การวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนกายภาพและสิ่งแวดลอม
สุรีย บุญญานุพงศ **
ขอมูลหลักที่ใชในการวางแผนกายภาพและสิ่งแวดลอม
ในการวางแผนกายภาพและสิ่งแวดลอมสําหรับเมือง สิ่งที่สําคัญคือ การทําความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานการณของเมือง หรือพื้นที่วามีสถานการณอะไรเกิดขึ้นบาง รวมถึงการหาสาเหตุของสถานการณที่
เปนปญหา ซึ่งนาจะวิเคราะหไดไมยาก แตที่จริงแลวการที่จะรูไดวาเกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นเพราะอะไร จํา
เปนตองใชขอมูลและเทคนิคหลายอยางในการวิเคราะห เชน สถานการณทางดานกายภาพตองทราบวามี
อะไรบาง เปนอยางไร และทางดานเศรษฐกิจสังคม ประชากรเปนอยางไร สถานการณที่เปนอยูขณะนี้
เปนปญหาหรือไมเปนปญหา จะมาไดจาก 2 ทาง คือ การมองยอนกลับไปในอดีตเปรียบเทียบกับ
ปจจุบัน และการเปรียบเทียบวาสถานการณที่มีอยูหรือเปนอยูขณะนี้กับมาตรฐานที่กําหนดไวหรือที่ควร
จะเปน และดูวามันเปนปญหาหรือไมเปนปญหาถาเทียบกับมาตรฐาน ยกตัวอยาง เชน การใชที่ดิน ถา
มีขอมูลของการใชที่ดินยอนหลังไปมากๆ หลายๆ ป ก็จะทําใหเขาใจไดชัดขึ้นวา สภาพการใชที่ดินมี
ปญหาหรือไมมีปญหา หรือเปนอยางไร และถามีมาตรฐานตางๆ เขามาวัด ก็จะทําใหรูวาสถานการณที่
เปนอยูนี้เหมาะสมหรือยัง ซึ่งการวิเคราะหพอไดปญหา ไดสาเหตุ กอนที่จะวางแผนก็จะตองกําหนด
เปาหมาย กําหนดวิสัยทัศนของการวางแผนการใชที่ดินวาจะเปนอยางไร ก็จะทําใหไดผังขึ้นมา ซึ่งเรียก
วา ผังแนวคิดในการวางแผน เปนผังที่ยังไมมีรายละเอียด
เมื่อไดแนวความคิดในการที่จะพัฒนาพื้นที่หรือการใชที่ดิน ซึ่งอาจเขียนออกมาเปนผังอยาง
หยาบๆ บนแผนที่สิ่งที่จะตองวิเคราะหตอไปคือ การหาคําตอบวาวางแผนไปเพื่ออะไร เพื่อใคร ซึ่งแน
นอนที่สุดก็เพื่อประชากร เพื่อเกิดความสะดวกสบาย ความนาอยู การอยูอาศัยอยางมีคุณภาพของประชา
ชน แตเพื่อประชากรเมื่อไร ประชากรในอีกกี่ปขางหนา ในการวางแผนโดยทั่วๆ ไปแลว การคาด
ประมาณประชากรเพื่อวางแผน เชน แผนสาธารณูปโภค แผนการใชที่ดิน แผนสิ่งแวดลอม หรือเรื่อง
ขยะ น้ําเสีย จะคาดประมาณประชากรไวประมาณ 20 ขางหนา เพราะฉะนั้นตัวแปรสําคัญที่สุดก็คือ
ประชาชน หรือประชากร แตประชากรที่เราตองพิจารณาจะมีรายละเอียดยอยลงไปที่องคประกอบของ
ประชากร เพราะการวางแผนกายภาพเพื่อรองรับประชากรในอนาคตก็ตองรูวาเพื่อประชากรกลุมไหน
จํานวนเทาไร ดังนั้น สิ่งแรกที่จะตองทําการวิเคราะหเพื่อวางแผนกายภาพก็คือ ประชากร จะตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับประชากร เพราะจํานวนและองคประกอบของประชากรจะบอกวาความตองการใชที่
ดินจะมีจํานวนเทาไร ประเภทไหน ควรทําโครงการหรือกิจกรรมอะไรบาง ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ทุกพื้นที่
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จะตองมีก็คือ ขอมูลประชากรอยางถูกตองและละเอียด เพื่อจะทําใหสามารถวางแผนไดอยางมีประสิทธิ
ภาพและเกิดประสิทธิผลหรือความสําเร็จในการนําไปดําเนินงาน
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา การวางแผนกายภาพและสิ่งแวดลอม จําเปนตองมีขอมูล 3 เรื่อง
ใหญๆ คือ ประชากร ขนาดการใชที่ดิน และลักษณะภูมิประเทศ เพื่อที่จะนําไปใชในการคาดประมาณ
ประชากร
คาดประมาณการใชที่ดินแตละประเภท และวิเคราะหพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคต ซึ่งรายละเอียดของขอมูลแตละเรื่องที่จะตองเก็บรวบรวมนี้มีมากมาย ซึ่งไดมีการกลาวถึงไวแลว
ในการบรรยายเรื่องการวางแผนกายภาพ
การวิเคราะหทางดานประชากร
การวิเคราะหทางประชากรที่สําคัญที่สุดสําหรับการวางแผนกายภาพและสิ่งแวดลอม คือ การ
คาดประมาณจํานวนประชากร ซึ่งจะใชในทุกๆ เรื่อง เพราะวาประชากรเปนองคประกอบที่สําคัญ ที่จะ
ทําใหเกิดปญหาหรืออะไรทั้งหลาย ไมวาจะวางแผนดานใดก็ตาม จะตองมีการวิเคราะหทางดานประชา
กร ขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับใชวิเคราะหทางประชากรมีหลายตัว เชน จํานวนประชากร การเปลี่ยน
แปลงจํานวนประชากร องคประกอบทางประชากร และ ฯลฯ การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางประชา
กรมีความสําคัญมากตอการคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคต เราจะทราบรูปแบบและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรไดจากอัตราการเพิ่มประชากร โดยอัตราการเพิ่มประชากรจะมาจาก
ขอมูลการเกิด การตาย การยายถิ่น คนเกิดมากหรือนอยก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากร คน
ตายมากหรือตายนอยก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากร คนยายเขาทําใหประชากรเพิ่ม คนยาย
ออกทําใหประชากรลด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงประชากรเปนอยางไร ก็ดูที่การเกิด การตาย การยาย
ถิ่น เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรมีสูตรมากมาย แตในทางปฏิบัติเราพยายามใชเทคนิคงายๆ และไม
ซับซอน เชน ถาอยากจะรูวาอัตราการเพิ่มประชากรเปนอยางไร ก็เอาจํานวนเกิดลบดวยจํานวนตายบวก
กับจํานวนที่ยายเขาลบดวยจํานวนยายออก ถาอยากรูเปนเปอรเซ็นตก็เอา 100 คูณ
ในการวางแผนสิ่งที่จําเปนตองวิเคราะหคือ สถานการณการเปลี่ยนแปลงของประชากรในอดีต
และแนวโนมในอนาคตเพื่อจะเปนฐานในการพยากรณวา ในอนาคตประชากรจะเพิ่มเทาไร เพิ่มอยางไร
เพิ่มตรงไหน คือการคาดประมาณประชากรในอนาคต ซึ่งการคาดประมาณประชากรก็มีสูตรในการคาด
ประมาณหลายสูตร การจะเลือกใชสูตรใดในการคาดประมาณประชากรนั้นจะตองดูวา รูปแบบหรือ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ผานมาในอดีตเปนอยางไร แลวเลือกใชสูตรการคาดประมาณ
ประชากรที่มีสมมุติฐานสอดคลองกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่วิเคราะหได ดังนั้น สิ่งแรก
ที่ตองศึกษาคือ ขอมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรยอนหลังไปในอดีต โดยดูจากขอมูลจํานวนประชากร
เกิด ตาย ยายถิ่น ประชากรรวมในแตละป ยิ่งยอนหลังไดมากเทาไร ก็จะทําใหเราเห็นภาพของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ถูกตองมากเทานั้น อยางนอยที่สุดควรจะมีสัก 5 ป ถา 10 หรือ 20 ป ไดยิ่งดี
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ขอมูลประชากรยอนหลังจะชวยใหสามารถวิเคราะหรูปแบบของการเพิ่มประชากรไดวาเปนอยางไร
สอดคลองกับสมมุติฐานการเพิ่มประชากรของสูตรใด
เพื่อจะสามารถเลือกสูตรในการคาดประมาณ
ประชากรไดเลย แตโดยทั่วไปในทางปฏิบัติเรามักจะไมไดใชสูตรใดสูตรหนึ่งโดยตรง เนื่องจากขอจํากัด
ดานขอมูลประชากรที่จัดเก็บมักจะมีไมครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 5-10 ปที่ผานมา ซึ่งเกิดความ
ผิดปกติเกิดขึ้นในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของทุกพื้นที่ คือ มีอัตราการตายสูงมากและมี
การลดขนาดประชากรบางกลุมอายุอยางรวดเร็ว จากปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส และการยายถิ่น
ออกของประชากร สําหรับสูตรในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากร ที่นํามาประยุกตใชในการคาด
ประมาณประชากรที่มีใชกันโดยมาก ไดแก
สูตรอัตราเพิ่มประชากรโดยประมาณ ซึ่งมีสมมุติฐานวา ประชากรมีการเพิ่มในจํานวน
ที่เทากันทุกป
สูตรอัตราเพิ่มแบบเรขาคณิต (หรือแบบดอกเบี้ยทบตน) ซึ่งมีสมมุติฐานวา ประชากรใน
ปหลังๆ มีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นกวาปที่ผานมา
สูตรอัตราการเพิ่มอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสมมุติฐานวา ประชากรมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ทุกป
โดยทั่วไปการวางแผนทุกแผน ตองมีการวางเผื่อไวไมเชนนั้นอาจจะเกิดปญหาขึ้นในภายหลัง
เพราะฉะนั้น
การคาดประมาณประชากรในทางปฏิบัติจึงตองมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการให
เหมาะสม ซึ่งมักไมตรงกับหลักการทางวิชาการ แตการปรับตองอยูบนพื้นฐานที่มีความเปนไปได หรือ
บนพื้นฐานของขอมูลที่มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น เชน พื้นที่จังหวัดพะเยามีการเพิ่มประชากรมาอยาง
ตอเนื่องเปนเวลาเกือบ 20 ป แตในชวง 5 ปหลังมานี้ มีการลดขนาดประชากรลงมาจนอัตราเพิ่มเปนลบ
แตในการคาดประมาณถาใชผลการวิเคราะหการเพิ่มประชากรที่ไดมาคาดประมาณก็จะไดจํานวนประชา
กรในอนาคตที่คงที่หรือลดลง ซึ่งหมายถึงวา ไมตองเตรียมการเรื่องการขยายตัวของบริการตางๆ ไวรอง
รับ แตในความเปนจริงอาจเปนไปไมได ดังนั้น หากใชอัตราเพิ่มที่วิเคราะหไดเปนฐานในการคาด
ประมาณเลยทันที่อาจเกิดการผิดพลาดได จึงตองมีการปรับตัวเลขที่จะเปนฐานในการคาดประมาณ ซึ่ง
ในการปรับตัวเลขที่จะเปนฐานในการคาดประมาณนี้สามารถทําไดโดยใชขอมูลอื่นๆ มาประกอบการ
พิจารณาเพื่อจะทราบวา ในอนาคตจะมีอะไรสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของประชาชนหรือไม เชน
อาจมีโครงการที่มากระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจและจะทําใหเกิดการยายถิ่นขึ้น เปนตน ดังนั้น ในการ
ปรับตัวเลขฐานในการคาดประมาณนี้จงอาจใชขอมูลตางๆ เชน นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
ในระยะ 5-10 ขางหนา โครงการพัฒนาของเอกชนมีอะไรบาง มีการพัฒนาอะไรบาง
ปญหาที่เกี่ยวกับจํานวนประชากรที่สําคัญมากประการหนึ่งก็คือ ประชากรแฝง เชน เมือง
เชียงใหม ที่มีแรงดึงดูดทางประชากรสูงมาก มีคนอยากมาอยูแยะ ก็จะมีประชากรแฝงมาก ประชากรแฝง
สรางผลกระทบอยางมากตอการวางแผนพัฒนาในทุกเรื่อง และมักจะไมมีตัวเลขวามีจํานวนเทาไร เมื่อ
20 ปที่แลว การคาดประมาณประชากรแฝงของเชียงใหม ใชวิธีสุมถามครัวเรือนในพื้นที่วาในทะเบียน
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บานมีคนอยูกี่คน และอยูจริงๆ กี่คน เพื่อจะใชเปนขอมูลสําหรับการกําหนดจํานวนประชากรแฝงวามี
เทาไร ซึ่งเมื่อ 20 ปที่แลว เชียงใหมมีประชากรแฝงประมาณ 30% ประชากรแฝงพวกนี้เปนพวกอยู
ถาวร นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงที่มาอยูชั่วคราว เชน นักทัศนาจร นักทองเที่ยว พวกที่เขามาทําธุระ
ในเมืองวันละ 1-2 ชั่วโมงแลวกลับ ซึ่งสวนนี้ก็จะเปนประชากรแฝง เวลาวางแผนการใชที่ดินอาจจะดู
แคประชากรแฝงที่เปนกลุมที่อยูถาวรเทานั้นก็เพียงพอ แตการคาดประมาณประชากรเพื่อวางแผนบาง
อยางจะตองดูมากกวานี้ เชน การคาดประมาณประชากรเพื่อจะสรางระบบบําบัดน้ําเสียหรือวางระบบ
กําจัดขยะ ซึ่งตองพิจารณาประชากรกลุมที่เกี่ยวของกับการทําใหเกิดน้ําเสียทั้งหมด เชน นักเรียน นัก
ทองเที่ยว ฯลฯ เพื่อจะไดเอาไปปรับวา จํานวนประชากรแฝงกลุมนี้ ถาคิดเปนประชากรที่อยูถาวรจะเปน
เทาไหร เพราะประชากรแฝงที่มาอยูชั่วคราวนี้ ไมไดใชพื้นที่เมืองตลอดทั้งวันทั้งคืนเหมือประชากรที่อยู
ถาวร ดังนั้น ในการวางแผนเรื่องน้ําประปา ขยะ ฯ จะตองดูวา คนกลุมนี้จะมีสวนสรางขยะ หรือใชน้ํา
ประปาเทาไหรตอวัน แลวปรับตัวเลขที่ไดใหเปนประชากรในพื้นที่ ดังนั้นในการเก็บขอมูลประชากร
เพื่อวางแผนจึงตองเก็บขอมูลประชากรแฝงกลุมตางๆ เหลานี้ดวย จะเห็นไดวา ขอมูลประชากรจะเปน
ขอมูลที่มีความสําคัญมากสําหรับการวางแผนทุกเรื่อง และตองเปนขอมูลที่มีการเก็บอยางตอเนื่อง และมี
รายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะไมวาจะทําแผนเองหรือจางหนวยงานอื่นทําแผน ถามีขอ
มูลประชากรอยางละเอียดก็จะทําใหการคาดประมาณเพื่อวาวแผนตางๆ ถูกตองมากยิ่งขึ้น แผนที่ไดจะมี
ประสิทธิภาพในการนําไปใชมากยิ่งขึ้น ในเขตเทศบาลถาแบงพื้นที่ออกเปนโซนๆ แลวเก็บขอมูลแตละ
โซน ก็จะไดขอมูลที่เปนรายละเอียด ซึ่งสามารถที่จะจัดการทีละโซนก็ได หรือภาพรวมของทั้งพื้นที่เลย
ก็ได
นอกจากการคาดประมาณจํานวนประชากรซึ่งมีสูตรเยอะมาก และมีรายละเอียดคอนขางซับ
ซอน การวิเคราะหทางประชากรเพื่อวางแผนกายภาพยังตองมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพื้นที่
กับประชากร ซึ่งจะใชเทคนิคการวัดการกระจายตัวประชากร โดยทั่วไปการใชที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
ประชากรประมาณ 10% ก็ควรจะกระจายตัวอยูในพื้นที่ 10% คือ อยูในสัดสวนที่เทากัน มีการกระจาย
ตัวที่สม่ําเสมอ เกิดความสมดุลในการใชพื้นที่ แตในความเปนจริงไมมีที่ไหนในโลก เทคนิคการวัดการ
กระจายตัวของประชากรจะทําใหทราบวาประชากรในพื้นที่มีการกระจายตัวหรือการกระจุกตัวมากนอย
แคไหน ซึ่งโดยทั่วไปการวิเคราะหนี้จะใชสูตรทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชคือ Lorenz co - efficient
นอกจากนี้จะตองวิเคราะหหาความหนาแนนของประชากรวาเปนอยางไร ซึ่งจะชวยทําใหทราบวา ควร
ทําอยางไรหากวาตองการลดความหนาแนนหรือการกระจุกตัวของประชากรในบางพื้นที่ใหกระจายไป
อยูในพื้นที่ที่มีประชาชนอยูเบาบาง
การวางแผนดานการคมนาคมขนสงก็จะตองใชขอมูลดานประชากรเหมือนกัน
แตไมไดใช
เฉพาะขอมูลประชากรคาดประมาณ ตองใชขอมูลที่ละเอียดกวานั้นอีก ในการวางผังดานการคมนาคม
ขนสงจะมีเทคนิคที่ซับซอน ซึ่งอาจจะทําเองไมได ตองขอใหนักวิชาการชวย แตสิ่งที่จะตองรูก็คือ ขอ
มูลที่เกี่ยวของกับประชากรที่ใชในการวางผังคมนาคมขนสง คือ จะตองศึกษาวิธีการเดินทางของประชา
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ชน การเดินทางของคนแตละคนในแตละวันเปนอยางไร การเดินทางคนของคนในวันทํางานก็จะตาง
กับวันหยุดเสารอาทิตย ขอมูลพฤติกรรมการเดินทางจะบอกไดวา คนเดินทางไปไหนกันบางในชวงเวลา
ตางๆ ของวัน และใชรถอะไร ซึ่งจะทําใหสามารถทราบวา พื้นที่ไหนมีรถมาก และสามารถพยากรณการ
เดินทางของประชากรได จากขอมูลนี้จะบอกใหรูรายละเอียดของการใชถนนแตละเสนทาง ตลอดจน
ความถี่ของการเดินทาง และพาหนะที่ใชในการเดินทาง ซึ่งก็จะมีผลตอการจัดระบบการจราจร มีผลตอ
การกําหนดเขตถนนหรือขนาดของถนน ชนิดหรือประเภทของถนน หรือแมกระทั่งการติดตั้งสัญญาณ
ไฟ เพราะฉะนั้นการวางแผนทางดานการคมนาคมขนสงก็จะดูประชากรในแงของจํานวนประชากรคาด
ประมาณ และพฤติกรรมการใชถนน ใชยานพาหนะ
การคาดประมาณการใชที่ดิน
การหาขนาด หรือพื้นที่สําหรับการรองรับการขยายตัว จะตองมาจากจํานวนประชากร แต
ประเทศไทยไมมีขอกําหนดไววา ประชาชนหนึ่งคนจะตองใชที่ดินกี่ไร ตรงนี้จึงตองมีการศึกษาวา
ตองการใชที่ดินทําอะไรบาง ตองการที่ดินประเภทไหน ผูที่ตองการใชที่ดินเปนคนกลุมไหนบาง อายุ
เทาไร วัยไหน ฯ เพราะวาการใชที่ดินแตละประเภทจะขึ้นอยูกับพฤติกรรมของคน สมมุติวา คนตอง
เดินทางก็ตองมีการใชที่ดินเรื่องการคมนาคมขนสง ถาคนตองเรียนหนังสือก็ตองมีสถาบันการศึกษาก็
ตองมีการใชที่ดินเพื่อการศึกษา ถาคนตองทํางานก็ตองมีที่ทํางาน อาจเปนหนวยราชการ - ธุรกิจ นอก
จากนี้ ที่ดินในประเภทเดียวกันคนตางอายุ ตางเพศ ก็มีความตองการใชไมเหมือนกัน เชน ที่ดินเพื่อการ
พักผอน เด็กจะตองการพื้นที่ขนาดใหญกวาผูสูงอายุ เปนตน แตการคาดประมาณจํานวนที่ดินหรือขนาด
ที่ดินที่จะตองใชนี้ไมสามารถคํานวณไดโดยงาย เพราะไมมีสูตรการคาดประมาณตายตัว และการคาด
ประมาณขนาดการใชที่ดินจะตองคาดประมาณแยกแตละประเภทการใชที่ดิน
ดังนั้น วิธีการคาด
ประมาณที่ใชโดยทั่วไป คือ การหาเกณฑมาตรฐานการใชที่ดินแตละประเภทมาเปนฐานในการคาด
ประมาณ ซึ่งในประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานในการใชที่ดิน จึงตองอาศัยดูจากตางประเทศ ซึ่งบางทีก็
ใชไมไดเพราะไมเขากับบานเรา จึงตองมีการปรับ นอกจากนี้อาจสรางมาตรฐานขึ้นมาใชเอง โดย
พิจารณาจากสัดสวนการใชที่ดินที่วิเคราะหไดหรือดูจากชุมชนขางเคียงที่มีการใชที่ดินเหมาะสมเอามา
ปรับใชเปนมาตรฐานชั่วคราว หรือเปนเกณฑการพิจารณาอยางคราวๆ
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สําหรับเกณฑมาตรฐานการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่มีใชอยูบาง ไดแก
ประเภท

มาตรฐานผังเมือง

ประเทศไทย

อุตสาหกรรม

12 คน / ไร

พณิชยกรรมบริการ
ที่อยูอาศัย
- ความหนาแนนสูง
- ความหนาแนนปานกลาง
- ความหนาแนนต่ํา
สาธารณูปการ
โรงเรียน อนุบาล
ประถม

300 คน / ไร

มัธยม อาชีวะ
สวนสาธารณะ ที่วาง
โรงพยาบาล
ถนน
โทรศัพท
ไปรษณีย
สถานีขนสง

42 คน / ไร
24 คน / ไร
12 คน / ไร
100 คน / ไร
100 คน / ไร
ไมต่ํากวา 5 ไร
100 คน / ไร
ไมต่ํากวา 5 ไร
1,000 คน/ 10 ไร
พื้นที่สําหรับสถานีอนามัย
ชั้น 1-2 2 ไร
พื้นที่โรงพยาบาลขนาด
50 เตียง 30 ไร
20 - 30% ของพื้นที่วางผัง
100 หมายเลขตอ
โทรศัพทสาธารณะ 1
หมายเลข
100 - 300 ม / ตู
สถานีขนสงชั้น 1- 10 ไร
สถานีขนสงชั้น 2- 7 ไร
สถานีขนสงชั้น 3- 5 ไร

ที่มา
การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
ผังนครหลวงฉบับสมบูรณ

ผังนครหลวงฉบับสมบูรณ
12 คน / ไร
8 ครอบครัว / ไร การเคหะแหงชาติ
3 ครอบครัว / ไร

ผังนครหลวงฉบับสมบูรณ

ผังนครหลวงฉบับสมบูรณ
กองวิชาการ
กระทรวงสาธารณะสุข
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย
กรมไปรษณียโทรเลข
กรมการขนสง
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หรือบางครั้งอาจจะนําพื้นที่ทั้งหมดในขอบเขตการวางผังเมืองมาจัดสัดสวนตามเกณฑการใชที่ดิน
ประเภทตางๆ ก็ได เชน กําหนดวา พื้นที่ทั้งหมดที่จะวางผังจะแบงเปนสัดสวน ดังนี้
∗ ที่อยูอาศัยหนาแนน
60
คน / ไร (40%)
∗ ที่อยูอาศัยปานกลาง
49
คน / ไร (30%)
∗ ที่อยูอาศัยเบาบาง
18
คน / ไร (30%)
∗ อุตสาหกรรม
12
คน / ไร
∗ พาณิชยกรรม
315 คน / ไร
∗ ที่พักผอนหยอนใจ
167 คน / ไร
∗ การศึกษา
267 คน / ไร
∗ สถาบันตางๆ
20% ของพื้นที่ชุมชน
∗ สาธารณูปโภค
20% ของพื้นที่ชุมชน
หลังจากคาดประมาณจํานวนประชากรและคาดประมาณการใชที่ดินประเภทตางๆ ไดแลว ก็จะ
ทําใหทราบขนาดการใชที่ดินประเภทตางๆ ในชวงปตางๆ ซึ่งอาจจัดทําเปนตารางแสดงจํานวนการใชที่
ดินที่ตองการในแตละป เชน

ที่อยูอาศัย

ขนาดการใชที่ดิน ( ไร )
2529
2534
2539
8,786.14
9,797.38
10,943.92

พาณิชยกรรม

1,055.04

1,179.31

1,317.32

497.55

556.17

621.25

สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา

1,239.06
603.13

1,239.06
603.13

1,239.06
603.13

สาธารณูปโภค

465.08

519.86

580.70

ถนน

455.78

509.46

569.08

569.72
13,671.5
113,944.0
26,250.0

636.83
1,5041.2
127,366.0
26,250.0

711.36
16,585.82
142,271.0
26,250.0

ประเภทการใชทีดิน

การศึกษา

สวนสาธารณะ
พื้นที่รวม (ไร)
ประชากรทั้งหมด (คน)
พื้นที่เขตเทศบาล (ไร)

เกณฑที่ใชคาดประมาณ
13คน/ไร(เกณฑของสํานักผังเมือง)
108 คน/ไร (ตามสัดสวนการใชที่
ดินในเขตเทศบาลฯ พ.ศ. 2525 )
60 คน/ไร ( ตามสัดสวนการใชที่
ดินในกิจกรรมการศึกษาในเขตเทศ
บาลฯ พ.ศ. 2525 )
คงที่
คงที่
245คน/ไร(คาเฉลี่ยของเขตชั้นกลาง
ฝงพระนครของกทม. พ.ศ. 2526 )
250คน/ไร(คาเฉลี่ยของเขตชั้นกลาง
ฝงพระนครของ กทม. พ.ศ. 2526 )
200 คน/ไร ( สํานักผังเมือง )
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สําหรับการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ถามีขอมูลการใชที่ดินยอนหลังหลายๆ ปก็
สามารถที่จะชวยใหเห็นปญหาการใชที่ดินในพื้นที่ไดชัดขึ้น เห็นความเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นลดลง
ของการใชที่ดินประเภทตางๆ การวางผังการใชที่ดินก็สามารถใชขอมูลเหลานี้ประกอบการคาดประมาณ
จํานวนประชากร การคาดประมาณการใชที่ดินจะทําเปนรายปหรือราย 5 ปก็ไดถาละเอียดมากก็จะทําให
ทราบความตองการที่ดินแตละประเภทวา จะใชขนาดเทาไร ในชวงเวลาตางๆ
การหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการขยายตัว
เมื่อสามารถคาดประมาณจํานวนหรือขนาดการใชที่ดินแตละประเภทไดแลว ปญหาตอมาก็คือ
จํานวนหรือขนาดที่ดินที่กําหนดหรือคาดประมาณไดนั้นจะเอาที่ดินตรงไหนมาใชไดบาง และใชไดใน
กิจกรรมใด ซึ่งการวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ที่มีเทคนิค
มากมาย แตที่คุนกันมากคือ เทคนิคการซอนภาพหรือ Overlay
เทคนิคการซอนภาพหรือ Overlay จะเปนการนําเอาลักษณะกายภาพตางๆ แสดงลงบนแผนที่
โดยแผนที่ 1 แผนจะแสดงลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงอยางเดียว ในการซอนภาพ ผูที่จะวางแผนจะตอง
เปนผูกําหนดวา จะใชขอมูลอะไรบางในการวิเคราะห เชน ตองการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการสราง
ที่พักอาศัย โดยจะใชขอมูลแหลงน้ํา ความอุดมสมบูรณของดิน เสนทางคมนาคมขนสง โรงเรียน ฯลฯ
ในการวิเคราะหก็จะนําแผนที่แสดงขอมูลแตละเรื่องกําหนดมาซอนทับกัน ก็จะไดพื้นที่ที่เหมาะสมตาม
เกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งไว
นอกจากเทคนิคการซอนภาพจะชวยในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการใชเพื่อกิจกรรมตางๆ แลว
ในการวิเคราะหอาจใชเทคนิคอื่นๆ ประกอบดวย เชน การใช Threshold Analysis เพื่อหาพื้นที่รองรับการ
ขยายตัวของชุมชนโดยการนําเอาผลการวิเคราะหขอจํากัดดานตางๆ เชน ดานภูมิประเทศ ดานราคาที่ดิน
ดานสาธารณูปโภค ฯ มาแสดงลงบนแผนที่ แลวทําการซอนทับกันดวยเทคนิคการซอนภาพ ก็จะไดภาพ
ของพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการพัฒนาระดับตางๆ กัน จากมากไปจนถึงนอย ก็จะทําใหเห็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการที่จะนําไปพัฒนา โดยที่จะรูวาอันไหนเหมาะสมมาก ปานกลาง และต่ํา ซึ่งเปนการ
วิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่โดยใชลักษณะกายภาพ แตในการทํางานจริงๆ ไมไดดูแตลักษณะทาง
กายภาพ ตองดูหลายๆ อยาง เชน นโยบายของรัฐ ราคาที่ดิน โครงการพัฒนาของหนวยงานตางๆ ซึ่งจะ
เปนทั้งขอจํากัด เปนเงื่อนไขในการนําพื้นที่มาพัฒนา ในการวิเคราะหโดยใช Threshold นี้ ผูวิเคราะหจะ
ตองนําขอจํากัดแตละดานมาพิจารณาโดยแปลงเปนคาคะแนนตางๆ จากมากไปนอย เชน ในการ
วิเคราะหเพื่อหาพื้นที่รองรับการอยูอาศัย จะใชขอมูลแหลงน้ํา ความอุดมสมบูรณของดิน ระบบ
สาธารณูปโภค ฯลฯ เปนขอพิจารณา ผูวิเคราะหจะตองกําหนดดัชนีหรือเกณฑในการใหคะแนนขอ
จํากัดตางๆ เชน ระบบสาธารณูปโภค ถาโซนไหนมีระบบสาธารณูปโภคครบใหคะแนน 10 มีไมครบก็
ใหคะแนนลดลงเรื่อยๆ จนถึง 0 สวนความอุดมสมบูรณของดิน การใชที่ดินเพื่ออยูอาศัยควรตั้งบนพื้นที่
ที่ดินไมคอยอุดมสมบูรณ เพราะตองเก็บที่ดินที่อุดมสมบูรณไวทําเกษตร ดังนั้น พื้นที่ที่ไมคอยอุดม
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สมบูรณจะไดคะแนน 10 พื้นที่ที่อุดมสมบูรณมากจะไดคะแนน 0 ฯ การกําหนดคะแนนของตัวแปรแต
ละตัวนี้จะขึ้นอยูกับดัชนีที่ใชวิเคราะห เมื่อกําหนดเสร็จแลวก็จะนําเกณฑนี้มาพิจารณาใหคาคะแนนแต
ละตัวแปร แลวแปลงคาคะแนนแสดงลงบนแผนที่ แลวจึงนําแผนที่ที่แสดงคาตัวแปรตางๆ มาซอนทับ
กัน พื้นที่ที่ไดคะแนนมาก เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่ควรนํามาใชเปนอันดับแรก และพื้น
ที่ที่มีคะแนนนอยที่สุดจะนํามาใชภายหลัง การนําพื้นที่มาใชก็จะดูไลไปตามคาคะแนน ถาขนาดที่ดินที่
ตองการใชมีมากกวาขนาดพื้นที่ที่ไดคะแนนสูงสุด ก็เอาพื้นที่ที่มีคะแนนรองลงมามาใชรวมดวย ตัว
อยางเชน การหาพื้นที่รองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัยในเขตเมืองเชียงใหม
ลําดับที่ของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัยในเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2525

ปจจัยที่ใชเปนเกณฑพิจารณา
1. จํานวนเสนทางรถประจํา
ทาง
2. พื้นที่วาง
3. สถานศึกษา
4. ไฟฟา
5. ประปา
6. ถนน
7. บริการสังคม
8. แหลงงาน
9. ทอระบายน้ํา
10. ราคาที่ดิน
11. พื้นที่น้ําทวม
12. ปริมาณการจราจร
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ลําดับที่ของพื้นที่

ศรีภูมิ
4
1
3
4
3
4
1
4
1
3
3
2
33
2.75
2

คาคะแนนของปจจัยตางๆ แยกรายตําบล
ชาง
พระสิงห หายยา ชางมอย
คลาน
1
4
2
1
4
2
1
1
4
1
2
2
4
4
4
4
3
4
3
4
3
1
2
2
2
2
2
1
4
4
1
2
2
4
2
3
1
1
2
3
1
2
3
3
2
1
3
2
28
2.33
5

27
2.25
6

30
2.50
4

31
2.58
3

วัดเกตุ
4
4
4
4
3
4
4
4
1
1
2
2
37
3.08
1

***************************
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