การใชที่ดินในเขตเมือง1
สุรีย บุญญานุพงศ2
เมือง ( Urban area ) คือ บริเวณที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแนนเปนชุมชน และประชากรสวน
ใหญมิไดมีอาชีพเปนเกษตรกร แตมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เชน ประกอบการอุตสาหกรรม คา
ขาย ขาราชการ ครู แพทย ทนายความ และ ฯลฯ เปนตน การประกอบอาชีพเหลานี้ ทําใหคนตองอยู
ในบริเวณที่มีความสะดวกในการติดตอกับลูกคาหรือผูใชบริการ และตองมีอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่
เหมาะสมแกการใชงานในกิจกรรมการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารบาน
เรือน สถานที่ทํางาน โรงเรียน รานคา ฯ รวมทั้งจะตองมีการพัฒนาถนนหนทางติดตอกันทั้งภายใน
เมืองและระหวางเมืองอื่น ซึ่งเปนผลทําใหเมืองมีลักษณะกายภาพที่แตกตางไปจากชนบท
ในดานการบริหารประเทศ " เมือง " หมายถึง เขตเทศบาล ซึ่งเปนชุมชนที่มีประชากรหนา
แนน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดแบงเทศบาลออกเปน 3 ประเภท ไดแก เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เกณฑในการยกฐานะชุมชนขึ้นเปนเทศบาลระดับตางๆ นั้นมีหลาย
ประการ ที่สําคัญไดแก จํานวนประชากร ความหนาแนนเฉลี่ยตอพื้นที่ และ ฯ เปนที่นาสังเกตวา "เมือง"
ตามความหมายของการปกครองและการบริหารประเทศนั้น จะมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่แนนอน แต
ในความเปนจริงเขตเมืองกับเขตชนบทของไทย มักจะไมไดแบงแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เพราะเขต
เมืองหรือเขตเทศบาลมักจะเปนพื้นที่ที่รวมเขตชนบทไวดวย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดเมือง
การที่เมืองจะเกิดขึ้นที่ใดนั้นมีเหตุผลหรือปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของ ปจจัยที่วานี้จะสามารถ
บงบอกใหทราบถึงบทบาทหนาที่ของเมืองไดดวย การเกิดขึ้นของเมืองอาจมีปจจัยหนึ่งที่เดนหรือมีอิทธิ
พลมากกวาปจจัยอื่น หรือทุกปจจัยมีความสําคัญเทากันก็ได ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดเมือง ไดแก
1. แหลงอุปโภคบริโภค การตั้งถิ่นฐานของมนุษยจําเปนจะตองมีน้ําและอาหารในการยังชีพ
ในอดีตกาล บริเวณที่อุดมสมบูรณเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชพันธุธัญญาหารจึงเปนพื้นที่ที่มนุษย
เลือกใชเปนที่ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาตอมาจนกลายเปนเมือง ตัวอยางเชน เมืองตางๆ ที่ตั้งอยูบริเวณลุมน้ํา
ไดแก กรุงเทพมหานคร หรือเมืองที่ตั้งอยูในโอเอซิสกลางทะเลทราย เชน เมืองอลิสสปริง (Alice Spring)
ในประเทศออสเตรเลีย เปนตน
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เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกายภาพและสิ่งแวดลอมระดับเทศบาล วันที่ 19 มีนาคม – 8
มิถุนายน 2544 ณ หองประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดโดย สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
สํานักงานผังเมืองจังหวัดพะเยา
นักวิจัย ระดับ 9 ( ผูเชี่ยวชาญ ) ประจําสถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. เสนทางคมนาคม บริเวณที่มีความสะดวกในการคมนาคมขนสง หรือเปนจุดตัดของเสนทาง
คมนาคมหลายสายจะเปนที่ที่เหมาะสมแกการตั้งเมือง เชน เมืองทาตางๆ ที่ตั้งอยูริมทะเล เมืองที่เปน
ศูนยกลางการขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เมืองที่เปนจุดพักแรมของการเดินทาง ฯ เชน สิงค
โปร ซิดนีย ชิคาโก เปนตน
3. ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาทางเศรษฐกิจ สามารถดึงดูดให
มนุษยมาตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการเปนเมือง เชน เมืองที่เปนเหมืองถานหินมากอนและตอมากลายเปน
เมืองอุตสาหกรรม ชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นในชวงที่มีการตื่นทอง ตลอดจนเมืองเหมืองแรอื่น ๆ เมืองที่มีภูมิ
ประเทศสวยงามและกลายเปนศูนยกลางการทองเที่ยวก็ถือวาเปนเมืองที่เกิดจากอิทธิพลของ
ทรัพยากรธรรมชาติเชนกัน ตัวอยางไดแก เมืองภูเก็ตของประเทศไทย เมืองคาลกูลี (Kalgoolie) ซึ่งเปน
แหลงเหมืองทองใหญในรัฐออสเตรเลียตะวันตก
4. ภัยธรรมชาติ บริเวณที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติจะดึงดูดใหมนุษยมาชุมนุมตั้งถิ่นฐานและ
เติบโตเปนเมืองตอไป เชน บริเวณที่สูงซึ่งพนจากภัยน้ําทวม หรือบริเวณอาวที่พนจากพายุ เปนตน เมือง
หลายเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูบนโคกหรือเนินเพื่อใหพนจากน้ําทวม
เชน เมืองเรณูนครในจังหวัดนครพนม
5. ที่ตั้งที่ชวยในการปองกันตัว ในสมัยโบราณมนุษยตองการความปลอดภัยจากการรุกรานของ
ขาศึกศัตรู จึงเลือกสรางเมืองในที่สามารถปองกันตัวเองได เชน เนินเขาแนวโคงแมน้ํา ซึ่งยากลําบากแก
ขาศึกศัตรูในการเขาโจมตีและสามารถปองกันตนเองไดงายโดยการสรางคูเมืองลอมรอบจนจรดแนวแม
น้ํา เชน เมืองพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เมืองปอมบนเขาของกรีกโบราณ และเมืองบนยอด
เขาในอิตาลี
6. ความตองการของผูนําหรือหมูคณะ การกําหนดวาจะสรางเมือง ณ ที่ใดนั้น บางครั้งก็ขึ้นอยู
กับผูนํา เชน พระมหากษัตริย นายกรัฐมนตรี หรือขึ้นอยูกับหมูคณะเปนสวนรวม ซึ่งมักจะมีเหตุผลอื่นที่
สําคัญรวมอยูดวย เชน เหตุผลในทางยุทธศาสตรหรือความเหมาะสมทางดานแหลงอุปโภค เมืองใน
ปจจุบันที่เกิดขึ้นจากการกําหนดทางผังเมือง เชน เมืองใหม (New Town) ก็ถือวาเกิดขึ้นดวยปจจัยดัง
กลาว
ขนาดของเมือง
ในปจจุบันนี้มีเมืองกระจายตัวอยูตามภูมิภาคตางๆ ของโลกเปนจํานวนมาก มีขนาดตางๆ กัน
ซึ่งอาจแยกไดเปน
- ชุมชนเมืองขนาดเล็ก (Village) เชน ศูนยกลางหมูบาน ศูนยกลางตําบล
- ชุมชนเมืองขนาดกลาง (Town) เชน ตัวอําเภอ ตัวจังหวัด ที่มีขนาดไมใหญนัก
- ชุมชนเมืองขนาดใหญ (City) ไดแก จังหวัด หรือเมืองใหญ

- มหานคร (metropolis) ไดแก เมืองใหญที่มีประชากรมาก มีพื้นที่กวางขวาง เปนเมืองสําคัญ
ของประเทศ เชน เปนเมืองหลวง เมืองทา ตัวอยางมหานครไดแก กรุงเทพมหานคร มหา
นครลอนดอน มหานครนิวยอรค เปนตน
การใชที่ดินในเขตเมือง
การใชที่ดิน คือ ลักษณะกายภาพบนพื้นที่ดินอันเปนผลมาจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย การใชที่
ดินเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษยมีความตองการในดานอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย รวมทั้งที่
พักผอนหยอนใจ และอื่น ๆ เพื่อที่จะสนองความตองการดังกลาวมนุษยจึงตองเปลี่ยนแปลงหรือปลูก
สรางสิ่งตางๆ เชน บานเรือน ถนน วัด โรงเรียน พื้นที่เพาะปลูก รานคา ฯลฯ การศึกษากิจกรรมการใช
ประโยชนในที่ดินจะทําใหสามารถเขาใจกิจกรรมการดํารงชีวิตและบทบาทของเมืองได เชน อาชีพ
เทคโนโลยี การเดินทางติดตอ เปนตน
การใชที่ดินสามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ
การใชที่ดินในชนบท สวนใหญจะเปนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร เชน ที่นา ที่ปลูกพืชไร ที่
ปลูกไมผลและไมยืนตน ที่ปา เปนตน
การใชที่ดินในเมือง เนื่องจากกิจกรรมในเมืองมีหลากหลายประเภท ดังนั้น การใชที่ดินใน
เมืองจึงมีมากประเภทกวาการใชที่ดินแบบชนบท ในพื้นที่ที่มีขนาดเทากันในเขตชนบทอาจ
ใชทําการเพาะปลูกพืชเพียงอยางเดียวแตในเขตเมืองอาจจะมีการใชที่ดินหลายประเภท เชน
เปนที่ทํางาน ที่อยูอาศัย รานคา รานบริการตางๆ การศึกษาประเภทการใชที่ดินในเขตเมือง
จะทําใหทราบถึงกิจกรรมของเมือง บทบาทของเมือง และปญหาของเมือง
การใชที่ดินในเขตเมือง แบงออกได ดังนี้
1) การใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย (Residential Landuse) การใชที่ดินประเภทนี้มักจะกระจัด
กระจายทั่วไปทั้งเมือง และบริเวณใจกลางเมืองโดยทั่วไปจะเปนที่อยูอาศัยหนาแนน เชน แฟลต บาน
แถว และชุมชนแออัดหรือที่อยูอาศัยที่ไมถูกสุขลักษณะและต่ํากวามาตรฐาน บริเวณที่อยูไกลออกไปจาก
กลางเมืองจนถึงเขตชานเมืองจะเปนที่อยูอาศัยมีความหนาแนนเบาบางลง อาคารบานเรือนจะเปนบาน
เดี่ยวและอยูหางกัน เพราะราคาที่ดินถูกกวาใจกลางเมืองซึ่งตองมีการใชที่ดินแบบประหยัดไมเปลืองเนื้อ
ที่มาก
2) การใชที่ดินเพื่อเปนโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Landuse) โรงงานอุตสาหกรรมที่
อยูในเขตเมืองมักเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กใชเครื่องจักรนอยหรือไมใชเลย รวมทั้งโรงงานอุต
สาหกรรมที่เปนกึ่งรานคาดวย เชน โรงงานทําขนมปง โรงพิมพ โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถอยูใน
เมืองหรือตั้งอยูปะปนกับการใชที่ดินประเภทอื่น เชน ยานที่พักอาศัยหนาแนน ยานการคา จะตองเปนโรง
งานที่ไมรบกวนตอผูคนในบริเวณนั้นและตองไมสรางมลภาวะทั้งดานอากาศ กลิ่น และเสียง เปนอุต
สาหกรรมในครัวเรือนหรือเปนงานชางฝมือ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีคนงานมาก มีการผลิตที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญ มี
ผลผลิตเปนจํานวนมาก ตองการที่เก็บวัตถุดิบและสินคาที่มีขนาดใหญ และตองการการขนสงที่รวดเร็ว
ไมติดขัด มักจะตองยายออกไปอยูชานเมืองหรืออยูในพื้นที่ที่เปนแหลงรวมโรงงานอุตสาหกรรม เชน
นิคมอุตสาหกรรม
3) การใชที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม (Commercial Landuse)
การใชที่ดินประเภทนี้ ไดแก ที่ตั้งรานคาหรือสถานประกอบธุรกิจตาง ๆ ซึ่งอาจตั้งอยูรวมกันเปนยานการ
คาใหญ การใชที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมในระยะแรกของการตั้งเมืองมักจะอยูใจกลางเมืองตอมาจึงกระจาย
ไปตามถนนสายสําคัญ กลุมรานคาเล็ก ๆ มักจะตั้งปะปนกับที่พักอาศัย ปจจัยสําคัญในการเลือกที่ตั้งของ
ยานการคา คือ ความสะดวกในการเดินทางของลูกคา ดังนั้น ยานการคาจึงมักเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกถนน
ในอดีตที่มีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนตามแนวริมคลองหรือแมน้ํา จุดตัดระหวางทางน้ําสองสายหรือจุดที่
ถนนมาสิ้นสุดที่ริมคลองก็จะเกิดยานการคาขึ้น เพราะเปนบริเวณที่ลูกคาไปมาสะดวก ยานการคานอก
จากจะมีรานที่ขายสินคาเปนสิ่งของโดยตรงแลวยังรวมไปถึงสถานบริการตาง ๆ ดวย เชน รานตัดผม
รานเสริมสวย โรงภาพยนต รานซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เปนตน
4) การใชที่ดินเพื่อเปนสถานที่ราชการ (Government Landuse) หมายถึง พื้นที่ที่เปนที่ตั้งของ
หนวยราชการตางๆ ของรัฐบาลและเปนสถานที่ทํางานของราชการ หนวยงานบางประเภทตองการที่ดิน
ขนาดใหญ เชน โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯ บางหนวยงานตองการใชพื้นที่ขนาดเล็ก เชน สถานีตํารวจ
สถานีดับเพลิง ฯ สถานที่ราชการที่มีหนาที่ใหการบริการที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ประชาชนมักจะตั้งอยูใกลที่พักอาศัยหรือบริเวณใจกลางเมือง ปจจุบันสถานที่ราชการบางแหงขยายออก
ไปสูชานเมืองและหลายเมืองมีการรวมสถานที่ราชการไวในพื้นที่เดียวกัน เชน ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
5) การใชที่ดินเพื่อเปนการพักผอนของประชากรเมือง (Recreation Landuse) การใชที่ดิน
ประเภทนี้สวนใหญจะเปนสถานที่ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น ไดแก สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ศูนยเยาวชน
สนามกีฬา ที่เอกชนจัดขึ้นก็มีบาง เชน สวนสนุก สระวายน้ํา ฯ การใชที่ดินประเภทนี้เมืองทุกเมืองควร
จะจัดใหพอเพียงกับจํานวนของประชากร และควรเปนการบริการในราคาถูกหรือการใหเปลา เพราะเปน
บริการที่ชวยลดความตรึงเครียดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวเมือง
6) การใชที่ดินเพื่อการขนสง (Transport Landuse) ไดแก ถนน ที่จอดรถ และสถานีขนสง
ปกติการใชที่ดินประเภทนี้จะกระจายอยูทั้งในเมืองและชานเมือง การใชที่ดินเพื่อการขนสงหรือเสนทาง
เดินรถนับวามีความสําคัญอยางมากสําหรับเมือง เพราะเปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเลี้ยงสวนตางๆ ของ
เมือง การใชที่ดินประเภทตางๆ จะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพถาการจราจรไมติดขัด ตรงกันขามถา
ระบบขนสงในเมืองลมเหลว กิจกรรมตางๆ ในเมือง เชน การซื้อขาย การทํางานจะหยุดชะงัก
7) การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชานเมือง บางเมืองอาจมีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองในประเทศไทย การใชที่ดินประเภทนี้จะอยูบริเวณชานเมือง โดยมากจะเปนการ
เกษตรประเภทสวนผัก พืชไร ฯ เพื่อสงเขามาขายคนในเมือง ปจจุบัน บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมชาน

เมืองซึ่งเปนบริเวณที่มีความงามตามธรรมชาติและมีอากาศบริสุทธิ์ สามารถใชเปนแหลงพักผอนของชาว
เมืองได ไดถูกรุกรานอยางมากเนื่องจากการขยายตัวของเมือง เชน บริเวณชานเมืองเชียงใหม
8) บริเวณที่ยังไมมีการพัฒนา (Undeveloped Area ) หมายถึง บริเวณที่ยังไมไดมีการพัฒนายัง
ถูกปลอยใหอยูในสภาพธรรมชาติ ไมมีกิจกรรมใดเกิดขึ้น เชน หนองน้ํา พื้นที่ลุมน้ําขัง และยังหมาย
ความรวมถึงบริเวณที่มีการรื้อถอนเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากประเภทหนึ่งไปแลวแตยังไมมีการนําไป
ใชเปนการใชที่ดินประเภทอื่น หรือเปนพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่ถูกทิ้งวางไมไดทําการเพาะปลูก
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชที่ดินในเมือง
การจะพิจารณาหรือตัดสินใจวา พื้นที่ใดหรือบริเวณใดในเมืองควรจะมีกิจกรรมการใชที่ดิน
ประเภทใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ดังนี้
1. ปจจัยทางดานกายภาพ ไดแก ความสูงต่ําของพื้นที่ ความชื้น แสงแดด ลม รวมถึงความ
แตกตางของเนื้อดิน ลักษณะกายภาพเหลานี้จะแตกตางกันไปตามพื้นที่ตางๆ ซึ่งจะมีผลตอการเลือกลง
ทุนกอสรางบนพื้นที่ เชน โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งใชเครื่องจักรขนาดใหญจําเปนตองเลือกพื้นที่ที่มี
ระดับราบ สามารถรองรับตัวตึกและเครื่องจักรที่มีน้ําหนักมาก พื้นที่เนินเขาถือวาเปนพื้นที่ที่เหมาะสมา
หรับเปนที่อยูอาศัย แตจะตองมีดินแนนพอที่จะไมเกิดการไหลลื่น พื้นที่ลุมน้ําทวมขังจะตองพิจารณา
อยางมากหากจะนํามาใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ เพราะจะตองลงทุนมาก ในการกอสรางตองเสีย
คาใชจายในการถมที่เพิ่มขึ้น
2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เปนการประเมินผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการใชที่ดินออกมาเปนตัว
เงิน เชน พื้นที่แปลงหนึ่งที่ทิ้งที่วางไวและเด็ก ๆ ไดใชเปนสนามเด็กเลนโดยเจาของที่ดินไมไดผลตอบ
แทนแตอยางใด หากจะมีการลงทุนพัฒนาเปนที่อยูอาศัย เจาของที่ดินจะพิจารณาวา ควรสรางเปนที่อยู
อาศัยแบบใด เพราะการสรางเปนบานเดี่ยวใหเชาจะไดผลตอบแทนนอยกวาตึกแถวหรือแฟลต ดังนั้น เจา
ของที่ดินอาจตกลงใจสรางเปนแฟลตเพราะผลตอบแทนที่ไดตัวเปนเงินมีมากกวาบานเดี่ยวอยางเห็นได
ชัด ผลตอบแทนที่เปนเงินนี้เจาของที่ดินหรือนักลงทุนจะคิดจากกําไรสุทธิซึ่งหักคาใชจายตาง ๆ แลวและ
มีผลตอบแทนมากที่สุดเทาที่จะทําได ปจจัยทางเศรษฐกิจนี้เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชประโยชนที่
ดินในเมืองมากที่สุดในปจจุบัน
3. ปจจัยทางสังคม การใชที่ดินบางประเภทไมสามารถกําหนดไดโดยลักษณะทางกายภาพ
หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แตเปนเรื่องของความพอใจ คานิยม และความเชื่อ เชน บางพื้นที่ควรใช
เพื่อกิจกรรมทางการคาหรือธุรกิจเพราะมีเสนทางคมนาคมที่สําคัญตัดผาน
อยูกลางยานพักอาศัยซึ่ง
สามารถมีลูกคาไดพอเพียง แตเพราะมีความเชื่อวา พื้นที่นั้นทําการคาขายไมขึ้นหรือเจาที่แรง ทําใหที่ดิน
บริเวณนั้นตองถูกทิ้งเปนที่วาง นอกจากนี้บางบริเวณจะมีการใชที่ดินเพื่อพักอาศัยตอเนื่องกันเปนยาน
โดยมีรูปแบบของที่พักอาศัยในลักษณะเหมือน ๆ กันเนื่องจากผูพักอาศัยเปนกลุมเชื้อชาติเดียวกันหรือ

เปนเครือญาติกันจึงเลือกพักอาศัยในยานเดียวกันทั้งที่พื้นที่ดังกลาวมีลักษณะกายภาพไมเหมาะสมที่จะ
ใชเปนยานที่พักอาศัยก็ตาม
4. ปจจัยทางดานการเมือง การใชที่ดินบางอยางอาจจะมีกฎหมายกําหนดการใชแนนอนลงไป
เพื่อความปลอดภัยของบานเมือง เชน บริเวณเขตทหาร หรือเพื่อความเหมาะสมและความถูกตองเปน
สวนรวม เชน การกําหนดการใชที่ดินตามกฎหมายผังเมือง เปนตน
5. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี การใชที่ดินบางอยางมีลักษณะกายภาพที่ไมเหมาะสมสําหรับกิจ
กรรม เชน บริเวณน้ําทวมถึงหรือเปนพื้นที่ที่มีน้ําทวมทุกป แตเนื่องจากเมืองนั้นมีเทคโนโลยีในดานการ
ปองกันน้ําทวมดีมาก และมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเอื้ออํานวย ก็สามารถใชเทคโนโลยีที่มีอยูพัฒนาพื้นที่
นั้นพัฒนาใหเปนยานที่พักอาศัยหรือยางธุรกิจการคาได
โดยทั่วไปแลว การพิจารณาหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมอยางหนึ่ง
อยางใด มักจะใชปจจัยหลายอยางประกอบกัน แตอาจจะมีบางปจจัยที่เปนปจจัยหลักที่เดนชัดที่สุด เชน
การใชที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือและเทศบาลนคร มักจะใชปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนปจจัยหลักใน
การตัดสินใจ การใชที่ดินบางประเภทอาจใชปจจัยทางดานสังคมเปนปจจัยหลักในการพิจารณา เชน
การสรางสวนสาธารณะในเมือง
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