูลประเภทนี้ ได้แก่ ช่ือของพนักงานในบริษัท เพศ  
วัน เดือน ปี ชนิดของสินค้า เป็นต้น ถึงแม้ว่าข้อมูลประเภทนี้จะก าหนดด้วยตัวเลข สามารถที่จะ
เปรียบเทียบกับเชิงปริมาณได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือการก าหนดตัวเลขแทนข้อมูล
บางอย่าง เช่น 1 แทนเพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง แต่ไม่อาจกล่าวได้ว่า 2 มีค่ามากกว่า 1 ตัวเลข
ทั้งสองเป็นแต่เพียงแสดงว่าแตกต่างกันเท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นจะกระท าได้ด้วย  
การเปรียบเทียบจ านวนความถี่ขอข้อมูล หรือการเปรียบเทียบปริมาณของค่าสัมพัทธ์ ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อมูลประเภทนี้ไม่สามารถบวก ลบ คูณ หาร 

การวิจัยเชิงคณุภาพ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ในสังคม ไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับ
กายภาพและชีวภาพ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เป็นการแสวงหาความจริงใน  
สภาพที่ เป็นอยู่โดยธรรมชาติ (Naturalistic inquiry) ซึ่งเป็นการสอบสวนมองภาพรวมทุกมิติ 
(Holistic perspective) ด้วยตัวผู้ วิจัยเอง เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับ
สภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ เป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย์ และ
ความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive analysis) 

การวิจัยเชิงคุณภาพมีค านิยามดังต่อไปนี้ “การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาปรากฏการณ์
สังคมจากสภาพแวดล้อมความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ปรากฏการณ์กับ
สภาพแวดล้อมนั้น เป็นการแสวงหาความรู้โดยเน้นความส าคัญด้านความรู้สึกนึ กคิด การให้
ความหมายและการให้คุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฎการณ์นั้น ๆ มักเป็นการศึกษาติดตามในระยะยาว และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบการตีความ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเป็นหลัก” (สุภางค์ จันทวานิช, 2542, อ้างถึงใน ชูเกียรติ สลักค า, 2554) 

วิธีการวัดคุณค่าสุนทรียภาพ มีการศึกษาที่ มี วิ ธีการวัดคุณค่าสุนทรียภาพ โดยมี  
ผู้สังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการวัดคุณค่าของสภาพแวดล้อมที่มองเห็นและคุณค่าในใจที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมนั้น ผู้ใช้งานในสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นผู้ให้ค่าในการวัดโดยจ าแนกได้ 2 วิธี คือ  
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1) การตัดสินโดยใช้ความช่ืนชอบ (Preference Judgment) และ 2) การประเมินเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Appraisal) ความแตกต่างอยู่ที่ วิ ธีที่  1 ใช้การวัดความชอบ  ไม่ชอบที่บุคคล 
มีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งวิธีดังกล่าวค่อนข้างที่จะเกิดความล าเอียงได้จากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่ารสนิยม 
อคติส่วนตัว ซึ่งท าให้เกิดผลการตอบสนองหลากหลายอย่างมาก ส าหรับวิธีที่ 2 ค่อนข้างจะมีกรอบใน
การพิจารณาที่ชัดเจนกว่า โดยผู้สังเกตการณ์จะให้ค่าภายใต้กรอบ ซึ่งเป็นกลุ่มตัววัดเชิงจิตวิทยา  
ที่ผู้ท าการศึกษาได้ก าหนดมาแล้ว ความแปรผันจึงเกิดได้น้อยกว่าวิธีที่ 1 จึงท าให้วิธีที่ 2 เหมาะสมใน
การศึกษาเพื่อตัดสินใจเชิงสาธารณะมากกว่า 

 
2.1.6 ข้อมูลเชิงคณุภาพ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitive data) ในทางด้านสถิติ หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ 
คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ เช่น เพศ เช้ือชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา กลุ่มเลือด เป็นต้น ส่วนด้าน
ระบบสารสนเทศ มีความหมายใกล้เคียงกับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Characteristic) 
หมายถึง ลักษณะประจ าตัวหรือลักษณะที่มีความแปรผันในการช้ีวัดตามธรรมชาติ โดยจะระบุถึง
สถานที่ท าการศึกษาในระยะเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะก าหนดช้ีวัดออกมาในรูปแบบตัวเลข 
(Numeric) ซึ่งในข้อมูลเชิงคุณลักษณะนั้นการใช้ตัวเลขเพื่อแสดงความส าคัญ ทั้งในเรื่องของล าดับ
และการเปรียบเทียบ แต่ความหมายในการศึกษาในครั้งนี้อ้างอิงจากข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 
2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน  

2.2.1 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Urban form) 

ทฤษฎีการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ (Ekistic Model) การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ การรวมตัวของ
มนุษย์ในตั้งถ่ินฐานโดยทั่วไป หมายถึง การครอบครองพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย การตั้งถ่ินฐานเพื่อท ามา  
หากิน ในทัศนะของนักสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา รวมทั้งนักภูมิศาสตร์สาขาวัฒนธรรม การตั้ง  
ถ่ินฐานชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกันของประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความผูกพันทางสังคมร่วมกัน  
ในอาณาเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏแนวเขตแน่นอน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางสังคมในการท า
กิจกรรมเพื่อด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันดังกล่าวจะปรากฏเป็นรูปแบบทางกายภาพ
ตอบสนอง ลักษณะทางกายภาพจึงสะท้อนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนบนพื้นที่นั้น (วิภา 
พูนเพียร, 2547) การตั้งถ่ินฐานจึงสัมพันธ์กับกระบวนการการเกิดเป็นเมือง ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ตั้งหลักแหล่ง หรือถ่ินฐานของมนุษย์ ในการรวมตัวของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
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สังคมเข้ากับปัจจยัด้านกายภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และที่เกิดจากการสรา้งสรรค์ของมนุษย์ท าให้เกิด
เป็นเมืองข้ึน (Doxiadis C A, 1968) 

1) องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน ในการศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของการตั้งถ่ินฐานชุมชน
เก่าริมคลอง รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ได้ศึกษาตาม Ekistics Model 
ซึ่งเป้าหมายของทฤษฎี Ekistics (Doxiadis C A, 1968) ได้เสนอไว้ คือ การส่งเสริมให้คนมีความ
เป็นอยู่อย่างผาสุกและปลอดภัยในชุมชน โดยสร้างเสริมสภาวะสมดุลระหว่างองค์ประกอบ 5 ประการ  
เพื่อว่าคนสามารถที่จะปรับตัวเองให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของชุมชนและช่วยให้เขาสามารถ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของตนเองได้ โดยไม่ขัดต่อข้อก าหนดนั้น ๆ เข้าด้วยกัน เพราะหากวิเคราะห์
องค์ประกอบแต่ละอย่างโดยไม่น ามาพิจารณาร่วมกัน ย่อมท าให้ไม่สามารถเข้าใจ และแก้ปัญหา  
ทั้งปวงได้ ทั้งนี้ (Doxiadis C A, 1968) ได้เสนอองค์ประกอบพื้นฐานของการตั้งถ่ินฐานที่ท าให้ก่อเกิด
เป็นชุมชน ประกอบด้วย 

1.1) ธรรมชาติ  (Nature) เป็นรากฐาน และขอบเขตที่ ซึ่ ง ชุมชนถูกสร้างสรรค์ข้ึน
ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของพื้นดิน ดิน พืชพันธุ์ ชีวิตสัตว์ ภูมิอากาศที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าพื้นที่
รอบท่าอากาศยานเดิม ในอดีตเป็นที่รกร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ลักษณะที่เด่นชัดของพื้นที่ทั้งหมดเป็น 
ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า เป็นที่ ราบลุ่มต่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  
มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว มีโครงข่ายล าคลองอยู่อย่างหนาแน่น คูคลองที่ เกิดข้ึ นเอง 
ตามธรรมชาติเป็นแหล่งน้ า และแหล่งอาหารที่ส าคัญ ธรรมชาติเป็นรากฐานที่ท าให้คนรวมตัวกัน  
ตั้งถ่ินฐาน จับจองพื้นที่เพื่อเพาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตะกอนที่เกิดจากน้ าพัดพาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการประกอบอาชีพของผู้คน เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ นอกจากจะใช้น้ าเพื่อการเพาะปลูก
แล้วนั้น  น้ ายังมีความส าคัญในการใช้ด ารงชีวิต ท าให้เกิดการตั้งถ่ินฐานบริเวณริมคลองข้ึน 

1.2) คน (Man or Anthropos) คนจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ตามความต้องการด้านชีวภาพ เช่น อากาศ อุณหภูมิ ที่ว่าง เป็นต้น โดยประกอบกับความรู้สึกสัมผัส
และการรับรู้ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ความต้องการตอบสนองด้านอารมณ์ ค่านิยมทางจริยธรรม รูปแบบ
ทางสังคม แบบแผนการด าเนินชีวิต จะเห็นได้ว่า จากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  
ทางธรรมชาติ พื้นที่รอบท่าอากาศยานในอดีตเริ่มจากที่รกร้างที่มีโครงข่ายล าคลองจ านวนมาก  
เมื่อคนได้เข้ามาในพื้นที่บริเวณนั้นจึงมีการสร้างที่อยู่อาศัย ท าการเกษตร โดยอาศัยคูคลองที่เกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ จากความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลกู ส่งผลให้เกิดการขุดคลองและสร้างโครงข่าย
จัดสรรน้ า เพื่อใช้ในการอุปโภค การเกษตรกรรม การคมนาคม ขนส่งทางน้ า และเป็นที่ระบายน้ าฝน
ในพื้นที่เกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชนริมคลอง 
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1.3) ความเป็นสังคม (Society) เป็นระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่สังเกตได้และสังเกต
ไม่ได้ ที่พัฒนากลายเป็นองค์กรและโครงสร้างทางสังคมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน 
คุณภาพในความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความเป็นสังคมต้องการสถานที่ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์  
ที่เหมาะสม ที่เกิดจากคนรวมตัวกันเป็นชุมชนริมคลองตามแนวโครงข่ายล าคลอง ท าการเกษตรกรรม 
การคมนาคม ขนส่งทางน้ า และเช่ือมโยงพื้นที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บริเวณจุดตัดกันของล าคลอง 
หลายสายในพื้นที่ ได้แก่ คลองส าโรง คลองประเวศบุรีรมย์ เป็นต้น เกิดเป็นสถานที่ส าหรับพบปะ 
ประกอบกิจกรรม และแลกเปลี่ยนสินค้า (ถนอมศักดิ์ แก้ววิเชียร, 2535 อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 
2561) ได้เสนอว่าชุมชนเป็นระบบสังคมอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถ่ินอัน ได้แก่ การถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกใหม่ของสังคม การควบคุมทางสังคม การมี 
ส่วนร่วมในสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตลอดจนการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค้าและ
บริการในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังถูกมองว่าเป็นโครงข่ายของการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมอีกด้วย 
การติดต่อสัมพันธ์กัน การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเกิดข้ึนระหว่างบุคคล เพื่อเป็นการรวมตัว
ทางสังคมในแง่ของหน่วยทางจิตใจและวัฒนธรรม การติดต่อสัมพันธ์กันประกอบกิจกรรมร่วมกันจะ
ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นความผูกพันร่วมกันของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
นั้น ๆ การที่คนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนถ่ินน้ัน ถ่ินนี้ท าให้เขามีความรู้สึกมั่นคงเพราะมีที่ยึดเหนี่ยวซึ่ง
ผลักดันให้สังคมในชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย และควบคุมได้ง่าย 

1.4) สิ่งปลูกสร้าง (Shells) ไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่สิ่งปลูกสร้างครอบคลุม แต่รวมถึงพื้นที่ว่าง
โดยรอบสิ่งปลูกสร้างที่มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับกิจกรรมภายในสิ่งปลูกสร้างที่เกิดข้ึน สามารถ  
แยกประเภทตั้งแต่ที่พักอาศัย ร้านค้า โรงเรียน เป็นต้น คุณภาพของสิ่งปลูกสร้างที่ดีของแต่ละสังคม 
ไม่สามารถวัดได้โดยปริมาณที่มากหรือน้อย เช่น ทางเดินที่กว้างในสถานที่หนึ่งไม่ได้ หมายความว่า
เป็นทางเดินที่ดีกว่าทางเดินที่แคบในอีกสถานที่หนึ่ง แต่ข้ึนอยู่กับความรู้สึก ความคิดเห็นโดยรวม 
ของคนในสังคมภายในสถานที่นั้น ๆ ที่จะตัดสินใจว่าดีหรือไม่ โดยสามารถอาศัยมาตรฐาน 
ความปลอดภัย เป็นตัววัดสิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญ นอกจากนี้ (ถนอมศักดิ์ แก้ววิเชียร, 2535 อ้างถึงใน 
ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ได้เสนอว่า พื้นที่ว่างในชุมชนมีบทบาทอย่างมากต่อการรวมกลุ่มกัน 
ทางสังคมของชุมชน การติดต่อพบปะสังสรรค์รวมไปจนถึงการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การประกอบพิธีกรรมการประกอบกิจกรรมทางศาสนา การขายสินค้า การละเล่นต่าง ๆ ฯลฯ 
กิจกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนบนที่ว่างในชุมชน ซึ่งนับได้ว่าที่ว่างในชุมชนน้ัน มีบทบาทที่ส าคัญต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และรวมไปจนถึงพัฒนาการของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย 

1.5) โครงข่าย (Networks) เป็นระบบที่ เกิดจากธรรมชาติ และการสร้างของมนุษย์ 
ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมอยู่อาศัยของคน คุณภาพที่ดีของโครงข่าย  
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มีลักษณะเช่นเดียวกับคุณภาพของโครงสร้างกายภาพ ไม่สามารถวัดได้โดยปริมาณที่ ข้ึนอยู่กับ  
ความคิดเห็นโดยรวมของคนในสังคมแต่ละสถานที่  โครงข่ายที่มีความส าคัญในพื้นที่ โดยรอบ 
ท่าอากาศยาน คือ โครงข่ายล าคลอง จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า ทั้ง คูคลองที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
และคลองขุดที่มีอยู่จ านวนมากในพื้นที่ได้ส่งผลดีในด้านกสิกรรม และคมนาคม ท าให้พื้นที่มีผู้คน  
จากถ่ินอื่นเข้ามาตั้งถ่ินฐานท ามาหากินมากข้ึน ตามล าดับ เกิดเป็นชุมชนที่มีความเป็นสังคม  
ในลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะเกิดเป็นชุมชนค้าขายตามจุดตัดของล าคลอง พบปะ ประกอบกิจกรรม 
และแลกเปลี่ยนสินค้า โดยอาศัยโครงข่ายล าคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่เช่ือมโยงผู้คนและพื้นที่ 
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 

ภาพท่ี 7 องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ตามทฤษฎี Ekistics 

ที่มา : Doxiadis (1968 อ้างใน ณัฐวุฒิ วุฒิชัยกุล สาวิตรี ทองงามดี,การวิเคราะหล์ักษณะเชิงพื้นที่
ของธุรกิจบ้านจัดสรร ในเขตผงัเมืองพิษณุโลก, 2558) 

 
2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การตั้งถ่ินฐานรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้มนุษย์มารวมตัวกันเป็นชุมชนริมคลองโดยอาศัย
โครงข่ายล าคลองเป็นส าคัญ (ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ต่อมาเมื่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ 
ตั้งถ่ินฐานมีปัจจัยที่หลากหลายข้ึนอยู่กับความเป็นมา และสภาพของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งตอบสนอง 
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ความต้องการของมนุษย์โดย (Doxiadis C A, 1968) ที่ได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชน โดยแบ่งออก เป็น 5 ด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลอง ได้แก่ 

2.1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนมีฐานะการเงินที่ดีมีผลต่อ
การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ โดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อน จากพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน
ที่มีโครงข่ายล าคลองอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก ข้าว (ณัฐวุฒิ 
รัตนสุนทร, 2561) เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน  
ท าให้เกิดชุมชนตลาดริมคลองเป็นสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนซื้อ ขายสินค้าทางการเกษตร และสินค้า
เพื่อการด ารงชีพ จนมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางชุมชน ท าหน้าที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ระหว่าง
ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรให้แก่เมือง และเป็นตลาดกลางให้กับสินค้าในเมืองไปสู่
ครอบครัวเกษตรกร เมื่อพื้นที่รอบท่าอากาศยานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พื้นที่เกษตรกรรม 
ไปเป็นพื้นที่พักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นรายได้หลักของ
ชุมชนลดลง ชุมชนตลาดริมคลองที่ เป็นสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทางการเกษตร  
และเพื่อการด ารงชีพจึงลดบทบาทลงไปในที่สุด 

2.2) ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยท าให้คนรวมตัวกัน จากคนรวมตัวกันโดยอาศัย
โครงข่ายล าคลอง ท าการเกษตรเกิดเป็นสังคมเกษตรกรรม ที่สมาชิกของสังคมมีลักษณะเป็น  
ญาติพี่น้องกัน ได้เริ่มมีความซับซ้อนข้ึน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พื้นที่เกษตรกรรมไปเป็น
พื้นที่พักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้คนจากนอกพื้นที่อพยพเข้ามาพักอาศัย มาท างานเกิด
การเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม หน่วยการผลิตไม่ใช่ครอบครัวอีกต่อไปแต่กลับเป็นโรงงานหรือ
หน่วยธุรกิจนอกบ้าน ครอบครัวจึงลดความส าคัญลง ความผูกพันร่วมกันของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
นั้น ๆ  การที่คนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนถ่ินน้ัน ถ่ินน้ีเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 

2.3) ปัจจัยทางการบริหารการปกครอง นโยบาย การวางแผน การน านโยบายไป
ปฏิบัติการควบคุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้น  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานของชุมชนริมคลอง 

2.4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี วัสดุก่อสร้างนั้นจะมีการพัฒนาตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยี 
ที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้น มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของชุมชน และแหล่งตั้งถ่ินฐาน 

2.5) ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในอดีต (ประสงค์ 
เอี่ยมอนันต์, 2528) กล่าวไว้ว่า ชุมชนใดที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน 
ย่อมมีระบบสังคมที่มั่นคง สลับซับซ้อน และเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นมากกว่าชุมชนที่ก่อตัว  
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ข้ึนใหม่ วัฒนธรรมจะคลี่คลายให้เห็นวิวัฒนาการทางด้านกินอยู่ แบบแผนการใช้ชีวิตแนวคิด ภาษา  
ความเช่ือในเรื่องราวต่าง ๆ และการแสดงออกด้านสุนทรียศาสตร์ 

จากการศึกษาการตั้ ง ถ่ินฐานมนุษย์ที่ ครอบคลุม ถึง องค์ประกอบพื้ นฐานใน 
การตั้งถ่ินฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน จะเป็นปัจจัยท าให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน เกิดเป็นรูปแบบการตั้งถ่ินฐานตามมา 

3) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2534 อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 
2561) ได้แบ่งรูปแบบของการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ไว้ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้  

3.1) การตั้งถ่ินฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement) การตั้งถ่ินฐานแบบแนวยาว
หรือตามเส้นทางคมนาคม จะปรากฏในบริเวณที่ราบเป็นส่วนใหญ่ โดยยึดเส้นทางคมนาคม  
เป็นแนวหลัก ในการตั้งบ้านเรือนและด้านหลังของที่อยู่อาศัยจะใช้เป็นพื้นที่เกษตรรม บริเวณจุดตัด
หรือทางแยกจะมีการกระจุกตัวของบ้านเรือนที่ใช้เป็นเขตการค้าของชุมชน ส่วนบริเวณที่ไกลออกไป
การตั้งบ้านเรือนจะอยู่ห่างกัน ลักษณะการตั้งถ่ินฐานแบบแนวยาวหรือตามเส้นทางคมนาคม เช่น 
แม่น้ าล าคลอง และถนน เป็นต้น 

(1) แม่น้ า ล าคลอง (River Linear Settlement) การตั้งถ่ินฐานริมฝั่งแม่น้ าล าคลอง
เป็นการเลือกที่ตั้งของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากแหล่งน้ าเป็นต้นก าเนิดของความอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะปลูก และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง แหล่งอารยธรรมส าคัญ
ของโลก ก็ได้พัฒนาการมาจากบริเวณที่ราบลุ่มน้ า ต่าง ๆ เช่น แม่น้ าไทกรีส - ยูเฟรทีส แม่น้ าสินธุ 
แม่น้ าฮวงโห เป็นต้น 

(2) ถนน (Road Linear Settlement) การตั้งถ่ินฐานตามเส้นทางคมนาคมทางบก  
ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ แนวถนนจะเป็นบริเวณที่มีการกระจุกตัวของอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน 
เพราะเป็นเส้นทางที่ให้ความสะดวก และรวดเร็วกว่าเส้นทางน้ า 

3.2) การตั้งถ่ินฐานแบบกระจุกตัว (Cluster Settlement) เป็นการตั้งถ่ินฐานตาม
ปัจจัยธรรมชาติ หรือปัจจัยกายภาพ เช่น จุดตัดของเส้นทางคมนาคม แหล่งแร่ธาตุ ที่ราบลุ่มแม่น้ า  
เป็นต้น ลักษณะการตั้งถ่ินฐานจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ระยะแรกจะเป็นกลุ่มบ้านขนาดเล็ก และขยาย
ใหญ่ข้ึน เป็นหมู่บ้าน ชุมชน การกระจุกตัวของชุมชนจะใช้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตร ส่วนขนาด
ของชุมชนจะข้ึนอยู่กับ ระยะเวลาและการเพิ่มข้ึนของประชากร ที่จะส่งผลให้ศูนย์กลางชุมชน  
เกิดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการค้าและบริการชุมชน ก็จะพัฒนาขยายตัวเป็นเมืองต่อไป 

3.3) การตั้งถ่ินฐานแบบกระจาย (Scatter Settlement) เป็นการตั้งถ่ินฐานบ้านเรือน
อยู่ในพื้นที่เกษตรของตนเอง ที่เป็นยุ้งฉาง คอกสัตว์ โดยบ้านเรือนจะตั้งอยู่ห่าง  ๆ กันตามขนาด 
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ของที่ดินของแต่ละครอบครัว ซึ่งจะมีศูนย์กลางร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน และตลาด ลักษณะการตั้ง  
ถ่ินฐานแบบกระจายนี้ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเกษตรกรที่ อยู่อาศัยในพื้นที่การเกษตร 
ของตน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปกลับระหว่างพื้นที่ท าการเกษตรกับบ้าน จึงมีเวลาในการดูแล
ผลผลิตได้เต็มที่มีเวลาคิดปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือขยายกิจการให้ก้าวหน้า มีการท าการเกษตร  
แบบเข้ม (Intensive Farming) เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงต่อพื้นที่ด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วย 

3.4) การตั้งถ่ินฐานแบบเป็นระเบียบ (Uniform Settlement) เป็นการตั้งถ่ินฐานที่มี 
การวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้การใช้ที่ดินมีความเป็นระเบียบและก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  
ทางเศรษฐกิจตามลักษณะการตั้งถ่ินฐานของพื้นที่  เช่น การตั้ งถ่ินฐานกลางพื้นที่ เกษตรกรรม  
การตั้งถ่ินฐานบริเวณเส้นทางคมนาคม เป็นต้น การจัดระเบียบของการตั้งถ่ินฐานมักจะอยู่ในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการนิคมสร้างตนเอง โครงการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น  

หากพิจารณารูปแบบการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ ตามที่ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2534 อ้างถึงใน 
ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) เสนอไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ในขอบเขตพื้นที่
ศึกษา พบว่า พื้นที่รอบท่าอากาศยานส่วนใหญ่มีรูปแบบลักษณะการตั้งถ่ินฐานแบบยาวไปตามแม่น้ า 
ล าคลองและตามถนน โดยมีการกระจุกตัวอยู่ตามจุดตัดเส้นทางคมนาคม ไม่ว่าล าคลองหรือถนน และ
มีรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน แบบการกระจายตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของท่าอากาศยาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จากแนวคิด  
การตั้งถ่ินฐานมนุษย์สามารถสรุปได้ว่า การตั้งถ่ินฐาน คือ การเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดของ
มนุษย์และมีการรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอด ลักษณะการตั้งถ่ินฐานก็จะแตกต่างกันออกไปตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ส าหรับการตั้งถ่ินฐานในอดีตมนุษย์จะเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มี
ความเหมาะสมโดยไม่มีการวางแผนมาก่อนจึงเป็นการตั้งถ่ินฐานตามอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ล าคลอง การตั้งถ่ินฐานระยะแรกจึงเป็นการตั้งถ่ินฐานตามแนวแม่น้ า ล าคลอง 
ซึ่ งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ สะดวกที่ สุด  ต่อมาเมื่อจ านวนประชากรเพิ่ ม ข้ึนการตั้ง ถ่ินฐาน  
จึงเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยการตั้งถ่ินฐานจนเกิดรูปแบบการตั้งถ่ินฐานตามมา 

 
2.2.2 ภูมิทัศนวั์ฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน (Culture Landscape) 

เมื่อมนุษย์ต้ังถ่ินฐาน และเริ่มเรียนรูส้ภาพแวดล้อม จึงมีการจดัการทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้
ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยอย่างเป็นสุข เมื่อสังคมมีความมั่นคง การด าเนินชีวิต และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น ความเช่ือ ศาสนา สถาปัตยกรรม ศิลปะ การแสดง ฯลฯ จะเกิดกระบวนการ
ผลิตซ้ า จนกลายเป็นรูปแบบและมีการสืบทอดส่งต่อยังคนรุ่นต่อไปกลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด  
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จะเห็นได้ว่า ในระยะเริ่มแรกที่วัฒนธรรมได้ก่อตัวข้ึน จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อพื้นที่ และเมื่อสังคม
มนุษย์มีความเคลื่อนไหวอันเกิดจากการปะทะสังสรรค์กันผ่านการติดต่อกันระหว่างชุมชนและ  
เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้า และเมื่อมาตั้งถ่ินฐานร่วมกันของผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม หรือมี  
การขยายตัวในแต่ละชุมชน แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปอย่างยาวนานก็ท าให้ขอบวงของวัฒนธรรมมา
ซ้อนทับกัน จนเกิดเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมข้ึน (เกรียงไกร เกิดศิริ , 2551) วัฒนธรรมจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นความเจริญ อยู่ที่คนในสังคมมีปัญญาความสามารถค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
แต่ยังซ่อนเร้นอยู่ และประดิษฐ์เสริมสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่า เพื่อรักษาเสถียรภาพและบุคลิกของ
สังคมตนเอาไว้ การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าที่จะท าให้วัฒนธรรมมีเสถียรภาพ เรียกว่าวัฒนธรรม  
มีพลวัต และในการขับเคลื่อนไปนั้นหากไม่มีการสลัดของเก่าที่ไม่สอดคล้องแล้วทิ้งไปเสียบ้าง  
พร้อมกับต่อเติมเสรมิแต่งสิง่ใหม่เข้าไป ก็จะท าให้วัฒนธรรมเกิดอาการล้าและเสื่อมไป จนในที่สุดก็จะ
มีการตัดทิ้ งวัฒนธรรมของตนเสีย แล้วรับเอาวัฒนธรรมอื่นเข้ามาแทนที่ เป็นผลให้สังคมนั้น  
ต้องสูญเสียบุคลิกลักษณะของตนในที่สุด วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีพลวัต มีการปรับตัวให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบรบิทในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งผลของการด าเนินไปของวัฒนธรรมก็คือ มรดกทางวัฒนธรรม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมแบบรูปธรรม หรืออาจเรียกว่ามรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หมายถึง ผลผลิตที่เกิดข้ึน จากการด าเนินไปของวัฒนธรรมที่มองเห็นได้
ชัดเจน จับต้องได้ หรือคงรูปได้ เช่น อาคารบ้านเรือน ชุมชน เมือง  ผลงานศิลปะ เครื่องหัตถกรรม 
และผลผลิตประเภทต่าง ๆ เป็นต้น มรดกทางวัฒนธรรมไม่ได้ถูกจ ากัดเพียงสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น  
แต่ยังมีความหมายครอบคลุมถึง มรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรม เช่น วิถีชีวิต การแสดง ประเพณี 
ดนตรี ภูมิปัญญา เป็นต้น (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551)  

1) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Culture Landscape) มีที่มาจากค า 2 ค ารวมกัน คือ ภูมิทัศน์และ
วัฒนธรรม ซึ่ งส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ภูมิทัศน์ หมายความว่า การรับรู้
สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศที่ปรากฏตามความเป็นจริง และภาพลักษณ์ภายในจิตใจที่รู้สึกได้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2542, อ้างถึงใน (กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549) ในส่วนวัฒนธรรม หมายความว่า สิ่งที่มนุษย์ท าข้ึน สร้างข้ึน 
คิดข้ึน เพื่อใช้ในการด ารงอยู่ สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงาม 
ของสังคมมนุษย์ เป็นประโยชน์ทั้งกายภาพ เช่น การบริโภค การใช้สอย หรือประโยชน์ทางใจ  
เช่น การชมสิ่งที่งดงามเจริญตาเจริญใจ ชนัญ วงษ์วิภาค, 2547, อ้างถึงใน (กระทรวงวัฒนธรรม และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และเกี่ยวข้องทางอ้อมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์
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ของทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
ของแต่ละพื้นที่นั้น จะมีคุณค่าและความส าคัญที่แตกต่างกันไป ที่สามารถสื่อถึง เหตุการณ์ และ
กิจกรรมที่เกดิข้ึนในประวัติศาสตรข์องผูค้นในท้องถ่ินน้ัน ๆ  ได้ ตัวความที่พื้นที่แต่ละแห่งมีภูมิประเทศ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อมนุษย์เข้าไปตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ จึงต้องแสวงหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับ
สภาพพื้นที่นั้น ๆ ด้วยวิธีการที่เฉพาะเจาะจง ผลลัพธ์ที่มนุษย์จัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวจึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ความแตกต่างของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นผลจาก
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชุมชนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เรียกว่าอัตลักษณ์
ที่ไม่เหมือนกัน 

จากการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามแนวคิดของ (เกรียงไกร เกิดศิริ , 2551) ช่วยสร้าง
ความเข้าใจถึงบริบทการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ที่พัฒนาข้ึนมาจากชุมชนหรือหมู่บ้าน 
ขนาดเล็กแล้วขยายตัวมาบรรจบกันกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่และซับซ้อนข้ึน  อีกทั้ งแสดง 
ความเช่ือมต่อของบริบททางประวัติศาสตร์ และมีการพัฒนาการมายาวนาน มีกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ส าหรับพื้นที่ รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีโครงข่ายล าคลอง 
อยู่อย่างหนาแน่น เป็นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า เป็นที่ราบลุ่มต่ า ซึ่งเป็นเหตุให้มีน้ าท่วมใน
ฤดูน้ าหลากทุก ๆ ปี (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551) กล่าวว่า ผู้คนที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในบริเวณเหล่าน้ีจึงต้อง
หาทางออกที่จะอยู่รว่มกับความผนัผวนของธรรมชาติ ด้วยการเรียนรู้และแก้ปัญหาวิธีต่าง ๆ  จนสั่งสม
กลายเป็นภูมิปัญญาเฉพาะท้องถ่ินจ านวนมากมาย ผลลัพธ์ของการด าเนินชีวิต และการจัดการเหล่านี้
เองที่กลายเป็น ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  โดยภูมิทัศน์วัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงต้นก าเนิดและพัฒนาการ
ของสังคมหนึ่ง ๆ ผ่านลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของพื้นที่ ที่มีอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชน 
(กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549) 

2) อัตลักษณ์ชุมชน (Community Identity) ความที่พื้นที่แต่ละแห่งมีภูมิประเทศที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อมนุษย์เข้าไปตั้งถ่ินฐานในพื้นที่  จึงต้องแสวงหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับ
สภาพพื้นที่นั้น ๆ ด้วยวิธีการที่เฉพาะเจาะจง (เกรียงไกร เกิดศิริ , 2551) จะเห็นได้ว่าภูมิลักษณ์ 
แบบต่าง ๆ ของพื้นที่เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส าหรับพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีโครงข่ายล าคลองอยู่  
อย่างหนาแน่น ย่อมส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน การด าเนินชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คนใน  
พื้นที่นั้นด้วย (ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์, 2551 อ้างใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร -
ลาดกระบัง, 2552) กล่าวว่า การที่ชุมชนมีลักษณะพิเศษจ าเพาะในแง่ของผังเมืองจะมีเรื่องของ  
เมืองมาเกี่ยวข้อง  เรื่องของสถาปัตยกรรม บ้านเรือน ตลาด วัดวาอาราม ชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา
ไม่ใช่ของที่มาจากภายนอกชุมชน แต่เป็นการหล่อหลอมจากภายในชุมชน อัตลักษณ์ชุมชน หมายถึง
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การที่ชุมชนมีลักษณะพิเศษจ าเพาะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ลักษณะจ าเพาะทางกายภาพ ลักษณะ
จ าเพาะทางสังคม และลักษณะจ าเพาะทางเศรษฐกิจ 

2.1) ลักษณะพิเศษจ าเพาะทางกายภาพของชุมชน ที่ผู้คนมักใช้ในการสร้างจินตภาพ
ข้ึนในใจระหว่างตนเอง ที่ช่วยจดจ าสภาพแวดล้อม ในทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Lynch, 1960  
อ้างใน ทิพย์สุดา ปทุมานนท์, 2549) กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการ 

(1) เส้นทาง (Path) หมายถึงเส้นทางหลักและรองที่ผู้คนใช้สัญจรไปมาระหว่างเมือง
แต่ละเมืองจะมีโครงข่ายทั้งสายหลัก และสายรอง ซึ่งเส้นทางสัญจรจะมีส่วนส าคัญมากในการสร้าง
จินตภาพของเมือง เนื่องจากที่เราสัญจรผ่านในส่วนต่าง ๆ ของเมือง จะท าให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์
ของเมืองกับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้สัญจรผ่าน 

(2) ย่าน (District) เมืองแต่ละเมืองย่อมประกอบไปด้วยละแวกบ้านหรือย่านต่าง ๆ   
รวมเข้าด้วยกัน โดยลักษณะทางกายภาพ รูปทรงของอาคาร รูปแบบการสัญจร และกิจกรรมของ
พื้นที่ ตลอดจนลักษณะทางสังคมสามารถบ่งบอกความเป็นย่านของเมืองได้ 

(3) แนวขอบ (Edge) เป็นแนวหรือเส้นก าหนดขอบเขตของย่าน โดยย่าน 
บางแห่งจะไม่มีขอบเขตที่แน่นอน  เนื่องจากการขยายตัวของย่านบางย่าน ซึ่งมีการขยายออกจาก
ศูนย์กลางไปทีละน้อยจนผสมผสานเข้ากับย่านอื่น ท าให้ไม่สามารถแบ่งขอบเขตของย่านได้ชัดเจน 

(4) ที่หมายตา (Landmark) เป็นจุดสังเกตที่มีลักษณะเด่นภายในเมืองที่ปรากฏ 
แก่สายตาโดยทั่วไป ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล มักมีขนาดใหญ่หรือสูงเด่นเป็นพิเศษ จะใช้
เป็นจุดอ้างอิงทางสายตา และจุดหมายตาระยะใกล้ เป็นจุดสังเกตที่มีขนาดเล็กและสามารถมองเห็น
ได้ในระยะใกล้  ที่หมายตามักมีกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษที่มีลักษณะเด่นภายใน
ชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ จุดสังเกตระยะไกล มีลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ 
จากระยะไกล  มีลักษณะใหญ่และสูงเด่น และจุดสังเกตระยะใกล้ นอกจากจะใช้การสังเกตที่สามารถ
มองเห็นได้ในระยะใกล้แล้ว ยังสามารถรับรู้ได้จากความหนาแน่นของผู้คนที่มาท ากิจกรรมต่าง ๆ   
ร่วมกัน 

(5) จุดรวม (Node) มีลักษณะเป็นจุดสังเกตประเภทหนึ่ง แต่ต่างกันที่เป็นจุดรวม
ของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดเวลา มีความชัดเจนใน
การเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม หรือเป็นจุดที่มีการหยุดข้ึนของการสัญจรที่ต้องมีการตัดสินใจว่า  
จะไปทางใดต่อไป 
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2.2) ลักษณะพิเศษจ าเพาะทางสังคม เป็นลักษณะพิเศษที่ไม่ได้มาจากภายนอก
ชุมชนแต่เป็นการหล่อหลอมจากภายในชุมชนจนกลายเป็นลักษณะทางสังคมที่มีความเฉพาะตน  
ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก วิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณี กิจกรรม และภูมิปัญญา 

2.3) ลักษณะพิเศษจ าเพาะทางเศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการบริโภค การจ าหน่ายจ่ายแจกที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมกันเป็นเจ้าของมาจากศักยภาพของชุมชน 

 
2.2.3 แนวคิดทฤษฎีเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) 

1) ก าเนิดของเมืองศูนย์กลางการบิน 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการบินที่เกิดข้ึนมากมายไปตามถนนหรือรวมกันเป็นกลุ่ม  
ท าให้เกิดเมืองรูปแบบใหม่ คือ เมืองศูนย์กลางการบิน ซึ่งขยายตัวออกไปประมาณ 30 กิโลเมตรจาก
สนามบิน (Kasada J D, 2000) สนามบินท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อของระบบต่าง ๆ และ
ศูนย์กลางพาณิชย์ของชุมชนเมืองสนามบนิ คล้ายกับหน้าที่ของย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ของมหานคร 
สนามบินบางแห่งก็ได้ท าหน้าที่แลลเดียวกับย่านใจกลางธุรกิจของเมืองใหญ่ ๆ โดยเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบของภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของการจ้างงาน การ
จับจ่ายใช้สอย การประชุมและกิจกรรมนันทนาการด้วย 

ตัวอย่างที่ดีแห่งหนึ่ง ได้แก่ สนามบิน Schiphol ของกรุงอัมสเตอร์ดัม ทางภาคพื้นดิน 
มีการจ้างพนักงานวันละ 56,000 คน ซึ่งมากกว่าจ านวนพลเมือง 50,000 คน ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ยกฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางของมหานครของสหรัฐอเมริกา สนามบิน Schiphol มีทางหลวงพิเศษ 
(Motorway) หลักสองสายเช่ือมตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมและย่านชุมชนอื่น ๆ มีสถานีรถไฟที่ทันสมัยซึ่ง
อยู่ใต้อาคารผู้โดยสาร เช่ือมโยงการเดินทางเข้ากับศูนย์กลางของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เช่ือมไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศเนอเธอร์แลนด์ และภาคตะวันออกของทวีปยุโรป 

อาคารผู้โดยสารของสนามบิน Schiphol ได้รวมลักษณะของศูนย์กลางการค้าสมัยใหม่ 
เข้าไว้ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า และแหล่งบันเทิส าหรับงผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงก่อนที่จะผ่านไปยังด่านศุลกากร มีร้านของนักออกแบบ ร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน ภัตราคาร มุมกาแฟ
แบบชาวดัทช์แท้ ๆ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และซูเปอร์มาเกตช้ันดี ส่วนกลุ่มร้านค้าปลีกแบบที่เรียกว่า  
See Fly Buy อยู่ในพื้นที่ต่อจากพื้นที่ศุลกากร พื้นที่ดังกล่าวจะมีภัตราคารทุกประเภท ธนาคาร  
ศูนย์ธุรกิจ ห้องซาวน่า นวดตัว ตลอดจนที่นอนพักช่ัวคราว จากการออกแบบที่รวมอาคารผู้โดยสาร
และศูนย์การค้าไว้ด้วยกัน สนามบิน Schiphol จึงมีรายได้เพิ่มจากการให้เช่าพื้นที่และการจับจ่าย 
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ใช้สอยของผู้โดยสาร ทั้งยังสามารถดึงดูดผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมให้มาซื้อสินค้าและพักผ่อน 
ในบริเวณที่จัดไว้ส าหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ที่ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ 
ในเมืองไม่เปิดขาย 

2) ตัวอย่างเมืองศูนย์กลางการบิน 

ความเจริญเติบโตของการค้าสนามบินออนแทริโอ ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย  
เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงผลของการมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวก จุดนี้จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลาง
การบิน และเป็นรากฐานของศูนย์โลจิสติกส์หลักที่ตั้งอยู่ประมาณ 64 กิโลเมตรทางตะวันออกของ
เมืองลอสแองเจลสิ สนามบินน้ีอยู่ที่จดุเช่ือมต่อของทางหลวงสายหลักระหว่างรัฐ คือ สาย I – 10 และ  
I – 15 ซึ่งอยู่ในแนวตะวันออก - ตะวันตกและแนวเหนือ - ใต้ ในปี พ.ศ. 2542 – 2543 ได้มีการเพิ่ม
พื้นที่คลังสินค้าและพื้นที่จัดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 25 ล้านตารางฟุตติดกับสนามบินและตามทาง
หลวงระหว่างรัฐสาย I – 10 และ I – 15 ส่วนในปี พ.ศ. 2544 – 2545 ได้มีการเพิ่มข้ึนอีก 25 ล้าน
ตารางฟุต เพื่อรองรับการค้าทางอินเตอร์เน็ตและสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า ซึ่งบางบริษัทต้องการพื้นที่
ใช้สอยถึง 1 ล้านตารางฟุต ความเจริญเติบโตของการบริการขนส่งด่วนที่สนามบินออนแทริโอ 
และพื้นที่โดยรอบเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสนามบินแห่งนี้ ให้ก้าวน าหน้าในด้านโลจิสติกส์และการค้า  
ทางอินเตอร์เน็ตในช่วง พ.ศ. 2544 UPS ซึ่งมีศูนย์ส าหรับชายฝั่งตะวันตกอยู่ที่สนามบินแทริโอ จัดส่ง
พัสดุน้ าหนักกว่า 700 ล้านปอนด์ โดย BAX Global, Emory worldwide และ Airborne Express 
การพัฒนาออนแทริโอให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบิน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่โลจิสติกส์ที่เช่ือมต่อกันหลาย
รูปแบบ ได้เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลให้ “อาณาจักรของพื้นที่ตอนใน” ซึ่งอยู่โดยรอบสนามบิน กลายเป็น
ชุมชนเมืองที่เจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดของอเมริกา ในประเทศบราซิล เมืองศูนย์กลางการบินก าลัง
เกิดข้ึนรอบสนามบินนานาชาติ Viracopos ในเมือง Campinas ซึ่ งตั้ งอยู่  70 กิ โลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ Sao Paulo โดยมีการเกาะกลุ่มกันของอุตสาหกรรมไฮเทค การจัดจ าหน่าย
สินค้าและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Viracopos ก าลังกลายเป็นศูนย์กลางการส่งสินค้าทางอากาศและ
การค้าทางอินเตอร์เน็ตของทวีปอเมริการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรูปแบบของเมืองที่ถูกก าหนดโดย
กิจกรรมทางการบิน อันเป็นผลมาจากการมีกลุ่มโลจิสติกส์และไฮเทคตามทางหลวงสายใหญ่  ๆ ซึ่ง 
แผ่ออกจากสนามบิน เมืองศูนย์กลางการบิน ก าลังเกิดข้ึนในรูปแบบที่ชัดเจนอยู่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติใหม่ ๆ ในทวีปเอเชียเช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ เกาะ Lantau ซึ่งสนามบินนานาชาติแห่ง
ใหม่ของฮ่องกงก าลังฟูมฟักกลุ่มธุรกิจและการค้าให้เติบโตข้ึนในพื้นที่เช่ือมต่อกับสนามบินโดยตรง 
ขณะนี้ก าลังมีการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์ 10 ล้านตารางฟุต ติดกับอาคารผู้โดยสารหลัก ซึ่งเรียกว่า 
Hong Kong SkyCity ประกอบด้วยอาคารส านักงาน ร้านค้าปลีก ศูนย์ธุรกิจ โรงแรมขนาดใหญ่  
ศูนย์บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์แสดงสินค้านานาชาติด้วยงบประมาณ 
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500 ล้านเหรียญ บริษัท วอลท์ ดิสนี่ย์ ได้แถลงว่าจะสร้างสวนสนุกนานาชาติแห่งที่สาม (Hong Kong 
Disneyland) ที่เกาะ Lantau เพื่อใช้ประโยชน์จากสนามบินนานาชาติ รถไฟความเร็วสูง และทาง
ด่วนที่เช่ือมไปยังเกาลูนและฮ่องกง การตัดสินใจเลือกท าเลแห่งนี้ ไม่แตกต่างไปจากการเลือกสร้าง 
Tokyo Disneyland ใกล้สนามบินนานาชาตินาริตะ และยูโรดิสนี่ย์ใกล้สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล ที่
ปารีส ผลกระทบจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงที่เกิดข้ึนต่อชุมชนเมืองโดยรอบ ในที่สุดแล้วจะขยาย
ไปถึงเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยผ่านทางเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากความเร็วสูงและการขนส่ง
สินค้าทางน้ า ซึ่งเช่ือมต่อศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ชายฝั่งทะเลของจีนแผ่นดินใหญ่ 
14 แห่ง เข้ากับสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขนส่งทั้งสี่ระบบ (รถบรรทุก รถไฟ เรือ และ
เครื่องบิน) ของเกาะ Lantau จะได้รับการเช่ือมต่อและการสนับสนุนจากอาคารผู้โดยสารที่ได้
ออกแบบส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้ใช้ประโยชน์ผสมกันระหว่างผู้โดยสารและธุรกิจการค้า ตลอดจน
การสนับสนุนจากศูนย์ธุรกิจและอุทยานโลจิสติกส์ที่อยู่ในสนามบินหรือในบริเวณใกล้เคียง เมืองที่มี
การวางแผนให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบินแห่งหนึ่ง ก าลังได้รับการพัฒนาอยู่ที่ Incheon ของเกาหลี
ใต้ โดยรัฐบาลก าลังสร้าง Winged City ซึ่งจะเปิดตลอด 24 ช่ัวโมงบนเกาะ Yongjong ประมาณ 50 
กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซล สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ ซึ่งเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2544 
จะเป็นหลักยึดส าหรับการขยายตัวของชุมชนเมืองซึ่งประกอบด้วยภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย 
และการท่องเที่ยว หัวใจของเมืองจะเป็น Media Valley ซึ่งจะเป็นเสมือน Silicon Valley ของ
เกาหลี Media Valley ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมไฮเทคของโลก และก าลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างบนพื้นที่ 3.6 ล้านตารางเมตรติดกับสนามบิน ซึ่งจะรวมถึง Techno – park 
ขนาดใหญ่และศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมามี 625 บริษัทแจ้งความจ านง
ว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ Media Valley ในจ านวนนี้มี 49 บริษัทมาจรากประเทศแคนาดา อิสราเอล 
ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา บริษัทที่ปรึกษานานาชาติ Arthur D. Little ท านายไว้
ว่า ภายในปี พ.ศ. 2548 จะมีบริษัทจ านวน 2,000 บริษัท ตั้งอยู่ใน Media Valley ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนเมืองมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจาก Business Korea, พ.ศ. 2543) เมืองใหม่แห่งหนึ่งก าลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ท างานที่ Media Valley และที่ส่วนอื่น ๆ ของ
เมืองศูนย์กลางการบินที่ก าลังเกิดข้ึน ทางด่วนและรถไฟด่วนจะเช่ือมต่อไปยังตัวเมืองโซล และให้ผู้ที่
ท างานที่ Media Valley และผู้พักอาศัยอยู่ที่เมืองใหม่สามารถเข้าไปที่สนามบิน Incheon ได้อย่าง
รวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2548 ท่าอากาศยานจะได้รับแรงเสริมจากท่าเรือน้ าลึกและท่า Teleport ซึ่ง
ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีแผนจผนึกรวมท่าทั้งสามดังกล่าวให้เป็น Triport 
ส าหรับการคมนาคมขนส่ง การจัดจ าหน่ายสินค้า และการจัดการข้อมูลข่าวสารส าหรับศตวรรษที่ 21  



  

 

49 

สนามบิน Changi ของสิงคโปร์ เป็นเมืองสนามบินที่มีสมรรถนะมากที่สุดและมีศิลปะมาก
ที่สุด ที่ก าลังเปลี่ยนไปเป็นเมืองศูนย์กลางการบินเต็มรูปแบบ อาคารผู้โดยสารมีอาเขตซึ่งได้รับการ
ออกแบบด้วยแนวคิดของร้านค้าปลีก ภัตราคาร และศูนย์บันเทิง อาเขตน้ีเปิดตลอด 24 ช่ัวโมง และมี
เลานจ์ ศูนย์ธุรกิจ โรงแรมพักช่ัวคราวส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านศูนย์สุขภาพ การอบซาวน่า และ 
การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ผู้โดยสารที่พกพาคอมพิวเตอร์มาด้วย มีทางด่วนลอยฟ้าสู่กลางเมือง
ได้อย่างสะดวก และรถไฟลอยฟ้าว่ิงตรงจากกลางเมืองมายังอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังมี
อุทยานโลจิสติกส์ทางอากาศอยู่ติดสนามบนิ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพือ่สนับสนุนใหส้ิงคโปรส์ามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเรว็และท าใหผู้้ประกอบธุรกิจ Trird-party logistics (3Pls) สามารถจัดส่งสนิค้า
เฉพาะเจาะจงให้ลูกค้าที่อยู่ห่างไกลด้วยเวลาที่น้อยที่สุด  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546)  

Dr. John D. Kasarda ผู้ที่ เสนอแนวคิด Aerotropolis (Kasada J D, 2000) ด้วยการ
เปลี่ยน “สนามบิน” ให้กลายเป็น “ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ” ซึ่งแนวคิดน้ีได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง
และนิตยสาร Time ยกให้เป็น 1 ใน 10 แนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เป็นโมเดลพัฒนามหา
นครที่มีสนามบินเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบผัง
เมืองและระบบเศรษฐกิจคล้ายกับการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ และกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่
โดยรอบ  
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ภาพท่ี 8 แนวคิดทฤษฎี Aerotropolis 

ที่มา : Dr. John D. Kasarda  https://www.eeco.or.th/ประชาสมัพันธ์/news/“kasarda”-กูรู
ด้าน-aerotropolis-ส่งสัญญาณ-ไทยศูนย์กลางการบินระดบัโลก 

 
หัวใจของโมเดลมหานครการบินนี้ คือการขนส่งคนและสินค้าที่มีมูลค่าสูง (High value 

passengers and goods) ซึ่งท าโดยเครื่องบิน การขนส่งคนในที่นี้หมายรวมถึงทั้งนักธุรกิจและ
นักท่องเที่ยว ซึ่งในอดีตทางหลักเศรษฐศาสตร์ เรารู้จักคุ้นเคยกับค าว่า Economy of Scale และ 
Economy of Scope แต่ในปัจจุบันอีกเรื่องที่ทวีความส าคัญข้ึนอย่างมากคือ เรื่อง Economy of 
Speed ความส าเร็จทางธุรกิจข้ึนอยู่กับความรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ซึ่งความได้เปรียบจากเรื่อง 
ความเร็วนี้ ท าให้การจัดการของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน  นั่นคือสาเหตุว่าท าไมโมเดลนี้ 
ให้ ค ว าม ส า คั ญ กั บ ก าร ขน ส่ ง ท า งอ าก าศ เป็ น ห ลั ก  (ณั ฐพ ร  จ าตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ , 2 561 ) 
Aerotropolis ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ประการส าคัญ ได้แก่  

1) ศูนย์กลางการคมนาคม (logistics hub)  

2) กลุ่มอุตสาหกรรม (industrial clusters) และ  

3) การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัย (urban planning) 

https://www.eeco.or.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/news/%E2%80%9Ckasarda%E2%80%9D-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-aerotropolis-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://www.eeco.or.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/news/%E2%80%9Ckasarda%E2%80%9D-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-aerotropolis-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ศูนย์กลางการคมนาคม ซึ่งมีสนามบินเป็นโครงข่ายหลักที่สามารถเช่ือมกับการคมนาคม 
ในรูปแบบอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ (seamless connectivity) ไม่ ว่าจะเป็นการเช่ือมต่อกับรถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟระหว่างเมือง รถไฟใต้ดิน ถนน และท่าเรือ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อเพิ่ ม  
ความสะดวกสบาย ลดเวลาของการเดินทางของนักธุรกิจให้มากที่สุด ลดเวลาในการขนส่งสินค้าและ
ท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจต่ าลงอีกด้วย 

การสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นอีกองค์ประกอบที่ส าคัญในการท าให้เกิดความร่วมมือ
ทางด้านการวิจัย การเติบโตของห่วงโซ่อุปทาน การขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม   ส าหรับการลด
ค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เขตอุตสาหกรรมอาจจะประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา เขตประกอบ 
การค้าเสรี (Free Trade Zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ซึ่งเป็นจุดหรือศูนย์
รวบรวมสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า รวมไปถึง E-Commerce Park เป็นต้น 
นอกจากนี้การก าหนดเขตเกษตรกรรมที่ เกี่ยวข้องก็ เป็นสิ่ งที่ ส าคัญ  แต่สิ่ ง เหล่านี้จะท าให้ 
มหานครการบินเกิดข้ึนไม่ได้เลย หากไม่สามารถดึงดูดคนที่มีคุณภาพให้มาอยู่รวมกันได้ ดังนั้นการ
พัฒนาย่านที่อยู่อาศัยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ย่านที่อยู่อาศัยนี้เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงครอบคลุมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่ครบวงจร ทั้งสถานศึกษา โรงพยาบาล 
สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว การผลิตบุคลากรก็จะต้องมีความเช่ือมโยงกับ 2 องค์ประกอบ
ก่อนหน้านี้ด้วย 

แนวคิด  Aerotropolis เป็ นแนวคิดหนึ่ งที่ จะ ช่วยส่ งเสริมนโยบาย  Thailand 4.0  
โดยการขับเคลื่อนให้ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย (Eastern Economic Corridor  
: EEC) เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนใหม่ของภูมิภาคนี้เพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่  21 ได้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ประกาศให้สนามบนิและพื้นทีโ่ดยรอบเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ภายใต้แนวคิด “เมืองการบิน (Airport City)” วิสัยทัศน์ดังกล่าวเกิดจากศักยภาพด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งสามารถส่งเสริม
รูปแบบคลัสเตอร์การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงกับสนามบินอู่ตะเภา เพื่อยกระดับการใช้
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ผนวกเข้ากับการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเชิงพาณิชย์ 
ส าหรับการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เราอาจกล่าวได้ว่า EEC หรือประเทศไทยของเรามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นได้อย่างไม่เป็นที่ 2 รองใคร เราอยู่ในท าเลที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
(logistics hub) ช้ันยอด เรามีกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและสั่งสมมานานในพื้นที่ และที่ส าคัญ
ที่สุดเราเป็นประเทศที่ใคร ๆ  ก็อยากมาอยู่ ค าถามคือเราจะสามารถร่วมแรงรว่มใจกนัไปให้ถึงฝั่งฝันได้
หรือไม่ (ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์, 2561) 
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2.2.4 แนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบทา่อากาศยานขนาดใหญ่ (Airport-Oriented 
Development หรือ AOD)    

รัฐบาลโดยคณะกรรมการ EEC ได้ประกาศให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นประตูการบิน
ส าคัญของภาคตะวันออก เป็นสนามบินรองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะศูนย์กลางการบิน
ของประเทศ โดยได้ทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการบิน อาคาร
ผู้โดยสาร และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับการขยายตัวการเดินทางที่จะมีมากขึ้นในอนาคต 

นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้นับว่าสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ของ EEC อย่างไรก็ตาม หากติดตามข่าวสารการวางแผนและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่
ในบริเวณโดยรอบ จะพบว่า รัฐบาลจ าเป็นจะต้องปรับปรุงวิธีคิดในการวางแผนและปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มากกว่าน้ี 

โดยเกณฑ์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้อย่างเร่งด่วน ได้แก่ เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศ
ยานขนาดใหญ่ หรือ Airport-Oriented Development หรือ AOD (ฐาปนา บุณยประวิต, 2559) 
ซึ่งแนวทางส าคัญที่ใช้ในการวางแผนและการออกแบบ ประกอบด้วย 

1) การบูรณาการโครงข่ายคมนาคมและขนส่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง 
(Connectivity) ประกอบด้วย การเช่ือมต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงระหว่างภาค การเช่ือมต่อด้วย
รถไฟฟ้าระหว่างเมือง การเช่ือมต่อโครงข่ายรถบัสหรือระบบขนส่งรองระหว่างย่านและชุมชม และ  
การเช่ือมต่อด้วยโครงข่ายสัญจรสีเขียวเพื่อการเข้าถึงสถานี (Accessibility) 

2) การออกแบบพัฒนาพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจในระยะทีเ่หมาะสมเพื่อรองรบักิจกรรมเศรษฐกิจ
ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่ควบคุมการบินและเป็นศูนย์เศรษฐกิจรองรับการผลิตและการบริการ
สนับสนุนกิจการเดินทางให้แก่ท่าอากาศยาน 

3) การวางแผนและการออกแบบพัฒนาพื้นที่สองข้างทางให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจย่อย 
(Sub-Economic Corridor) โดยก าหนดเขตการพัฒนาเฉพาะในพื้นทีเ่นื้อเมืองและพืน้ที่บริเวณจุดตัด
ส าคัญของระบบขนส่งมวลชน 

4) การออกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มความหนาแน่นประชากรและกิจกรรม
เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน (ในกิจกรรมที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบินและความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน) 
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5) การวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รอบท่าอากาศยานและศูนย์เศรษฐกิจ โดย  
ใช้เกณฑ์ Smart Growth และ Form-Based Codes หมวดการก าหนดสัดส่วนกิจกรรมเศรษฐกิจ
จ าแนกตามบทบาทของพื้นที่พัฒนา AOD (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2559) 

จากแนวคิดทฤษฎี Aerotropolis และเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 
หรือ AOD ข้างต้นเป็นแนวคิดในการวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ที่ให้ความส าคัญทางด้าน
การวางระบบเมือง และระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญ
ที่คล้ายกัน คือ การวางแผนด้านคมนาคม การวางแผนและออกแบบพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนา
ย่านที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดย  AOD จะขยายแนวคิดของ 
Aerotropolis ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติมากขึ้น แต่ทั้งสองแนวคิดยังมิได้พูดถึง
ข้อก าหนดในเขตพื้นที่ควบคุมการบิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มากนักที่จะมาช่วยเติมเต็ม ทั้งสอง
แนวคิดให้ครอบคลุมรอบด้านมากข้ึน ทางผู้วิจัยจึงจะขยายผลการศึกษาในส่วนน้ีเพิ่มเติม 

 
2.2.5 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) 

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองในที่นี้หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทไปสู่ความเป็นเมือง ในกระบวนการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวจึงจะพบ 
ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง ดังนี้ (Sorokin and Zimmerman, 1929) 

1) ด้านอาชีพ (Occupation) ชนบท เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรและครอบครัว 
ที่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนอาชีพอื่น ๆ มีน้อยกว่าอาชีพเกษตรกรรม ส่วนเมืองนั้น ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม การค้าพาณิชยกรรม นักวิชาการ การปกครอง 
และอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรม 

2) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ชนบท เป็นสิ่งแวดล้อมที่ เกิดตามธรรมชาติและ 
มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยตรง ส่วนเมืองนั้น สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขุ้ึน และมีอิทธิพล
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

3) ด้านขนาดของชุมชน (Size of community) ชนบท เป็ นชุมชนของเกษตรกร 
ขนาดเล็ก ๆ  แต่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการประกอบอาชีพ ส่วนเมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดของ
ชุมชนจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง 
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4) ด้านความหนาแน่นของประชากร (Density of population) ชนบท ความหนาแน่น
ของประชากรในชนบทจะต่ ากว่าในเมือง แต่เมืองความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าชนบทและ 
มีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง 

5) ด้านความต่างแบบกันหรือความเป็นแบบเดียวกันของประชากร (Heterogeneity and 
homogeneity of population) ชนบท ประชากรมีความเป็นแบบเดียวกันในลักษณะของเช้ือชาติ
และความรู้สึกทางสังคม แต่เมืองประชากรมีความต่างแบบกันมาก และความเป็นเมืองจะมี
ความสัมพันธ์กับความต่างแบบของประชากร 

6) ด้านความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งช้ันทางสังคม (Social differentiation and 
Stratification) ชนบทมีความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งช้ันทางสังคมน้อย แต่เมืองมีความ
แตกต่างทางสังคมและการแบ่งช้ันทางสังคมมาก 

7) ด้านการเคลื่อนที่ทางสังคม (Social mobility) ชนบท การเปลี่ยนแปลงในด้าน 
ที่อยู่อาศัย อาชีพ และอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงน้อย ส่วนการย้ายถ่ินจะเป็นในลักษณะจากชนบท 
ไปสู่เมือง ส่วนเมืองมีการเคลื่อนที่ทางสังคมมากกว่าชนบทการเคลื่อนที่ทางสังคมจะมีความสัมพันธ์
กับความเป็นเมือง โดยปกติจะมีการย้ายถ่ินจากชนบทเข้ามาอยู่ในเมือง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
คนในเมือง จะมีการอพยพจากเมืองไปสู่ชนบท 

8) ด้านระบบของการกระท าระหว่างกัน (System of interaction) ชนบท มีการติดต่อ
และสื่อสารกันน้อยกว่าคนในเมือง มีการติดต่อและมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ (Primary relation)
ความสัมพันธ์จะเป็นแบบส่วนตัวง่าย ๆ แต่จริงใจ แต่เมืองมีการติดต่อและสื่อสารกันมาก อาณาเขต
ของการกระท าระหว่างกันกว้างมากกว่าในชนบท มีการติดต่อและมีความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ
(Secondary relation) ไม่มีความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์คงอยู่เพียงระยะเวลาสั้ น ๆ รูปแบบ
ความสัมพันธ์มีความซับซ้อน ยุ่ งยาก ผิวเผินและไม่มีแบบ ส่วนชานเมืองนั้น จากปรากฏการณ์ 
ทางสังคมในปัจจุบันจะพบว่า ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมืองท าให้เกิดการอพยพของประชากร  
ในเขตชนบทเข้ามาในเขตเมืองมากข้ึน เมื่อในเขตเมืองมีความหนาแน่นมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเสื่อมโทรมในตัวเมืองมมีากขี้น การขยายตัวของเมืองก็จะเกิดข้ึนตามมา  
ท าให้มีการกระจายตัวของประชากรเมือง ผู้คน หรือการด าเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมือง หรือ  
การขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่การเพิ่มจ านวนประชากร หรือในการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ   
มากข้ึน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2524) เมื่อดูตามความหมายทางวิชาการแล้วมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของความเป็นเมืองไว้ ดังต่อไปนี้ 
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(สถิตย์ นิยมญาติ, 2526) อธิบายว่า ความเป็นเมืองเป็นกระบวนการของ “การกลาย
สภาพ” (A process of becoming) อย่างหนึ่ง กล่าวคือเป็นการเปลี่ยนสภาพจากสภาวะที่ ไร้ 
ความเป็นเมือง ไปสู่สภาวะของความเป็นเมืองหรือไม่ก็เปลี่ยนสภาวะจากการกระจุกที่มีความ
หนาแน่นมาก 

โกล์ด และโคล์บ (Gould & Kobb, 1964) อธิบายว่า ความเป็นเมืองมีหลายความหมาย
ดังนี ้ 

1) ความเป็นเมือง อาจหมายถึงการกระจาย (Diffused) ของอิทธิพลสังคมเมืองไปสู่สังคม
ชนบท ค าว่า “อิทธิพล” ที่ได้กระจายไปนั้นหมายถึง ขนบธรรมเนียมและลักษณะ (Trait) ของเมือง  

2) ความเป็นเมืองหมายถึง ปรากฏการณ์ของลักษณะสังคมเมืองที่เกิดข้ึน หรือลักษณะของ
สังคมเมืองในแง่ประชากร ค านิยามนี้พบเสมอ ๆ ในหนังสือของสังคมวิทยาชนบท กล่าวคือ  
การปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรมในเขตชนบท ได้กลายเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง 

3) นักประชากรศาสตร์ เข้าใจความเป็นเมืองว่า เป็นกระบวนการของประชากรที่มารวมกัน
อยู่อย่างหนาแน่น มีความหมายส าคัญที่ ว่า เป็นกระบวนการหนึ่ งของการเคลื่อนไหวจากที่ไม่ใช่ 
สังคมเมืองไปเพื่อให้ดึงความสมบูรณ์ของลักษณะเมืองของประชาชนที่มารวมอยู่อย่างหนาแน่น 

4) ความเป็นเมือง เป็นกระบวนการของการรวมตัวอยู่อย่างหนาแน่นของประชากรซึ่ งใน
อัตราของประชากรในเมือง ต่อประชากรทั้งหมดที่เพิ่มขึน้ 

พาเลน (Palen, 1987) อธิบายว่า ความเป็นเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนประชากรของประเทศที่อาศัยอยู่นเขตเมือง อันเป็นผลมาจากการที่ประชาชนเคลื่อนย้าย 
ถ่ินฐานเข้าสุ่เมืองหรือไปตั้งถ่ินฐานอยู่กันอย่างหนาแน่นบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรืออาจกล่าวอีกนัย
หนึง่ว่าเป็นขบวนการซึ่งชนบทเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเมืองนั่นเอง 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ความเป็นเมืองเป็นกระบวนการทางนิเวศวิทยารูปแบบหนึ่งที่มีรูปแบบ
การใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองแตกต่างกันออกไป ในการอธิบายถึงขบวนการพัฒนาสุ่ 
ความเป็นเมืองนั้นมีทฤษฎีหลัก อยู่ 4 ทฤษฏี คือ  

1) ทฤษฎีรูปดาว (Star theory) ริชาร์ด เอ็ม  ฮูลด์  (Richard M. Huld) อ ธิบายว่า 
การขยายตัวของเมืองนั้นเกิดมาจากบริเวณศูนย์กลางของเมืองที่ เป็นรวมของเส้นทางคมนาคม 
สายหลักของเมือง อิทธิพลของเส้นทางคมนาคม จะมีผลท าให้เมืองขยายตัวออกไปตามเส้นทาง
รถยนต ์รถใต้ดิน และรถไฟ ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงกับ
เส้นทางคมนาคมดังกล่าว ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้สะดวก ต่อมาภายในเมืองได้มีการพัฒนา
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เส้นทางคมนาคมดีข้ึน ประชาชนภายในเมืองนิยมใช้รถยนต์กันมากข้ึน พื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างเส้นทาง
คมนาคมก็จะมีประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่กันหนาแน่นมากข้ึน พื้นที่ว่างดังกล่าวก็เช่ือมต่อกันเป็น 
พื้นที่เดียวกัน 

2) ทฤษฎีวงแหวน (Concentric zone theory) เออร์เนสต์ ดับบิว. บูร์เกสส์ (Ernest 
W.Burgess) อธิบายว่า การขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะเป็นรูปแบบวงแหวน เป็นรัศมีวงกลม
ต่อเนือ่งจากเขตศูนย์กลาง และแบ่งพื้นที่ของเมืองออกเป็น 5 เขต ดังนี้ 

เขตที่ 1 เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ (The Central Business District: C.B.D.) ประกอบด้วย
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ธนาคาร และส านักงานทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
กฎหมาย เป็นต้น เป็นเขตที่มีคนหนาแน่นเวลากลางวันเพื่อท าธุรกิจ และงานตามหน่วยงานต่าง ๆ    
มีคนจ านวนน้อยที่ตัง้บ้านเรือนอยู่อย่างถาวร เพราะส่วนใหญ่จะเดินทางไปพักอาศัยอยู่ที่เขตรอบนอก 

เขตที่ 2 เป็นเขตศูนย์กลางการขนส่ง (The zone in transition) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า
เป็นเขตขายส่งและอุตสาหกรรมเบา (Wholesale and light manufacturing zone) รวมทั้งเป็น
ย่าน โรงงานอุตสาหกรรมเก่ า  ๆ  เป็ น เขตที่ มีปัญ หาสั งคมจ านวนมาก  เช่น  มี อัตราของ 
การก่ออาชญากรรมสูงเป็นบริเวณของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า ที่อพยพมาจากชนบทพัก
อาศัยอยู่ในบ้านราคาถูก และทรุดโทรมใกล้  ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปท างาน แต่เมื่อคนกลุ่มนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน ก็จะย้ายออกไปอยู่ในที่แห่งใหม่ 
กรรมสิทธ์ิในการครอบครองที่ดินในเขตนี้จะเป็นของชนช้ันสูงที่ด าเนินกิจการในลักษณะของการให้
ผู้อื่นเช่า ผู้พักอาศัยในเขตน้ีมีจ านวนน้อยที่มีุที่ดินเป็นของตนเอง 

เขตทีุ่  3 เป็นเขตที่อยู่อาศัยของกรรมกรและผู้ ใช้แรงงาน (The zone of working 
mens’homes) ที่ย้ายออกมาจากเขตศูนย์กลางการขนส่ง สภาพที่อยู่อาศัยของคนในเขตนี้มีสภาพ
ดีกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเขตศูนย์กลางการขนส่ง บ้านเรือนจะปลูกอยู่ในระยะห่างกันไม่ชิดติดกัน
เหมือนกับสลัม และเมื่อครอบครัวใดมีฐานะดีข้ึน ก็จะย้ายออกไปอยู่ในเขตชนช้ันกลางต่อไป  

เขตที่ 4 เป็นเขตชนช้ันกลาง (The middle class zone) มีที่พักอาศัยประเภทห้องชุด
โรงแรม บ้านเดี่ยวส าหรับครอบครัวเดี่ยว ผู้อาศัยอยู่ในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นชนช้ันกลาง เจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ พ่อค้า และรวมถึงชนช้ันผู้บริหารระดับกลาง 

เขตที่  5 เป็นเขตที่พักอาศัยชานเมือง (The commuters’ zone) มีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวก ในการเดินทางเข้าไปท างานหรือประกอบธุรกิจในเมือง เขตน้ีจะมีทั้งชนช้ันกลางค่อนข้างสูง 
และชนช้ันสูงที่เดินทางด้วยรถประจ าทางและรถส่วนตัวเข้าไปท างานในเมืองและกลับออกมาพักอาศัย
ในเขตน้ี 
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3) ทฤษฎีเสี้ยววงกลม (Sector theory) โฮเมอร์ ฮอยต์ (Homer Hoyt) อธิบายว่า รูปแบบ
ของการขยายตัวของเมืองจะเหมือนกับเสี้ยววงกลมหรือรูปขนมพาย (Pie-shaped) และในแต่ละเมอืง
จะพบว่า การขยายตัวของเมืองออกไปยังพื้นที่ด้านนอกจะเป็นรูปเสี้ยววงกลมหนึ่งเสี้ยววงกลมหรือ
มากกว่าหนึ่งเสี้ยววงกลม และการขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะดังนี้ 

- การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ เช่ือมไปยัง
ศูนย์กลางทางการค้าและที่อยู่อาศัยบริเวณอื่น ๆ 

- การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามพื้นที่สงู และแม่น้ า ล าคลอง ในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรม 

- การขยายตัวของเมืองจะขยายออกไปตามที่อยู่อาศัยของชุมชนช้ันสูงของสังคม
ห้องพักอาศัยราคาสูง มักจะเกิดข้ึนบริเวณย่านธุรกิจใกล้ ๆ กับเขตที่อยู่อาศัยเก่า 

- เขตที่อยู่อาศัยค่าเช่าราคาสูง จะตั้งอยู่ติดกับเขตที่อยู่อาศัยค่าเช่าราคาปานกลาง 

4) ทฤษฎีหลายจุดศูนย์กลาง (Multiple-nuclei theory) แฮร์รีส และอัลล์แมน (Harris 
&Ullman, 1945) อธิบายว่า การขยายตัวของเมืองเกิดมาจากหลายจุดศูนย์กลางไม่ได้เกิดมาจาก
ศูนย์กลางที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว เพราะในยุคปัจจุบันเมืองอุตสาหกรรมมีการพัฒนาศูนย์กลาง  
ด้านธุรกิจ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม และศูนย์กลางด้านที่อยู่อาศัย เกิดข้ึนจากหลายแห่งแฮร์รีส 
และอัลล์แมน ได้เสนอแนวความคิดการขยายตัวของเมืองว่าเกิดจากหลายจุดศูนย์กลาง มี 4 ประการ 
ดังนี ้

- ธุรกิจแต่ละประเภทมีความต้องการใช้ทรัพยากรและสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่ต้องการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนกัน 
จะมารวมตัวอยู่บริเวณที่มีทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ใช้เหมือนกัน เช่น 
เขตค้าปลีกจะตั้งอยู่ในท าเลที่ลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้ง่าย และ
สะดวกจากทุกทิศทางของเมือง เขตเมืองท่าจะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าหรือทะเล 
เขตอุตสาหกรรมหนักเป็นเขตที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ติดกับเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง เช่น แม่น้ า ทะเล ถนนหรือใกล้กับเส้นทางรถไฟ เพื่อสะดวกในการขนส่ง  
เป็นต้น 

- ธุรกิจที่เหมือนกันมักจะมีการรวมตัวอยู่บริเวณเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน 
เชิงการค้าจากการเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น ตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์ จะไปรวมกลุ่มเปน็ย่านขายรถยนต์ ท าให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทยีบคุณสมบตัิ 
และราคากับผู้ค้ารายอื่น ๆ ได้ง่าย 
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- การใช้ทีุ่ดินของธุรกิจที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน และไม่สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้ เช่น พื้ นที่ ส าหรับอยู่อาศัย ไม่สามารถอยู่ ในบริเวณเดียวกับ 
เขตอุตสาหกรรม เพราะพื้นที่ส าหรับอยู่อาศัยต้องการความสงบ มีการขนส่งที่ดีและ
ไม่มีปัญหามลภาวะ แต่เขตอุตสาหกรรมเป็นเขตที่ มีเสียงดัง มีการขนส่งและ 
ใช้ยานพาหนะทั้งวัน และมีปัญหามลภาวะ 

- บริเวณที่มีราคาที่ดินสูงมากเป็นอุปสรรคท าให้ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถเข้าไป 
ท าธุรกิจได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่ ดินในราคาแพง ท าให้ไม่ คุ้มกับ 
การลงทุนและผลก าไรที่ได้รับ นักลงทุนจึงต้องหาท าเลที่ตัง้แหล่งใหม่ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ ที่จะด าเนินการ 

ชุมชนหรือเมือง (City) คือการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนหลกั (ครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน) หรอื
สมาคมที่มีจุดประสงค์ร่วม กลุ่มเหล่านี้ เกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองใน 
เขตแดนจ ากัดของกลุ่ม ลักษณะทางกายภาพที่จ าเป็นต่อการคงอยู่ของชุมชนคือ ต้องมีสถานที่ตั้งมั่น 
ที่อยู่อาศัยคงทนและที่รวมตัว แลกเปลี่ยน กักเก็บ ถาวร ลักษณะทางสังคมที่จ าเป็นต่อการคงอยู่ของ
ชุมชน คือ มีการแบ่งฝ่ายงาน ที่ท าหน้าที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ชุมชนในความหมาย
สมบูรณ์ต้องมี ระบบเช่ือมโยงทางภูมิศาสตร์ องค์กรทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติแบบระบบสถาบัน
สถานที่ส าหรับกิจกรรมสงัคม และสัญลักษณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชุมชนจะต้องให้ความสนใจ
ต่อการปฏิบัติการและพัฒนาจุดประสงค์หลักของชุมชน ผ่านความขัดแย้งและความร่วมมือกรณีและ 
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุด  

 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

(พงษ์วรรณ ศุขโภคา, 2552) ได้ศึกษาผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่มีต่อ 
วิถีชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษาต าบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาผลกระทบ 
จากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ  ที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการที่อาศัย 
อยู่บริเวณโดยรอบสนามบินในต าบลราชาเทวะ ในด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านการท ามาหากิน 
และ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือประชาชนใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 3 และ  
หมู่ 10 ในเขตต าบลราชาเทวะ ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ 
มากกว่าพื้นที่อื่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจัดจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์วิจัยและการเช่ือมโยงข้อมูล 
ระหว่างสาเหตุจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ  กับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
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ของประชาชน  ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของประชาชนในทางที่แย่ลงในทุกด้าน กล่าวคือ ในด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในระยะการ
เริ่มก่อสร้างประชาชนมีความยากล าบากในการสัญจรเดินทาง เพราะพื้นที่ถูกปิดกั้นเพื่อการก่อสร้าง 
เมื่อเปิดใช้สนามบินเสียงข้ึนลงของเครื่องบินก่อความรบกวนต่อการนอนหลับ การพักผ่อน การเรียน
ของนักเรียน ในด้านการท ามาหากิน ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเดิม มีรายได้ลดลง เพราะ
ได้รับค่าตอบแทนการย้ายออกน้อย ที่ท าหากินจึงน้อย ในด้านชีวิตความเป็นอยู่  ไม่สะดวกสบาย
เหมือนเดิม เพราะที่อยู่อาศัยคับแคบ แออัดกว่าเดิม อาหาร การกิน ตามธรรมชาติ มีน้อยลง เพราะ
แหล่งอาหารตามธรรมชาติเดิมถูกน าไปสร้างสนามบิน น้ ากินน้ าใช้ในแหล่งน้ าธรรมชาติใช้ไม่ได้ 
เนื่องจากขาดแหล่งน้ าน้อยลง และ มีการปนเปื้อนจากละอองน้ ามัน และละอองน้ ามันที่ฟุ้งกระจาย 
ในอากาศอาจส่งผลต่อสุขภาพ ส่วนด้าน การใช้ภูมิปัญญาเดิมในการด ารงชีวิต การประพฤติปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อุดมคติ ความคิด ความเช่ือเดิม และ ศาสนาที่นับถือไม่มี
การเปลี่ยนแปลง 

(อานิสงส์ อธิโรจนพิทักษ์, 2552) ได้ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเดินอากาศ : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสมุย เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานให้ประสานกับข้อก าหนดด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณโดยรอบ น าไปสู่  
การเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมในเขตปลอดภัยการเดินอากาศบริเวณ 
ท่าอากาศยานสมุย วิธีด าเนินการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาพัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อให้ทราบแนวโน้มการขยายตัวของเมือง และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อ 
ความปลอดภัยทางการบิน รวมทั้งผลกระทบของการบินที่มีต่อชุมชน และน ามาเสนอแนะแนว
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปลอดภัยการเดินอากาศได้อย่างเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าเกิดการ
ขยายตัวของการใช้พื้นที่และกิจกรรมแบบเมืองเข้าไปยังบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศและ  
มีแนวโน้มในอนาคตจะเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงเสนอ
แนวทางโดยการควบคุมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารอย่างมีประสิทธิภาพมีการก าหนด
มาตรการในการลดและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและคุณภาพอากาศ รวมทั้ ง 
ใช้แนวทางด้านผังเมืองเพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ 

(วีระพล แก้วอินทร์, 2553) ได้ศึกษาการหาพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตราย 
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  
เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจัยคือศึกษาภายใต้หลักหลักเกณฑ์การคัดเลือก



  

 

60 

ที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสียก าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ 1) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน ้าช้ันที่ 1 
และช้ันที่ 2  2) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่เขตอนุรักษ์ ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์
ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ  3) อยู่ห่างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร จากแนวเขตชุมชน 4) อยู่ห่าง 
จากแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 700 เมตร 5) ระดับน ้าใต้ดิน (ฤดูฝน) อยู่ลึกกว่า 2 
เมตร 6) อยู่ห่างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร จากแนวเขตที่ดินของโบราณสถาน 7) ห่างจากถนนสายหลกั
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร 8) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
9) ลักษณะของดินเป็นดินลูกรัง 10) สมรรถนะของดินไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกหรือมีความ 
อุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 11) อยู่ห่างจากบ่อน ้าบาดาล ไม่น้อยกว่า 700 เมตร นอกจากนี้ผู้วิจัย 
ยังก าหนด ปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่เหมะสมได้แก่ 1) ไม่อยู่ในต าแหน่งของรอยเลื่อน 2) 
ไม่อยู่ในพื้นที่ เสี่ยงจากภาวะน ้าท่วม 3) ความชันของพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 3 รวมปัจจัยที่น ามาใช้
วิเคราะห์ทั้งหมด 14 ปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า ไม่พบพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตราย
ในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อใช้ปัจจัยทั้ง 14 ปัจจัย เมื่อลดปัจจัยความชันของพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 3 
พบพื้นที่เหมาะสมจ านวน 5.21 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของพื้นที่
ทั้ งห มด  โดยพบพื้ นที่ เห ม าะสมอยู่ ใน เขต  2  จั งห วัด  ได้ แก่  จั งห วัดสุ ราษฎร์ ธานี แล ะ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ชูเกียรติ สลักค า, 2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
เพื่อการเลือกที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือก 
ที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อศักยภาพพื้นที่เมืองในการเป็นที่อยู่อาศัยในแบบจ าลอง 2 แบบ คือ แบบจ าลอง 
ที่ใช้ปัจจัยเชิงปริมาณและแบบจ าลองทีเ่พิ่มปัจจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ในระบบ Geographic 
Information System (GIS) ในการวิเคราะห์เลือกพื้นที่ ศึกษารอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
สายสีเขียวในรัศมี  1,095 เมตร เพื่อใช้ในแบบจ าลองทั้งสองได้เป็นพื้นที่รอบสถานีอนุสาวรีย์ 
ชัยสมรภูมิและสถานีพร้อมพงษ์ โดยใช้หลักการเลือกตามแนวคิด Transit Orient Development 
ข้อมูลปัจจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสองพื้นที่รอบสถานีถูกน ามาวิเคราะห์ในระบบ GIS 
ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามลักษณะ คือ ข้อมูลการวิเคราะห์ระยะใกล้เคียง การวิเคราะห์เชิงซ้อนทับ  
การวิเคราะห์เชิงพีชคณิต แผนที่ และการวิเคราะห์ค่าระหว่าง (Interpolation) การค านวณศักยภาพ
พื้นที่แต่ละปัจจัยถูกให้ค่าระดับคะแนน และค่าน้ าหนักความส าคัญแล้วน าค่าคะแนนมารวมกันเป็น  
ค่าศักยภาพของพื้นที่การเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิงคุณภาพให้ผลการวิเคราะห์ที่มี
รายละเอียดเชิงพื้นที่ที่ชัดเจนกว่า และผลต่างของค่าศักยภาพของแบบจ าลองทั้งสองที่เป็นลบ  
จะเกาะกลุ่มใกล้สถานีซึ่งหมายถึงปัจจัยเชิงคุณภาพมีผลปรับค่าศักยภาพลดลง และผลต่างที่เป็นบวก
ซึ่งเป็นผลของปัจจัยเชิงคุณภาพที่ท าให้ค่าศักยภาพเพิ่มข้ึนจากแบบจ าลองที่ใช้เฉพาะปัจจัยเชิง
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ปริมาณอย่างเดียว และพื้นที่เกาะกลุ่มใกล้สถานีมีค่าศักยภาพลดลง  โดยแสดงผลต่างของค่าศักยภาพ
ของแบบจ าลองทั้งสองที่เป็นลบ และพื้นที่บริเวณถนนบางสายและพื้นที่ที่อยู่ห่างจากสถานีประมาณ 
400 เมตรมีค่าศักยภาพเพิ่มข้ึน โดยมีผลต่างที่เป็นบวก 

(ป วีณา เปรมเจริญ , 2554) ได้ ศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ศึกษาการใช้ที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 และสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยการประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลการส ารวจและข้อมูลแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ที่ดินในภูมิประเทศ น าเสนอผลในรูป
ของแผนที่  ตารางแสดงผลรวมและค่าร้อยละ ประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่าการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2554 ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจ าแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ โดยพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของพื้นที่ศึกษา (20.268 ตารางกิโลเมตร)  
มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และการบริการ กระจายตัว 
ไปตามพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และเส้นทางคมนาคมขนส่ ง โดยเฉพาะตามแนว
เส้นทางคมนาคมสายหลักที่มีลักษณะการใช้ที่ดินหนาแน่นและกระจุกตัวอยู่บริเวณสี่แยกถนน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่  
เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลกูสรา้ง โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงพาณิชย์และ
ที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างเส้นทางคมนาคมสายหลัก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสียง รบกวน 
ทัศนียภาพ และการกระท าที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมือง ควรวางผังเมืองตาม
ลักษณะการกระจายตัวของเส้นทางคมนาคม สายหลักและสายรองตามล า ดับ ก าหนดพื้นที่ 
การเจริญเติบโตของเมือง และก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับชุมชน
และสภาพแวดล้อม โดยมีประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริเวณที่ตน  
อยู่อาศัยตามหลักการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

(ชัยพล  กี รติ กสิ กร , 2557 ) ได้ ศึกษาการจ าลองเชิงพื้ นที่ รูปแบบการขยายตั ว 
ของชุมชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาด้วยข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์การศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาการทางด้านการรับรู้จากระยะไกล , วิธีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงพื้นที่แบบ Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) และ
แบบจ าลองการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง Land Transformation Model (LTM) ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวิเคราะห์และจ าลองรูปแบบการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง
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ภายในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระบวนการศึกษาความสัมพันธ์อ้างอิงข้อมูล
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี โดยรูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมือง 
ในอดีตที่ ได้จากการจ าลองแบบด้วย LTM จะถูกน าไปสร้างค่าเทียบวัดด้วยการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเมืองต่างช่วงเวลา ในขณะเดียวกัน  
ก็ท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อรูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมือง เช่น ทางหลวง
แผ่นดิน ถนนสายหลัก พื้นที่เมืองเดิม หรือศูนย์กลางหมู่บ้าน ด้วยวิธีการของ ESDA เพื่อก าหนดระดับ
ความส าคัญระหว่างตัวแปร และในท้ายที่สุดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งอยู่ในรูปแบบตารางกริด พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ในเชิงรูปแบบและ
ปริมาณของการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินคาดการณ์ 
ในปี พ.ศ. 2557  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถนนคอนกรีต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขยายตัว
ของชุมชนเมืองมากที่สุด ในขณะที่พื้นที่ปลูกพืชผัก พบว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินมีสัดส่วน 
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มากที่สุด อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบปัญหาเรื่องความถูกต้อง 
ในการคาดการณ์รูปแบบการขยายตัว จากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งพบว่ามีความ
ถูกต้องในระดับปานกลาง (40 %) ภายใต้ความแยกชัดของตารางกริดขนาด 25 x 25 เมตร  
จากการประยุกต์ใช้ LTM แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองมีความสามารถในการวางแผนจัดการชุมชน 
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรให้ความสนใจในเรื่องของค่าความถูกต้องและการคัดเลือกปัจจัยที่ใช้ใน  
การจ าลองแบบ ทั้งนี้เพื่อให้แบบจ าลองมีความเป็นไปได้ในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

(ณัฐวุฒิ รัตนสุนทร, 2561) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่โล่งว่างส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน 
เพื่อการด ารงอยู่ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเก่าริมคลอง รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศึกษาเฉพาะ
กรณี ชุมชนตลาดเก่าบางพลีริมคลองส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาการตั้งถ่ินฐานชุมชนเก่า
ริมคลอง รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่รอบท่าอากาศยาน  ศึกษาบทบาทความสัมพันธ์
ของอัตลักษณ์ชุมชนตลาดเก่าบางพลี ริมคลองส าโรง  กับสภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์ 
พื้นที่โล่งว่าง ภายในชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง และแนวทาง
การใช้ประโยชน์พื้นที่โล่งว่างสง่เสรมิอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อชุมชนเก่าริมคลองจะคงรักษาอัตลักษณ์และ
สามารถอยู่ร่วมกับการพัฒนาเมืองได้ต่อไป ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเดิมจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชน ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้านจัดสรร 
และพื้นที่อุตสาหกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานชุมชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เกิดจากการบริหารการปกครองจากนโยบายของรัฐ  และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นตัวก าหนดทิศทาง มีเทคโนโลยีเป็นตัวเร่ง เพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
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โดยอาศัยสังคม และวัฒนธรรมยึดเหนี่ยวให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึน 
โดยเฉพาะจากการพัฒนาท่าอากาศยาน จากการสัมภาษณ์ และสอบถามประชาชนในพื้นที่ศึกษา
พบว่า พื้นที่ริมคลองใช้ประโยชน์มากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถาม และมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
ผลมาจากความต้องการพื้นที่ ค้าขาย ทั้งนี้แนวทางการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างส่งเสริมอัตลักษณ์ 
ชุมชนเก่าริมคลอง พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นโล่งว่าง 
ริมคลอง โดยใช้อ านาจ โครงสร้างหน้าที่ และกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพจัดท าแผนท้องถ่ิน
ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางโดยรวมร่วมกัน 

(ปิยะชัย ถ่ินไทยงาม, 2557) ได้ศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก มีการใช้แผนที่เพื่ออธิบายถึงบริเวณที่มีความหนาแน่นของการเกิด 
เหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจ 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันการเกิดอาชญากรรมข้ึนได้  โดยจะแสดงใน
ลักษณะของบริเวณพื้นที่ที่มีการเกิดอาชญากรรมที่สูงหรือเกิดข้ึนบ่อย และใช้วิธีการคาดประมาณ
ความหนาแน่นเชิงพื้นที่แบบเคอร์เนล  (Kernel Density Estimation) อันเป็นวิธีการหนึ่งที่ มี
ประสิทธิภาพในการประมาณความหนาแน่นของการเกิดอาชญากรรม เพื่อทาการหาบริเวณที่เกิดเหตุ
อาชญากรรมเป็นจานวนมาก (Hotspot) โดยได้ใช้ข้อมูลอาชญากรรมในปี  พ.ศ.2558 ที่ เกิดข้ึน 
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าการเกิดอาชญากรรม  
ที่เกี่ยวกับทรัพย์เกิดข้ึนเป็นจานวนมากในตาบลในเมือง และตาบลท่าโพธ์ิ สาเหตุเนื่องมาจากต าบล 
ในเมือง และต าบลท่าโพธ์ิมีความหนาแน่นของประชากรสูง  โดยเฉพาะต าบลในเมืองที่ เป็นย่าน 
ใจกลางเมือง และในส่วนของต าบลท่าโพธ์ิที่มีการเกิดการอาชญากรรมในบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย 
ส่วนใหญ่จะเป็นหอพัก ที่มีนิสิต นักศึกษาได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ และยังมีผู้คนโยกย้ายเข้ามาหางาน
ท าและประกอบอาชีพต่าง ๆ มากมาย จึงท าให้ทั้งสองต าบลนี้มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย์ 

(ทรงยศ อยู่สุข และคณะ, 2558) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชและความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน  
ซึ่งการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้ามักส่งผลกระทบต่อบริบทของพื้นที่โดยรอบ การวางแผนการใช้ที่ดิน 
เพื่อช้ีน าการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทส าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและประชากรบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช และศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิด
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-oriented development-TOD) วิธีการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการส ารวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพพื้นที่ การสังเกตุ การสัมภาษณ์ และ
จัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
เชิงกายภาพจากภาพถ่ายระยะไกล และข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประชากร และ
การประเมินความสอดคล้องกับปัจจัยหลักในการพัฒนาพื้นที่ โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน  
ผลการศึกษาแสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มอทิธิพลของการพฒันาสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานี โดยพบว่ามีการเพิ่มข้ึนของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท  
ที่อยู่ อาศัยและพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ในสัดส่วนที่สูงข้ึน มีอัตราการเพิ่มข้ึนของอาคารที่พักอาศัย
เฉลี่ย 5.13 %ต่อปี อาคารที่อยู่อาศัยรวมมีอัตราการเพิ่มข้ึนสูงสุดเฉลี่ย 10.67% ต่อปี รองลงมาคือ
บ้านแถวเพิ่มข้ึนปีละ 0.9 % ส่วนอาคารประเภทอื่นมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะอาคารประเภทตึกแถว
มีอัตราลดลงร้อยละ 0.62 ต่อปี ในขณะที่พื้นที่พาณิชยกรรมในลักษณะของห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้ามีสัดส่วนสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.36 การวิเคราะห์
รูปแบบการใช้ที่ดินพบว่ายังมีความแตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาตามแนวคิด  TOD โดยมีความ
หนาแน่นอาคารที่อยู่อาศัย 14.88 ต่อไร่ การผสมผสานการใช้ที่ดินยังไม่เพียงพอที่กระตุ้นให้เกิ ด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเดินและการใช้ชีวิตประจ าวันที่มีความสะดวกครอบคลุมทั้งพื้นที่  
สัดส่วนของร้านค้าปลีกมีเพียง 1.25% และขาดพื้นที่สีเขียวและที่โล่งที่เป็นพื้นที่สาธารณะ 

(นิชา ตันติเวสส, 2553) ได้ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพในการออกแบบชุมชนเมือง
อุตสาหกรรมเพื่ อส่ งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  : กรณี ศึกษา สวนอุตสาหกรรม  
เครือสหพัฒนพิบลู จ ากัด ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนลักษณะกายภาพต่าง ๆ ของพื้นที่ชุมชน
อยู่อาศัยทั้ง 14 แห่ง ภายในพื้นที่ ศึกษาได้แก่  ขนาดชุมชน ระยะห่างจากแหล่งมลพิษ รวมถึง
ระยะทาง และความต่อเนื่องในการเดินทาง เมืองอุตสาหกรรม รวมถึง ผลกระทบที่ตามมาทางสังคม
โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบริเวณ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ฯ ศรีราชา ซึ่ง เป็นกลุ่มธุรกิจที่ด าเนิน
กิจการควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยส่วนวิธีการวิจัย จะท าการวัดค่าผลการวิจัย
ช้ีให้เห็นว่า ลักษณะกายภาพที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระยะเดินทางระหว่างศูนย์กลางสู่จุดเช่ือมต่อภายใน
ชุมชนอยู่อาศัย และ ระยะเดินทางสู่สวนพระพรหมซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งหนึ่งภายในสวน
อุตสาหกรรมนั้น มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพอากาศ ในขณะที่ลักษณะกายภาพเหล่านั้น เป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่ส่งเสริม ความพึงพอใจของประชาชนต่อพื้นที่ภายในชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ทั้งนี้
พื้นที่สาธารณะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่พาณิชยกรรมนั้น จะส่งผลต่อความถ่ีในการเข้ามาใช้พื้นที่  และ
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อพื้นที่สาธารณะที่ เพิ่มข้ึน ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้  สามารถน ามาเป็น
ข้อเสนอแนะในการออกแบบวางผังชุมชนเมืองอุตสาหกรรม โดยเน้นการออกแบบพื้นที่เปิดโล่ง
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สาธารณะภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงสะดวก ทั้งจากพื้นที่ย่านพาณิชยกรรม และ
ชุมชนอยู่อาศัย และส่งเสริมการสร้างระบบการสัญจรที่เช่ือมโยงพื้นที่ทั้งสาม 

(มานัส ศรีวณิช , 2559) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ ศักยภาพด้านกายภาพทางพื้นที่ เพื่อ 
การวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนเช่ือมต่อกับชุมชนมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ร่วมกับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจภายใต้หลายปัจจัยเชิงพืน้ที่ (Spatial Multi-Criteria Decision Making Analysis: SMCDA) 
ในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยด้านกายภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ประเมินหาพื้นที่  
ที่มีศักยภาพด้านกายภาพที่ เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการซ้ อนทับข้อมูลที่ เรียกว่า Grid-based 
Overlay Analysis เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟชานเมือง
เช่ือมต่อกับชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ซึ่งเทคนิคนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย  
ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาการผังเมือง  
ในบทความนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหลาย ๆ หน่วยงานในประเทศไทย และ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม ArcView Model Builder ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย าในการวิเคราะห์
การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ ส าหรับเนื้อหาที่ได้ตัดตอนมาในบทความนี้เป็นการวิเคราะห์ข้ันต้น  
ซึ่งมุ่งเน้นแต่ตัวแปรในด้านกายภาพเท่านั้น ไม่ได้รวมการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และในด้าน
สาธารณูปโภคในเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่เช่นกัน และจะต้องมีการศึกษา  
ในข้ันต่อไป 

 
2.4 สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกที่อยู่อาศัยที่ต้อง
ศึกษาปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ แนวคิดด้านระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ต้องดูลักษณะข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่  
การเปรียบเทียบคุณลักษณะ แนวคิดวิธีการทางสถิติ แนวคิดเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และ  
การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ที่ประกอบด้วยเทคนิครูปแบบต่าง ๆ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูล 
เชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 
ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ชุมชน แนวคิดทฤษฎี  
Aerotropolis และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานขนาดใหญ่ (Airport – Oriented 
Development หรือ AOD) รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเดินอากาศรอบท่าอากาศยานสมุยสามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า ทราบแนวโน้ม
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การขยายตัวของเมือง สามารใช้ข้อมูลควบคุมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารอย่าง  
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และยังได้ศึกษาผลกระทบจากการสร้าง  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนต าบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ ในด้าน
การด าเนินชีวิตประจ าวันด้านการท ามาหากินและด้านชีวิตความเป็นอยู่จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องและสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดจ าแนกข้อมูล  
ตามวัตถุประสงค์และการเช่ืองโยงข้อมูล ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาชนในทุกด้าน 
ยกเว้นด้านประเพณีวัฒนธรรม การประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ความเช่ือเดิม และศาสนา  
ที่นับถือไม่เปลี่ยนแปลง 

จากใจความส าคัญของการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องข้างต้นนั้น  
จึงสามารถน ามาสู่การด าเนินการวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลทั้งใน
ระดับเมืองและระดับชุมชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
การตั้งถ่ินฐาน ลักษณะรูปแบบที่อยู่อาศัยชุมชน ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไปและสถานกรณ์ชุมชน
ที่ เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดทางด้านกายภาพของพื้นที่จากการเปิดด าเนินการของ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ ด้วย 
เทคนิค PSA (Potential Surface Analysis) และเทคนิคการท า Sieve Mapping ด้วยการน า 
ปัจจัยทางกายภาพที่ส าคัญมาวิเคราะห์หาศักยภาพของพื้นที่ที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอาศยานให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานและการพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยเนื้อหาในส่วนของ
วิธีการวิจัยน้ัน จะน าเสนอเนื้อหาในบทถัดไป  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 วิธีและขั้นตอนการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการศึกษาศักยภาพ
ของพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยชุมชน ลักษณะรูปแบบ
ชุมชน การตั้ง ถ่ินฐาน ปัญหา และผลกระทบที่มีต่อที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอาก าศยาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โดยรอบ  
ท่าอากาศยาน 

2) ศึกษาข้อมูลทั้งในระดับเมืองและระดับชุมชน พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะรูปแบบที่อยู่อาศัยชุมชน ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไป
และสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นพื้นฐานในการได้รับกระทบจากการเปิดด าเนินการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

3) วิเคราะห์หาศักยภาพแหงการพัฒนาของพื้นที่ดวยเทคนิค PSA เทคนิคการวิเคราะห์
แบบ (Potential Surface Analysis: PSA) และ เทคนิคการท า Sieve Mapping เพื่อการศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการเก็บข้อมูล  
ในพื้นที่เป้าหมายและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมไว้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ และการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4) เสนอแนะแนวทางเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนให้เกิดความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันให้เป็นกลุ่มเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมบทบาทหน้าที่และการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สอดคล้อง
กับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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ภาพท่ี 9 กรอบในการด าเนินการศึกษา  

 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ 2 แหล่ง โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  หรือทุติยภูมิ 
ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมแสดงแผนที่ หรือภาพถ่าย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานภาพของการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน ดังนี้  

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการลงส ารวจพื้นที่ บันทึกภาพและจดบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน ชุมชน สภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา 

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งจะ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่เช่ือถือได้ เช่น เว็บไซต์จังหวัด เว็บไซต์
หน่วยงานราชการ เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ เป็นต้น หรือการขออนุเคราะห์ข้อมูล
จากหน่วยงานกลาง เช่น กรมการปกครอง กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 

โดยผู้วิจัยจะจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เบื้องต้นข้อมูลที่รวบรวมได้และแหล่งที่มา มีดังนี้ 
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ภาพท่ี 10 แสดงชั้นข้อมูลในพ้ืนท่ีศึกษา 
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ตารางท่ี 1 ฐานข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพทางพ้ืนท่ีระดบัชุมชน 

กลุ่มข้อมูล ชั้นข้อมูล ชนิดข้อมูล ท่ีมา, ปี พ.ศ. 

ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ : Physical Environment  

ขอบเขตการปกครอง : 
Administrative  
Boundaries 

ขอบเขตจังหวัด Polygon กรมการปกครอง, พ.ศ. 2557 

ขอบเขตอ าเภอ Polygon กรมการปกครอง, พ.ศ. 2557 
ขอบเขตต าบล Polygon กรมการปกครอง, พ.ศ. 2557 

  เขตเทศบาล / อบต. Polygon กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, พ.ศ. 
2557 

  ที่ตั้งหมู่บ้าน /ชุมชน Point ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 

ลักษณะภูมิประเทศ : 
Topography 

เส้นชั้นความสูง  Polyline กรมแผนที่ทหาร, พ.ศ. 2557 

ความลาดชันของพื้นที่ Polyline กรมแผนที่ทหาร, พ.ศ. 2557 
ทรัพยากรน้ า : Water 
Resources 

แหล่งน้ า (เขื่อน / อ่างเก็บ
น้ า / คลองชลประทาน) 

Polygon กรมชลประทาน, พ.ศ. 2560 

แม่น้ าสายหลัก / แม่น้ า
สายรอง 

Polyline กรมทรัพยากรน้ า, พ.ศ. 2557 

ต าแหน่งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ : Air 
Quality Monitoring 
Stations 

ต าแหน่งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 

Point กรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2561 

ฐานข้อมูลด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : Human Use  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : 
Land use 

การใช้ประโยชน์ที่ดินราย
จังหวัด 

Polygon กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ. 2556 

ผังเมืองระดับจังหวัด : 
Provincial 
Comprehensive 

ผังเมืองรวมจังหวัด Raster 
File 

กรมโยธาธิการและผังเมือง, พ.ศ. 2556 

พื้นที่เสี่ยงภัย : 
Natural disaster risk 
areas 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก Polygon กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พ.ศ. 
2560 

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง Polygon กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พ.ศ. 
2560 

  พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่ม Point กรมทรัพยากรธรณี, พ.ศ. 2554 

  
 

พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ Polygon กรมทรัพยากรธรณี, พ.ศ. 2554 

อุตสาหกรรม : ต าแหน่งโรงงาน Point กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 1 ฐานข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพทางพ้ืนท่ีระดบัชุมชน 

กลุ่มข้อมูล ชั้นข้อมูล ชนิดข้อมูล ท่ีมา, ปี พ.ศ. 

Industry อุตสาหกรรม 

    เขตนิคมอุตสาหกรรม Polygon กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2561 

ฐานข้อมูลด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต : Quality of Life  

ศาสนสถาน : Place of 
worship 

ต าแหน่งวัด โบสต์คริสต์ 
มัสยิด 

Point กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550 

สถานศึกษา : 
Educational 
institution 

ต าแหน่งสถานศึกษา  Point กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550 

สถานพยาบาล : 
Hospital  

ต าแหน่งโรงพยาบาล,  
รพ.สต. 

Point กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550 

แหล่งท่องเที่ยว : 
Tourist Attraction  

ต าแหน่งแหล่งท่องเที่ยว Point กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2550 

โครงสร้างพื้นฐานทางถนน : Road Transport 

ทางหลวงแผ่นดิน : 
Road 

ทางหลวงแผ่นดิน Polyline กรมทางหลวง, พ.ศ. 2555 

โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ : Rail Transport 

ทางรถไฟ : Rail ทางรถไฟ  Polyline การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2557 

  สถานีรถไฟ Point การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2557 

การพัฒนารถไฟรางคู่ : 
Double Track Rail 

รถไฟรางคู่ Polyline การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2560 

โครงการรถไฟความเร็ว
สูง : High Speed Rail 

รถไฟความเร็วสูง Polyline การรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2560 

ระบบรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : Mass 
Rapid Transit 

ระบบรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

Polyline การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 
พ.ศ. 2560 

การขนส่งทางน้ า : Water Transport 

ท่าเรือ : Port ท่าเรือ  Point กรมเจ้าท่า, พ.ศ. 2555 
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ตารางท่ี 1 ฐานข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพทางพ้ืนท่ีระดบัชุมชน 

กลุ่มข้อมูล ชั้นข้อมูล ชนิดข้อมูล ท่ีมา, ปี พ.ศ. 

การขนส่งทางอากาศ : Air Transport 

ที่ตั้งท่าอากาศยาน : 
Airport 

ที่ตั้งท่าอากาศยาน  Point กรมท่าอากาศยาน, พ.ศ. 2560 

ขอบเขตท่าอากาศยาน 
: Airport Boundary 

ขอบเขตท่าอากาศยาน Polygon กรมท่าอากาศยาน, พ.ศ. 2560 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : Infrastructure Development Plan 
แผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน : 
Infrastructure 
Development Plan 

ถนน Polyline ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561 

  ทางรถไฟ  Polyline ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561 

  ท่าเรือ  Point ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561 

  ขอบเขตท่าอากาศยาน Polygon ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.), พ.ศ. 2561 
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3.3 เครื่องมือการวิจัย 

ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค (Potential Surface Analysis : 
PSA) วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อแสดงค่าคะแนนตอพื้นที่ตามวัตถุประสงค โดยมีหลักการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

แนวทางการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคนิค (Potential Surface Analysis: PSA)   
มีข้อได้เปรียบเทคนิคการซ้อนทับพื้นที่แบบดั้งเดิม (Overlay technique) หรือต่อมาประยุกต์เป็น 
วิธีแบบ Sieve Analysis 3 ประการคือ 

1) เทคนิคการวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้วางอยู่บนหลักเกณฑ์ของการคัดพื้นที่ดีหรือเลว 

แต่ทุก ๆ พื้นที่จะมีค่าคะแนน และมีการแบ่งระดับ ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความ

ชัดเจนกว่าการซ้อนทับแผนที่แบบเดิมซึ่งใช้วิธีการแบ่งศักยภาพในการพัฒนา

ของพื้นที่ออกเป็น ดี-เลว / เหมาะสม-ไม่เหมาะสม / มาก-ปานกลาง-น้อย / 

สูง-ปานกลาง-ต่ า เท่านั้น 

2) ปัจจัยที่ได้รับการเลือกนั้นเป็นการเน้นถึงการใช้วิธี Weighting System โดยใช้

หลักการ (Multiple Criteria Decision Model : MDCM) น ามาสร้างแบบจ าลอง

แบบ เที ยบน้ าห นั ก  (Pairwise Comparison Method) ท าให้ ค่ าคะแนน

ความส าคัญของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึนด้วยวิธีการศึกษา

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีหลายปัจจัย ซึ่งท าให้แบบจ าลองแบบเทียบน้ าหนัก 

มีความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือ 

3) เกี่ยวกับการให้ค่าน้ าหนัก เทคนิควิเคราะห์แบบนี้สามารถสามารถปรับเปลี่ยน 

ค่าน้ าหนักเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ที่เปลี่ยนไปเมื่อนโยบาย

หรือสมมติฐานในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ท าให้สามารถเปรียบเทียบ

ศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ภายใต้นโยบายหรือสมมติฐานการพัฒนา 

ที่แตกต่างกันได้โดยสะดวก 
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ภาพท่ี 11 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี  
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3.4 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 

หลักการที่ส าคัญของ PSA คือ การให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ โดยที่การให้ค่าน้ าหนัก 
จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับทางเลือก (Decision Rules) ท าให้ผู้วิจัย
ทราบว่าเมื่อวัตถุประสงค์ข้อใดมีความส าคัญมาก ผลที่เกิดข้ึนกับการศึกษาจะเป็นอย่างไร สมการที่ใช้
ในการศึกษา คือ (Simple Additive Weighting Methods : SAW) มีสมการดังนี้ 

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

        เมื่อ S = ระดับค่าคะแนนรวมแสดงศักยภาพของพื้นที ่
 Wn = ค่าคะแนนรวมแสดงความส าคัญของปจัจัยที่ n (Weight) 
 Xn = ค่าคะแนนความเหมาะสมของช่วงปจัจัยที่ n (Criteria Score) 

 

 

ภาพท่ี 12 ล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการพัฒนา 

ที่มา :  GIS and multi-criteria decision analysis / Jacek Malczewski; 1999 
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่จะใช้วิธีการ Potential Surface Analysis : PSA 
เป็นเครื่องมือในการค านวณหาศักยภาพของพื้นที่เพื่อจะทราบว่าบริเวณใดที่สมควรจะได้รับการ
พัฒนาเป็นอันดับแรกและรอง ๆ ลงไป จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนา
พื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีแนวคิดการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
คือ การพัฒนาบนพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านกายภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของชาติ 
โดยควบคุมการพัฒนาไม่ให้ขยายตัวแบบไร้ทิศทาง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะถูกกันออก (Restrictive Area) 
และไม่สามารถน าพื้นที่เหล่าน้ีมาพัฒนาได้ โดยข้ันตอนของการศึกษามีดังนี้ 

1) การก าหนดปั จจัยในการ วิเคราะห์ ศักยภาพพื้ นที่  (Determining Factors)  
ปัจจัย (Factors) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา (Development Potential) ของพื้นที่ 
ในลักษณะที่เป็นตัวก าหนดที่ตั้ง (Location) ที่เหมาะสมของกิจกรรมแต่ละประเภท 

2) การวัดค่าปัจจัย (Rating and Scaling Factors) จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
น ามาให้ค่าตามเกณฑ์หรือดัชนีการวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละปัจจัยออกมาเป็นตัวเลข เมื่อได้ค่าตัวเลข
ของปัจจัยต่าง ๆ แล้วแสดงค่าในแผนที่ แต่เนื่องจากค่าที่วัดน้ีอาจจะมีหน่วยหรือช่วงคะแนนที่ต่างกัน 
จึงต้องปรับค่าของทุกปัจจั ยให้อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกัน (Normalization) โดยนิยมใช้ช่วง 
คะแนน 0-5 

3) การก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัย (Criterion Weighting) หลังจากก าหนดปัจจัย 
และวัดค่าของปัจจัยโดยปรับค่าของทุกปจัจยัให้อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกัน (0-5) ข้ันตอนต่อไปเป็นการ 
ให้ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ในแต่ละประเภท โดยปัจจัยใดมีความส าคัญมากก็ได้รับค่าน้ าหนักมาก (คูณค่าปัจจัยด้วยตัวเลขที่มี 
ค่าสูง) และปัจจัยใดมีความส าคัญน้อยก็ได้รับค่าน้ าหนักน้อย (คูณค่าปัจจัยด้วยตัวเลขที่มีค่าต่ ากว่า) 
การให้ค่าน้ าหนักของปัจจัย (Estimating Weighting) ซึ่งสามารถพิจารณาหาค่าน้ าหนักของแต่ละ
ปัจจัยได้หลายวิธี ดังนี้ 

3.1) Ranking Method เป็นวิธีการประเมินค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ง่ายที่สุด โดยผู้ท า
การประเมินจะท าการเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แต่จะมี
ข้อเสียกรณีที่มีปัจจัยมาก ๆ จะท าให้กระบวนการตัดสินใจเกิดความเบี่ยงเบน หรือมีอคติได้ 

3.2) Rating Method ผู้ท าการประเมินต้องจัดสรรค่าน้ าหนั กความส าคัญ  
(The Point Allocation) แต่ละปัจจัยจากระดับค่าคะแนนที่ ถูกก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ เช่น  
ค่าคะแนน 0-100 การให้คะแนนความส าคัญแก่ปัจจัยไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผลเท่าที่ควร 
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ถ้าหากผู้ท าการประเมินไม่เข้าใจและทราบถึงสถานการณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาพิจารณา 
มากพอสมควร การประเมินจะเกิดความเบี่ยงเบนมาก 

3.3 ) Pairwise Comparison Method (Saaty, 1980)  เท คนิ ค ก ระบ วน ก าร
ตัดสินใจแบบมีล าดับข้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อนให้มีความง่ายยิ่งข้ึน มีความสมเหตุสมผล และสะท้อนความ
เป็นจริงภายใต้เกณฑ์ที่น ามาใช้ในการตัดสินใจ โดยแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ ในรูป
ของล าดับช้ันข้อมูล แล้วก าหนดค่าของการวินิจฉัยโดยการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ เป็นคู่และน า 
ค่าเหล่าน้ันมาค านวณ เพื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด 

3.4) แบบสอบถามแนวคิดด้านเทคนิค ปัจจัย และผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการ  
หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จากผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ   
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามดังกลา่วมาเปน็อีกหนึ่งเครื่องมอืในทวนสอบ เทคนิคและการก าหนดค่าปัจจยั
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาในการหาพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ การแสดงค่าของปัจจัยลงบนพื้นที่ศึกษาในรูปแบบของแผนที่ ต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่
เป็นอย่างมาก เพราะสามารถระบุการกระจายตัวของทรัพยากรและโครงการสร้างพื้นฐานที่มีอยู่  
ในพื้นที่เป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถน าไปสู่การระบุปัญหาและแหล่งต้นตอของ
ปัญหา ผลการวิเคราะห์ที่ได้น าไปสู่กระบวนการในการจัดสรรโครงการพัฒนาตลอดจนทรัพยากรและ
งบประมาณ ไปยังบริเวณที่มีล าดับความส าคัญต้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 



  

 

78 

 

ภาพท่ี 13 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบซ้อนทับ (Overlay Technique) 
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ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขนาดพื้นที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และบริเวณที่ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ  
ท่าอากาศยาน ประกอบด้วย พื้นที่ทั้งหมดของ เขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
ภาพท่ี 14 พ้ืนท่ีศึกษา 

 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของพ้ืนท่ีศึกษา 

4.1.1 การปกครองและประชากร 

อ าเภอบางเสาธง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ต าบล คือ ต าบลบางเสาธง ต าบลศีรษะ 
จรเข้น้อย และต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มีพื้นที่การปกครอง 130.894 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลจาก  
กรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม มีจ านวน



  

 

80 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม 48,440 คน แบ่งเป็นเพศชาย 23 ,589 คน และเพศหญิง  
24,851 คน จ านวนครัวเรือน 31,731 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือน เฉลี่ย 1.5 
คนต่อครัวเรือน 

อ าเภอบางพลี มีพื้นที่รวม 323.88 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 
(83 หมู่บ้าน) คือ ต าบลบางพลีใหญ่ ต าบลบางโฉลง ต าบลบางแก้ว ต าบลราชาเทวะ ต าบลบางปลา 
และต าบลหนองปรือ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีจ านวนประชากร  
ตามทะเบียนราษฎร์รวม 203,045 คน แบ่งเป็นเพศชาย 96,595 คน และเพศหญิง 106,450  คน 
จ านวนครัวเรือน 112,841 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ย 1.8 คนต่อ
ครัวเรือน พื้นที่ในรัศมีศึกษาครอบคลุม 5 ต าบล คือ  

1) ต าบลบางพลีใหญ่ มีพื้นที่ 39.36 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 23 หมู่บ้าน  
โดย 17 หมู่บ้านอยู่ในเขตปกครองของ อบต.บางพลีใหญ่ ทั้งหมู่บ้าน และ 6 หมู่บ้าน (หมู่ 6, 7, 8, 9, 
10 และ 11) อยู่ในเขตปกครองของ อบต. เพียงบางส่วน 

2) ต าบลบางปลา มีพื้นที่ 53.38 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน 
โดย 14 หมู่บ้านอยู่ในเขตปกครองของ อบต.บางปลา ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ 11 

3) ต าบลราชาเทวะ มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 19,375 ไร่ (ในจ านวนนี้เป็นพื้นที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 15.2 ตารางกิโลเมตร) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  

4) ต าบลหนองปรือ มีพื้นที่ 23.64 ตารางกิโลเมตร (ในจ านวนนี้เป็นพื้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิประมาณ 18.51 ตารางกิโลเมตร) แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน  

5) ต าบลบางโฉลง มีพื้นที่ 33.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  

เขตมีนบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเขตปกครอง 2 แขวง 
คือ แขวงมีน-บุรี และแขวงแสนแสบ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 2555 มีจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม 137,099 คน แบ่งเป็นเพศชาย 64,970 คน และเพศหญิง  
72,129 คน จ านวนครัวเรือน 52,372 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือน เฉลี่ย 2.6 
คนต่อครัวเรือน  

เขตลาดกระบัง มีพื้นที่รวมทั้งหมด 123.86 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  
6 แขวง คือ แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงล าปลาทิว  
แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 2555 มีจ านวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์รวม 162,836 คน แบ่งเป็นเพศชาย 77,882 คน และเพศหญิง 84,954 คน
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จ านวนครัวเรือน 73,814 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือน เฉลี่ย 2.2 คน 
ต่อครัวเรือน  

เขตประเวศ มีพื้นที่รวม 52.50 ตารางกิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 3 แขวง  
คือ แขวงหนองบอน แขวงประเวศ และแขวงดอกไม้ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 
2555 มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม 160,246 คน แบ่งเป็นเพศชาย 75,866 คน และ
เพศหญิง 84,380 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 72,004 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อ
ครัวเรือน เฉลี่ย 2.2 คนต่อครัวเรือน  

เขตสะพานสูง มีพื้นที่รวม 28.13 ตารางกิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 3 แขวง  
คือ แขวงสะพานสูงแขวงทับช้าง และแขวงราษฎร์พัฒนา ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 
2555 มีจ านวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร์รวม 95,836 คน แบ่งเป็นเพศชาย 43,971 คน และเพศ
หญิง 52,045 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 38,442 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อ
ครัวเรือน เฉลี่ย 2.5 คนต่อครัวเรือน  

โดยภาพรวมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด พบว่า พื้นที่ที่มีจ านวนประชากรสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ แขวงประเวศ เขตประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ และต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามล าดับ ในขณะที่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี เป็นพื้นที่ที่มี
ความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือนสูงสุด (เฉลี่ย 3.4 คนต่อครัวเรือน) และต าบลศีรษะ  
จรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความหนาแน่นของประชากรต่อครัวเรือนต่ าสุด 
(เฉลี่ย 1.3 คนต่อครัวเรือน)  
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ตารางท่ี 2 สถิติจ านวนครัวเรือน ประชากร และขนาดครัวเรือน รายต าบล/แขวง 
ของพ้ืนท่ีศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ/เขต 
ต าบล/
แขวง 

จ านวนประชากร (คน) 
จ านวน

ครัวเรือน 

ความ
หนาแน่น (คน:

ครัวเรือน) 
ชาย หญิง รวม 

สมุทรปราการ บางเสาธง ศีรษะจรเข้
น้อย 

4,230 4,506 8,736 4,503 1.9 

  ศีรษะจรเข้
ใหญ่ 

4,769 4,971 9,740 7,580 1.3 

 บางพลี บางพลีใหญ่ 30,966 33,978 64,944 36,009 1.8 
  บางปลา 15,207 16,447 31,654 14,434 2.2 
  ราชาเทวะ 12,069 13,399 25,468 14,665 1.7 
  หนองปรึอ 1,204 1,263 2,467 1,075 2.3 
  บางโฉลง 17,570 18,892 36,462 26,025 1.4 

กรุงเทพมหานคร ประเวศ ประเวศ 36,174 39,937 76,111 28,600 2.7 
 ดอกไม้ 19,878 21,948 41,826 22,127 1.9 

 ลาดกระบัง ลาดกระบัง 13,935 15,196 29,131 13,334 2.2 
  คลอง

ประเวศ 
7,186 7,952 15,138 8,060 1.9 

 คลองสอง 
ต้นนุ่น 

30,965 34,035 65,000 28,580 2.3 

มีนบุรี แสนแสบ 20,764 21,900 42,664 12,597 3.4 
สะพานสูง สะพานสูง 13,217 15,792 29,009 10,986 2.6 

ทับช้าง 11,226 13,063 24,289 10,254 2.4 
ราษฎร์
พัฒนา 

19,528 23,010 42,538 17,202 2.5 

2 จังหวัด 6 อ าเภอ/
แขวง 

16 ต าบล/
แขวง 

258,888 286,289 545,177 256,031 2.1 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 15 แสดงจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีเขต/อ าเภอ 

 
  



  

 

84 

4.1.2 อาชีพ 

อ าเภอบางเสาธง อาชีพที่ส าคัญของประชากรในอ าเภอการท าเกษตรกรรม รับจ้าง  
ในภาคอุตสาหกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง) แต่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
อาชีพสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลตอบแทนในภาคเกษตรกรรม
ลดลง ส าหรับพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 ต าบล พบว่าอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเกษตรกรรม 
(ปลูกผักสวนครัว ไม้ผล) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมบ้าง ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาว 

อ าเภอบางพลี พื้นที่การเกษตรของอ าเภอมีประมาณ 36,079 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 
152,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.66 ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ าเริ่มลดลงอย่างรวด เร็ว 
เนื่องจากการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนย่านการค้าพาณิชยกรรม  
การคมนาคมขนส่ง สืบเนื่องจากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง  
ด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้เช่าที่ดินร้อยละ 70 จึงท าให้  
ขาดความพร้อมและแรงจูงใจในการปรับปรุงที่ดินและการลงทุนในการผลิต รวมทั้งราคาสินค้าที่ผลิต
ได้ไม่เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน ราคาอาหารส าหรับสัตว์น้ า ก็มีสูงข้ึน พืชผลทางการเกษตรที่ยังพบ
เห็นได้ในพื้นที่  ได้แก่  ไม้ผล (มะม่วง กล้วย และมะพร้าว) และผักกระเฉด นอกจากนี้ยั งมี 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ปลาสลิด กุ้ง และกบ) เนื่องจากอ าเภอบางพลีมีความได้เปรียบทางด้าน
ภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกและทางอากาศ ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ประชากรในพื้นที่จึงเปลี่ยนแปลงจากการท าเกษตรกรรมเป็นการรับจ้าง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มข้ึน 

เขตลาดกระบัง ลักษณะภูมิประเทศของเขตลาดกระบัง เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม  
แต่เนื่องจากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในพื้นที่ ประกอบกับการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชน 
มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนหลายแห่ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมาประกอบอาชีพ
รับจ้าง รองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ   

เขตมีนบุรี เดิมประชากรในเขตมีนบุรีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม  
ที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย แต่เมื่อความเจริญของชุมชนเมืองเริ่มขยายออกสู่พื้นที่
ช้ันนอกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากข้ึน ประชากรส่วนใหญ่
เริ่มเปลี่ยนอาชีพจากการท าเกษตรกรรม เป็นการรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
การรับจ้างในภาคบริการต่าง ๆ ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่คิดเป็นร้อยละ 24.96 ของพื้นที่ 
ในเขตปกครองทั้งหมด แต่พบว่าจ านวนผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง  
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เขตประเวศ ลักษณะพื้นที่มีความคล้ายคลึงกับเขตลาดกระบัง และเขตมีนบุรี คือ เป็นพื้นที่
ลุ่มที่มีความเหมาะสมในการท าเกษตรกรรม แต่เนื่องจากพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงท าให้พื้นที่ เกษตรกรรมลดลง เปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและที่พักอาศัยเพิ่มข้ึน  
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ ศึกษาของโครงการ มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น ประชากร  
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย 

 
4.1.3 การศึกษา 

อ าเภอบางเสาธง ภายในอ าเภอมีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 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 

ส าหรับพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 ต าบล มีรายละเอียดของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้ 

1) ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่  มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด  
ศรีวารีน้อย และ โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ และ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

http://www.thaischool.in.th/11060008/
http://www.thaischool.in.th/11060002/
http://www.thaischool.in.th/11101842/
http://www.thaischool.in.th/11060007/
http://www.thaischool.in.th/11101933/
http://www.thaischool.in.th/11101878/
http://www.thaischool.in.th/11100448/
http://www.thaischool.in.th/11060005/
http://www.thaischool.in.th/11060003/
http://www.thaischool.in.th/11060001/
http://www.thaischool.in.th/11101908/
http://www.thaischool.in.th/11101945/
http://www.thaischool.in.th/11101880/
http://www.thaischool.in.th/11101969/
http://www.thaischool.in.th/11060006/
http://www.thaischool.in.th/11060004/
http://www.thaischool.in.th/11101910/
http://www.thaischool.in.th/11101854/
http://www.thaischool.in.th/11101957/
http://www.thaischool.in.th/11101866/
http://www.thaischool.in.th/11101891/
http://www.thaischool.in.th/11101921/
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2) ต าบลศีรษะจรเข้น้อย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวคู้ 
โรงเรียนจ านวน 2 แห่ง คือโรงเรียนวัดหัวคู้ และโรงเรียนวัดปากคลองมอญ 

อ าเภอบางพลี การศึกษาของพื้นที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 มีสถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 80 แห่ง 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 24 แห่ง โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 4 แห่ง ครู/อาจารย์ จ านวน 
1,625 คน นักเรียน จ านวน 49,876 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนต่อครู/อาจารย์ 31 ต่อ 1 ส านักงาน
การศึกษานอกระบบการศึกษาอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง ส าหรับระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยราชภั ฏธนบุรี
สมุทรปราการ  

ส าหรับพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 ต าบล มีรายละเอียดของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี ้

1) ต าบลบางพลีใหญ่ มีโรงเรียนระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับ
ประถมศึกษา 4 แห่ง และโรงเรียนนานาชาติ 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง โรงเรียนคลองบางกระบือ โรงเรียนคลองบางแก้ว และโรงเรียน  
ไทยไต้หวัน 

2) ต าบลบางปลา มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ โรงเรียนบางกะสี โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 
โรงเรียนคลองบางกระสี โรงเรียนวัดบางปลา โรงเรียนวัดเกาะแรต และโรงเรียนตลาดเกาะแรต 

3) ต าบลราชาเทวะ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนราชาเทวะ โรงเรียนเทวะคลองตรง โรงเรียนคลองลาดกระบัง โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  
และโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 

4) ต าบลหนองปรือ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 

5) ต าบลบางโฉลง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก โรงเรียนคลองบางน้ าจืด และโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 

เขตประเวศ ภายในพื้นที่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
16 แห่ง 
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เขตลาดกระบัง โรงเรียนระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง 

เขตมีนบุรี  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระดับ
มัธยมศึกษา 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 20 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
13 แห่ง 

 
4.1.4 ศาสนา 

อ าเภอบางเสาธง ศาสนสถานในรัศมีพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีดังนี้ 

1) ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มีวัดจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดศรีวารีน้อย และวัดจรเข้ใหญ่ และ
ศาลเจ้า 1 แห่ง 

2) ต าบลศีรษะจรเข้น้อย มีวัดจ านวน 2 แห่ง คือ วัดใหม่ปากคลองมอญ และวัดหัวคู้ 

อ าเภอบางพลี เนื่องจากเป็นอ าเภอรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากร ท าให้มีประชากรย้ายถ่ินจากที่อื่นมาอาศัย
อยู่ในพื้นที่เป็นจ านวนมาก การนับถือศาสนาของประชากรในพื้นที่จึงมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ (มากกว่าร้อยละ 80) ภายในอ าเภอมีศาสนสถานทั้งหมด 17 แห่ง 
ประกอบด้วย วัด 13 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง และมัสยิด 3 แห่ง  

พื้นที่ ศึกษาทั้ง 5 ต าบล ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ในแต่ละพื้นที่มี 
ศาสนสถานอยู่ภายในพื้นที่ปกครอง ดังนี้  

1) ต าบลบางพลีใหญ่ มีวัด 2 แห่ง คือ วัดบางพลีใหญ่ใน และวัดบางพลีใหญ่กลาง  

2) ต าบลบางปลา มีวัด 2 แห่ง คือ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา) และวัดคลองสี่ มัสยิด  
2 แห่ง คือ มัสยิดดีนุ้นอิสลาม และมัสยิดคอยรี้ยะห์ตุ้ลอิสลามียะห์ 

3) ต าบลราชาเทวะ มีวัด 1 แห่ง คือวัดกิ่งแก้ว และศาลเจ้า 1 แห่ง 

4) ต าบลหนองปรือ มีวัด 1 แห่ง คือ วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม 

5) ต าบลบางโฉลง มีวัด 2 แห่ง คือวัดบางโฉลงใน และวัดบางโฉลงนอก 

เขตประเวศ ประชากรมากกว่าครึ่งนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม พื้นที่
รับผิดชอบ มีวัดจ านวน 13 แห่ง มัสยิด 12 แห่ง ดังนี้ 
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- วัดปากบ่อ    - มัสยิดอ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม 

- วัดยาง   - มัสยิดยามีลุ้ลอิสลาม 

- วัดต้นไทรย์    - มัสยิดอัลอ้าลาวี 

- วัดบางทุ่ง    - มัสยิดอันวาริซซุนนะห์ 

- วัดกระทุ่ม    - มัสยิดเราะห์ม่าตุลอิสลาม  

- วัดทุ่งเศรษฐี    - มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  

- วัดตะกล่ า    - มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์ 

- วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม  - มัสยิดกามาลุลอีมาน 

- วัดทองใน   - มัสยิดอัสสอาดะห์ 

- วัดขจรศิริ   - มัสยิดอารุ้ลมูนิร 

- วัดลาดบัวขาว   - มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม 

- วัดทุ่งลานนา   - มัสยิดดารุ้ลมุดตากีน 

- วัดคุณแม่จันทร์ 

เขตลาดกระบัง มีวัด 13 แห่ง คือ วัดบ ารุงรื่น วัดปลูกศรัทธา วัดลานบุญ วัดปากบึง  
วัดลาดกระบั ง วัดสังฆราชา วัดราชโกษา วัดสุทธาโภชน์ วัดบึ งบัว วัดขุมทอง วัดพลมานีย์  
วัดอุทัยธรรมาราม วัดทิพพาวาส และมัสยิด 7 แห่ง คือ มันยิดน่าฟีอ๊ะห์ (ล านายโส) มัสยิดดารุ้ล 
มูฮายีรีน (ทับยาว) มัสยิดมานารุลฮูดา (ล าอ้ายแบน) มัสยิดดารุลมูกีม (พระยาเพชร) มัสยิดดารุ้ล  
มูฮิบบีน (คลองแม่จันทร์) มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ (ขุมทอง) มัสยิดอันนูร (ร่มเกล้า) และโบสถ์คริสต์  
1 แห่ง คือ วัดพระแม่ประจักษ์เมืองลูดร์ 

เขตมีนบุรี มี วัด 15 แห่ง คือ วัดแสนสุข วัดบ าเพ็ญเหนื อ วัดบางเพ็ งใต้ วัดคู้บอน  
วัดทองสัมฤทธ์ิ วัดล านกแขก วัดสุทธิสะอาด วัดสุขใจ วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม วัดบัวแก้ว
ศรัทธาธรรม วัดล ากะดาน วัดพระยาสุ เรนทร์ วัดแป้นทองโสภาราม วัดสัมมาชัญญาวาส  
วัดจินดิตวิหาร และมัสยิด 13 แห่ง คือ มัสยิดอัลฮุดา มัสยิดอัลเอียะห์ซาน (ศาลาคู้) มัสยิดอิดฮาดร์ฮูลู
มุดดิน (แสนแสบ) มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ (บ้านเกาะ) มัสยิดอัตตั๊กวา (คลองสองต้นนุ่น) มัสยิด 
ซีรอยุดดีน (บ้านเกาะบัวขาว) มันยิดอัลนุ๊ซรอ (คลองสี่วังเล็ก) มันยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ (ไผ่เหลือง) มัสยิด
นูรุ้ลฮูดา (คลองสองต้นนุ่น) มัสยิดอันนูรอยน์ (บึงขวาง) มัสยิดซอลีฮุสสลาม (บางชัน) มัสยิดนูรุล
อิสลาม (คูคด) และมัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน (แสงวิมาน) 
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4.2 การตั้งถิ่นฐานชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

พื้นที่ รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในอดีตเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย 
ธรรมชาติ (Nature) ของพื้นที่ เป็นที่ ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าที่มีโครงข่ายล าคลอง 
อยู่จ านวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่รอบท่าอากาศยานชุ่มช้ืน มีฝนตกชุกในฤดูฝน
และมักเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ ในฤดูแล้งสภาพพื้นที่ไม่แห้งแล้งมากเพราะเป็นพื้นที่ลุ่ม เป็นรากฐานที่ท า
ให้คนรวมตัวกันตั้งถ่ินฐาน จับจองพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกประกอบอาชีพ และที่ส าคัญที่สุด คือการ 
ท านาข้าว เนื่องจากต้องการน้ าปริมาณมากในการเพาะปลูก คน (Man or Anthropos) จะปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จากความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้เกิดการขุดคลอง
และสร้างโครงข่ายจัดสรรน้ า และเกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชน บริเวณจุดตัดกันของล าคลองที่ส าคัญ
ในพื้นที่ ได้แก่ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองส าโรง เป็นต้น จึงก่อให้เกิดเป็นชุมชนริมคลองมีความ 
เป็นสังคม (Society) ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติ สมาชิกของสังคมมีลักษณะเป็นญาติ 
พี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นความผูกพันร่วมกัน และมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ล าคลอง ด้วยที่ตั้งอยู่ริมคลองท าให้การก่อรูปของสิ่งปลูกสร้าง (Shells) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน นับตั้งแต่การสร้างบ้านเรือน วัดวาอาราม ท่าเรือ ร้านค้าต่าง ๆ และที่ขาดไม่ได้เมื่อมีคน
อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นจ านวนมากข้ึน การแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดข้ึน 
ตลาดจึงกลายเป็นศูนย์รวมชุมชนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้คนในชุมชนมีโอกาส
พูดคุยกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน อีกทั้งจากโครงข่ายคลอง (Networks) ที่เช่ือมถึงกันในพื้นที่
รอบท่าอากาศยานได้เช่ือมโยงผู้คนในชุมชน และพื้นที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

เมื่อเวลาเปลี่ยนไปจากการพัฒนาต่าง ๆ พื้นที่รอบท่าอากาศยานเปลี่ยนจากการใช้พื้นที่
เกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ชุมชนริมคลองเริ่มเปลี่ยนไปจาก
ชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนอุตสาหกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาจากปัจจัยต่าง ๆ    
ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานชุมชนเก่าริมคลองในพื้นที่ศึกษา ดังนี ้

- ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2394 – 2453 

พื้นที่ ศึกษาเริ่มมีบทบาทส าคัญ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็น ช่วงเวลา 
ที่กรุงเทพมหานครเปน็ที่ตั้งของเมืองหลวง เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างพระนครกับ
แขวงเมืองด้านตะวันออก ที่ เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ายังไม่ได้มีการจับจอง เนื่องจากโครงข่าย 
การคมนาคมยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก ผลจากสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398 เป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิต การค้า จึงมีความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างกว้างขวาง 
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เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและการค้าแทนการผลิตเพียงเพื่อการด ารงชีวิต ที่ส าคัญคือ การลงทุนท า
ระบบชลประทานเพื่อการปลูกข้าว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ประกอบกับพื้นที่ศึกษามีความ  
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงต้องขุดคลองเพิ่มข้ึนในพื้นที่ศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว 
การชลประทาน และการขนส่งสินค้า จึงมีการจับจองที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองที่ขุดข้ึนใหม่ คลองขุดที่
ส าคัญในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองส าโรง เป็นคลองหลกัที่เช่ือมระหว่างแม่น้ า
เจ้าพระยากับแม่น้ าบางปะกง มีการค้าขายในเรือในแพตามจุดตัดของล าคลอง หลังจากนั้นจึงได้ย้าย
การค้าขายข้ึนบนบก เกิดเป็นชุมชนตลาดริมคลอง พ.ศ. 2400 การคมนาคมขนส่งโดยอาศัยโครงข่าย
ล าคลองเป็นเส้นทางเช่ือมโยงกับพื้นที่ภายนอก โดยใช้เรือแจว เรือยนต์ ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟ
สายตะวันออก พ.ศ. 2436 เพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร เช่ือมต่อหัวเมืองตะวันออก
กับเมืองหลวง 

- ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2453 – 2500  

เมื่อภัยคุกคามจากชาติตะวันตกลดลง ทาให้การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน
โดยเฉพาะมีการน าเครื่องจักรมาแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ท าให้บริเวณจุดตัดของคลองขุดเกิดเป็น
ชุมชนการค้าริมคลองข้ึนเห็นได้จากมโีรงสีเกิดข้ึนตามชุมชนที่เปน็จุดตัดของล าคลอง เกิดเป็นศูนย์รวม
การแลกเปลี่ยนและแปรรูปสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจาก
เศรษฐกิจตกต่ าหลังจากการผลของสงครามโลก ครั้งที่ 2 

- ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2504 – 2514 

ยุคเริ่มต้นการวางแผนพัฒนาครั้งใหญ่ของประเทศ พ.ศ. 2503 มีการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 - 2 ด้วยการส่ งเสริมอุตสาหกรรม  ในสมัยรัฐบาล 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยขอรับการลงทนุจากต่างประเทศให้เข้ามาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่าเรือคลองเตยจึงสะดวกต่อการรับวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ และส่งผลิตภัณฑ์ออกไปยังต่างประเทศ มีการส่งเสรมิการก่อสร้างถนนเพื่อการขนส่ง
สินค้ามากข้ึนท าให้ชุมชนการค้าริมคลองเริ่มลดบทบาทลง และเกิดชุมชนข้ึนตามจุดตัดของถนน 
ที่สร้างข้ึนใหม่ นอกจากนี้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ว่าจ้างบริษัท 
ลิทช์ฟิลด์ (Litchfield Whiting Bowne& Associates) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ท าการศึกษา
และวางผังเมืองกรุงเทพมหานครล่วงหน้า 30 ปี ผลการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ศึกษาได้ระบุว่า
กรุงเทพมหานครควรมีสนามบินพาณิชย์เพิ่มอีกแห่งหนึ่ง  เพื่อแยกเครื่องบินพลเรือนออกจาก
เครื่องบินทหาร และก าหนดให้กรุงเทพมหานครเจริญเติบโตไปทางทิศตะวันออกของเมือง (ส านักผัง
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เมืองกรุงเทพมหานคร , 2557) คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้ออก 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลบางฉโลง ต าบลราชาเทวะ 
ต าบลหนองปรือ และต าบลศรีษะจระเข้น้อย อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2505 
วัตถุประสงค์การเวนคืนเพื่อให้การจดัซื้อได้เปน็ไปโดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด เพื่อประโยชน์ของ
รัฐในการจัดสร้างสนามบินพาณิชย์ และมีการวางผังนครหลวงโดยน าผังของบริษัทลิทช์ฟิลด์มาศึกษา 
และคาดการณ์ไปจนถึง พ.ศ. 2533 ผังนครหลวงปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้สามารถรองรับประชากร 
ที่เพิ่มมากกว่าที่ก าหนดในผังนครหลวงฉบับเดิม โดยคลอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องของเมืองในเขตจังหวัด
พระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติการผังเมืองใน  
พ.ศ. 2518 ระบุว่าการผังเมืองหมายความว่า การวาง จัดท า และด าเนินการให้เป็นไปตามผงัเมอืงรวม
และผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือ
ส่วนของเมืองข้ึนใหม่ หรือแทนเมือง หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้มีหรือท าให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมีการก าหนดพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ในผังดังกล่าว พ.ศ. 2514 
บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอเรช่ัน (Northrop Airport Development 
Corporation) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ย่ืนข้อเสนอต่อรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ขอเป็น
ผู้สร้างสนามบินให้โดยแลกกับการขอสัมปทานเป็นระยะเวลา 20 ปี แต่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ว่าไทยยังไม่มีความจ าเป็นต้องสร้างสนามบินแห่งใหม่ จะเห็นได้ว่า
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 - 2 ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่ศึกษาโดยตรง จากการ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรม สร้างถนนเทพารักษ์ ถนนบางนา-ตราด ถนนกิ่งแก้ว มีประปาและไฟฟ้า 
ท าให้ชุมชนพึ่งพิงคลองเพื่อเป็นทางสัญจรลดลง 

- พ.ศ. 2515 – 2524 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - 4 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กับการเกษตร ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร กระทรวงคมนาคมได้ลงนามในสัญญากับ  
บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอเรช่ัน ระบุให้กระทรวงคมนาคมต้องส่งมอบ
ที่ดินให้กับ บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอเรช่ัน เพื่อด าเนินการวางผังแม่บท 
ออกแบบและก่อสรา้งท่าอากาศยานสากลกรงุเทพแหง่ที่ 2 บริเวณหนองงูเหา่ ต่อมาเกิดเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็นรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และได้ออก
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  เพื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2  
โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากกรมการบินพาณิชย์มีความประสงค์จะด าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน
พาณิชย์เป็นการเร่งด่วน นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได้ออกประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยก าหนดอาณาบริเวณใกล้เคียง
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สนามบิน ณ อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่วงกลมรัศมี  7 กิ โลเมตร โดยมี 
จุดศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่เวนคืน ใน พ.ศ. 2517 บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์เปอ
เรช่ัน ได้ท าหนังสือถึงรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ขอเลิกสัญญาก่อสร้างท่าอากาศสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 
โดยไม่คิดค่าเสียหายแต่ประการใด แต่รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเวนคืน โยกย้ายประชาชนในพื้นที่
เวนคืน ส่งผลกระทบการตั้งถ่ินฐานโดยตรงกับพื้นที่ศึกษาและจากผลการสร้างถนน เกิดการสัมปทาน
รถเมล์ภายในพื้นที่ การเดินทางทางน้ าลดบทบาทลง 

- พ.ศ. 2525 – 2532 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  5 - 6 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมขอยกเลิกการจะเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณหนองงูเห่าตามโครงการจัดหาน้ า เพื่อการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2529 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้พื้นที่บริเวณหนองงูเห่าเป็นที่ตั้งโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคล สมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 รอบ และพระราชพิธีมังคลาภิเษก จากเหตุผลดังกล่าวเกิดหมู่บ้านจัดสรรข้ึนในพื้นที่ศึกษา และใน 
พ.ศ. 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท าการศึกษาถึงระยะเวลาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจะเต็มขีดความสามารถในการ
รองรับส าหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ให้สงวนไว้ก่อน 

- พ.ศ. 2532 – 2539 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  6 - 7 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม  
ใน พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้ยึดอ านาจท าให้โครงการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ที่บริเวณหนองงูเห่า ถูกให้ไปขยายขีดความสามารถท่าอากาศ
ยานดอนเมือง ต่อมาในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการท่าอากาศยาน
สากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ และให้การขนส่งทางอากาศเปน็ตัวกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความส าคัญและเร่งด่วนที่ประเทศไทยจะต้องมีท่าอากาศยาน
กรุงเทพ แห่งที่ 2 โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบ และให้การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย (ทอท.) เป็นผู้ด าเนินการ ทั้งที่ตลอด 20 ป ีที่ผ่านมายังไม่เคยมีการอพยพโยกย้ายราษฎร
ออกจากพื้นที่ดังกล่าว ใน พ.ศ. 2535 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม  
ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดเขตปลอดภัย 
ในการเดินอากาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และได้กาหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน  
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ณ อ าเภอบางพลี ในท้องที่ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตบึงกุ่ม  เขตลาดกระบัง เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางกว่าในประกาศ ฯ  
ฉบับเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผลจากส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ท าให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุม 
การพัฒนาต่าง ๆ   

- พ.ศ. 2540 – 2548 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 – 9  ส่งเสริมพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง 
เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โครงการท่าอากาศยานกรุงเทพ แห่งที่ 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดย
ตลอดเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีจากนโยบายของรัฐที่ผ่านมา เมื่อกลับมาด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เวนคืนและชุมชนรอบท่าอากาศยาน จากการโยกย้ายประชาชน 
ชุมชนในพื้นที่ เวนคืน เพื่ อให้ เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานกรุงเทพ  แห่งที่  2  
ใน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ” เป็นช่ือท่าอากาศยานแห่งใหม่ ในสมัยรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณชินวัตร ได้มี 
การเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2548 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร มีการอพยพแรงงาน
เข้ามาอยู่อาศัยสังคมเมืองมีอิทธิพล เกิดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเที่ยวชม 
วิถีชีวิตริมคลอง ผลจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

- พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10 ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ใน พ.ศ. 2549 ชุมชนและเทศบาลตาบลบางพลี ได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จากภายนอก
ชุมชน ในการจัดงานตลาดโบราณบางพลี และใน พ.ศ. 2550 จัดงานย้อนรอยตลาดโบราณบางพลี
ต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งผลของการเปิดด าเนินการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ใน พ.ศ. 2549 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบท่าอากาศยาน 
อีกทั้งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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4.3 การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปัจจัยและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง จากการทบทวนทฤษฏีและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) จ ากทฤษ ฎี  Ekistics ที่  Doxiadis (1968 ) ได้ เสนอไว้ส าม ารถสรุป ได้ ว่าพื้ นที่ 
รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เกิดจากการบริหารการปกครองของนโยบายรัฐบาล  และจาก
แผนพัฒนาประเทศมาโดยตลอดเป็นตัวก าหนดทิศทาง โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งเพื่อหวังผลท าง
เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ แต่ทั้งนี้อาศัยสังคมเป็นตัวตรึง และวัฒนธรรมเป็นตัวรั้งให้ชุมชน
สามารถด ารงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าทิศ
ทางการขยายตัวของเมือง จากที่ขยายตัวไปทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครไปทางท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ในปัจจุบันเริ่มมทีิศทางไปทางด้านทศิตะวันออกไปทางท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ท าให้พื้นที่
บริเวณรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่รอบท่าอากาศยาน จากการตั้งถ่ินฐานของชุมชนตามโครงข่ายล าคลอง ไปเป็นการตั้งถ่ินฐานตาม
โครงข่ายถนน ประกอบกับการเปิดด าเนินการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท าให้เกิด
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยาน ในปัจจุบันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้ชุมชนริมคลองจ าเป็นต้อง
สร้างเสริมสภาวะสมดุลระหว่างองค์ประกอบการตั้งถ่ินฐานทั้ง 5 ประการ อันประกอบด้วย ธรรมชาติ 
คน ความเป็นสังคม สิ่งปลูกสร้าง และโครงข่าย เพื่อการส่งเสริมให้คนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุก  
และชุมชนมีความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถส่งผลให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการพัฒนา 
ได้ต่อไป 
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ภาพท่ี 16 แผนผังแสดงตัวอย่างของเมืองศูนย์กลางสนามบิน 

ที่มา : Kasada อ้างอิงในรายงานข้ันสุดท้าย  
โครงการแผนผังการพฒันาเมอืงศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ (2546) 

 
2) เมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถิติขนส่ง 

ทางอากาศ และเส้นทางจราจรทางอากาศ พบว่าในอดีตต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  
มีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดเช่ือมต่อของสายการบินในระดับทวีป จากการพัฒนาอากาศยานให้มี
พิสัยการบินระยะไกลโดยท าการบินข้ามทวีป ในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ าเริ่มเข้ามามีบทบาทจาก
การแข่งขันทางด้านราคา โดยการใช้อากาศยานที่มีพิสัยการบินในระดับภูมิภาค ทั้งนี้สายการบิน
ต้นทุนต่ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความส าคัญกับประเทศไทยในการเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระดับภูมิภาคไปสู่ภูมิภาคเอเชียกลาง  โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากจ านวนปริมาณ
เที่ยวบินที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  จากความจ าเป็นที่ประเทศไทย ต้องมีการพัฒนาโครงการก่อสร้าง  
ท่าอากาศยานแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเจรญิเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศและเพื่อคงศักยภาพ
การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากธุรกิจด้านการ
บริการของโลกต่างหันมาเน้นความรวดเร็วที่ เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย จากการเปลี่ยนแปลง  
ด้านเทคโนโลยี การเมือง และเศรษฐกิจ ที่เกิดข้ึนทั่วโลกอย่างรวดเร็ว อันผลพวงของระบบดิจิ ตอล 
โลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า และการบิน ท าให้การส่งสินค้าระยะไกลที่รวดเร็วและเช่ือถือได้ 
เกิดเป็นการพาณิชย์ทางอากาศที่กลายเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ประมาณ  
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ร้อยละ 40 ของมูลค่าการค้าของโลกเปน็การขนสง่ทางอากาศ และสัดส่วนน้ีก าลังเพิม่สูงข้ึนทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง (Merge Global อ้างใน โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ , 
2546) สิ่งเหล่าน้ีก าลงัก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีท่าอากาศยานเป็นตัวขับเคลื่อนและก าหนดที่ตั้ง
ของธุรกิจ ตลอดจนท่าอากาศยานจะเปลี่ยนการพัฒนาเมืองในคริสต์ศตวรรษที่  21 เช่นเดียวกับทาง
หลวงในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทางรถไฟในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ท่าเรือในคริสต์ศตวรรษที่ 18  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาเมืองที่ก าลังเกิดข้ึนพร้อมกับท่าอากาศยานหลายแห่งทั่วโลก 
พยายามพัฒนาให้เมืองเป็นเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) ที่มีท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลาง 
ซึ่งมุ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ (Kasarda, 2000) จากธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบิน 
ที่เกิดข้ึนเรียงรายไปตามถนนหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ท าให้เกิดเมืองรูปแบบใหม่ คือ เมืองศูนย์กลาง
การบิน (Aerotropolis) ท่าอากาศยานจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อของระบบต่าง ๆ และ
ศูนย์กลางการค้าและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เกิดศูนย์ ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการบิน  
ศูนย์โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้า ศูนย์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และศูนย์ค้าส่ง เป็นต้น   

3) ความเป็นสังคมทันสมัย (Modernization) การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ส่งผล
ให้พื้นที่รอบท่าอากาศยานมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ซับซ้อนข้ึน โดยชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต และเทคโนโลยี การด ารงชีวิตจากแบบเรียบง่ายในสังคมจารีตไปสู่การ
ด ารงชีวิตที่อาศัยความรู้ เทคโนโลยีมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบ 
ยังชีพ หรือการท าเกษตรในที่ดินแปลงเล็กเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตเพื่อขาย มีการ  
จ้างแรงงานภายนอกครัวเรือนหรือชุมชนแทนการใช้แรงงานในครัวเรือน ระบบแรงงานในโรงงาน 
และการใช้เครื่องจักรกลเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มผลผลิต มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
รวดเร็วเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดชนช้ันกลางและมีผู้ประกอบการภายในชุมชน  
มากขึ้น ส่งผลให้โครงสรา้งครอบครัวเปลีย่นจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว สถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน การจัดระเบียบทางสงัคมมีการใช้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นลายลักษณ์อักษรแทนที่บรรทัดฐาน และวิถีประชาที่ใช้กันในสังคมจารีต ซึ่งความเป็นสังคม
ทันสมัยได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนในพื้นที่ศึกษา  

จากปัจจัยและเหตุผลที่กล่าวมา ท าให้เกิดการเปลี่ยนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และแนวโน้มในอนาคตจากการศึกษากฎหมายผังเมือง ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเทียม การตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลกิจกรรมก่อนและหลังการเปิดใช้
ท่าอากาศยานพบว่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบท่าอากาศยานจากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ท าการเกษตรกรรมไปสู่พื้นที่อุตสาหกรรม  
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ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เกิดศูนย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน ศูนย์โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) ที่มีท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลาง ซึ่ งมุ่ ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ (Kasada J D, 2000) โดยสามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
จากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดังนี้ 

ก่อนมีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สภาพที่ตั้งของพื้นที่รอบท่าอากาศยานเป็นพื้นที่
ที่เป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ภาคตะวันออก ท าให้การใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบเมืองได้ขยายตัวมายังพื้นที่เกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว จากสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา  
มีการการตั้งถ่ินฐานตามธรรมชาติ เริ่มจากการตั้งถ่ินฐานแบบชนบทกระจายทั่วไปในพื้นทีเ่กษตรกรรม 
ลักษณะแปลงที่ดินมีลักษณะแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดยาว  สะท้อนมาจากลักษณะแปลงน า 
ในพื้นที่ และมีการตั้งถ่ินฐานหนาแน่นตามแนวล าคลองส าคัญ  เมื่อมีการตัดถนนเข้ามาในพื้นที่  
ในลักษณะขนานไปกับคลองสายหลัก เช่น ทางทิศเหนือ ถนนอ่อนนุช – ลาดกระบังขนานไปกับคลอง
ประเวศบุรีรมย์ ทางด้านทิศใต้ ถนนบางนา – ตราด ถนนเทพารักษ์ขนานไปกับคลองส าโรง ทางทิศ
ตะวันออก ถนนวัดศรีวารีน้อยขนานไปกับคลองหนองงูเห่า และทางทิศตะวันตก ถนนกิ่งแก้วขนานไป
กับคลองลาดกระบงั เป็นต้น ท าให้การตั้งถ่ินฐานเปลี่ยนมากระจุกตัวหนาแน่นตามแนวถนนมากยิ่งข้ึน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยานส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่เปลี่ยนแปลงจากการ
ท านามาเป็นการเลี้ยงปลา 

หลังการเปิดใช้ท่าอากาศยาน จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน  เป็นสาเหตุเกิดแหล่งงานจากกิจกรรมภาคเศรษฐกิจ แรงงานส่วนใหญ่  
เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดเป็นสังคมเมืองข้ึนมาทดแทนสังคมชนบท  การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่
อาศัยและพาณิชยกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์
รูปแบบตึกแถว  ใช้ค้าขายช้ันล่าง พักอาศัยด้านบน เกิดข้ึนริมโครงข่ายถนนสายหลัก เช่น ถนนอ่อน
นุช – ลาดกระบัง ถนนบางนา – ตราด ถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว ถนนวัดศรีวารีน้อย ฯลฯ และรอบ
สถานีระบบขนส่งระบบราง (Airport Rail Link) รองรับการเข้ามาของคนที่มาท างานภายใน 
ท่าอากาศยาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรอบท่าอากาศยาน ปิดโอกาสการพัฒนาพื้นที่ด้านใน มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ ผลที่ตามมา คือ การเกิดย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่รอบท่าอากาศ
ยาน โดยเฉพาะเขตลาดกระบังและอ าเภอบางพลี ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรปราการ เขตลาดกระบังถูกก าหนดให้เป็นเขตชุมชนชานเมืองรองรับท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ส านักงานเขตลาดกระบัง , 2551) และอ าเภอบางพลีถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางการ
รองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อ าเภอบางพลี, 2551) 
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มาตรการก ากับควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมพื้นที่
รอบท่ าอากาศยาน  พบ ว่าพื้ นที่ ทางด้านเหนือขอ งท่ าอากาศยานอยู่ ใน เขตผั งเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ า โดยมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่เข้มงวด เพื่อควบคุมความหนาแน่น
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่เนื่องจากช่องว่างของกฎหมายและความต้องการพัฒนาพื้นที่ ท าให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับท่าอากาศยาน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทหอพัก อพาร์ทเม้นท์ และอาคารพาณิชย์รูปแบบ
ตึกแถว ส่วนด้านทิศใต้และตะวันออกของท่าอากาศยานที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ  
พ.ศ. 2556 พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และให้มีการพัฒนาที่อยู่
อาศัยปานกลาง และพาณิชยกรรมบริเวณศูนย์กลางชุมชนบางพลี สรุปได้ว่าข้อก าหนดหรือมาตรการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดอนตามผังเมืองรวมรอบท่าอากาศยานกว้างเกินไป ไม่สามารถแสดงความ
ชัดเจนของการพัฒนาหรือการก ากับควบคุมการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามการจ าแนกประเภทที่ดิน
เพื่อการพัฒนาเมืองในอนาคตได้ เมืองมีลักษณะการขยายตัวตามยาวของถนนที่มีอยู่หรือตัดใหม่ พื้นที่
โล่งตามกฎหมายผังเมืองรวมรอบท่าอากาศยานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม ประเภทการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพร้อมที่ จะถูกเปลี่ยนมือ และเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เมื่อได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายที่ดินในราคาสูง 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม (สืบเนื่องจากการเพิ่ม
จ านวนผู้โดยสารในปีเปิดด าเนินการในระยะด าเนินการ (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555) 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2555) พบว่าการรอการออกข้อก าหนด 
ผังเมืองเฉพาะจากการศึกษาที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้น้อยมากในการน าไปปฏิบัติจรงิ และมีอุปสรรค
ต่อการน าแผนไปปฏิบัติหลายประการ ผลการศึกษาได้เสนอมาตรการลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมพิจารณากรอบปฏิบัติใน
ลักษณะเป็นแนวทางการพัฒนาโดยไม่ต้องรอออกกฎหมายใหม่ หากแต่ใช้อ านาจ โครงสร้างหน้าที่
และกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ใช้กลไกที่เป็นลักษณะสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและ
การเก็บรักษาพื้นที่ที่ไม่ควรมีการพัฒนาที่สามารถด าเนินการเป็นโครงการสาธิตหรือโครงการน าร่อง 
เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมาะสม ทั้ งนี้สามารถสรุปการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบท่าอากาศยานจากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าพื้นที่ด้านทิศใต้ 
ท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมรกร้างและ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนเก่าริมคลอง 
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4.4 ข้อมูลท่ัวไปท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

4.4.1 ประวัติสนามบิน 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (IATA: BKK, ICAO: VTBS) เป็นสนามบินที่ ตั้ งอยู่ ในเขต 
ต าบลหนองปรือและต าบลราชาเทวะ  อ า เภอบางพลี  จั งห วัดสมุทรปราการ  ห่ างจาก 
ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเปน็
ทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ก าหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลาง 
การบินในทวีปเอเชีย อีกทั้งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการ 
จัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553  

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_IATA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_ICAO
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._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 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริการสายการบินที่ท า
การบินแบบประจ า 109 สายการบิน ซึ่งถือว่าบริการตามจ านวนสายการบินมากที่สุดแหง่หนึ่งของโลก 
(สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อช่ัวโมงและผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี) และศูนย์กลางการขนส่ง
ทางอากาศ (สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี) นอกจากนี้ยังมีทางหลวงพิเศษที่ทันสมัย 
ซึ่งเช่ือมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการ
บินหลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ และเอเชียแอตแลนติกแอร์
ไลน์สได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน 

ช่ือสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เป็นช่ือที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยใช้แทนช่ือเดิมคือ "หนอง
งูเห่า" พระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณ ภูมิ ในวันที่  19 มกราคม พ .ศ. 2545 ตัวสะกดช่ือของสนามบินในอักษรโรมัน คือ 
"Suvarnabhumi" ซึ่งเป็นการสะกดตามหลักการเทียบอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบภาษาบาลีและ
สันสกฤต มิได้ใช้ระบบ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจะ
สะกดได้ว่า "Suvarnabhumi" 

 
4.4.2 รายละเอียดท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตต าบลราชาเทวะ อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปประมาณ 25 กิโลเมตร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 1 ใช้งบประมาณก่อสร้างในกรอบวงเงิน 123,942.25 ล้านบาท 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2560
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ภาพท่ี 17 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งอาคารต่าง ๆ   ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ที่มา : https://www.airportthai.co.th/th/ 
 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางว่ิงขนานกัน 2 เส้น กว้างเส้นละ 60 เมตร ยาว 3,700 
เมตร และ 4,000 เมตร ห่างกัน 2,200 เมตร และมีทางขับขนานกับทางว่ิงทั้ง 2 เส้น เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่อากาศยานขาออกและขาเข้าได้พร้อมกัน และมีหลุมจอดอากาศยาน มีจ านวน 120 
หลุมจอด (จอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด และจอดระยะไกลอีก 69 หลุมจอด) รวมถึงหลุมจอด
อากาศยานที่สามารถรองรับอากาศยานแอร์บัส เอ 380 ได้ถึง 5 หลุมจอดและระยะไกลอีก   
3 หลุมจอด ท าให้สามารถรับได้สูงสุด 8 ล า รวม 8 หลุมจอด มีท่าเทียบรวม 51 จุด  

ในช่วงแรกของการก่อสร้างท่าอากาศยานมีศักยภาพรองรับปฏิบัติการเที่ยวบิน  
ได้ 76 เที่ยวบินต่อช่ัวโมง รับผู้โดยสารได้กว่า 45 ล้านคนต่อปี และน าเข้าส่งออกสินค้า 3 ล้านตัน  
ต่อปี และหน้าอาคารผู้โดยสารหลักเป็นโรงแรมภายใต้เครื่องหมายการค้าโนโวเทล ซึ่งมีจ านวน 600 
ห้อง อีกทั้งระหว่างอาคารผู้โดยสารและโรงแรมมีอาคารจอดรถ 5 ช้ัน จ านวน 2 หลัง ซึ่งสามารถ
รองรับรถยนต์ได้ถึง 5,000 คัน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถเหนือพื้นดินที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ 
อีก 1,000 คัน และพื้นที่จอดรถในระยะยาวที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ 4 ,000 คัน และรถโดยสาร 
อีก 78 คัน 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Map-SBIA1.jpg
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4.4.3 การคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน 

 

 
ภาพท่ี 18 เส้นทางเขา้-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท้ังหมด 6 เส้นทาง 

(1) - (5) เป็นทางเข้า-ออกส าหรบัรถยนต์ รถแท็กซี่ รถโดยสาร และแอรพ์อร์ตเอกซ์เพรส 
(6) เป็นทางเข้า-ออกส าหรับรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ที่มา : https://www.airportthai.co.th/th/ 
 
  



  

 

103 

รถยนต์ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเส้นทางเข้าออกส าหรับรถยนต์อยู่ 5 เส้นทาง ซึ่งรถแท็กซี่  
รถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถโดยสารแอร์พอร์ตเอกซ์เพรสใช้เพื่อการคมนาคมด้วย โดย
ทางเข้าหลักคือ เส้นทางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนกรุงเทพมหานคร-ชลบุรี) อีกเส้นทาง
หนึ่งสามารถเข้าได้จากทางพิเศษบูรพาวิถีหรือถนนเทพรัตน์ 

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เส้นทางรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร ใช้รถไฟฟ้า
ความเร็วสูงแบบทางคู่ ยกระดับขนานไปตามแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก มีสถานีรายทาง
จ านวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน (สถานีขนส่งผู้โดยสารท่า
อากาศยานในเมือง) สถานีรามค าแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และจะตี
โค้งแล้วลดระดับลงไปยังอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อเข้าสู่สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช้ัน 
ใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร 

โครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเดินรถในสองรูปแบบ คือรถไฟฟ้า  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายซิตี้) ตัวรถคาดสีน้ าเงิน คิดค่าโดยสายเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท 
ตามระยะทาง โดยจะรับ-ส่งผู้โดยสารในทุก ๆ สถานีตลอดรายทาง และในรูปแบบรถไฟฟ้าด่วน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายเอ็กซ์เพรส) ตัวรถคาดสีแดง คิดค่าโดยสารเที่ยวละ 150 บาทต่อคน  
ว่ิงตรงจากสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (City Air Terminal) หรือสถานีมักกะสันถึง
สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยไม่จอดที่สถานีใด ๆ  ซึ่งจะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีต่อเที่ยว 

รถไฟฟ้าทั้งสองสาย ว่ิงอยู่บนทางยกระดับคู่เส้นเดียวกัน โดยมีการสับหลีกและควบคุมการ
เดินรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบรถด่วนสามารถว่ิงได้ต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงตรงสู่  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้เริ่มทดสอบการให้บริการ และเปิด
ให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

รถโดยสารประจ าทาง 

รถโดยสารประจ าทางที่เดินรถเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง โดยอัตรา
ค่าโดยสารเข้าท่าอากาศยาน จะเก็บเพิ่มจากราคาตามระยะทางปกติอีก 10 บาท โดยมีเส้นทางดังนี้ 

3.1) รถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีทั้งสิ้น 1 เส้นทาง คือ  
สาย 555 รังสิต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 1เส้นทาง : รังสิต - ท่าอากาศ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0_(%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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ยานดอนเมือง - แยกหลักสี่ - แยกลาดพร้าว - แยกสุทธิสาร - ทางด่วนดินแดง - ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3.2) รถโดยสารปรับอากาศเอกชนร่วมบริการ  โดยบริษัท  Premium Management 
จ ากัด มีทั้งสิ้น 2 เส้นทาง คือ 

สาย 554 รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เส้นทาง : รังสิต - ท่าอากาศยานดอนเมือง - 
ม.ราชภัฏพระนคร - ถ.รามอินทรา - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 - ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สาย 558 เคหะธนบุรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เส้นทาง : เคหะธนบุรี - เซ็นทรัล
พระราม 2 - แยกพระราม 2 - บางปะกอก - วัดสน กม.9 - ทางด่วนสุขสวัสดิ์ - ไบเทคบางนา - 
เซ็นทรัลบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โดยรถทั้ง 3 เส้นทางจะจอดที่ Bus Terminal ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
สามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ไปยังอาคารผู้โดยสารได้ 

 

 
ภาพท่ี 19 รถประจ าทางสาย 554 รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Bus_554.jpg
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ภาพท่ี 20 รถประจ าทางสาย 555 รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
 

รถตู้โดยสารประจ าทาง 

รถตู้โดยสารประจ าทางที่เดินรถเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 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 - รามค าแหง 2 - เซ็นทรัลบางนา - อุดมสุข - สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
อ่อนนุช 

4.3) สาย 552A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สมุทรปราการ เส้นทาง : ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  - ถนนบางนา - รพ .จุฬารัตน์  1 - รามค าแหง 2 - เซ็นทรัลบางนา - ส าโรง – 
สมุทรปราการ 

4.4) สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แยกล าลูกกา เส้นทาง: ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 - ถนนราม
อินทรา - วงเวียนหลักสี่ - สะพานใหม่ - ตลาดประตูกรุงเทพ – ปากทางล าลูกกา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%BABus_555.jpg
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4.5) สาย 555 ท่าอากาศยานสุ วรรณ ภูมิ  – ท่ าอากาศยานดอนเมือ ง  เส้นทาง :  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางด่วนพระราม 9 - ดินแดง - 
สุทธิสาร - ม.เกษตรศาสตร์ - แยกหลักสี่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

4.6) ส าย  559 ท่ าอ าก าศยานสุ วร รณ ภู มิ  - ฟิ ว เจ อ ร์ป 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 าร เดิ น ท างร ะห ว่า ง 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง เวลาที่ให้บริการตั้งแต่ 05.00-24.00 น. ซึ่งสงวนสิทธ์ิเฉพาะ
ผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องบินเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีตั๋วโดยสารของสายการบินที่จะต้อง
เช่ือมต่อระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการได้ เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางด่วนพระราม 9 - ทางยกระดับอุตราภิมุข  
(โทลล์เวย์) – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

4.8) รถ Shuttle Bus ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รถ Shuttle Bus ให้บ ริการฟรีส าหรับผู้ โดยสารที่ เดินทางเข้าท่ าอากาศยานโดย 
รถโดยสารประจ าทางและรถตู้โดยสารประจ าทาง โดยเช่ือมต่อระหว่าง Bus Terminal กับส่วนต่าง ๆ   
ภายในท่าอากาศยาน มี 5 เส้นทาง ดังนี้ 

สาย A เส้นทาง : Bus Terminal - ลานจอดระยะยาว B,E - ลานจอดระยะยาว A,C - 
บริษัท BAFS - ตรงข้ามสถานีดับเพลิง - ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน การบินไทย - ตึกการบินไทย -  
ตึกฝ่ายช่าง - ช่องทาง 3 - ช่องทาง 2 - อาคารผู้โดยสารช้ัน 1 ประตู 1 - อาคารผู้โดยสารช้ัน 1 ประตู 
10 - อาคารผู้ โดยสารช้ัน  2 ประตู  5 - ครั วการบิน บมจ .การบิน ไทย - สถานีดับ เพลิ ง -  
Bus Terminal 

สาย B เส้นทาง : Bus Terminal - บริษัท LSG Sky Chefs - ตรงข้ามสถานีดับเพลิง -  
ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน การบินไทย - อาคารผู้โดยสารช้ัน 1 ประตู 1 - อาคารผู้โดยสารช้ัน 1 ประตู 
10 - VIP Room - จุดจอดเพิ่ม 1 ( Free Zone ) - จุดจอดเพิ่ม 2 ( Free Zone ) - จุดจอดเพิ่ม 3  
( Free Zone ) - ประตูทางออกหน้า (Free Zone) - แยกไฟแดง Free Zone - ครัวการบิน บมจ.
การบินไทย - สถานีดับเพลิง - Bus Terminal 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
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สาย C เส้นทาง : Bus Terminal - สถานีต ารวจราชาเทวะ – ตรงข้ามสถานีต ารวจ 
ราชาเทวะ – แยกสุขสมาน - Sky Lane - ตรงข้าม ตึก ( AMF ) - กรมอุตุฯ - อาคารผู้โดยสารช้ัน 1 
ประตู 3 และ 8 - ทางออกเขตปลอดอากรประตู 2 - Bus Terminal 

สาย D เส้นทาง : Bus Terminal - ตรงข้ามสถานีดับเพลิง – ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน 
การบินไทย - ส านักงานท่าอากาศยาน ( AOB ) - โรงแรมโนโวเทล - บริษัท วิทยุการบิน – ครัว 
การบินไทย - สถานีดับเพลิง - LSG Sky Chefs - Bus Terminal 

สายด่วน Express เส้นทาง : Bus Terminal - อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตู 5 - อาคาร
ผู้โดยสารช้ัน 2 ประตู 5 - Bus Terminal 

รถไฟฟ้าเชื่อมอาคารผู้โดยสารปัจจบุันกับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ 

ส าหรับใช้เดินทางใต้รันเวย์สนามบินมีทั้งหมด 2 สถานี ระยะทางรวม 1 กิโลเมตร โดยใช้รถไฟฟ้าล้อ
ยางแบบไร้คนขับ (Automated People Mover-APM) รวมทั้งหมด 6 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้  ตู้ละ
ประมาณ 25 ที่นั่ง ว่ิงให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง คาดหมายว่าจะพร้อมเปิดให้บริการใน ปี พ.ศ. 2563 
 
4.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.5.1 ผังเมืองรวมบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและติดกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยมีพื้นที่ศึกษาโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2 พื้นที่ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย พื้นที่ทั้งหมดของเขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี  
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง ซึ่งแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2556 และผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ดังนี ้

1) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  

พื้นที่ด้านเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้  4 ประเภท
หลัก ได้แก่  

  - ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (เขตสีส้ม) 

  - ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสีเหลือง) 

  - ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว) 
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  - ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีขาวมีกรอบและเส้น
ทแยงสีเขียว)  

2) ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 

พื้นที่ด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 
ประเภทหลัก ได้แก่  

  - ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (เขตสีส้ม) 

  - ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสีเหลือง) 

  - ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง) 

  - ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว) 

 

พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 
2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

  - ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสีเหลือง) 

  - ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว) 

 

พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 
1 ประเภทหลัก ได้แก่ 

  - ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (เขตสีแดง) 

 

ส าหรับพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้เป็นการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( เขตสีน้ าเงิน)
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ ป ีพ.ศ. 2556 และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี 21 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี 22 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี 23 แผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ตามผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ปี พ.ศ. 2556 และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 
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4.5.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโดยรอบทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

จากการรวบรวมข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559 และ
สภาพการใช้ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 (กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560) มีการใช้ที่ดินสรุปได้ดังนี ้

สภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ 
มีพื้นที่โดยประมาณ 627,558 ไร่ จ าแนกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด 273,884 ไร่ (ร้อยละ 43.64) 
รองลงมาได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 255,232 ไร่ (ร้อยละ 40.68) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 42,797 ไร่ 
(ร้อยละ 6.81) พื้นที่น้ า 41,756 ไร่ (ร้อยละ 6.66) และพื้นที่ป่าไม้ 13,889 ไร่ (ร้อยละ 2.21) ส่วน
พื้นที่ท่ าอากาศยานสุวรรณ ภูมิจ าแนกไว้เป็นพื้นที่ ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง (ดั งภาพท่ี 24  
และตารางท่ี 3) 

สภาพการใช้ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 พบว่า กรุงเทพมหานครมีพื้นที่
โดยประมาณ 978,263 ไร่ จ าแนกเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากที่สุด 658,940 ไร่ (ร้อยละ 
67.41) รองลงมาได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม 237,728 ไร่ (ร้อยละ 24.25) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 50,806 ไร่ 
(ร้อยละ 5.19) พื้นที่น้ า 29,204 ไร่ (ร้อยละ 2.99) และพื้นที่ป่าไม้ 1,585 ไร่ (ร้อยละ 0.16) (ดังภาพ
ท่ี 25 และตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3 สภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559  
และกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 

สภาพการใช้ที่ดิน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559 

จ านวนพ้ืนที ่ จ านวนพ้ืนที ่
ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

1.พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 658,940 67.41 255,232 40.68 
2.พื้นที่เกษตรกรรม 237,728 24.25 273,884 43.64 
3.พื้นที่ป่าไม้ 1,585 0.16 13,889 2.21 
4.พื้นที่แหลง่น้ า 29,204 2.99 41,756 6.66 
5.พื้นที่เบ็ดเตลด็ 50,806 5.19 42,797 6.81 

รวม 978,263 100.00 627,558 100.00 

ท่ีมา :  กลุ่มวิเคราะหส์ภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน, 2559 
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ภาพท่ี 24 แผนท่ีสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559 

 
ภาพท่ี 25 แผนท่ีสภาพการใช้ที่ดิน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 
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4.5.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจบุันบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

 จากการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 พบว่าพื้นที่ศึกษาทั้งหมดประมาณ 610.72 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 381,700.75 ไร่ พื้นที่ ศึกษาโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 พื้นที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 2 พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย พื้นที่ทั้งหมดของเขตประเวศ 
เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อ าเภอบางพลี อ าเภอ  
บางเสาธง โดยได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ดัดแปลงการแบ่งประเภท
การใช้ที่ดินตามการจ าแนกการใช้ที่ดิน (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 พื้นที่น้ า มีพื้นที่ประมาณ 50.77 ตารางกิโลเมตร (31 ,729.84  ไร่) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.31 ของพื้นที่ศึกษา (ดังภาพที่ 27-31 และตารางที่ 4) ซึ่งรายละเอียดสภาพการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลการศึกษาดังนี้ 
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ภาพท่ี 26 แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2560 
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1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 288.49 ตารางกิโลเมตร 
(180,305.53 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.24 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย หมู่บ้าน/
ชุมชน/ตัวเมืองย่านการค้า สถานที่ราชการและสถาบันต่าง 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 อาคารพาณิชย์กึ่งที่อยู่อาศัย 4 ช้ัน บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน
จัดสรร ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัยแบบผสม (Mixed Use) 
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวเนื่องกับแนวเส้นทางคมนาคม ทางบกและทางน้ า  
(ดังภาพที่ 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27 แสดงสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน/ตัวเมืองย่านการคา้ 
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- สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานที่ราชการต่าง ๆ ระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ สถานศึกษา ศาสนสถาน พยาบาล มีพื้นที่รวมประมาณ 9.19 ตาราง
กิโลเมตร (5,743.08 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของพื้นที่ศึกษา พบอยู่โดยรอบ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ดังภาพที่ 28)  

 

ภาพท่ี 28 แสดงสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทสถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ   
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- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 30.04 ตารางกิโลเมตร (18,775.62 ไร่)  
คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกอบไปด้วย 
หอควบคุมการบิน อาคารผู้โดยสารทั้งหมด 7 ช้ัน อาคารเทียบเครื่องบิน 4 ช้ัน  
ทางว่ิง ลานจอดอากาศยาน อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ส านักอุตุนิยมวิทยาการ
บิน สถานีไฟฟ้าย่อย สถานีประปา โรงบ าบัดน้ าเสีย อาคารผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น 
อาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ ศูนย์การขนส่ง
สาธารณะ และเขตปลอดอากร (คลังสินค้า) เป็นต้น 

- ถนน/ซอย/ทางรถไฟ มีพื้นที่ประมาณ 23.22 ตารางกิโลเมตร (14,510.73 ไร่)  
คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบไปด้วย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง 
และทางรถไฟ อาทิเช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 หรือทางหลวงพิเศษสาย
กรุงเทพฯ - ชลบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก ถนนกิ่งแก้ว ถนนสายอ่อนนุช-
ลาดกระบัง ถนนร่มเกล้า ถนนฉลองกรุง ถนนสุวินทวงศ์ ถนนท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 3 ถนนเทพารักษ์ ถนนแพรกษา ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 ทางรถไฟ
สายตะวันออก นอกจากนี้ยังมีถนน อบต. ถนนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ และ
ถนนซอยเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น 

- โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีพื้นที่ประมาณ 53.06 ตารางกิโลเมตร 
(33,163.76 ไร่) คิดเป็นเป็นร้อยละ 8.69 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบไปด้วยโรงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่พบอยู่บริเวณถนน 
กิ่งแก้วทางด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ถนนบางนา-ตราด 
ทางด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังพบอยู่บริเวณถนนฉลอง
กรุงทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรณภูมิและถนนเทพารักษ์ ทางด้านทิศใต้
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 ทางด้านทิศ
ตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่พบ 
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานีทางด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ทางด้านทิศใต้ของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ยกตัวอย่างเช่น (ดังภาพที่ 29) 
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ภาพท่ี 29 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

 

- สนามกอล์ฟ/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ประมาณ 13.02 ตารางกิโลเมตร 
(8,137.69 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของพื้นที่ศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่พบ
บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ สวนสาธารณะลาดกระบังหรือสวน
พระนคร อยู่ทางทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณริมถนน อ่อนนุช -
ลาดกระบัง เป็นสวนสาธารณะและสนามกีฬาของประชนชนในเขตลาดกระบัง ทั้งนี้
ยังพบสนามกอล์ฟ ได้แก่ สนามกอล์ฟซัมมิท วินด์ มิลล์ ซึ่งเป็นทั้งสนามกอล์ฟ 
สปอร์ตคลับ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เดอะรอยัล 
กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ สปอร์ตคลับ อยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ธนาชิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ เมืองแก้ว กอล์ฟ 
คอร์ส Green Valley Country Club และบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต อยู่ทาง 
ทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่
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ด้วย อาทิ  WINDMILL ARENA และสนามเทนนิส ในร่ม  สนามฟุตบอลในร่ม 
สวนสาธารณะของชุมชน เป็นต้น 

2) พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 130.58 ตารางกิโลเมตร (81,613.15 
ไร่) คิดเป็นร้อยละ 21.38 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่นาข้าว/นาหญ้า ไม้ผล
ผสม/พืชสวน และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ดังภาพที่ 30) มีรายละเอียดดังนี้ 

- พื้นที่นาข้าว/นาหญ้า มีพื้นที่ประมาณ 47.95 ตารางกิโลเมตร (29,968.40 ไร่)  
คิดเป็นร้อยละ 7.85 ของพื้นที่ ศึกษา ส่วนใหญ่พบอยู่ในพื้นที่แขวงล าต้อยติ่ง  
เขตหนองจอก แขวงล าปลาทิ ว แขวงทับยาว และแขวงคลองสองต้นนุ่ น  
เขตลาดกระบังและแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ปัจจุบันพื้นที่นาข้าวและนาหญ้าลดน้อยลงเนื่องจากพื้นที่อุตสาหกรรม  
ที่พักอาศัย คลังสินค้า ซึ่งก าลังก่อสร้างและเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากได้ขยายตัวเข้ามา
ทดแทนพื้นที่นาข้าว/นาหญ้า 

- พื้นที่ไม้ผลผสม/ พืชสวน มีพื้นที่ประมาณ 6.39 ตารางกิโลเมตร (3,994.19 ไร่)  
คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของพื้นที่ศึกษา ไม้ผลผสมที่พบส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลจ าพวก 
มะม่วง ฝรั่ง กล้วย มะพร้าว หมาก เป็นต้น และพืชสวน ส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวน
ครัวพบกระจายอยู่ตามพื้นที่สวน ไร่ ของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจุบันพื้นที่ 
ไม้ผลผสมและพืชผักลดน้อยลง 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีพื้นที่ประมาณ 76.24 ตารางกิโลเมตร (47,650.56 ไร่) 
คิดเป็นร้อยละ 12.48 ของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่เพาะเลีย้งสตัว์น้ าผสม 
พบอยู่ในพื้นที่ต าบลศีรษะจรเข้น้อย ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง ต าบล
บางโฉลง อ าเภอบางพลี ทางด้านทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ในพื้นที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี ต าบลบางปู ต าบลบางปูใหม่ ต าบลแพรกษา
ใหม่ และต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านทิศใต้ของ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพื้นที่บางส่วนกระจายอยู่ทางด้านทิศเหนือของ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในพื้นที่เขตลาดกระบัง การเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยง
แบบผสม ซึ่งมีทั้งเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง และพื้นที่ทิ้งร้าง เป็นต้น 
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ภาพท่ี 30 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเกษตรกรรม 

 

3) พื้นที่น้ า มีพื้นที่ประมาณ 50.77 ตารางกิโลเมตร (31,729.84 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
8.31 ของพื้นที่ ศึกษา แหล่งน้ าที่พบ เช่น คลองขุดรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
คลองคุณแม่จันทร์  คลองบางแก้วใหญ่ คลองบางโฉลง คลองบางน้ าจืด คลองชวดหมัน 
คลองปากน้ า คลองดอน คลองหนองงูเห่า คลองแสนแสบ คลองลาดกระบัง คลองชวด
ลากข้าว คลองสิงห์โต คลองหัวตะเข้ คลองหนองคา คลองหนองตะกร้า คลองหนึ่ง  
คอลงสาม คลองสี่ คลองล าปลาทิว คลองมอญ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองบัวลอย 
คลองตาพุก และคลองบัวเกาะ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงบ่อน้ าในพื้นที่ไร่นาของชาวบ้าน
ด้วย 

4) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 140.89 ตารางกิโลเมตร (88,052.22 
ไร่) คิดเป็นร้อยละ 23.07 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย ทุ่งหญ้า/ไม้ละเมาะ มีพื้นที่
ประมาณ 14.77 ตารางกิโลเมตร (9,230.89 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของพื้นที่ศึกษา 
เป็นพื้นที่ที่รกร้างยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ พื้นที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง มีพื้นที่
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ประมาณ 15.75 ตารางกิโลเมตร (9,844.21 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของพื้นที่ศึกษา 
เป็นพื้นที่มีการเตรียมดินและถมดินเพื่อที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ พื้นที่ลุ่ม มีพื้นที่
ประมาณ 110.37 ตารางกิโลเมตร (68,977.12 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 18.07 ของพื้นที่
ศึกษา (ดังภาพที่ 31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 31 แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
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ตารางท่ี 4 ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2560  

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เน้ือที่  

ตร.กม. ไร่  ร้อยละ 

1. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  288.49  180,305.53  47.24 

1.1 หมูบ่้าน/ชุมชน/ตัวเมืองย่านการค้า  159.96   99,974.66  26.19 

1.2 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ    9.19   5,743.08  1.50 

1.3 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  30.04   18,775.62  4.92 

1.4 ถนน/ทางรถไฟ/ซอย  23.22   14,510.73  3.80 

1.5 โรงงานอุตสาหกรรม/คลงัสินค้า  53.06   33,163.76  8.69 

1.6 สนามกอล์ฟ/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  13.02   8,137.69  2.13 

2. พ้ืนที่เกษตรกรรม  130.58   81,613.15  21.38 
2.1 นาข้าว/นาหญ้า             47.95      29,968.40  7.85 

2.2 ไม้ผลผสม/พืชสวน               6.39        3,994.19  1.05 

2.3 สถานที่เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า             76.24      47,650.56  12.48 

3. พ้ืนที่น้ า  50.77   31,729.84  8.31 
3.1 พื้นที่น้ า             50.77      31,729.84  8.31 

4. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  140.89   88,052.22  23.07 
4.1 ทุง่หญ้า/ไม้ละเมาะ             14.77        9,230.89  2.42 

4.2 พื้นที่ก าลงัด าเนินการก่อสร้าง             15.75        9,844.21  2.58 

4.3 พื้นที่ลุ่ม           110.37      68,977.12  18.07 

4.4 บ่อขยะ             14.77        9,230.89  2.42 

ทั้งหมด  610.72  381,700.75  100.00 
 

ผลจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถหาความสอดคล้องระหว่างการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบันและข้อก าหนดด้านผังเมือง โดยพบว่าที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสี
เขียว) เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจ านวนมาก โดยเฉพาะในที่ดินบริเวณที่ติดกับ
พื้นที่ท่าอากาศยานในทิศเหนือและใต้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ส่วนพื้นที่
ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่ เขตลาดกระบัง อ าเภอบางเสาธง และอ าเภอบางพลี มีการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องตามข้อก าหนดด้านผังเมือง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 หลักการของเทคนิค Potential Surface Analysis (PSA) 

การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคนิค Potential Surface Analysis (PSA) เป็นเทคนิค
ที่ใช้ข้อมูลกายภาพของพื้นที่ ศึกษาเป็นหลักโดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี
ที่มีความเหมาะสม มีความสะดวกรวดเร็ว และแม่นย า ซึ่งได้รับการพัฒนาเมื่อปี ค.ศ. 1969  
เพื่อใช้การศึกษา Nottinghamshire/Derbyshire Sub-Regional Planning Unit ส าหรับวิเคราะห์
ศักยภาพในการพัฒนาของอนุภาค (Sub-region) อย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
จากดัชนี (Index) หรือตัวแปร (Factor) ต่าง ๆ ที่เป็นตัวก าหนดศักยภาพของพื้นที่เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ   
ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกท าเลที่ตั้ง (Location) นอกจากนี้ ดัชนีหรือปัจจัยดังกล่าวยังถูกน าไปใช้
เปรียบเทียบผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในพื้นที่ภายใต้สมมติฐานการพัฒนาแบบต่าง ๆ อีกด้วย โดยเทคนิค
การวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันคือ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (Potential Surface Analysis: PSA) และ 
เทคนิคการท า Sieve Mapping (วรรณศิลป์ พีรพันธ์ุ, 2549) 

เทคนิคการวิเคราะห์แบบ (Potential Surface Analysis : PSA) มีข้อได้เปรียบเทคนิคการ
ซ้อนทับพื้นที่แบบดั้งเดิม (Overlay technique) หรือต่อมาประยุกต์เป็นวิธีแบบ Sieve Analysis 3 
ประการคือ 

(1) เทคนิคการวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้วางอยู่บนหลักเกณฑ์ของการคัดพื้นที่ดีหรือเลว  
แต่ทุก ๆ  พื้นที่จะมีค่าคะแนน และมีการแบ่งระดับ ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความชัดเจนกว่าการซ้อนทับ
แผนที่แบบเดิมซึ่งใช้วิธีการแบ่งศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ออกเป็น ดี -เลว / เหมาะสม-ไม่
เหมาะสม / มาก-ปานกลาง-น้อย / สูง-ปานกลาง-ต่ า เท่านั้น 

(2) ปัจจัยที่ได้รับการเลือกนั้นเป็นการเน้นถึงการใช้วิธี Weighting System โดยใช้
หลักการ (Multiple Criteria Decision Model : MDCM) น ามาสร้างแบบจ าลองแบบเทียบน้ าหนัก 
(Pairwise Comparison Method) ท าให้ ค่าคะแนนความส าคัญของตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึนด้วยวิธีการศึกษาใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีหลายปัจจัย ซึ่งท าให้
แบบจ าลองแบบเทียบน้ าหนักมีความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือ 

(3) เกี่ยวกับการให้ค่าน้ าหนัก เทคนิควิเคราะห์แบบนี้สามารถสามารถปรับเปลี่ยน 
ค่าน้ าหนักเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ที่เปลี่ยนไปเมื่อนโยบายหรือสมมติฐานในการ
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พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ท าให้สามารถเปรียบเทียบศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ภายใต้นโยบาย  
หรือสมมติฐานการพัฒนาที่แตกต่างกันได้โดยสะดวก 

การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ (ดังภาพท่ี 32) 

 

ภาพท่ี 32 การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ี   

 
ข้ันตอนที่ 1 การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์พื้นที่โดยเป็นปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง

และเตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ที่อยู่ในรูปแบบ
ของ Shape File  จากการรวบรวมข้อมูลในบทที่ 3 

ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัยและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ด้วยการ
ซ้อนทับข้อมูลปัจจัยด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยแสดงศักยภาพของพื้นที่
ออกมาในรูปของแผนที่ที่แสดงพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

ในข้ันตอนการให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ   จะกระท าโดยผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านโดย
พิจารณาถึงกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System: GIS) ที่เป็น Shape File ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เก็บข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบเวคเตอร์ (Vector) ใน 3 ลักษณะ คือ จุด (Point) เส้น (Line) และรูปปิด (Polygon) ซึ่งจะ
แยกเก็บออกเป็นช้ันข้อมูล (Layer) 
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5.2 การก าหนดปัจจัยในการประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ี  

ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคนิค PSA ได้มีการน าปัจจัยและเกณฑ์ร่วมหารือ
กับผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดค่าน้ าหนักและค่าคะแนนของปัจจัย (Criterion Weighting) 
เมื่อวันที่ 20 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 

1) ผศ.ดร. สญชัย ลบแย้ม  ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม 

2) ผศ.ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์  ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม 

3) ผศ.ดร สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี  ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม 

4) ดร. กฤศ ฉายแสงเดือน  ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

5) คุณรัตนา ทิมมณ ี   ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (เสียง) 

6) คุณหทัยรัตน์ ฤทธ์ิธาอภินันท์  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (อากาศ) 

7) คุณนวรัตน์ เกี้ยวมาศ   ผู้เช่ียวชาญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

8) ดร. วิศว์ ศรีพวาทกุล   ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมการบิน 

 
ปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ซึ่งปัจจัยหลักแต่ละด้าน

ประกอบด้วยปัจจัยย่อยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านที่มีค่าความส าคัญคิดเป็น 27 คะแนนจาก 
100 คะแนน ประกอบด้วย 7 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 

  1.1) พื้นที่ให้บริการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ใกล้รัศมีการให้บริการ โดยจะมีค่าคะแนนมากไปหาน้อย ตามรัศมี  
การให้บริการจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) พื้นที่ให้บริการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวนมากและกระจุกตัวในพื้นที่เขตสะพานสูง เขตประเวศ เขตมีนบุรี
ตามล าดับ และกระจายตัวในพื้นที่เขตลาดกระบัง อ าเภอบางพลี และบางเสาธง ลักษณะดังกล่าว  
จะส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูง (ดังภาพท่ี 33) 
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ภาพท่ี 33 พ้ืนท่ีให้บริการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

1.2) การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล)  
 ที่อยู่อาศัยควรอยู่ใกล้รัศมีการให้บริการนี้ โดยจะมีค่าคะแนนมากไปหาน้อย ตามรัศมี 
การให้บริการจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) พื้นที่การเข้าถึงสถาน
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บริการสาธารณสุข มีการกระจายตัวในพื้นที่ในแต่ละเขตไม่ต่างกันมากนัก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้
พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงกัน (ดังภาพท่ี 34) 

 

 

ภาพท่ี 34 การเขา้ถึงสถานบริการสาธารณสขุ 
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1.3) การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายประธานและถนนสายหลัก (ทางหลวง
หมายเลข 1 และ 2 หลัก)  

ที่อยู่อาศัยควรในระยะเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายประธานและถนนสายหลักนี้ 
โดยจะมีค่าคะแนนมากไปหาน้อย ตามระยะทางการเข้าถึงจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2561) การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนน
สายประธานและถนนสายหลักของพื้นที่ในแต่ละเขตไม่ต่างกันมากนัก ส่งผลให้ค่าคะแนนศักยภาพ 
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นอ าเภอบางเสาธง ซึ่งอยู่ระหว่างทางหลวง
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 และทางพิเศษบูรพาวิถี (ถนนเทพรัตน) มีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้นที่อื่น (ดังภาพท่ี 35) 
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ภาพท่ี 35 การเขา้ถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายประธานและถนนสายหลัก 

 

1.4) การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายรองและถนนท้องถ่ิน (ทางหลวงหมายเลข 3 
และ 4 หลัก)  

ที่อยู่อาศัยควรในระยะเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายรองและถนนท้องถ่ินนี้  
โดยจะมีค่าคะแนนมากไปหาน้อย ตามระยะทางการเข้าถึงจากใกล้ไปไกลดังตารางที่ 9 (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2561) พื้นที่การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทาง
ถนนสายรองและถนนท้องถ่ิน ในพื้นที่ ในแต่ละเขตไม่ต่างกันมากนัก ในเขตพื้นที่ประชิด
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กรุงเทพมหานคร ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละ
พื้นที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นในเขตอ าเภอบางเสาธง และเขตลาดกระบังฝั่งตะวันออก ซึ่งจะท าให้พื้นที่  
มีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ (ดังภาพท่ี 36) 

 

ภาพท่ี 36 การเส้นทางคมนาคมทางถนนสายรองและถนนท้องถิ่น 

 

1.5) การเข้าถึงสถานีรถโดยสารสาธารณะ (สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า) 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถโดยสารสารธารณะ ในรัศมีการให้บริการตั้งแต่ 0 ถึง 
10 กิโลเมตร มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนตามรัศมีการให้บริการดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผัง



  
 

 

132 

เมือง , 2552) เขตพื้ นที่ประชิดกรุงเทพมหานคร ได้แก่พื้นที่ เขตมีนบุรี  เขตประเวศ และ  
อ าเภอบางพลี ของจังหวัดสมุทรปราการ มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะข้ึนมาก ส่งผลให้พื้นที่ มี 
ค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสูงเนื่องจากเป็นปัจจัยย่อยที่มี ค่าความส าคัญของปัจจัย
ย่อยมากที่สุดในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกเว้นในเขตอ าเภอบางเสาธง และเขตลาดกระบัง
ฝั่งตะวันออก ซึ่งจะท าให้พื้นที่มีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้ นที่อื่น ๆ   
(ดังภาพท่ี 37) 

 

ภาพท่ี 37 การเขา้ถึงสถานีรถโดยสารสาธารณะ 
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1.6) ระยะห่างจากศาสนสถาน (วัด มัสยิด คริสตจักร และสถานที่ส าคัญทางศาสนา) 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ศาสนสถานมากนัก เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหาน้อยตามระยะห่างจากที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 0 ถึง 
1,000 เมตรดังตารางที่ 9 (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2561) 
พื้นที่ระยะห่างจากศาสนสถาน มีการกระจุกตัวในพื้นที่ 4 เขต ของกรุงเทพมหานคร ลักษณะดังกล่าว
ส่งผลให้พื้นทีมี ค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่ อยู่อาศัยสูงกว่า 2 อ าเภอ ของพื้นที่ ใน 
จังหวัดสมุทรปราการ (ดังภาพท่ี 38) 

 

ภาพท่ี 38 ระยะห่างจากศาสนสถาน 
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1.7) พื้นที่ให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ 
สถานที่ท่องเที่ยว มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหาน้อยตามระยะห่างจากที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 0 ถึง 5 
กิโลเมตรดังตารางที่ 9  (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) เขตพื้นที่ประชิดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
พื้นที่ เขตประเวต เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง และอ าเภอบางพลี ของจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่
ให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ  
ค่อนข้างมาก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละ
พื้นที่สูง ยกเว้นในเขตลาดกระบัง และอ าเภอบางเสาธง ซึ่งจะท าให้พื้นที่มีค่าคะแนนศักยภาพในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยกว่า (ดังภาพท่ี 39) 
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ภาพท่ี 39 พ้ืนท่ีให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ  
และสถานท่ีท่องเท่ียว 

 

2) ปัจจัยด้านประชากรและความหนาแน่น ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 

2.1) ความหนาแน่นที่อยู่อาศัยแยกตามประกาศผังเมือง 

พื้นที่ที่มีความหนาแน่นน้อยสามารถวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยได้สะดวกและประหยัดกว่า
โดยแบ่งค่าคะแนนออกตามพื้นที่ความหนาแน่น ไว้ 3 ช่วงคะแนนดังตารางที่ 9 (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, 2561) พื้นที่ความหนาแน่นที่อยู่อาศัยแยกตามประกาศ
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ผังเมือง  ในพื้นที่ประชิดกรุงเทพมหานครมีความหนาแน่นมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะในย่าน 
ตัวเมือง เขตมีนบุรี รวมทั้งบริเวณแนวถนนกิ่งแก้ว ของอ าเภอบางพลี ซึ่งจะท าให้พื้นที่มีค่าคะแนน
ศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยกว่าพื้นที่เขตชานเมือง ในเขตลาดกระบัง อ าเภอบางพลี และ
อ าเภอบางเสาธง บางส่วน (ดังภาพท่ี 40) 

 

ภาพท่ี 40 ความหนาแน่นท่ีอยู่อาศัยแยกตามประกาศผังเมือง 
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2.2) ระยะห่างจากพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม 

ที่อยู่อาศัยยังมีความต้องการพึ่ งพิ งกับ ชุมชนเมืองเดิม ต้องตั้งอยู่ ไม่ ไกลจนเกินไป  
(กรมโยธาธิการและผังเมือง , 2552) พื้นที่ที่มีระยะห่างจากพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม ไม่มากนักจะมี 
ค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสูงดังตารางที่ 9 ซึ่งจากข้อมูลมีการกระจุกตัวในพื้นที่  
4 เขต ของกรุงเทพมหานคร ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยสูงกว่า 2 อ าเภอ ของพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ (ดังภาพท่ี 41) 

 

ภาพท่ี 41 ระยะห่างจากพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเดิม 
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3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 

3.1) พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง  

ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสยีง มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไป
หาน้อยตามระดับของพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเสียงดังตารางที่ 9 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 
2556) พื้นที่ผลกระทบด้านเสียงมากที่สุดจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวข้ึนและลง ของอากาศยาน และ
พื้นที่ประชิดกับท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ เขตลาดกระบัง และพื้นที่อ าเภอพลี และได้รับ
ผลกระทบน้อยลงไปตามระยะห่างของพื้นที่ พื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยน้อย (ดังภาพท่ี 42) 
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ภาพท่ี 42 พ้ืนท่ีผลกระทบด้านเสียง 

 

3.2) พื้นที่ผลกระทบด้านอากาศ 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านอากาศ มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมาก
ไปหาน้อยตามระดับของพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านอากาศดังตารางที่  9 (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2556) พื้นที่ผลกระทบด้านอากาศมากที่สุดจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวข้ึนและลง ของ
อากาศยาน และพื้นที่ประชิดกับท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ผลกระทบตามระยะห่างจากท่าอากาศ 
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พื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยไปหามากตามระยะห่างของพื้นที่
จากขอบเขตท่าอากาศยาน (ดังภาพท่ี 43) 

 

 

ภาพท่ี 43 พ้ืนท่ีผลกระทบด้านอากาศ 
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3.3) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้ าท่วม) 

ที่อยู่อาศัยไม่ควรอยู่ในพื้นที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้ าท่วม) มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหา
น้อยตามพื้นที่ความเสี่ยงน้องไปหาพื้นที่ความเสี่ยงสูงดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผังเมือง , 
2552) พื้นที่ที่ถูกก าหนดให้อยู่ในแนวคันกั้นน้ าหรือพื้นที่รองรับน้ าจากพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและจาก
สถิติการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้แก่ พื้นที่ เขตมีนบุรี  
เขตลาดกระบัง และอ าเภอบางเสาธง ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ในเขตอื่น ๆ (ดังภาพท่ี 44) 

 

ภาพท่ี 44 พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
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 3.4) ระยะห่างจากแหล่งน้ าและทางน้ าธรรมชาติ (แม่น้ า คลอง คลองชลประทาน ฝาย 
หนอง บึง อ่างเก็บน้ า) 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ าและทางน้ าธรรมชาติ  มีเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมาก 
ไปหาน้อยตามระยะห่างจากแหล่งน้ าดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) พื้นที่ที่มี
ระยะห่างจากแหล่งน้ าและทางน้ าธรรมชาติ ทุกพื้นที่ มีแหล่งน้ าและทางน้ าธรรมชาติในพื้นที่ 
ไม่แตกต่างกันมากนัก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นทีมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
ในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียงกัน (ดังภาพท่ี 45) 
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ภาพท่ี 45 ระยะห่างจากแหล่งน้ าและทางน้ าธรรมชาติ 

 
  3.5) อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ชุมชน 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ห่างจากอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน มีเงื่อนไขการแบ่ง
คะแนนมากไปหาน้อยตามระยะห่างจากแหล่งก าเนิดมลภาวะดังตารางที่ 9 (กรมโยธาธิการและผัง
เมือง, 2552) พื้นที่อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ชุมชน พื้นที่ที่อยู่ใกล้จะมีค่าคะแนน
ศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป จากข้อมูลจะพบว่า 
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มีพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก ๆ ได้แก่ พื้นที่อุตสากรรมในพื้นที่อ าเภอบางพลีและอ าเภอบางเสาธง 
บางส่วน และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ดังภาพท่ี 46) 

 

ภาพท่ี 46 อุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อพ้ืนท่ีชุมชน 
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4) ปัจจัยด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 

4.1) เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหา
น้อยตามระดับของพื้นที่ความปลอดภัยสูงไปหาพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยดังตารางที่ 9 (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) พื้นที่ที่อยู่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวข้ึนและลง 
ของอากาศยาน และพื้นที่ประชิดกับท่าอากาศยาน พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากกิจกรรมที่ เกิดจากการบิน ท าให้พื้นที่มีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
น้อยกว่าพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ (ดังภาพท่ี 47) 
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ภาพท่ี 47 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ 
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4.2) เขตควบคุมอาคาร 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่นอกพื้นที่เขตควบคุมอาคาร มีการเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมากไปหาน้อย
ตามระดับของพื้นที่ จากพื้นที่นอกเขตควบคุมไปหาพื้นที่ที่มี การควบคุมตามโซนที่ ก าหนด  
ดังตารางที่ 9 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) พื้นที่เขตควบคุมอาคาร เป็นพื้นที่ที่ถูกก าหนด
เป็นข้อบังคับในอนุญาติอาคารและปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่าง
เคร่งครัด พื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยน้อยไปหามากตามระยะห่าง
ของพื้นที่จากขอบเขตท่าอากาศยาน (ดังภาพท่ี 48) 

 

ภาพท่ี 48 เขตควบคุมอาคาร 
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4.3) ข้อก าหนดด้านผังเมือง 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในพื้นที่ที่ถูกก าหนดไว้ในข้อก าหนดด้านผังเมือง มกีารเงื่อนไขการแบ่งคะแนนมาก
ไปหาน้อยตามระดับความสอดคล้องของพื้นที่ในปจัจบุันกับข้อก าหนดด้านผงัเมอืง ตามที่ได้กล่าวไว้ 
ในบทที่ 4 เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินดงัตารางที่ 9 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) ความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดด้านผงัเมอืง พบว่าพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่ เขต
ลาดกระบัง อ าเภอบางเสาธง และอ าเภอบางพลี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องตามข้อก าหนด 
ด้านผังเมือง พื้นที่ดงักล่าวจะมีค่าคะแนนศักยภาพในการพฒันาที่อยู่อาศัยมากกว่าพื้นทีฝ่ั่งตะวันตก
ของพื้นที่ศึกษา ที่ประกอบด้วย เขตมีนบรุี เขตสะพานสูง เขตประเวศ และอ าเภอบางพลี ส่วนพื้นที่
แนวเหนือ-ใต้ และพื้นที่ประชิดขอบเขตของท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ไม่สอดคล้องกบัข้อก าหนดท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีค่าคะแนนในพื้นที่นี้ค่อนข้างน้อย (ดังภาพท่ี 49) 
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ภาพท่ี 49 ข้อก าหนดด้านผังเมือง 
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5.2.1 การก าหนดคา่ความส าคัญของปัจจยั 

ในการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยย่อยจะอาศัยเทคนิคกระบวนการตัดสินใจแบบ  
มีล าดับข้ัน (Analytic Hierarchy Process : AHP) และเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise 
Comparison) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) โดยให้ผลรวมของ
ปัจจัยหลักทั้งหมดเป็น 100 ส าหรับปัจจัยหลักแต่ละด้าน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
การหารือผู้เช่ียวชาญทั้งหมด ดังนี้ 

- ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ค่าความส าคัญร้อยละ 27) ดังตารางที่ 5 

- ปัจจัยด้านประชากรและความหนาแน่น (ค่าความส าคัญร้อยละ 16)  
ดังตารางที่ 6 

- ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  (ค่าความส าคัญร้อยละ 34) ดังตารางที่ 7 

- ปัจจัยด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  (ค่าความส าคัญร้อยละ 23) 
ดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 5 ค่าความส าคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (คา่
ความส าคัญร้อยละ 27) 
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1.1 พ้ืนที่ให้บริการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.38 2.38 2.25 2.38 1.50 1.88 

1.2 การเข้าถึงสถานบริการ
สาธารณสุข 

1.63  2.00 2.13 2.50 1.38 1.63 

1.3 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายประธานและถนน
สายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 1 
และ 2 หลัก) 

1.38 2.88  1.75 2.50 1.38 1.63 

1.4 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายรองและถนน
ท้องถิ่น (ทางหลวงหมายเลข 3 
และ 4 หลัก) 

1.38 2.13 2.00  2.63 1.63 1.88 

1.5 การเข้าถึงสถานีรถโดยสาร
สาธารณะ สถานีรถไฟ สถานี
รถไฟฟ้า 

2.00 1.25 1.25 1.13  1.38 1.63 

1.6 ระยะห่างแหล่ง
โบราณสถาน/ประวัติศาสตร์/
ศาสนสถาน 

2.38 2.63 2.25 2.25 2.50  2.50 

1.7 พ้ืนที่ให้บริการของ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่ง
นันทนาการ สถานทีท่่องเทีย่ว
ผลรวมค่าความส าคัญจากการ
เปรียบเทียบเชิงคู่ 

1.50 2.13 2.13 2.13 2.38 1.38  

ผลรวมค่าความส าคัญจากการ
เปรยีบเทยีบเชิงคู ่

10.25 13.38 9.88 11.63 14.88 8.63 11.13 

ร้อยละของค่าความส าคัญ 12.85 16.30 12.38 14.58 18.65 10.82 13.95 

ค่าความส าคญัของปัจจัยย่อย 3.51 4.32 3.24 4.05 5.13 2.97 3.78 
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ตารางท่ี 6 ค่าความส าคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านประชากรและ 
ความหนาแน่น (คา่ความส าคญัร้อยละ 16) 

เกณฑ์การคัดเลือกสถานที ่
2.1 ความหนาแน่นทีอ่ยูอ่าศัย

แยกตามประกาศผังเมือง 
2.2 พื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้า

ศักย์สูง 
2.1 ความหนาแน่นที่อยู่อาศยัแยกตามประกาศผงัเมือง  2.00 

2.2 ระยะห่างจากพ้ืนที่ชุมชนเมือง 2.00  

ผลรวมค่าความส าคัญจากการเปรียบเทียบเชิงคู่ 2.00 2.00 

ร้อยละของค่าความส าคัญ 50 50 

ค่าความส าคัญของปัจจัยย่อย 8 8 

 
ตารางท่ี 7 ค่าความส าคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

(ค่าความส าคญัร้อยละ 34) 

เกณฑ์การคัดเลือกสถานที ่

3.
1 

พื้น
ที่ผ

ลก
ระ

ทบ
ด้า

นเ
สีย

ง 

3.
2 

พื้น
ที่ผ

ลก
ระ

ทบ
ด้า

นอ
าก

าศ
 

3.
3 

พื้น
ที่เ

สี่ย
งอ

ุทก
ภัย

 (น
้ าท

่วม
) 

3.
4 

ระ
ยะ

ห่า
งจ

าก
แห

ล่ง
น้ า

แล
ะ

ทา
งน

้ าธ
รร

มช
าติ

 (แ
ม่น

้ า 
คล

อง
 

คล
อง

ชล
ปร

ะท
าน

 ฝ
าย

 ห
นอ

ง บึ
ง 

อ่า
งเก

็บน
้ า)

 

3.
5 

อุต
สา

หก
รร

มท
ี่ก่อ

ให
้เก

ิด
มล

ภา
วะ

ต่อ
พื้น

ที่ช
ุมช

น 

3.1 พ้ืนที่ผลกระทบด้านเสียง  2.00 2.25 1.88 2.13 
3.2 พ้ืนที่ผลกระทบด้านอากาศ 2.00  2.38 1.88 2.13 

3.3 พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย (น้ าท่วม) 1.50 1.50  2.00 1.88 

3.4 ระยะห่างจากแหล่งน้ าและทางน้ า
ธรรมชาติ (แม่น้ า คลอง คลองชลประทาน 
ฝาย หนอง บึง อ่างเก็บน้ า) 

2.25 2.25 2.25  2.38 

3.5 อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
พ้ืนที่ชุมชน 

1.63 1.63 1.75 1.50  

ผลรวมค่าความส าคัญจากการ
เปรียบเทียบเชิงคู่ 

7.38 7.38 8.63 7.25 8.50 

ร้อยละของค่าความส าคัญ 18.86 18.86 22.04 18.53 21.72 

ค่าความส าคัญของปัจจัยย่อย 6 6 7 6 7 
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ตารางท่ี 8 ค่าความส าคัญของปัจจัยหลัก (Weighting Factor) ด้านกฎหมาย และข้อบังคบั 
ท่ีเกีย่วข้อง  (ค่าความส าคัญร้อยละ 23) 

เกณฑ์การคัดเลือกสถานที ่
4.1 เขตปลอดภัย
ทางเดินอากาศ 

4.2 เขตควบคมุ
อาคาร 

4.3 ข้อก าหนดดา้น
ผังเมือง 

4.1 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ  1.88 2.13 

4.2 เขตควบคุมอาคาร 2.13  2.25 

4.3 ข้อก าหนดด้านผังเมือง 1.88 1.75  

ผลรวมค่าความส าคัญจากการเปรียบเทียบเชิงคู่ 4.00 3.63 4.38 

ร้อยละของค่าความส าคัญ 33.33 30.00 36.67 

ค่าความส าคัญของปัจจัยย่อย 8 7 8 

 

2) ก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยย่อย ด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise 
Comparison) เป็นการเปรียบเที ยบความส าคัญของปัจจัยย่อยทีละคู่  โดย
ผู้เช่ียวชาญที่ เกี่ยวข้องในแจจัยแต่ละด้าน เพื่อก าหนดหรือตัดสินว่าปัจจัยใด 
มีความส าคัญมากกว่า ส าหรับค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบเชิงคู่มีหลักการให้
คะแนน ดังนี้ 

- ถ้าปัจจัยในแนวตั้งมีความส าคัญมากกว่าปัจจัยในแนวนอน จะให้ 
ค่าเปรียบเทียบเท่ากับ 3 

- ถ้าปั จจัย ในแนวตั้ งมี ความส าคัญ เท่ ากับปั จจัย ในแนวนอน จะให้ 
ค่าเปรียบเทียบเท่ากับ 2  

- ถ้าปัจจัยในแนวตั้ งมีความส าคัญน้อยกว่าปัจจัยในแนวนอน จะให้ 
ค่าเปรียบเทียบเท่ากับ 1 

4) การหาค่าความส าคัญของปัจจัยย่อย เมื่อท าการเปรียบเทียบความส าคัญของ
ปัจจัยย่อยด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคู่จนครบแล้ว ให้ท าการหาผลรวม 
ค่าความส าคัญจากการเปรียบเทียบเชิงคู่ของปัจจัยย่อยนั้น และท าการหา 
ร้อยละของค่าความส าคัญของปัจจัยย่อยที่อยู่ในปัจจัยหลักนั้น ๆ โดยเมื่อน า 
ร้อยละของค่าความส าคัญของปัจจัยย่อยที่อยู่ในปัจจัยหลักนั้น  ๆ มาคูณกับ 
ค่าความส าคัญของปัจจัยหลัก จะได้เป็นค่าความส าคัญของปัจจัยย่อยนั้น  
ดังสมการ 

ค่าความส าคัญของปัจจัยย่อย = ค่าความส าคัญของปัจจัยหลัก  x ร้อยละค่าความส าคัญของปัจจัยย่อยท่ีอยู่
ในปัจจัยหลักนั้น ๆ  
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5.2.2 การก าหนดพ้ืนท่ีกันออกในปัจจัยย่อย 

ในปัจจัยย่อยต่าง ๆ จะมีการก าหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพได้ 
เนื่องจากมีข้อก าหนดหรือกฎหมายที่สงวนหรือห้ามใช้พื้นที่ดังกล่าว หรือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง  
ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยหากมีการพัฒนาหรือมีกิจกรรมของสถานที่รองรับฯ ซึ่งมี
รายละเอียดของพื้นที่กันออกและข้อก าหนดหรือกฎหมายที่น ามาใช้อ้างอิง ดังนี้ 

- พ้ืน ท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิ  ตามประกาศ กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. 2549 และ พื้นที่ท่าอกาศยานของส านักงานการบินพลเรือน : CAAT 

- พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลังสินค้า อ้างอิงพื้นที่ตามประกาศ ผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556 

- พ้ืนท่ีตั้งของบริการพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีเมือง เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล 
ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เป็นโครงสร้าง
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเมืองซึ่งต้องก าหนดให้เป็นพื้นที่กันออก จากพื้นที่ที่จะ
น ามาพัฒนาเมือง เช่น บ่อบ าบัดน้ าเสีย โรงงานก าจัดขยะ โรงไฟฟ้า  
สถานีไฟฟ้า พื้นที่ฝังกลบสารพิษ เขตทหาร เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูไว้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เนื่องจากผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอาจส่งผลท าให้พื้นที่ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งมีสภาพทรุดโทรม ขาดการดูแล 
เอาใจใส่และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบท าให้เกิดความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลุกล้ าของพื้นที่เมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ   
เข้าไปในพื้นที่ประวัติศาสตร์อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการบุกรุกและท าลาย
โบราณสถานต่าง ๆ ซึ่งจะยากต่อการบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคต ดังนั้น
พื้นที่เหล่าน้ีควรจะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
เหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหายและถูกท าลายไป โดยพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์และฟื้นฟูไว้
เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอนุภาคจะประกอบด้วย แหล่ง
ศิลปกรรม พื้นที่โบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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- พ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างจากแหล่งน้ าผิวดินน้อยกว่า 50 เมตร พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

- พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซาก อ้างอิงตามแผนที่น้ าท่วม
ซ้ า ซ าก ข อ ง ศูน 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.) 

- พ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าศักย์สูงน้อยกว่า 40 เมตร อ้างอิงตาม
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก าหนดเพื่อความ
ปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า ได้ก าหนดบริเวณที่จะเดินสายส่งไฟฟ้ามีความ
กว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกิน 40 เมตร รวมทั้ง
ก าหนดข้อห้ามการกระท าการใด ๆ ในเขตเดินสายฟ้าเพื่อประโยชน์แห่ง
ความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 50 แสดงรายละเอียดพ้ืนท่ีกันออกท่ีน ามาใช้ในการวิจัย 
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5.3 ปัจจัยและเกณฑ์ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี 

เมื่อได้ผลการหาค่าความส าคัญของปัจจัยย่อยครบทุกปัจจัยแล้ว จะน าค่าความส าคัญที่ได้
ไปใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์และเงื่อนไข (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) ที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละปัจจัยย่อยดังตารางท่ี 9 ส าหรับปัจจัยและเกณฑ์ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่  

 
ตารางท่ี 9 ปัจจัยและเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี  

ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห ์ เกณฑ์การพิจารณา 
ค่า

ความส าคญั 
(Weight) 

เงื่อนไข 
ค่า

คะแนน 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 27  

1.1 พ้ืนที่ให้บริการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แก่ 
สถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

4 - รัศมีการให้บริการ 1 กิโลเมตร 

- รัศมีการให้บริการ 1 – 5 กิโลเมตร 

- รัศมีการให้บริการมากกว่า 5 

กิโลเมตร 

5 
3 
 
1 

1.2 การเข้าถึงสถานบริการ
สาธารณสุขและ สถานพยาบาล 
(โรงพยาบาล/รพ.สต.) 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในระยะ
การให้บริการนี้ 

4 - รัศมีการให้บริการ 1 กิโลเมตร 

- รัศมีการให้บริการ 1 – 5 กิโลเมตร 

- รัศมีการให้บริการมากกว่า 5 

กิโลเมตร 

5 
3 
 
1 

1.3 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายประธานและถนน
สายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 1 
และ 2 หลัก) 

เส้นทางคมนาคมขนส่งทาง
ถนนมีความส าคัญท าให้มี
ความสามารถเข้าถงึชุมชน
โดยรอบท่าอากาศยานได ้

3 - การเข้าถึงถนน ระยะ  

0 – 0.5  กิโลเมตร 

5 

- การเข้าถึงถนน ระยะ  

0.5 – 1 กิโลเมตร 

3 

- การเข้าถึงถนน ระยะ  

มากกว่า 1 กิโลเมตร 

1 

1.4 การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม
ทางถนนสายรองและถนนท้องถิ่น 
(ทางหลวงหมายเลข 3 และ 4 
หลัก) 

เส้นทางคมนาคมขนส่งทาง
ถนนมีความส าคัญท าให้มี
ความสามารถเข้าถงึเข้าถึง
ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
ได้ 

4 - การเข้าถึงถนน ระยะ  

0 – 200 เมตร 

- การเข้าถึงถนน ระยะ  

200 – 500  กิโลเมตร 

- การเข้าถึงถนน ระยะ มากกว่า 500 

เมตร 

5 
 
3 
 
1 

1.5 การเข้าถึงสถานีรถโดยสาร
สาธารณะ  สถานีรถไฟ สถานี
รถไฟฟ้า 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในระยะ
การให้บริการนี้ 

5 - อยู่ในเขตการให้บริการ  

0 – 5 กิโลเมตร 

- อยู่ในเขตการให้บริการ  

5 – 10 กิโลเมตร 

- อยู่ในเขตการให้บริการ  

5 
 
 
3 
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ตารางท่ี 9 ปัจจัยและเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี  

ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห ์ เกณฑ์การพิจารณา 
ค่า

ความส าคญั 
(Weight) 

เงื่อนไข 
ค่า

คะแนน 

10 กิโลเมตร ขึ้นไป 1 

1.6 ระยะห่างแหล่ง
โบราณสถาน/ประวัติศาสตร์/
ศาสนสถาน 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ไม่ไกลจาก
พ้ืนที่ศาสนสถาน (วัด/
มิศยิด/คริสจักรต์) 

3 - ระยะห่าง 0 – 500 เมตร 

- ระยะห่าง 500 – 1,000เมตร 

- ระยะห่าง มากกว่า 1,000เมตร 

5 
3 
1 

1.7 พ้ืนที่ให้บริการของ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่ง
นันทนาการ  สถานที่ท่องเที่ยว 

พ้ืนที่ให้บริการสาธารณะ
ขนาดเล็กจะมีความ
เหมาะสมเพราะเข้าถึงได้
สะดวกกว่า 

4 - พ้ืนที่ให้บริการ รัศมี 0-2 กิโลเมตร 

- พ้ืนที่ให้บริการ รัศมี 2-5 กิโลเมตร 

- อยู่นอกเขตการให้บริการ 

5 
3 
1 

2. ปัจจัยด้านประชากรและความหนาแน่น 16   

2.1 ความหนาแน่นที่อยู่อาศยั
แยกตามประกาศผังเมือง 

พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นน้อย
สามารถวางแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยได้สะดวกและประหยัด
กว่า 

8 - ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

- ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

- ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

5 
3 
1 

2.2 ระยะห่างจากพ้ืนที่ชุมชน
เมืองเดิม 

พ้ืนที่อยู่อาศัยต้องตัง้อยู่ไม่
ไกลชุมชนเมืองเดิมมาก
จนเกินไป 

8 - ระยะห่างจากชุมชน 0-500 เมตร 

- ระยะห่างจากชุมชน 500-1,000 

เมตร 

- ระยะห่างจากชุมชน 1,000 เมตร 

ขึ้นไป 

5 
3 
 
1 

3. ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 34   

3.1 พ้ืนที่ผลกระทบด้านเสียง พ้ืนที่ชุมชนควรอยู่นอกพ้ืนที่
ที่ได้รับผลด้านเสียงตามที่
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  

6 - พ้ืนที่ได้รับผลกระทบน้อย (NEF 

น้อยกว่า 30) 

- พ้ืนที่ได้รับผลกระทบปานกลาง 

(NEF 30 ถึง 40) 

- พ้ืนที่ได้รับผลกระทบมาก (NEF 

มากกว่า 40) 

5 
 
3 
 
1 

3.2 พ้ืนที่ผลกระทบด้านอากาศ พ้ืนที่ชุมชนควรอยู่นอกพ้ืนที่
ที่ได้รับผลกระทบด้าน
อากาศที่เกิดจากกิจกรรม
ของท่าอากาศยานตามที่
มาตรฐานก าหนด 

6 - พ้ืนที่ได้รับผลกระทบน้อย  

รัศมี 0 – 1 กิโลเมตร 

- พ้ืนที่ได้รับผลกระทบปานกลางรัศมี 

1 – 3 กิโลเมตร 

- พ้ืนที่ได้รับผลกระทบมาก รัศมี 3 

กิโลเมตรขึ้นไป 

5 
 
3 
 
1 



  
 

 

159 

ตารางท่ี 9 ปัจจัยและเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี  

ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห ์ เกณฑ์การพิจารณา 
ค่า

ความส าคญั 
(Weight) 

เงื่อนไข 
ค่า

คะแนน 

3.3 พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย (น้ าท่วม) พ้ืนที่น้ าท่วมตามฤดูกาลหรือ
น้ าท่วมในระยะเวลาไม่นาน
สามารถแก้ไขได้ในระดับ
พ้ืนที่ชุมชน 

7 - พ้ืนที่ไม่มีความเส่ียง 

- พ้ืนที่มีความเส่ียงน้อยถึงปานกลาง 

- พ้ืนที่มีความเส่ียงสูง 

5 
3 
1 

3.4 ระยะห่างจากแหล่งน้ าและ
ทางน้ าธรรมชาติ (แม่น้ า คลอง 
คลองชลประทาน ฝาย หนอง บึง 
อ่างเก็บน้ า) 

ทางน้ าและแหล่งน้ าที่มี
ลักษณะการไหลเป็นแนว
ยาว เป็นเส้นทาง และแหล่ง
น้ าที่มีลักษณะการกักเก็บ
เป็นบริเวณกว้าง ที่เกิดตาม
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 

6 - ระยะห่างไกลกว่า 500 เมตร 

- ระยะห่าง 200- 500 เมตร 

- ระยะห่าง 50- 200 เมตร 

 

 

5 
3 
1 
 

3.5 อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อพ้ืนที่ชุมชน 

ที่อยู่อาศัยควรอยู่ห่างจาก
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลภาวะทางอากาศ ทางน้ า 
คลังน้ ามัน 

7 - ระยะห่างไกลกว่า 1,000  เมตร  

- ระยะห่าง 500- 1,000 เมตร 

- ระยะห่าง 0- 500 เมตร 

5 
3 
1 

4. ปัจจัยด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 23   

4.1 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ พ้ืนที่ชุมชนควรหลีกเล่ียง
พ้ืนที่เขตปลอดภัยทางเดิน
อากาศตามกฏหมายก าหนด 

8 - พ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสูง 

- พ้ืนที่มีความปลอดภัยน้อยถึงปาน

กลาง 

- พ้ืนที่ไม่มีความปลอดภัย 

5 
3 
 
1 

4.2 เขตควบคุมอาคาร พ้ืนที่ชุมชนควรก่อสร้างตาม
ประกาศเขตควบคุมอาคาร 

7 - นอกพ้ืนที่นอกเขตควบคุมอาคาร 

- พ้ืนที่ควบคุมอาคารบริเวณที่ 3 

- พ้ืนที่ควบคุมอาคารบริเวณที่ 1 และ 

2 

5 
3 
1 

4.3 ข้อก าหนดด้านผังเมือง ความสอดคล้องในการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่กับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบัน 

8 - พ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมคีวาม

สอดคล้องตรงตามข้อก าหนด 

- พ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมคีวาม

สอดคล้องตรงตามข้อก าหนด

บางส่วน 

- พ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมคีวาม

สอดคล้องไม่ตรงตามข้อก าหนด 

5 
 
3 
 
 
1 
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5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) 

หลังจากที่ได้ค่าคะแนนจากการท า PSA โดยผู้เช่ียวชาญแล้ว จะน าค่าน้ าหนักของแต่ละ
ปัจจัยหลัก และค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยย่อย (เงื่อนไข) มาใส่ไว้ในข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) 
ตามแต่ละเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท าการตัดข้อมูล Shape File ของแต่ละปัจจัยให้ตรงตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ จากนั้นจึงน าข้อมูล Shape File ของแต่ละปัจจัย
ทั้งหมดมาท าการค านวณด้วยสมการข้างต้น จะท าให้ทราบผลรวมของคะแนนทั้งหมด ซึ่งจะน ามา
จัดล าดับ (Ranking) ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยโปรแกรม จะท าการค านวณความเหมาะสมของ
พื้นที่ตามพิสัยของช่วงคะแนน หากพื้นที่ใดมีคะแนนมากแสดงว่าพื้นที่นั้นมีความเหมาะสมมาก 
ส าหรับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางจนถึงเหมาะสมน้อยจะเรียงตามล าดับค่าคะแนนที่ได้
เช่นเดียวกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

เทคนิคการท า PSA เป็นการศึกษาเพื่อสกรีนในเบื้องต้น จะเป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงพื้นที่ 
โดยจุดประสงค์คือหาพื้นที่ที่มีผลรวมของค่าคะแนนแต่ะละปัจจัยมากที่สุด โดยข้อมูลแต่ละปัจจัยน้ัน
ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญมาแล้วว่าเป็นปัจจัยที่เหมาะสม โดยข้อมูลเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ    

จากค่าคะแนนที่ผู้เช่ียวชาญได้วิเคราะห์และคัดเลือกในข้ันตอนแรกนั้น ทางผู้วิจัยจะใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อที่จะแสดงข้อมูลและค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยในรูปแบบ
เชิงพื้นที่ จะท าให้ในทุก ๆ พื้นที่จะมีค่าคะแนน และจะใช้ค่าคะแนนนี้เพื่อแบ่งแยกความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ   
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ภาพท่ี 51 การน าเข้าข้อมูลของแต่ละปัจจัยด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิศาสตร ์

 
5.4.1 การให้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจยั 

เมื่อสร้างข้อมูลของแต่ละปัจจัยเสร็จแล้ว จะท าการน าข้อมูลปัจจัยทั้งหมดมาซ้อนทับ 
(overlay) เพื่อที่จะได้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ (polygon) ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นจะมีค่าคะแนนรวมของปัจจัย
ที่ซ้อนทับกันอยู่ 

 

ภาพท่ี 52 การน าปัจจัยท้ังหมดมาซ้อนทับ (overlay) 
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เมื่อซ้อนทับกันของแต่ละปัจจัยแล้ว จะท าการ Add Field เพื่อที่จะท าการรวมคะแนนของ
แต่ละปัจจัย ท าให้ในทุก ๆ พื้นที่ จะมีค่าคะแนนอยู่ 

 

 
ภาพท่ี 53 การรวมค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย 

 

 

ภาพท่ี 54 ค่าคะแนนในแต่ละพ้ืนท่ีจากซ้อนทับกันของข้อมูล 
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เมื่อผ่านข้ันตอนการซ้อนทับของข้อมูลแต่ละปัจจัย (overlay) เรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อมูลใน

แต่ละพื้นที่ (polygon) ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นจะมีค่าคะแนนรวมของปัจจัยที่ซ้อนทับกันอยู่ โดยจะใช้ 
ค่าคะแนนนี้ในการแบ่งช้ันของแต่ละพื้นที่ เมื่อแบ่งช้ันข้อมูลแล้วจะใช้ข้อมูลของพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่ม
เหมาะสมมากมาท าการคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพต่อไป 

 

การแบ่งชั้นของข้อมูล 

 

ภาพท่ี 55 ตารางแสดงผลรวมของคะแนน 
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ภาพท่ี 56 ค่า Mean และ ค่า standard Deviation ส าหรับการแบ่งช่วงขั้นข้อมูลศักยภาพ 

 
จากตารางค่า statistics ของ field sum all เราสามารถน าค่า Mean และ S.D. มาหา 

ค่าการกระจายของข้อมูล เพื่อแบ่งช้ันความเหมาะสมของข้อมูล โดยใช้สมการดังนี้ 

ค่า Mean = 348.14 

ค่า S.D. = 45.03 

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อย = X ≤ Mean-S.D. = (X ≤ 348.14-45.03) ≤ 303.11 

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง = Mean-S.D. > X ≤ Mean+S.D. = (348.14-45.03) 

≤ X ≤  348.14+45.03) = 303.11 < X ≤ 393.17 

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก = X ≤ Mean-S.D. = X > (348.14+45.03) = X > 393.17 
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ภาพท่ี 57 แสดงพ้ืนท่ีชั้นข้อมูลของพ้ืนท่ีท่ีมีค่าคะแนนในช่วงเหมาะสมมาก 

 
 

 

ภาพท่ี 58 ตัวอย่างค่าคะแนนของแต่ละก้อนข้อมูล (Polygon) 
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จากรูปภาพจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลแต่ละก้อนพื้นที่จะมีค่าคะแนนที่แตกต่างกัน และ
เนื่องจากมีข้อมูลพื้นที่จ านวนมาก ทางผู้ท าการศึกษาจึงต้องเลือกพื้นที่ที่มีค่าคะแนนมากที่สุด 
เรียงล าดับค่ามากที่สุดไปหาข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด เพื่อที่จะเลือกพื้นที่ที่มีคะแนนมากที่สุด 

 

 

 

ภาพท่ี 59 แสดงค่าคะแนนของแต่ละก้อนข้อมูล (Polygon) เรียงจากมากไปน้อย 

 
เมื่อจัดล าดับพื้นที่ที่มีคะแนนมากที่สุดแล้วตามล าดับแล้ว ก็ท าการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

แล้วน าพื้นที่เหล่านั้นไปซ้อนทับกับข้อมูลอื่น ๆ อีกขั้นตอนนึง โดยข้อมูลที่น ามาซ้อนทับก็จะมี พื้นที่ 
กันออก และท าการซ้อนทับพื้นที่เพื่อดูการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 60 แสดงพ้ืนท่ีกันออกในพ้ืนท่ีศึกษา 
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5.4.2 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ตามเงื่อนไขและเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว จะท า
การซ้อนทับข้อมูลปัจจัยด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ และแสดงศักยภาพของพื้นที่
ออกมาในรูปของแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามล าดับ ซึ่งความเหมาะสมของพื้นที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษานี้เท่าน้ัน นอกจากนี้ ส าหรับพื้นที่ที่มีความเหมาะสม นั้นไม่ได้หมายความ
ว่า พื้นที่นั้นไม่สามารถตั้งหรือพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนได้ แต่หมายถึงพื้นที่นั้นมีข้อด้อยเชิงพื้นที่ใน
บางปัจจัยจึงท าให้มีความเหมาะสมน้อยเท่านั้น ดังนั้น หากในอนาคตข้อก าหนดหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจท าให้ความเหมาะสมของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  
ได้เช่นเดียวกัน 

1) การแสดงคาของปจจัยยลงบนแผนที่และการก าหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่  

2) การก าหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่ส าหรับวางแผนพัฒนาพื้นที่อาศัยชุมชน
โดยรอบท่าอากาศยาน เมื่อประมวลผลคัดกรองพื้นที่ (Sieve Analysis) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) โดยน าค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยคูณกับค่าความส าคัญจะได้ผลเป็นค่าคะแนนรวมของแต่ละ
หน่วยพื ้นที ่ เพื ่อ ให ้สะดวกต่อการพิจารณาจึงก าหนดแบ่งระดับ ความเหมาะสมของพื้นที่  
โดยจ าแนกพื้นที่ออกเป็น 4 ล าดับ คือ 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (Most Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและ 
มีศักยภาพด้านกายภาพเพื่อการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 
มากที่สุด เป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชุมชน และตั้งอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่ า  

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderate Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาแต่เนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพของพื้นที่ 
ในการพัฒนา ซึ่งข้อกัดในการพัฒนาที่มีความรุนแรงไม่มากสามารถพิจารณาได้ 
เป็นกรณีไป  

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (Less Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดด้านกายภาพ
ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน เช่น เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกิด
จากการบินในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ตั้งอยู่ในความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก 

 



  
 

 

169 

- พื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมหรือพื้นที่กันออก (Restrictive Area) เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ 
สงวนรักษา เพื่อเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถ
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ อาทิ พื้นที่รอบโบราณสถานที่ส าคัญ พื้นที่ห่างจากแม่น้ า 
คลอง ห้วย ระยะ 50 เมตร พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น 

เมื่อท าการซ้อนทับกับข้อมูลต่าง ๆ ก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศักยภาพ ที่มีค่าคะแนน
รวมของปัจจัยต่าง ๆ มากที่สุด โดยผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เบื้องต้นนี้ น าไปเป็นข้อมูล
เพื่อใช้ส าหรับรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมทางชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเสนอแนะ
พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ต่อในข้ันตอนต่อไป 

 
5.4.3 ผลการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 

ผลจากการวิเคราห์เชิงพื้นที่ สามารถแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่ได้ดังนี้ คือ 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (Most Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและ 
มีศักยภาพด้านกายภาพเพื่อการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน 
มากที่สุด เป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชุมชน และตั้งอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่ า มีพื้นที่  127.40 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็น ร้อยละ 20.86 ของพื้นที่ศึกษา บริเวณพื้นที่อ าเภอบางพลี เขตประเวศ  
เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง อ าเภอบางเสาธง ตามล าดับ 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderate Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาแต่เนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพของพื้นที่ 
ในการพัฒนา ซึ่งข้อกัดในการพัฒนาที่มีความรุนแรงไม่มากสามารถพิจารณาได้เป็น
กรณีไป มีพื้นที่ 255.91 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 41.90 ของพื้นที่ศึกษา 
บริเวณพื้นที่อ าเภอบางพลี เขตลาดกระบัง อ าเภอบางเสาธง เขตมีนบุรี เขตประเวศ 
เขตสะพานสูง ตามล าดับ 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (Less Suitable) เป็นพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดด้านกายภาพ
ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน เช่น เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกิด
จากการบินในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ตั้งอยู่ในความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก มีพื้นที่ 57.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 9.46 ของพื้นที่ศึกษา บริเวณพื้นที่อ าเภอบางพลี เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี 
อ าเภอบางเสาธง เขตประเวศ เขตสะพานสูง ตามล าดับ 
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- พื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมหรือพื้นที่กันออก (Restrictive Area) เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ 
สงวนรักษา เพื่อเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถ
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ อาทิ พื้นที่รอบโบราณสถานที่ส าคัญ พื้นที่ห่างจากแม่น้ า 
คลอง ห้วย ระยะ 50 เมตร พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น มีพื้นที่ 
169.61 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 27.77 ของพื้นที่ ศึกษา บริเวณพื้นที่ 
อ าเภอบางพลี  อ าเภอบางเสาธง เขตลาดกระบั ง เขตมีนบุรี  เขตประเวศ  
เขตสะพานสูง ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมท้ังหมด  

ล าดับ พื้นท่ีศักยภาพ พื้นท่ี (ตร.กม.) พื้นท่ี (ไร่) ร้อยละ 
1 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย 57.80 36,126.39 9.46 

2 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 255.91 159,942.90 42.90 

3 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 127.40 79,625.42 20.86 

4 พื้นที่กันออก 169.61 106,006.04 27.77 

รวม 610.72 381,700.75 100 
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ภาพท่ี 61 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีด้วยเทคนิค PSA 
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตประเวศ 

เขตประเวศมีพื้นที่  54.00 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.84 ของพื้นที่พื้นที่ ศึกษา  
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 30.93 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 57.28 
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 12.84 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.78 ของพื้นที่ 
ไม่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย และพื้นที่กันออก 10.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.94  
ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 62) 
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ภาพท่ี 62 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตประเวศ 
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง 

เขตประเวศมีพื้นที่ 128.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.10 ของพื้นที่พื้นที่ศึกษา  
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 12.72 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.88  
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 67.07 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 52.05 ของพื้นที่ 
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย 19.09 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.82 ของพื้นที่ และพื้นที่ 
กันออก 29.97 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.26 ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 63) 
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ภาพท่ี 63 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง 
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตมีนบุร ี

เขตประเวศมีพื้นที่  60.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.86 ของพื้นที่พื้นที่ ศึกษา  
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 21.63 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 35.91 
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 21.49 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 35.68 ของพื้นที่ 
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย 6.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.47 ของพื้นที่ และพื้นที่กันออก 
10.81 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.94 ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 64) 
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ภาพท่ี 64 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตมีนบุรี 
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตสะพานสูง 

เขตประเวศมีพื้นที่ 27.81 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของพื้นที่พื้นที่ ศึกษา  
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 20.86 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 75.01 
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 0.64 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพื้นที่  
ไม่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย และพื้นที่กันออก 6.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.70  
ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 65) 
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ภาพท่ี 65 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีเขตสะพานสูง 
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีอ าเภอบางพล ี

เขตประเวศมีพื้นที่ 223.67 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.62 ของพื้นที่พื้นที่ศึกษา  
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 31.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.17 
ของพื้นที่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 88.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.59 ของพื้นที่ 
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย 30.28 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.54 ของพื้นที่ และพื้นที่ 
กันออก 73.14 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 32.70 ของพื้นที่ (ดังภาพที่ 66) 
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ภาพท่ี 66 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีอ าเภอบางพลี 
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ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีอ าเภอบางเสาธง 

เขตประเวศมีพื้นที่ 116.17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.02 ของพื้นที่พื้นที่ศึกษา  
ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 9.56 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 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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ภาพท่ี 67 ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีอ าเภอบางเสาธง 
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5.5 ผลจากการศึกษาความสอดคล้องกับผังเมืองในปัจจุบัน 

 

 

ภาพท่ี 68 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 

ที่มา : ส านักผงัเมืองกรงเทพมหานคร และกรมการผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย (2556) 
 

ผลจากการศึกษาได้ก าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่สามารถพัฒนา 
เป็นพื้นที่ศูนย์ชุมชนของพื้นที่โดยรอบทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ
ผังเมืองกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556  
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ภาพท่ี 69 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556  
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 

 
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง จากการตรวจสอบพื้นที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 2 ฉบับ ได้แก่ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 จากทิศทางมาตรการกับควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับ ก าหนดให้พื้นที่ท่าอากาศยานและพื้นที่รอบท่าอากาศยานมีการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

1.1) บริเวณที่ตั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 
ในบริเวณพื้นที่สีน้ าเงิน ก าหนดไว้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒนา
เป็นที่อยู่อาศัยในระดับน้อย เนื่องจากอยู่พื้นที่ เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง 
อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบิน 
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1.2) พื้นที่ทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ต่อเนื่องท่าอากาศยานผ่านถนนลาดกระบัง และถนน 
ร่มเกล้า เข้าสู่เขตลาดกระบัง อยู่ในเขตผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ก าหนดให้เป็นการใช้
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ต่อเนื่องกับพื้นที่ลุ่มรับน้ าฝั่ งตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร แนวรับน้ าดังกล่าวแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเขตชานเมืองตะวันออก เป็นพื้นที่เขตต่อเมืองซึ่งเป็นย่านพักอาศัยและเขตอุทยานชานเมือง
ตะวันออกซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมนอกแนวคันกั้นน้ า ในส่วนพื้นที่ในแนวรับน้ านั้นก าหนดให้เป็นพื้นที่
ศูนย์พาณิชยกรรมชานเมืองตะวันออกต่อเนื่องกิจกรรมธุรกิจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผลการ
วิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับน้อยและปานกลาง เนื่องจาก
อยู่พื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจาก
กิจกรรมการบิน รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ แนวข้ึน-ลง ของอากาศยาน 

1.3) พื้นที่ทางด้านทิศใต้ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องท่าอากาศยาน เป็นพื้นที่อ าเภอบางพล ีอยู่ในเขต
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
เป็นส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับน้อย
และปานกลาง เนื่องจากอยู่พื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง อากาศ และความ
ปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบิน รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ แนวข้ึน-ลง ของอากาศยาน 

1.4) พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก ถัดจากคลองหนองงูเห่าเป็นพื้นที่อ าเภอบางเสาธง อยู่ใน
เขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย
ด้านบน และการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมทางด้านล่าง ผลการวิเคราะห์ของการศึกษา
พบว่าเหมาะสมจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับปานกลาง ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ทางเสียง 
อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบินบ้าง แต่พื้นที่มีบทบาทในการเป็นพื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรม และพื้นที่รับน้ าจากเขตเมือง  

1.5) พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก ถัดจากคลองลาดกระบังต่อเนื่องถนนกิ่งแก้ว เป็นพื้นที่
อ าเภอบางพลี อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาพบว่าเหมาะสมจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับน้อย 
ปานกลาง และสูง ตามระยะห่างจากพื้นที่ท่าอากาศยานไปทางด้านทิศตะวันตก ได้รับผลกระทบจาก
มลภาวะ ทางเสียง อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการบินบ้ าง พื้นที่มีศักยภาพและ
บทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตประเวศ และอ าเภอบางพลี  
ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่
อยู่อาศัยพื้นที่โดยรอบท่ากาศยานสุวรรณภูมิ 
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สรุปได้ว่า ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ที่ได้ก าหนดไว้นั้น  
มีความสอดคล้องกับผลการวิเคาะห์ศักยภาพของพืน้ที่ศึกษาอยู่มาก มีเพียงบางพื้นที่ที่ไม่สอดคล้องกนั 
ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านความปลอดภัยและกิจกรรมการบินของท่าอากาศยาน ที่จะเป็นปัจจัยช่วยใน
การวางแผนและก าหนดความเหมาะของพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานต่อไป 

5.6 ข้อเสนอแนะในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณ 

แนวคิดส าหรับข้อเสนอแนะในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศ
ยานสุวรรณ ผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษา รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีหลัก เช่น ทฤษฏีเมืองศูนย์กลาง
สนามบิน เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ หลักเกณฑ์การวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับสนามบิน และทฤษฏีอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมุ่งเน้นในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การตั้งถ่ินฐานของชุมชน พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รวมทั้งข้อเสนอแนะในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานและการพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นที่โดยมี
รายละเอียดในการวางแผนดังนี้ 
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ภาพท่ี 70 ผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

5.6.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พื้นที่เขตที่ 1 (zone 1) พื้นที่ภายในท่าอากาศยานเป็นที่ตั้งของสิ่งอ านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ การบริการผู้โดยสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับท่าอากาศยาน ดังนั้นพื้นที่รอบท่าอากาศยานที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศ
ยาน เพื่อการเดินทางเข้าสู่สนามบินอย่างสะดวกและรวดเร็ว คือ พื้นที่ติดกับท่าอากาศยานและพื้นที่
ห่างจากท่าอากาศยาน แต่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จากผล
การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่พบว่าพื้นที่ในเขตที่ 1 ได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่กันออกเนื่องจาก  
ไม่เหมาะสมจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย  

พื้นที่ เขตที่ 2 (zone 2) พื้นที่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานเป็นที่ตั้งของ
กิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับท่ าอากาศยาน เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม คลังสินค้า  
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ศูนย์สนับสนุนการให้บริการ พื้นที่ควรมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน 
ทางด่วน ทางรถไฟ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางจากพื้นที่เหล่านี้สู่ท่าอากาศยาน  
และการเดินทางจากท่าอากาศยานสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
พบว่าพื้นที่ในเขตที่ 2 ไม่เหมาะสมจะสนับสนุนหรือพัฒนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย แต่หากมีความ
จ าเป็นต้องอยู่อาศัยจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่  
แนว ข้ึน-ลง ของอากาศยาน เช่น การปรับเปลี่ยนวัสดุของที่อยู่อาศัยให้สามารถลดผลกระทบจาก
มลภาวะทางเสียงและอากาศอันเกิดจากกิจกรรมทางการบิน เป็นต้น 

พื้นที่เขตที่ 3 (zone 3) พื้นที่ภายในรัศมี 5 – 15 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานเป็นที่ตั้งของ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยานมากนัก  
เช่น ที่อยู่อาศัยการเกษตรกรรม สนามกอล์ฟ และกิจกรรมด้านการพัฒนาและวิจัย (Research and 
Development) ส านักงานใหญ่ของบริษัทนานาชาติ แหล่งท่องเที่ยวและวิทยาลัยธุรกิจ จากผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่พบว่าพื้นที่ในเขตที่ 3 มีเหมาะสมจะสนับสนุนหรือพัฒนาให้เป็น  
พื้นที่ อยู่อาศัย หากแต่ต้องปฎิบัติตามข้อก าหนดและข้อบั งคับที่ เกี่ยวข้องอย่า งเคร่งครัด  
เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ได้ก าหนดเรื่องความสูงและลักษณะอาคารในแต่ละพื้นที่ตาม
ประกาศไว้แล้ว เป็นต้น 

พื้นที่เขตที่ 4 (zone 4)  พื้นที่ภายในรัศมี 15 – 30 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานเป็นที่ตั้ง
ของบริษัทในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือที่ตั้งของบริษัทในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ 
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่พบว่าพื้นที่ในเขตที่ 4  
มีเหมาะสมจะสนับสนุนหรือพัฒนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากผลกระทบ
ของกิจกรรมการบินของท่าอากาศยานและพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศที่กรมการบินพลเรือน
ได้ประกาศไว้ 

นอกจากนี้การใช้ที่ดินส าหรับกิจกรรมบันเทิงยังไม่ได้ก าหนดในรายละเอียด กิจกรรมต่าง ๆ   
เช่น อุทยานศิลปะ หรือพิพิธภัณฑ์การบิน อาจมีบทบาทส าคัญในการสร้างองค์ประกอบของทางเข้า
ทางออก (Gateway) ซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้ท่าอากาศยาน แต่ยังสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับจากพื้นที่นครหลวงและบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง เนื่องจากการ
เข้าถึงท่าอากาศยานเป็นไปด้วยดี เช่น ในฮ่องกงและฝรั่งเศส 
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5.6.2 แนวปฏิบัติในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

ผลจากการสรุปการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการก าหนดโซนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยาน ข้างต้น เป็นประโยชน์ในแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการควบคุม และการบริหารจัดการการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทการอยู่อาศัย และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การขยายตัวของพื้นที่
อุตสาหกรรมที่กระจัดกระจายให้อยู่ในขอบเขตของที่ดินตามผังเมืองรวมที่ประกาศบังคับใช้อยู่ใน
ขณะนี้อย่าเคร่งครัด เช่น กฎกระทรวงเพื่อควบคุมพื้นที่ โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมและควบคุมความหนาแน่นและรูปแบบอาคาร เป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้  จัดหาแนวทางการ
สงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ เกษตรกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าของ
พื้นที่วิจัย ที่เป็นพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการระบายน้ า 

2. ในการก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปรับปรุงผังเมืองรวมในครั้งต่อไปควร
มีการน ารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับท่าอากาศยานที่ก าหนดโดย Federal Aviation 
Administration หรือ FAA ประกอบกับข้อมูลแผนที่แสดงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ข้อมูล 
แผนที่ เสี่ยงจากกิจกรรมของท่าอากาศยาน รวมถึงผลจากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง 
(Guideline) ประกอบการจัดท ารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2556) 

3. ควรมีเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการในการบังคับให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตาม
ผังเมืองรวมฯ เพื่อลดปัญหาการกระจายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ประหยัดการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่กระจัดกระจาย ส่งเสริมการใช้พื้นที่  
ในบริเวณที่ก าหนดให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่รุกล้ าพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่
ทางธรรมชาติ และพื้นที่อุตสาหกรรมให้อยู่ในพื้นที่ที่ก าหนด เพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
และลดการเกิดกิจกรรมที่ขัดแย้งกันกับแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันกับท่าอากาศยาน  
(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2562) 
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ภาพท่ี 71 ผังเสนอแนะการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยาน 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา ที่มาและความส าคัญของปัญหา แนวคิดทฤษฏี 
และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ตลอดจนการน าผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ร่วมกับแผน
และนโยบายของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  อย่างไร เพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุรวรรณภูมิแล้วนั้น ในบทนี้จะสรุป
เนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ข้างต้นที่ส าคัญ พร้อมเพิ่มเติมข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงส าหรับ
งานวิจัยครั้งต่อไป โดยจะแบ่งเป็นล าดับข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยที่ได้ด าเนินการไว้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการวิจัย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ข้อมูลที่ใช้
ก าหนดในการวิจัย วิธีและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย 

2) ผลจากการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์และข้อสรปุที่ได้จากการวิเคราะห์ แนวทางในการก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนในการวิจัยนี้ สิ่งที่ควร
พิจารณาในการวิจัยครั้งนี้ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

จากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนหลัก มีรายละเอียดด้านเนื้อหาในแต่ละส่วนดังนี้ 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

ในส่วนของโครงสร้างงานวิจยัน้ี เป็นการกล่าวสรุปถึงแนวคิดกระบวนการต่าง ๆ ในงานวิจัย 
โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดแผนการวิจัย ซึ่ งแผนนี้ประกอบไปด้วยส่วน ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ 
เป็นโครงสร้างงานวิจัย อันเป็นแนวทางที่ได้มาซึ่งผลการวิจัยตามล าดับอันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการท างานวิจัยที่เพื่อศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจากการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์ 
เชิงพื้นที่กับแผนและนโยบายของการพัฒนาของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
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การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน สามารถบรรลุจุดประสงค์การวิจัยน้ี โดยวิธีการ
ที่ใช้ในการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อก าหนดแนวทาง  
ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อหาความเหมาะสมกับประเด็นปัญหา
เฉพาะเรื่องอื่นต่อไป 

2) สมมติฐานการวิจัย  

จากการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ 
(Spatial Analysis) เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
สามารถบอกความเหมาะสมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่ได้ตรงตามความเป็น
จริงในพื้นที่หรือไม่ โดยมีผลลัพธ์ที่แสดงลักษณะพื้นที่ศักยภาพระดับต่าง ๆ มีรายละเอียดเชิงพื้นที่ 
ที่ชัดเจนกว่า ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์กับแผนและนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน 

สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้ที่เลือกปัจจัยที่เหมาะสมไปจนถึงการวิเคราะห์
ปัจจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และการพิสูจน์สมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ มีสิ่งที่ค้นพบดังต่อไปนี้ 

1) การหาค่าความส าคัญของปัจจัยหลักเพื่อจัดล าดับค่าความส าคัญในการน าไปวิเคราะห์
ศักยภาพโดยการน าปัจจัยและเกณฑ์ร่วมหารือกับผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดค่าน้ าหนักและ  
ค่าคะแนนของปัจจัย (Criterion Weighting) เมื่อค านวณค่าความส าคัญปัจจัยแล้วมีค่าคะแนน 100 
คะแนนเต็ม ซึ่งจากการจัดล าดับค่าความส าคัญพบว่า ปัจจัยหลักที่ผู้เช่ียวชาญให้ความส าคัญคือ 
ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของท่าอากาศยาน พื้นที่เสี่ยงภัย
ทางธรรมชาติ และแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ ชุมชน มีค่าความส าคัญของปัจจัยสูงสุด 
ร้อยละ 34 รองลงมาจะเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าความส าคัญของปัจจัยร้อยละ 27  
ปัจจัยด้านกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องร้อยละ 23 และปัจจัยด้านประชากรและความหนาแน่น 
น้อยที่สุดโดยมีความส าคัญของปัจจัยอยู่ที่ร้อยละ 16 

2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีการซ้อนทับ (Union) ของปัจจัยย่อยมีค่าศักยภาพที่ซับซ้อน  
หากรวมทุกปัจจัยย่อยเข้าด้วยกัน อาจได้ค่าที่ไม่ได้แสดงถึงความส าคัญหรือระดับของของแต่ละ  
ปัจจัยย่อย ซึ่งการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยย่อยแล้วจึงน ามา Union กันนั้นช่วยให้เห็นค่าที่ซ้อนทับ 
เกิดเป็นค่าความส าคัญที่มากน้อยต่างกันไป 

3) การวิเคราะห์ปัจจัยด้วยเทคนิค PSA สร้างลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างจากการวิเคราะห์
ระยะใกล้เคียงในแง่ของรูปร่างและช้ันของข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับคะแนนมากน้อยของค่าคะแนนในปัจจัย
นั้น ๆ    
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จากการศึกษาทั้ งหมด ได้ ค้นพบว่าแผนที่ ศักยภาพมีความสอดคล้องกับแนวคิด  
เมืองศูนย์กลางการบนิ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เข้ากันได้กับท่าอากาศยาน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 2556) ดังภาพที่ 72 ที่ท าให้
ทราบรายละเอียดของพื้นที่ในหลายมิติมากข้ึน แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ตัวแปรย่อยต่าง ๆ ในปัจจัย  
ซึ่งตัวแปรเหล่าน้ีมีผลมากในการก าหนดค่าคะแนนในแผนที่ศักยภาพ ดังนั้นการก าหนดปัจจัยก็มีผล
ต่อการวิเคราะห์ศักยภาพ 

 

 
ภาพท่ี 72 การจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีตามผังเมืองรวมกับข้อกาหนดตาม FAA 
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6.2 อภิปรายผล 

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

สิ่งที่ค้นพบพอสรุปประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเป็น 2 แนวทาง คือ ประโยชน์ที่ได้จากการ
วิจัยในเชิงทฤษฎีและประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในเชิงวิชาชีพ 

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในเชิงทฤษฎี 

1) จากทฤษฎีเมืองศูนย์กลางการบิน และ แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง
สาธารณะขนาดใหญ่ ลักษณะแผนที่ศักยภาพของพื้นที่โดยรอบมีทั้งความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดดังกล่าว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดกฏหมาย ข้อบังคับ หรือข้อควรพิ จารณา 
ในการวางแผนการใช้พื้นที่โดยรอบทา่อากาศยาน ยังไม่ถูกน ามาบูรณาการในการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
เป็นมาตราการต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย มีความขัดแย้งกันในแผนการพัฒนาที่เน้นเพียง 
การพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  

2) แนวคิดการเลือกที่อยู่อาศัย กล่าวถึงในแง่หลัก ๆ 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม แต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้กล่าวโดยละเอียด กล่าวเพียงการแสดงความสัมพันธ์คุณภาพที่ตั้ง  
โดยพิจารณาจากชุมชนเพื่อนบ้าน หรือสภาพแวดล้อม คุณภาพชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งการกล่าวถึงในแง่
สภาพแวดล้อมไม่ได้เจาะจงหรืออธิบายอย่างชัดเจน แต่เมื่อการศึกษานี้ค้นพบว่าสภาพแวดล้อม 
นั้นมีความหมายที่กว้างมาก ดังนั้น ควรเพิ่มลักษณะสภาพแวดล้อม เช่น มลภาวะทางเสียง  
มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางสายตา สภาพอาคารหรือความงามอาคาร เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่ง  
ที่มีผลกระทบมากแต่วัดค่าได้ยากแต่สามารถวัดค่าได้ ท าให้ผู้เลือกที่อยู่อาศัยสามารถรับรู้ปัจจัยที่มี 
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถทราบได้ในระหว่างเลือกที่อยู่อาศัย  

3) ปัจจัยด้านความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นปัจจัยแรก ๆ  ที่ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิให้ความส าคัญมาก ซึ่งในการศึกษาแนวคิดด้านที่อยู่อาศัยไม่ได้กล่าวถึงเป็นหัวข้อหลัก
และส าคัญ รวมถึงสะท้อนเป็นเหตุผลประกอบ ซึ่งแนวคิดการเลือกที่อยู่อาศัยจะพจิารณากายภาพ คือ 
ความสะดวกและการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ซึ่งควรมี
การศึกษาในแง่ความปลอดภัยที่ซึ่งส่งผลมากในการเลือกที่อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพิ่มการให้ความส าคัญในการศึกษาด้านความปลอดภัยในการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง 
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ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในเชิงวิชาชีพ 

1) การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ท าให้ทราบถึงวิธีการที่น าข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ 
ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในกระบวนการวางผังเมือง (Urban Planning) ซึ่งปัจจัยที่มีข้อมูล 
ในระดับเมืองสามารถน าไปใช้ในระดับผังเมือง (Urban Planning)  

2) การวิเคราะห์นี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้โดยจ าเป็นต้อง
เพิ่มพื้นที่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ที่มากข้ึน  

3) การน าแผนที่ศักยภาพไปแสดงอาจไม่สามารถสะท้อนการเลือกที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด
ส าหรับผู้เลือกที่อยู่อาศัยได้ แต่อาจช่วยเป็นข้อมูลประกอบในการไปก าหนดพื้นที่การพัฒนาเขต 
ที่อยู่อาศัย  

ด้านวิชาชีพมีแนวโน้มหรือประโยชน์ที่ ได้รับเน้นหนักไปในการน าไปใช้ในวิชาชีพ 
ด้าน Urban Design และ Urban Planning มากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เนื่องจากกระบวนการในการวิเคราะห์ค่อนข้างมีความซับซ้อน และการน าไปใช้ต้องให้ผู้เช่ียวชาญ 
ที่เข้าใจถึงการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นผู้วิเคราะห์ แต่หากสามารถปรับ
ข้อมูลให้สามารถเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เช่น ระบบ GPS Google Earth หรือ 
Google Map ที่แสดงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นค่าคะแนนอย่างง่าย จะช่วยให้ผู้เลือกที่อยู่อาศัย
ในเมืองช่วยในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยได้ 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ศักยภาพในงานวิจัยครั้งนี้มีผลการวิเคราะห์ที่ตรงตามสมมติฐาน แต่ในการ
วิเคราะห์หรือการวิจัยต่อไปมีข้อแนะน าและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1) การเลือกปัจจัยในการน ามาวิเคราะห์ศักยภาพสามารถใช้ปัจจัยน้อยกว่าการวิจัยครั้งนี้  
ได้ข้ึนอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ เกณฑ์ที่ใช้มาเป็นเงื่อนไขในการวิเคราะห์ควรค านึงถึงความเป็นจริง
ในพื้นที่ศึกษา เช่น ระยะห่าง รัศมีการให้บริการ เป็นต้น 

2) ควรมีการน าพื้นที่ย่อยจากผลการการศึกษา น าไปใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ 
ต่อไป ซึ่ งในการวิเคราะห์อาจจะใช้ทฤษฏีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการวิธีศึกษาต่อ  เช่น  
Transit Orient Development หรือหลักเกณฑ์อื่น  ๆ เช่น เมืองอัจฉริยะ ช่วยในการก าหนด
เป้าหมายในการศึกษาได้ 
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3) วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยควรเลือกใช้ข้อมูลที่มีฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่ตรงกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ควรใช้ข้อมูลที่ห่างกันไม่ควรเกิน 5 ปี เนื่องจากในแต่ละปีนั้นฐานข้อมูลจะมีการ
เปลี่ยนไปหากสามารถใช้ข้อมูลที่ตรงกันในรายปีเดียวกัน จะสามารถยืนยันว่าผลทดลองนั้นน่าเช่ือถือ
ได ้

4) วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยเทคนิค PSA หากสามารถหาข้อมูลในระดับเดียวกันในการ
วิเคราะห์ได้จะท าให้การวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและไม่ต้องก าหนดช้ันค่าคะแนน เพื่อให้
เกิดพื้นที่ที่สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ เนื่องจากแผนที่ขนาดใหญ่เมื่อวิเคราะห์จะเกิดค่าที่ตรงหรือ
ใกล้เคียงตามลักษณะพื้นที่จริง ซึ่งเกิดจากผลทางเทคนิคของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

5) การวิเคราะห์ควรใช้ปัจจัยที่วิเคราะห์โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และวิเคราะห์รวมโดยการ
วิเคราะห์ซ้อนทับ หรือ Union เพื่อให้การวิเคราะห์มีความง่ายในการน าผลเข้าและแก้ไขใหม่ภายหลัง 
ซึ่งมีผลมากในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่โดยใช้วิธีการเทคนิคในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

 
6.4 สรุปการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ด้วยปัจจัยที่ได้จากข้อมูลของหน่วยงาน อาจจะเป็นเพียงการ
วิเคราะห์เบื้องต้นของพื้นที่ การได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องในเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพ  
จะท าให้ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่การศึกษา
เนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์ การประยุกต์แนวคิด เพื่อน ามาใช้ในการหาปัจจัยที่ เหมาะสม  
ค่าความส าคัญ และเงื่อนไขที่เป็นหลักเกณฑ์จากหน่วยงานอ้างอิงที่เช่ือถือได้ ท าให้เห็นถึงความส าคัญ
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่น ามาเป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ ดังนั้นผลการศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของพื้นที่  จะท าให้ทราบข้อมูลในเชิงพื้นที่ ได้ชัดเจน ช่วยเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่  
เพื่อก าหนดแผนและนโยบายในด้านการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองได้   
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