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บทคัดยอ

ความประสงคหลกัในการศกึษาวจิยัและจดัทาํแผนพัฒนาท่ีอยูอาศยัระดบัเมอืง สมทุรสาคร นี ้มุงใหจงัหวัดสมทุรสาคร เทศบาล

นครสมทุรสาคร ชมุชนในเขตเทศบาล และผูอยอาศยั รวมท้ังภาคเอกชน เกดิความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการพัฒนาทีอ่ยูอาศยั 

สามารถรวมกันจัดทาํแผนพฒันาทีอ่ยูอาศยั ซึง่การวางแผนทีอ่ยูอาศยัเมืองสมทุรสาครโดยการมสีวนรวมน้ีไดรบัความรวมมือเปน

อยางดจีากทกุภาคสวนในพืน้ที ่ โดยมคีวามมุงหมายรวมกันในการพัฒนาทีอ่ยูอาศยัใหสมทุรสาครเปน บาน-เมอืงนาอยู สูการ

พฒันาอยางยัง่ยนื และเปนเมอืงทีม่คีวามสมดลุของทีอ่ยูอาศยัและแหลงงาน มทีีอ่ยูอาศัยคณุภาพอยางเพยีงพอสาํหรบัทกุคนโดย

ทกุคน มยีทุธศาสตรสาํคญัทีค่วรดาํเนนิการอยางทนัท ีคอื แผนยทุธศาสตรลดมลพษิและฟนฟสูภาพแวดลอมเมอืงใหเปนเมอืง

นาอยู และแผนยทุธศาสตรการฟนฟเูมอืงและทีอ่ยูอาศยัในปจจบุนัใหมสีภาพแวดลอมทีด่เีหมาะสมกบัการอยูอาศยัปราศจาก
มลพษิ 

คําสําคัญ: แผนพัฒนาที่อยูอาศัย  การวางแผนแบบมีสวนรวม  เมืองสมุทรสาคร
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ABSTRACT 

Based on the making of integrated housing development plan for the province of Samut Sakhon,  the principal 

objective of this research is, through the process of participatory planning, to disseminate knowledge and 

understanding of the process for the provincial and municipality ofcials, the private sector, local communities 

and residents. The objective was to build participatory planning capacity in such a way that all participants 
would be able to mutually drafting a truly integrated housing plan that can really be used as guidelines for 

developing communities and the city towards the future of sustainable development. This research received 

active collaborations from all parties involved with the common aim of creating a housing development plan 
that can make Samut Sakhon city liveable for all and by all, with the condition of job-housing balance. The 
major strategies that should be implemented as soon as possible include an improvement of housing environment, 

making it free from pollutions in order to give the densely-built communities an acceptable quality of life. 

Keywords: housing development plan,  participatory planning,  Samut Sakhon city
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บทนํา

บทความนีเ้ขยีนและเรยีบเรยีงจากผลงานวจิยัในโครงการ 
“การจดัทําแผนพฒันาทีอ่ยูอาศยั และ แผนปองกนั/แกไข
ปญหาชุมชนแออัด ปงบประมาณ 2552: กลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง กลุ ม 2 สมุทรสาคร” โดยมี
วัตถุประสงคจะนําเสนอการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัย
ของเมืองสมุทรสาคร (ภาพที่ 1 และ ภาพท่ี 2) ซึ่งการ
เคหะแหงชาตไิดมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการวิจัย โดยการ

มีสวนรวมจากภาคีหลายภาคสวน ไดแก สถาบันการ

ศกึษา สถาบนัพฒันาองคกรชุมชน หนวยงานราชการใน

จังหวัดและทองถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนประชาคมเมือง

ทองถิ่น  ดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาที่อยู

อาศัยภายใตกระบวนการเสริมสรางสมรรถนะในการ

พฒันาท่ีอยูอาศยั ใน จงัหวดัสมุทรสาคร ทัง้นีส้บืเนือ่งจาก

นโยบายการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2540 ซึ่งไดมีการ
กําหนดใหทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
พฒันาและแกไขปญหาทีอ่ยูอาศยัในทองถิน่ตน  การเคหะ
แหงชาติ ซึง่เปนองคกรหลักในการพัฒนาและแกไขปญหา
ที่อยูอาศัยและชุมชนแออัดทั่วประเทศเห็นความสําคัญที่
จะตองมกีารเตรยีมความพรอมทองถิน่ ใหมคีวามรูความ
เขาใจแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาทีอ่ยูอาศยั โดย
อาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกีย่วของ จงึได
ใหมีโครงการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยน้ีขึ้น

วัตถุประสงค   

1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห บทบาท ความสัมพันธ

ระหวางการพฒันาภายในกลุมจงัหวดั และระดับภาค เพ่ือ

นํามาบูรณาการเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาพท่ี 1: พื้นที่ศึกษาภายใตเขตผังเมืองรวมสมุทรสาคร 2555
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2) เพื่อศึกษาสถานการณ และปญหาที่อยูอาศัย 
สภาพการพฒันาเมอืงในปจจบุนั ตลอดจนนโยบาย แผน
งาน และโครงการพัฒนาตางๆ 

3) เพือ่คาดการณความตองการท่ีอยูอาศัย และพ้ืนที่
รองรับการพัฒนาที่อยูอาศัยในอนาคต

4) จัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง เพื่อใช
เปนแนวทางไปสูการพฒันา  การปองกนัและแกไขปญหา
ที่อยูอาศัย และมุงหวังใหเปนเมืองที่นาอยู ชุมชนนาอยู 
สอดคลองตามยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทและเมือง
อยางยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาย
ใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554)

5) แผนพัฒนาที่ อยู  อาศัยระดับ เมือง  โดย
กระบวนการมีสวนรวม ฐานขอมูล แนวทางท่ีเปน
ประโยชน สามารถนํามาบูรณาการเปนสวนหน่ึงของแผน
พัฒนาจังหวัดตอไป 

กรอบแนวคิด

จากการท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตกิาํหนด
ใหแผนท่ีอยูอาศัยในเขตเมืองตั้งอยูบนฐานความคิดของ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการมสีวนรวมจากทกุภาค
สวน เพือ่ความเปนไปไดในการปฏบิตัติามแผนทีอ่ยูอาศยั 
รวมท้ังตามท่ีพระราชบญัญตักระจายอาํนาจ พ.ศ. 2542 
ซึ่งประสงคใหทองถิ่นรวมทั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร
มหีนาทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํแผนทีอ่ยูอาศยัใหตอบรบั
กบัความตองการของประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบของตน 
ดังนั้นจึงไดมีกรอบแนวคิดบนพื้นฐานหลักการตอไปนี้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงพระราชทานใหแก
ปวงชนชาวไทยไวเปนแนวทางการดาํรงชวีติ และเพือ่เปน
แนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกา

ภวิตันและความเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สงัคม 
กายภาพ และสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนการพัฒนาท่ี
ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท 
โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนการใชความรู ความ
รอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ
และการกระทําตางๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดี ที่ไมมากและไมนอยจนเกินไป ไมเบียดเบียน   
ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใชหลักเหตุผลใน
การตัดสินใจเรื่องตางๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย        
ที่ เกี่ยวข อง ตลอดจนผลที่คาดว าจะเกิดขึ้นอย าง
รอบคอบ การมีภูมิคุมกันท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให
พรอมรบัตอผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงรอบ
ตวั ปจจยัเหลานีจ้ะเกดิขึน้ไดนัน้ จะตองอาศัยความรู และ
คุณธรรม เปนเงื่อนไขพ้ืนฐาน กลาวคือ เงื่อนไขความรู
หมายถงึ ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมดัระวงั
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบการงาน สวนเงื่อนไข
คุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมตางๆ อาทิ ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ งตอ
ประโยชนสวนรวม

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การพฒันาอยางยัง่ยืนเปนการพฒันาทีค่าํนงึถึงทุกมติใิน
การพัฒนา ดังนี้  

1) มติกิารพฒันาสงัคม หมายถงึ การพฒันาคนและ 
สังคมใหเช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล โดยพัฒนาคน
ไทยใหมผีลติภาพสงูขึน้ ปรบัตวัรูเทาทนัการเปลีย่นแปลง 
มีจิตสํานึกและวิถีชีวิตท่ีเกื้อกูลตอธรรมชาติ มีสิทธิและ
โอกาสท่ีจะไดรับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเปนธรรม เพือ่สรางสงัคมไทยใหเปน
สังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต

2) มิติทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มี
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เสถียรภาพอยางตอเน่ืองในระยะยาว และเปนการขยาย
ตวัทางเศรษฐกิจอยางมีคณุภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จะตองเปนไปอยางสมดุลและเอื้อประโยชนตอคนสวน
ใหญ และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจินัน้จะตองมาจาก
กระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของ
เสีย ไมทําลายสภาพแวดลอมและไมสรางมลพิษ

3) มิติทางส่ิงแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขอบเขตท่ีคงไวซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟนใหกลับคืน
สูสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด เพื่อใหคนรุน
หลังไดมีโอกาสและมีปจจัยในการดํารงชีพ 

โดยสรปุไดวา แนวคิด “การพัฒนาอยางยัง่ยนื” มลีกัษณะ
ที่สําคัญ ไดแก 

- คํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม และสนองความตองการในปจจบุนั 
โดยไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต 

- คํานึงถึงความเปน “องครวม” คือ มองวาการ
จะทําสิง่ใดตองคาํนงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัสิง่
อื่นๆ  

- คํานึงถึงเทคโนโลยีและองคความรูใหมวาควร
เปนไปในทางสรางสรรคและเอ้ือประโยชนอยาง
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  

การวางแผนโดยการมีสวนรวม

ในปจจุบนัเปนท่ียอมรบักันทัว่ไปวา การวางแผนและการ
วางผังเมืองจะไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได หากขาด
การมสีวนรวม การมสีวนรวมในระดบัทีเ่พยีงพอทีจ่ะทาํให
ประชาคมเมืองในทองถิ่นเกิดความเข าใจและเห็น
ประโยชนจากแผนหรือผังนั้น 

การมีสวนรวมเปนองคประกอบสําคัญในการวางแผน 
ระดับการมีสวนรวม พิจารณาจาก ระดับความเปนหุน
สวน (partnership) ระหวาง ชุมชน กับ ผูมีสวนรวมที่อยู
นอกชุมชน (outsiders) แบงไดเปน 5 ระดับ ดังนี้

1.  ไมมีสวนรวม (none)

2.  มีสวนรวมทางออม (indirect) เชน มารวมฟง
เฉยๆ ไมพดู ไมแสดงความคดิเห็น แตรบัทราบ
ขอมูล

3.  มีสวนใหคําปรึกษา (consultative) รวมแสดง
ความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในท่ีประชุม

4.  มีสวนในการควบคุม (shared control) รวม
ตัดสินใจในเรื่องท่ีจะตองดําเนินการ

5.  ควบคุมอยางเต็มที่ (full control) เปนผูคิด 
ตัดสินใจและดําเนินการเอง

การมสีวนรวมในกระบวนการวางแผน ทีม่ ี5 ขัน้ตอน คอื

1.  การคิดริเริ่ม (initiation)

2.  การวางแผน (plan making)

3.  การออกแบบ กระบวนการทํางาน (design)

4.  การดําเนินการ (implementation)

5.  การดแูลรกัษากระบวนการ โดยการประเมินผล 
ปรับปรุงแกไขกระบวนการ (maintenance)

ขอควรคํานึงในการวางแผนแบบมีสวนรวมคือการทําให
เกิดเปนกระบวนการพัฒนาท่ีตอเน่ืองตลอดไป โดยตอง
กอใหเกิดเปาหมายรวมของคนในชุมชน และเกิดความ
ตระหนักวา ชุมชนตองยืนหยัดดวยความเขมแข็งของตัว
เองใหไดเพื่อใหเกิดการพฒันาในระยะยาว 

วิธีดําเนินการวิจัย

นอกจากแนวความคิดดงักลาวขางตนแลว ในกระบวนการ
วจิยัและจดัทําแผนพฒันาทีอ่ยูอาศยัเมอืงสมทุรสาครโดย
การมีสวนรวมนี ้อยูบนฐานทฤษฎเีชงิกระบวนการ ดงัจะ
ไดกลาวถึงตอไปน้ี

ในอดีตการวางแผนท่ีมีการตั้งเปาหมายจากการกําหนด
เชิงเทคนิคโดยผูเชี่ยวชาญแทนที่จะเกิดขึ้นมาจากกลุม

สงัคมทีม่คีวามเห็นแตกตางหลากหลายตอการสรางสรรค
สิ่งแวดลอม เปนขอดอยที่ยังผลเปนความออนแอของ
นโยบายสาธารณะและการปฏิบัติตามแผน (Sager, 
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1994 ; Taylor, 1998) ในชวงป 1980 และ 1990 จึง
ไดเกิดการพัฒนาทฤษฎีการวางแผนบนกระบวนการ
ประชาธิปไตย ที่เนนความสัมพันธระหวางนโยบายและ
การปฏิบัติ และความจําเปนที่จะตองมีการสื่อสาร เพื่อ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(Healey, 1997a ; Healey et al., 1997 ; Taylor, 
1998) ที่มุ งสรางฉันทามติ (consensus building) 
(Healey, 1997a ; Taylor, 1998; Fainstein, 2003 ; 
Rydin, 2003) และเปดโอกาสใหมกีารแลกเปลีย่นความ
คดิอยางตอเนือ่งจนกวาจะหาขอตกลงกนัไดบนประโยชน
สาธารณะรวมกัน (Sager, 1994 ; Sanoff, 2000 ; 
Baum, 2003) ในเสนทางนี ้ทฤษฎกีารวางแผนบนความ
รวมมือ (collaborative planning) ไดพัฒนาตอเนื่องขึ้น 
โดยมุงไปที่ทําอยางไรการวางแผนจึงจะมีประสิทธิผลใน
การบรรลุเปาหมายท่ีอยูบนความเปนจริง (realistic 
goals) โดยการใหความสาํคญัอยางมากกบัความเห็นของ
ทุกกลุมสังคมผูที่สรางผลกระทบและผูที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงท่ีนําเขามาโดยหนวยงานวางแผน 
(Sager 1994 ; Healey, 1997a) การวางแผนบนความ
รวมมือนี้ใหกระบวนการสําหรับการสรางกลยุทธทาง
เลือก ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของแผน โดยการนํา
วิจารณญาณท้ังหลายเขามาสูการสื่อสารบนเหตุและผล

เพื่อชวยกันระบุเปาหมายและการออกแบบกลยุทธตางๆ 
(Healey, 1997a ; Susplan, 2001 ; Healey, 2003) 
ยิง่ไปกวานัน้กระบวนการรวมแสดงความเหน็ทีม่แีตกตาง
หลากหลายจะชวยสรางความเขาใจระหวางกันนอกไป
จากจะใหขอมลูความเห็นอยางมากมายในการท่ีจะเอ้ือให
สามารถคนหา “ตัวรวม” ของความเห็นเหลานั้นได การ
นีจ้ะชวยสรางพลงัแหงความรวมมือซ่ึงจะชวยลดและ/หรอื
เยียวยาความขัดแยงที่มีตอการพัฒนาในทองถิ่นหนึ่งๆ 
(Healey, 1997a ; Healey et al., 1997 ; Susplan, 
2001) ดงันัน้ทฤษฎีการวางแผนบนความรวมมือชวยให
มองไปขางหนาเพื่อการพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อการ
สราง “กลยุทธ” (ที่เปน citizen-oriented, consensus-
based, and policy-focused ในการมองประเด็นปญหา
ในสงัคม) ซึง่จะนําไปเปนองคประกอบในการจัดทําแผนที่
อยูอาศัยเมืองสมุทรสาครท่ีสอดรับกับความตองการของ
ภาคีภาคสวนท่ีเกี่ยวของ

โครงการ “การจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัย และ แผน
ปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด ปงบประมาณ 2552: 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม 2 สมุทรสาคร” มี
แผนการดําเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน รวม
ถึงกระบวนการศึกษา ดังนี้ (ดูภาพที่ 2)

ภาพที่ 2: กระบวนการศึกษาและจัดทําแผนท่ีอยูอาศัยเมืองสมุทรสาครโดยการมีสวนรวม
ทีม่า: โครงการจดัทาํแผนพฒันาทีอ่ยูอาศยัระดบัเมอืง และแผนปองกนั/แกไขปญหาชมุชนแออดัระดบัพืน้ที ่ปงบประมาณ 2552 
จังหวัดสมุทรสาคร. 2553.  
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1. การเตรียมโครงการ 

การจดัเตรยีมโครงการ เพือ่ ศกึษาภาพรวมของทีอ่ยูอาศยั
ในจังหวัดสมุทรสาคร และสถานการณ ดานที่อยูอาศัย 
สรางความเขาใจกับหนวยงานและองคกรทองถิ่น และ
ชุมชนตางๆ ในเบื้องตน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการ
จดัทาํแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัย  โดยมวีธิกีารดําเนนิการ  ดงั
ตอไปนี้

1)  ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาเบ้ืองตนรวมกับ
ชุมชน และตัวแทนหนวยราชการ

2)  รวบรวมขอมลูทตุยิภมูทิีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีอ่ยูอาศยั
จาก หนวยงานสวนกลาง และหนวยงานทองถิน่

3)  ประสานงานกับจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ผูทรงคุณวุฒิ วุฒิสมาชิก และผูนําทอง
ถิน่เพือ่สรางความเขาใจรวมกนัในวตัถปุระสงค
ของการศกึษา รวมทัง้ขอความรวมมอืจากหนวยงาน

4)  สรุปประเด็นเน้ือหาท่ีไดจากการศึกษาเบ้ืองตน  

2. การเตรียมความพรอมทองถิ่น

การเคหะแหงชาติ และคณะผูศึกษาไดรวมกันดําเนิน
การเตรียมความพรอมทองถ่ิน โดยการจัดประชุมช้ีแจง
โครงการตอจังหวัด  มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําโครงการ
จดัทาํแผนฯ  แนะนําคณะทํางาน นาํเสนอขอมูลเบือ้งตน
ของจังหวัด และขอความอนุเคราะหในการรวมมือปฏิบัติ
งานตอจังหวัดในการจัดเก็บขอมูล และความคิดเห็น คํา
แนะนําที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน   จากนั้น การ
เคหะแหงชาติ และคณะผูศึกษา ไดมีการประชุมชี้แจง
โครงการตอชุมชน เพ่ือแจงความประสงคในการเขามา
ทํางานวิจัย และสรางเครือขายรวมกับชาวชุมชน หนวย
งานราชการ เอกชน และผูที่สนใจในการจัดแผนท่ีอยู
อาศัย 

3. การศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล ปญหาและ
ความตองการที่อยูอาศัย

หลงัจากการดําเนนิการผานขัน้ตอนการช้ีแจงโครงการตอ
จังหวัดและชุมชนทองถิ่นแลว การดําเนินการศึกษา 
สํารวจ รวบรวมขอมูลของคณะผูศึกษา แบงขอบเขตการ

ศึกษาออกเปนระดับเมือง และระดับชุมชน  โดยผาน
กระบวนการมสีวนรวมกบัคณะทาํงานทองถิน่ ดงัตอไปนี้

4. การดําเนินการศึกษาระดับเมือง  

การศกึษาและรวบรวมขอมลูในรายละเอยีด มวีตัถุประสงค 
เพื่อทราบสถานการณ ปญหา และแนวโนมการพัฒนาท่ี
อยูอาศัยและการต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีศึกษา โดยจําแนก
ประเภทท่ีอยูอาศัย  ลักษณะชุมชน ที่อยูอาศัยประเภท
ตางๆ  ศึกษาสภาพปญหาดานการอยูอาศัย ปญหาสิ่ง
แวดลอม รวมถึงปจจยัตางๆ ทีท่าํใหเกดิการเปล่ียนแปลง
สภาพทีอ่ยูอาศยัและการตัง้ถ่ินฐาน รวมถงึคาดการณแนว
โนมการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีตางๆ

1) การศึกษารวบรวมสภาพปจจุบันของพื้นท่ีศึกษา 
คณะผูศึกษา ไดกําหนดขอมูลที่ตองใช และรวบรวมรวม
ขอมูลทุติยภูมิ สวนหนวยงานทองถ่ิน ก็ไดเรียนรูวิธีการ

เก็บขอมูลเบ้ืองตน และเห็นความสําคัญของการจัดเก็บ

ขอมูลในหนวยงานของตน ในการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยู

อาศยัเมอืง อนัประกอบดวย ววิฒันาการการพัฒนาเมอืง 

ประวัตคิวามเปนมา การต้ังถ่ินฐาน และการ พฒันาเมือง 

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

การใชประโยชนทีด่นิ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

สภาพเศรษฐกิจและการจางงานในสาขาการผลิตตางๆ  

จาํนวนประชากร และการขยายตัวของประชากร  นโยบาย 

แผน และโครงการที่มีผลตอการพัฒนาเมือง

เมื่อผานกระบวนการจนถึงขั้นตอนน้ี จึงไดมีการดําเนิน

การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร แผนพฒันาทีอ่ยูอาศยัอาศยั

ระดับเมือง สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 เพื่อสรางความรู ความ

เขาใจ รวมถงึการเปดอภปิรายรวมกบัประชาคมเมอืง  ใน

เรื่องบทบาททองถิ่น ในการจัดการดานที่อยูอาศัย ตาม

นโยบายการกระจายอํานาจ พรอมท้ังดําเนินการหารือ

รวมกันในฐานะประชาชน ที่คาดหวังตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการพัฒนาท่ีอยูอาศัย  

2) การศึกษาสถานการณและปญหาที่อยูอาศัยโดย

การมีสวนรวมกบัทองถ่ิน โดยใชแบบสํารวจ การสอบถาม 

และการสัมภาษณแบบมีโครงราง มีการดําเนินการดังนี้
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2.1) การสํารวจขอมูลดานอุปทานที่อยูอาศัย เพื่อ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอุปทานที่อยู อาศัย 
ปญหาท่ีอยูอาศัยและแนวโนมการเติบโตของ
ตลาดที่อยูอาศัย 

2.2) การสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูอาศัยท่ัวท้ังพื้นท่ี
ศึกษา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของ
ลักษณะที่อยู อาศัยในแตละพื้นที่ ทําการ
จาํแนกประเภททีอ่ยูอาศยัและบนัทกึขอมลูลง
ในแผนที่

2.3) รวมกันจัดทําแผนที่แสดงการกระจายตัวของ
ทีอ่ยูอาศัยประเภทตางๆ การขยายตัวของท่ีอยู
อาศัย รวมท้ังแนวโนมการเปล่ียนแปลงดาน
จํานวนที่อยูอาศัยในแตละพื้นที่

2.4) ทําการสัมภาษณผู อยู อาศัยทั่วไปในพ้ืนที่
ศึกษา เพื่อจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
สังคมเศรษฐกิจ และประชากรในครัวเรือน  
ประเภทท่ีอยูอาศยั ทีต่ัง้ และปญหาท่ีอยูอาศัย
ในปจจุบัน รวมถึงความตองการดานท่ีอยู
อาศัยในอนาคต 

5. การประมวลผล และวิเคราะหขอมลูระดับเมอืง

เปนการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลในประเด็นตางๆ 
ดังนี้

1) การวิเคราะหภาพรวมการพัฒนาเมือง โดยนํา
ขอมลูทตุยิภมูทิีจ่ดัเก็บได ทัง้ในเร่ืองขอบเขตการปกครอง
ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนที่ดิน 
โครงสรางพืน้ฐาน  ประชากร สภาพเศรษฐกิจ  สงัคมและ
การจางงาน มาวิเคราะหโดยการสรางแผนภูม ิและแผนท่ี
สําหรับใชประกอบการวิเคราะหภาพรวมของการพัฒนา
เมือง 

2) การวิเคราะหปญหาดานท่ีอยู อาศัยและการ
พัฒนาเมือง  โดยนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจทาง
กายภาพและจากการสัมภาษณ  มาทําการวิเคราะห
สภาพการขยายตัวของเมือง สภาพท่ีตัง้ และสภาพปญหา
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับท่ีอยูอาศัยและการอยูอาศัย โดย

วิเคราะหในเชิงตัวเลขและเชิงพื้นท่ี โดยการจัดทําตาราง 

และการสรางแผนท่ีวิเคราะห 

3) การวิเคราะหสถานการณดานอุปสงคและอุปทาน

ทีอ่ยูอาศัย โดยนาํขอมลูท่ีไดจากแบบสมัภาษณผูอยูอาศัย 

และแบบสํารวจกายภาพ ทําการแจงนับในโปรแกรม 

Excel และวเิคราะหโดยโปรแกรม SPSS 12.00  ทาํการ

สรุปผลแปลความขอมูล แลวนําขอมูลมาประมวลผลทาง

ดาน (ก) ปญหาและความตองการที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

(ข) ความตองการท่ีอยูอาศัยในอนาคตทีเ่กดิจากการเพิม่

ประชากรในอัตราปกติ และ (ค) ความตองการท่ีอยูอาศัย

ในอนาคต

 

4) การวิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของเมืองใน

อนาคต สภาพพื้นท่ีและขนาดพื้นท่ีที่เหมาะสมกับการ

พัฒนาท่ีอยูอาศัยเพื่อรองรับความตองการในอนาคต  

และรวมถึงขอจํากัดของพื้นท่ีในดานตางๆ

ผลจากการวเิคราะหขอมลูท้ังหมด  ทัง้ขอมลูท่ีรวบรวมได

จากแหลงทุติยภูมิ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุม

ตัวอยางตางๆ  รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการ

สัมภาษณ การรวมประชุมกลุมยอย และการระดมความ

คิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และผูมีประสบการณตางๆ  นํา

ไปใชในการจัดทําเปนรางแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยระดับ

เมือง  

พรอมกันนีเ้พือ่เปนการเสริมสรางสมรรถนะใหกบัทองถ่ิน

และชุมชนจึงจดัใหมกีารจัดดงูานระดับเมอืง ครัง้ที ่1 โดย

จัดใหภาคีที่มีส วนเกี่ยวของ ไดศึกษาดูงานภายใต

โครงการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีอาศัยระดับเมือง เพื่อ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเปดโลกทัศน ไดเห็น

ความแตกตางระหวางรปูแบบและระดบัการพฒันาทีแ่ตก

ตางกัน ที่สามารถนํามาปรับใชกับทองถิ่นของตนได  

6. การจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง

แนวทางการวางแผนพัฒนาที่อยู อาศัยระดับเมือง ที่

ประกอบดวยเน้ือหาหลัก ดังนี้
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1) การคาดการณดานพื้นที่ ในการรองรับความ
ตองการท่ีอยูอาศัยในอนาคต โดยนําผลการคาดการณ
จาํนวนท่ีอยูอาศัยแตละประเภท นาํมาวิเคราะหประมาณ
การพ้ืนที่และทําเลที่จะรองรับ โดยพิจารณาจากลักษณะ
ภูมิประเทศ ระบบสาธารณูปโภค ทิศทางการเติบโตของ
เมอืง ผงัเมืองรวม การใชทีด่นิ ราคาและการถือครองท่ีดนิ

2) รางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง แบงออก
เปนแผนระยะส้ัน เปนแผนการแกปญหาท่ีอยูอาศัยทีเ่ปน
อยูในปจจบุนั แผนระยะกลาง เปนการแกไขกฎระเบียบท่ี
เกีย่วของ การกําหนดมาตรฐาน ทีอ่ยูอาศยัประเภทตาง ๆ  
ของเมือง และแผนระยะยาว เปนการผนวกแผนพัฒนาที่
อยูอาศยัเมอืง ใหเปนสวนหนึง่ของแผนพัฒนาเมอืง พรอม
กาํหนดหนวยงานรบัผดิชอบและระยะเวลาในการดาํเนนิ
การ

การนําเสนอแผนตอประชาคมเมือง ในการประชุม
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่2 เพือ่นาํเสนอผลการศกึษา
ตั้งแตตนจนถึงรางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง เพื่อ
ใหที่ประชุมรวมแสดงความคิดเห็น และวิพากษแผนฯ ที่
คณะผูศึกษารางขึ้นในที่ประชุม 

หลงัจากน้ัน จดัดูงานระดับเมือง คร้ังท่ี 2 การไดรูจกัและ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน กอใหเกิดการ
ประสานงาน และสรางเครือขายความรวมมือในการ
พัฒนาเมือง ชุมชนและที่ยูอาศัย และสามารถนํามาปรับ
ใชในการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยทองถิ่น เพื่อนํามา
บูรณาการรวมกับแผนพฒันาจังหวัดตอไป

ผลการวิจัย

1. สถานการณที่อยูอาศัยในเมืองสมุทรสาคร

ในป พ.ศ. 2551 จงัหวดัสมทุรสาคร มจีาํนวนทอียูอาศยั

รวม 220,469 หลัง กระจายอยูในพื้นที่ศึกษาจํานวน 

94,938 หลัง หรือรอยละ 43 ของที่อยูอาศัยทั้งจังหวัด 

สวนใหญมีการกระจายตัวของที่อยู อาศัยอยู บริเวณ       

ฝ งขวาของแมนํ้าทาจีน และเปนบริเวณเชื่อมตอกับ

กรุงเทพมหานคร คิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 82 ของ

ที่อยูอาศัยทั้งพื้นที่ศึกษา นอกจากน้ีพื้นที่ศึกษามีขนาด

ครัวเรือนเฉลี่ย 2.2 คน/หลัง โดยพ้ืนที่ในเขตเทศบาล

นครสมทุรสาคร มขีนาดความหนาแนนครวัเรอืนโดยรวม

มากที่สุดกวาพื้นท่ีอื่น เทากับ 4 คน/หลัง  

อยางไรกต็าม หากพจิารณาถงึความหนาแนนของการอยู

อาศยัจากความหนาแนนประชากรแลว  พบวาความหนา

แนนประชากรในพื้นที่ศึกษาเฉลี่ย 1,274 คน/ตร.กม. 

ประชากรสวนใหญมกีารกระจกุตวัอยางหนาแนน บรเิวณ

ปากแมนํา้ทาจนี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 

ประกอบดวยตําบลมหาชัย ทาฉลอม และตําบลโกรก

กราก มกีารกระจกุตวัของประชากรรวมกนัมากถงึ 5,360 

คน/ตร.กม. นอกจากน้ียงัพบการกระจุกตวัของประชากร

ตามแนวถนนสายหลกั โดยเฉพาะบรเิวณฝงซายของถนน 

ซึ่งเปนฝงขาเขากรุงเทพมหานคร 

ประเภทและรูปแบบที่อยูอาศัย

จากการรายงานสํารวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัว

เรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2550 จังหวัด

สมทุรสาคร  มทีีอ่ยูอาศัยประเภทหลักๆ 4 ประเภท สวนใหญ

รอยละ 58 เปนประเภทหองแถว รองลงมาคือบานโดด รอย

ละ 31.4 และทีเ่ปนทาวนเฮาส อกีรอยละ 9.8 สวนทีเ่หลอื

เปนหองชดุ รอยละ 0.7 มลีกัษณะถอืครองทีอ่ยูอาศยั โดยอยู

ในบานเชามากท่ีสดุรอยละ 58  สวนผูทีเ่ปนเจาของบานและ

ทีด่นิ มรีอยละ 31.4  นอกจากน้ีเปนการอยูอาศยัโดยไมเสยี

คาเชา และเปนเจาของบานในท่ีดนิเชา มสีดัสวนเทากนั คอื

รอยละ 5 สาํหรบัวัสดุทีใ่ชกอสรางทีอ่ยูอาศยั สวนใหญรอยละ 

75 เปนทีอ่ยูอาศยัประเภทตึก รองลงมารอยละ 14 เปนวสัดุ

จากไม และอกีรอยละ 11 เปนทีอ่ยูอาศัยประเภทคร่ึงตกึครึง่

ไม สาํหรบัรปูแบบท่ีอยูอาศยัสามารถดูไดจากภาพท่ี 3

จากการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาเมืองและที่อยู
อาศัย (SWOT analysis) ชวยใหทราบภาพรวมของ
สถานการณการพัฒนาเมืองและท่ีอยูอาศัย ดังนี้

จุดแข็ง (strength)

1) เปนแหลงรองรับการขยายตัวดานท่ีอยูอาศัย
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การวางแผนที่อยูอาศัยเมืองสมุทรสาครโดยการมีสวนรวม

ภาพที ่3: รปูแบบท่ีอยูอาศยัทีส่ามารถพบเห็นไดในเมอืงสมทุรสาคร

ที่อยูอาศัยจัดสรางโดยภาครัฐ

ที่อยูอาศัยดั้งเดิม บานเดี่ยว บานเด่ียว

ที่อยูอาศัยในอาคารตึกแถว ทาวนเฮาส

และการจางงานอุตสาหกรรมจาก กรุงเทพ  

มหานคร เนือ่งจากอยูใกล กทม. (หางเพียง 25 

กิโลเมตร)

2) มีระบบโครงขายทางถนน รถไฟ ทางนํ้าที่

สะดวกตอการเดินทางและการขนสงสินคาเอ้ือ

ประโยชนในการพัฒนาเมือง 

3) ที่ตั้งเปนแหลงธุรกิจที่สําคัญ สงผลตอภาพรวม

เศรษฐกิจของเมืองดีทําใหประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงสรางพืน้ฐาน หรอืสิง่อาํนวย

ความสะดวกตางๆ ตามมา

4) แหลงธุรกิจประมงขนาดใหญของประเทศ และ

มีตลาดกลางซ้ือขายสินคาสัตวนํ้า

5) มีความพรอมการบริการดานสาธารณสุข

6) มีแหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจหลากหลาย 

ไดแก แหลงทองเท่ียวชมธรรมชาติ เชน ปาชาย

เลนหลายแหง คลองพันทายนรสิงห เช่ือมไป

เขตบางขุนเทียน  แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่ 

อ.บานแพว ม ีดอกไม กลวยไม ผลไม และแหลง

ทองเที่ยวเมืองเกาทาฉลอม โบราณสถานปอม

วิเชียรโชดก  

7) แนวปาชายเลนเพ่ิมขึน้ ชวยปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง และความเสียหายที่เกิดกับที่อยูอาศัย 
และพื้นท่ีเกษตร

8) มีผังเมืองรวมกําหนดแนวทางพัฒนาพื้นท่ี

จุดออน (weakness)

1) ที่ราบเส่ียงตอการเกิดปญหาน้ําทวม ที่มาจาก
อิทธิพลของนํ้าทะเลหนุน ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจํา
ทุกป และมีความรุนแรงในพ้ืนท่ีติดตอกับอาว
ไทย 

2) ปญหาพ้ืนทีเ่สีย่งภัย ทัง้พืน้ทีน่ํา้ทวม พืน้ทีเ่สีย่ง
ภัยน้ําบาดาล และการทรุดตัวของแผนดิน สง
ผลตออาชีพและความเปนอยู ในปญหาดานการ
เพาะปลูก ปญหาการจัดการน้ํา เพือ่การอุปโภค
และบริโภค และปญหาการตั้งถิ่นฐาน เปนตน

3) ปญหาการบริหารจัดการน้ํา การระบายน้ํา และ
การใชนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่รุนแรงมาก
ขึ้น ขาดการวางแผนแกไขที่เปนระบบสงผลตอ
วิถีชีวิตและความตองการของประชาชนอยาง
รุนแรงตอไปได
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4) การพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว ไดนําทรัพยากร

ธรรมชาติมาใชอยางสิ้นเปลือง โดยเฉพาะการ
พฒันาอุตสาหกรรมและส่ิงปลูกสรางตางๆ โดย
ไมไดคํานึงถึงสภาพแวดลอม สงผลโดยตรงตอ
คุณภาพชีวิตผูคนในพ้ืนที่ ทั้งจากมลภาวะจาก
นํา้เสยี อากาศเปนพษิ ขยะท่ีตองเรงแกไขอยาง
เรงดวน

5) ปญหาขาดการควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่
ไมเปนระเบียบ และ ความขัดแยงของการใช
ทีด่นิ กอใหเกดิปญหาของเมืองตามมา ไมวาจะ
เปนปญหาดานความสิ้นเปลืองทรัพยากร การ
จราจร ชุมชนแออัด และการจัดสรรทรัพยากร 
แรงงานนอกระบบ และบรกิารทางสงัคมทีไ่มทัว่
ถงึ สงผลตอเนือ่งตอปญหาเศรษฐกจิและปญหา
สังคมท่ีตามมา

6) ขาดกฎหมายท่ีมาดูแลกํากับ ควบคุมเรื่อง
หอพัก อพารทเมนต ไมมีการ zoning 

7) พื้นที่จอดรถในเมืองไมพอ

8) ไมมีบริการขนสงมวลชนในเมือง เชน รถเมล 
หรือรถรถสองแถวในเขตเมือง ถามีจะลด
ปริมาณรถยนตสวนตัวและเปนการบริการ
คนในเมือง

2. ปญหาการพัฒนาเมืองและที่อยูอาศัย

1) ปญหาแผนดินทรุดและวิกฤตนํ้าบาดาล เขต
เทศบาลนครสมุทรสาครเปนเขตวิกฤตนํ้าบาดาลอันดับ 
2 คือมีแผนดินทรุด 1-3 เซนติเมตรตอป และระดับน้ํา
บาดาลลดลง 2-3 เมตรตอป และเขตผังเมืองรวม
สมุทรสาครโดยรอบเทศบาลนครสมุทรสาครเปนเขต
วิกฤตนํ้าบาดาลอันดับ 1 คือมีแผนดินทรุดมากกวา 3 
เซนติเมตรตอป และระดับน้ําบาดาลลดลงมากกวา 3 
เมตรตอป ผลของแผนดนิทรุดนีท้าํใหสิง่กอสรางตางๆ มี
การทรุดตัวและเกดิความเสยีหายตามมาทัง้อาคาร ถนน 
สะพาน

2) ปญหาน้ําทวม พื้นที่เมืองสมุทรสาครตั้งอยูปาก
แมนํ้าทาจีนติดกับอาวไทย ไดรับอิทธิพลจากการขึ้น-ลง

ของระดับน้ําทะเลโดยตรง ประกอบกับเปนพื้นท่ีแผนดิน
ทรดุ จงึทาํใหปญหาน้ําทวมมีความรุนแรงข้ึนทุกป อกีทัง้
ในพื้นที่เมืองมีสิ่งปลูกสรางแผขยายเกือบเต็มพื้นที่เมือง 
จึงทําใหขาดแคลนพื้นที่รองรับนํ้าทวมในเมือง รวมทั้ง
พืน้ทีค่ลองครูะบายนํา้สายรองและสายยอยไดตืน้เขนิและ
ถูกรุกลํ้าดวยสิ่งปลูกสรางของชุมชน จึงเปนอุปสรรคตอ
การระบายนํา้ทีท่วมตามปรากฏการณทางธรรมชาต ิคอื
นํา้ขึน้-นํา้ลง ซึง่ทาํความยากลาํบากในการอยูอาศยั การ
เดินทางไปโรงเรียน และการประกอบอาชีพ ยังความเสีย
หายใหกับเศรษฐกิจของเมือง 

3) ปญหาความแออัดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
จากการเปนศูนยกลางหลักของจังหวัดในทุกดาน โดย
เฉพาะอยางยิง่การเปนแหลงงาน เนือ่งจากมสีะพานปลา
และโรงงานแปรรูปสินคาประมง และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
กระจุกตัวอยู เปนจํานวนมาก ประชากรในเมืองมีทั้ง
ประชากรท่ีมีภูมิลําเนาอยูที่เมืองสมุทรสาครและบริเวณ
ใกลเคียง และยังมีประชากรแฝงท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ี
เมืองซึ่งประกอบดวยแรงงานจากภาคตางๆ ในประเทศ 
ไทยและแรงงานตางดาว ทําใหมีความตองการดานที่อยู
อาศัยและบริการสาธารณะเปนอยางมาก เกิดการสราง
อาคารเพ่ือเปนแหลงพักอาศัยใหกับแรงงานเหลานี้ใน   
รูปแบบตางๆ จํานวนมาก รวมทั้งการแบงหองใหเขา จึง
เกิดความเปนอยูที่แออัดขึ้นในหลายๆ พื้นท่ีในเมือง

4) ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสาครยังไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
จังหวัด หนวยงานทองถิ่นสวนใหญจึงตองเปนผูดําเนิน
การจดัเก็บเองหรือจัดจางเอกชนดําเนินการ ทาํใหมพีืน้ท่ี
ทิ้งขยะกระจายอยูทั่วไป และสวนใหญใชวิธีเทกองทําให

ไมถกูสขุลกัษณะ กบัทัง้มโีรงงานอุตสาหกรรมอยูในพืน้ที่
เปนจาํนวนมาก หากกําจดัโดยไมถกูวิธอีาจเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชนได (ดูภาพที่ 4)

3. ความตองการที่อยูอาศัยในอนาคต

การประมาณความตองการทีอ่ยูอาศยัในอนาคต พจิารณา
จากปจจัย 3 สวน คือ  
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การวางแผนที่อยูอาศัยเมืองสมุทรสาครโดยการมีสวนรวม

1) ความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน ซึ่งตองการ
เปลีย่นแปลงทีอ่ยูอาศยัโดยการยายทีอ่ยูอาศยัและซือ้บาน
หลังที่สอง คิดเปนรอยละ 7

2) ความตองการที่อยูอาศัยที่เกิดจากการขยายตัว
ของประชากร 

3) ความตองการที่อยูอาศัยที่เกิดจากการขยายตัว
ของเมอืงอนัเนือ่งมาจากวสิยัทศันและยทุธศาสตรในการ
พัฒนาพื้นที่   

กรณีเติบโตรอยละ 7 ณ ป พ.ศ. 2560 จะมีบานรวมท้ัง
สิน้ 231,907 หลงั โดยเพิม่จากป พ.ศ. 2551 ประมาณ 
100,000 หนวย (จาก 122,007 หลัง เปน 231,907 
หลัง) หรือประมาณ 10,000 หลังตอป

กรณีเติบโตรอยละ 11 ณ ป พ.ศ. 2560 จะมีบานรวม
ทั้งสิ้น 253,698 หลัง โดยเพ่ิมจากปพ.ศ. 2551 
ประมาณ 130,000 หนวย (จาก 123,006 หลัง เปน 
253,698 หลัง) หรือ ประมาณ 11,000 หลังตอป

ดงัจะเห็นไดจากผลการวิเคราะห พบวา ณ ป พ.ศ. 2560 
จะมีจํานวนบานเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 (ในชวง 10 
ป) ประมาณ 100,000-130,000 หนวย ซึ่งจะใช

จํานวนหนวยที่ไดนี้มาประมาณการจํานวนบานในแตละ

ระดับรายได และคํานวณพ้ืนท่ีเพื่อรองรับตอไป โดยมี

การกระจายความตองการของหนวยที่อยูอาศัยในแตละ

ระดับรายได ดังตารางที่ 1

4. การคาดการณขนาดพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับความ
ตองการทีอ่ยูอาศยัในอนาคต

ในการคาดการณพืน้ท่ีรองรับความตองการท่ีอยูอาศยัใน

ป พ.ศ. 2560 คณะผูศกึษาไดนาํมาตรฐานของการเคหะ

แหงชาติมาใชในการกําหนดความหนาแนนของที่อยู 

อาศัย  โดยแยกตามประเภทที่อยูอาศัย และในการ

กําหนดรูปแบบของท่ีอยูอาศัย  คณะผูศึกษาไดวิเคราะห

จากระดับรายไดและความสามารถในการผอนชําระของ

กลุมเปาหมาย  ซึง่สามารถนาํมาใชในการประมาณราคา

ท่ีอยูอาศยัและรูปแบบของท่ีอยูอาศยัท่ีเหมาะสมกับแตละ

ระดับรายได  และไดนํามาตรฐานความหนาแนนของท่ี

อยูอาศยัแตละประเภทท่ีกาํหนดโดยการเคหะแหงชาต ิมา

ใชในการคํานวณขนาดพ้ืนทีส่าํหรับรองรับความตองการ

ที่อยูอาศัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ในป 

พ.ศ. 2560 ดงัแสดงในตารางที่ 2

การวิเคราะหหาความเหมาะสมของพื้นท่ีสําหรับการ

พัฒนาท่ีอยูอาศัยในอนาคตดวยการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี 

(sieve analysis) และเทคนิค overlay technique ดวย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อตรวจสอบพ้ืนท่ีที่

มศีกัยภาพสาํหรบัการพฒันาทีอ่ยูอาศยัสาํหรบัระดบัราย

ไดตางๆ (ดังแสดงในภาพที่ 5)                    

5. แผนพัฒนาที่อยูอาศัย เมืองสมุทรสาคร

5.1 วิสัยทัศนการพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง

วสิยัทัศนการพัฒนาท่ีอยูอาศยั คอื ภาพอนาคตท่ีเปนเปา

หมายทางรูปธรรมของการพฒันาท่ีอยูอาศยัในพ้ืนท่ีเมอืง

สมุทรสาคร เพื่อช้ีนําการพัฒนาใหเปนไปอยางมีทิศทาง

ภาพที ่4: แสดงสภาพปญหาท่ีอยูอาศยั สิง่แวดลอม และบรกิารพ้ืนฐาน
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รายไดตอเดือน รอยละ
จํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่ตองการใน

อนาคต
การครอบครองที่อยูอาศัย

นอยกวา 5000 บาท 8.85 8,850 บานเชา

5,001-10,000 บาท 71.2 71,200 บานเชา

10,001-15,000  บาท 10.72 10,720 บานที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐไมเกิน 4  แสนบาท

15,001-20,000 บาท 3.62 3,620 บานราคาไมเกิน  1  ลานบาท

20,001-25,000 บาท 1.12 1,120 บานราคาประมาณ  1- 1.5  ลานบาท

25,001-30,000 บาท 3.12 3,120 บานราคา  1.5 - 2   ลานบาท

มากกวา 30,000 บาท 1.37 1,370 บานราคา  3   ลานบาทขึ้นไป

และมีความย่ังยนืในอนาคต การกําหนดวิสยัทศันนีจ้งึตอง

มคีวามสอดคลองกันตัง้แตระดบันโยบาย ซึง่ประกอบดวย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  

นโยบายแผนและโครงการในระดับภูมิภาคยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด/จังหวัด ภาคกลางตอนลาง นโยบาย แผน 

และโครงการในระดับจงัหวดั และระดับทองถิน่ (เทศบาล) 

มาจนถึงระดับวางแผน จากผลการวิเคราะหสถานการณ

ที่อยู อาศัย ปญหาและความตองการท่ีอยู อาศัย การ

วเิคราะหสภาพพ้ืนที ่ขอจาํกดัและศกัยภาพในการรองรับ

ทีอ่ยูอาศัยในอนาคต และความตองการของประชาคมทอง

ถิ่น วิสัยทัศนจะใหภาพอนาคตที่พึงประสงคสําหรับเมือง

สมทุรสาคร คอื  “สมทุรสาคร – เมอืงท่ีมสีภาพแวดลอม

นาอยูอาศัย นาทํางาน และนาเที่ยว”

5.2 ความมุงหมาย และวัตถุประสงค  ในการ
พัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง

การกาํหนดความมุงหมายและวตัถุประสงคในการพัฒนา
ทีอ่ยูอาศัย ระดบัเมอืง ดาํเนนิการดวยกระบวนการมสีวน
รวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเชนเดียวกับกระบวนการ
ไดมาซึ่งวิสัยทัศน  สรุปไดดังตอไปนี้

1) ความมุงหมายการพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง 
จะมุงพัฒนา บาน - เมืองนาอยู สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ใหสมทุรสาครเปนเมอืงทีม่คีวามสมดลุของทีอ่ยูอาศยัและ
แหลงงาน มีที่อยูอาศัยคุณภาพอยางเพียงพอสําหรับทุก
คนโดยทุกคน

2) วัตถุประสงคการพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง 
เพื่อ

-  ดํารงรักษาย  านพักอาศัยที่มีคุณค าทาง
ประวัติศาสตร

-  ปรับปรุงฟนฟูยานพักอาศัยท่ีทรุดโทรมแออัด

-  พัฒนาท่ีอยูอาศัยใหมสําหรับผูมีรายไดนอย 
แรงงานใหมคีวามสมดุลระหวางท่ีอยูอาศัยและ 
แหลงงาน

-  พฒันาชุมชนใหมชานเมืองสําหรับผูมรีายไดสงู
และรายไดปานกลาง

-  พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู นาทํางาน 
นาทองเที่ยว

3) แผนยุทธศาสตรพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง 
ประกอบดวย 8 แผนดังนี้คือ

-  แผนอนุรักษ ย านพักอาศัยที่มีคุณค าทาง
ประวตัศิาสตร (ต.ทาฉลอม ต.มหาชยั  ต.โกรกกราก)

-  แผนปรับปรุง-ฟนฟูยานพักอาศัยที่ทรุดโทรม 
แออัด (ต.ทาฉลอม ต.มหาชัย  ต.โกรกกราก)

-  แผนการฟนฟเูมอืงและท่ีอยูอาศยัในปจจบุนัให
มีแวดลอมท่ีดี เหมาะสมกับการอยู อาศัย 
ปราศจากมลพิษ (ต.ทาฉลอม ต.มหาชัย 
ต.โกรกกราก)

-  แผนการสรางความมั่นคงในการอยู อาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย (ชุมชนวัดตกึ ชุมชนใต
สะพาน ชุมชนริมคลอง)

ตารางท่ี 1: แสดงจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอ้งการในอนาคตตามระดบัรายได้

ท ีม่า: ใชฐานรายไดของป 2553 ทีส่าํรวจพบในการแบง่กลุม่            
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ภาพที่ 5: พื้นที่รองรับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยในอนาคต
ทีม่า: โครงการจดัทาํแผนพฒันาทีอ่ยูอาศยัระดบัเมอืง และแผนปองกนั/แกไขปญหาชมุชนแออดัระดบัพ้ืนที ่ปงบประมาณ 2552 
จังหวัดสมุทรสาคร. 2553.

รายไดตอเดือน หนวย
ความหนาแนน 
(หนวย/ไร)

การครอบครองที่อยูอาศัย
พื้นที่ (ไร)

ขั้นตํา ขั้นสูง

ก. นอยกวา 5,000 บาท 8,850 30-45 บานเชา 197 295

ข. 5,000-1,000บาท 71,200 30-45 บานเชา 1,582 2,373

ค. 10,000-15,000 บาท 10,720 25-40
บานที่ไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐ
ไมเกิน 400,000 บาท

268 429

ง. 15,000-20,000 บาท 3,620 20-30 บานราคาไมเกิน 1,000,000 บาท 121 181

จ. 20,000-25,000 บาท 1,120 20-30 บานราคาไมเกิน 1-1.5 ลานบาท 37 56

ฉ. 25,000-30,000 บาท 3,120 8-10 บานราคาไมเกิน 1.5-2 ลานบาท 312 390

ช. มากกวา 30,000 บาท 1,370 8-10 บานราคา 3 ลานบาทขึ้นไป 137 171

รวมทั้งหมด 100,000 2,222 3,333

ตารางท่ี 2: การประมาณการพ้ืนท่ีรองรับท่ีอยูอาศัยเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 แบงตามระดับรายได

ที่มา: โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง และแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดระดับพื้นที่ ปงบประมาณ 2552 จังหวัด
สมุทรสาคร, 2553.  

-  แผนพัฒนาที่อยูอาศัยใหมชานเมือง เพื่อไมให
เกิดการขยายตัวของเมืองอยางไรทิศทาง ลด
การใชพลังงานในการเดินทาง และปญหาดาน
สิง่แวดลอม เกดิการพัฒนาอยางสมดุลและยัง่ยนื

-  แผนจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

-  แผนลดมลภาวะและฟนฟูสภาพแวดลอมเมือง
ใหเปนเมืองนาอยู

-  แผนชุมชนเขมแข็ง เพื่อสรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และเสริมสรางประชาคมให
มีสมรรถนะในการรวมมือ แกไข วางแผนและ
จัดการที่อยูอาศัยของตนเองได 

จากน้ันไดดาํเนินการจัดทําแผนระยะส้ัน ระยะกลาง และ
ระยะยาว เพื่อทางจังหวัดและเทศบาลจะไดนําไปบูรณา
การกับแผนจังหวัดและแผนเทศบาลตอไป ตัวอยางเชน
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฎี  ทายตะคุ / ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุณฑลทิพย  พานิชภักดิ์ / บุษรา  ศรีพานิชย / วรางคณา  นิ่มเจริญ

แผนยุทธศาสตรลดมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอม

เมืองใหเปนเมืองนาอยู 

แผนยุทธศาสตรลดมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอมเมือง
ใหเปนเมืองนาอยู นี้ มีลําดับความสําคัญเปนลําดับที่ 2 
โดยเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม (เมือ่ 26 เมษายน 
2553) เนื่องจากปญหามลภาวะและปญหาสภาพ
แวดลอมเปนปญหาพื้นฐานของเมืองและชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา ซึ่งมีทั้งมลภาวะทางอากาศ กลิ่น ฝุนละออง จาก
โรงงานอาหารสัตว  มลภาวะทางน้ํา อันเกิดจาก
กระบวนการแปรรูปผลผลิตประมงจากลง (โรงผลิต
แปรรูปอาหารทะเลดั้งเดิม) และจากโรงงานแปรรูปอื่นๆ
ทีม่อียูเปนจาํนวนมากในเมือง นอกจากน้ีกม็มีลภาวะทาง
เสยีงจากเครือ่งจักร ยานพาหนะ และมลภาวะทางสายตา
ซึง่เกดิจากปาย กจิกรรมและส่ิงปลกูสรางท่ีแออัด เพือ่ให
เกิดการลดมลภาวะและการฟนฟูสภาพแวดลอมเมืองให
นาอยู จึงไดมีแผนงานดังตอไปนี้

แผนระยะส้ัน: รวมกันรณรงคลดมลภาวะ ใหผูทีเ่ก่ียวของ
ตระหนักถึงความสําคัญของการลดมลภาวะ เพื่อรวมกัน
วางแผนและดําเนินการลดมลภาวะอยางมีประสิทธิภาพ
ในทุกตําบลที่เก่ียวของ

แผนระยะกลาง:  การเสริมสรางสมรรถนะ การจะลด
มลภาวะใหไดผลจาํเปนจะตองมคีวามรูและประสบการณ 
จงึตองมีการฝกอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู ใหมคีวามเขาใจ
ในวิธีการฟนฟูสภาพแวดลอม

แผนระยะยาว:  การจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอมเมือง
และชมุชน ทกุตาํบลทีเ่กีย่วของ ในการรวมกนัดาํเนนิการ
ลดมลภาวะและฟนฟสูภาพแวดลอมจาํเปนจะตองรวมกนั
ตัดสินใจกําหนด แผนงาน โครงการรวมกัน เพื่อเปน
แนวทางในการลดมลภาวะอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู นา
เท่ียว

แผนยุทธศาสตรการอนุรักษยานพักอาศัยที่มีคุณคา

ทางประวัติศาสตร

เมืองสมุทรสาครมีประวัติศาสตรยาวนานมาต้ังแตเมื่อ
ชาวจีนไดมาคาขายและอพยพมาอยูที่บานทาจีน (ทา
ฉลอม) และมีพัฒนาการความเปนเมืองสําคัญขึ้นโดย
ลําดับ จากการเปนเมืองสาครบุรีในสมัยแผนดินสมเด็จ
พระมหาจกัรพรรด ิแหงกรงุศรอียธุยา และเปลีย่นมาเปน 
“เมอืงสมทุรสาคร” ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา
เจาอยูหวั และเปนสุขาภบิาลหัวเมืองแหงแรกของไทย คอื 
ทาฉลอม ดวยเหตุนี้จึงมีมรดกวัฒนธรรม ทั้งทาง
สถาปตยกรรม ทัง้อาคารทีอ่ยูอาศยั ศาลเจา วดั ทีป่ระชมุ
จงึเหน็ดวยกบัการมแีผนยุทธศาสตรอนุรกัษยานพกัอาศยั
ที่มีคุณคาทางประวตัิศาสตร โดยมีแผนงานดังนี้

แผนระยะสั้น: การรวมกันสรางฐานขอมูล โดยที่พื้นที่
เมืองเกาและชุมชนที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตรจะมี
มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคาและนับวันจะถูกรื้อไป จึงควร
ที่จะทําการสํารวจบันทึกไว และ เพื่อการกําหนดพ้ืนที่
อนุรักษ เชน ต. ทาฉลอม ต.มหาชัย  ต.โกรกกราก

แผนระยะกลาง: การเสริมสรางสมรรถนะ สืบเนื่องจาก
การอนรุกัษยานพกัอาศยัเปนองคความรูทีเ่ปนประโยชน
ตอการอนรุกัษ-พฒันาเมอืง จงึสมควรทีจ่ะมกีารฝกอบรม
ใหกับผูที่เกี่ยวของในการอนุรักษ-เพื่อฝกอบรมทองถ่ิน
และชมุชน ต.ทาฉลอม ต.มหาชัย ต.โกรกกรากใหมคีวาม
เขาใจในการอนุรักษ-พัฒนาเมือง 

แผนระยะยาว: การจัดทําแผนอนุรักษ-พัฒนา ในการ
อนรุกัษ-พฒันาเมอืงจาํเปนจะตองมแีผนเปนแนวทางใน
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล เพื่อการดํารงรักษา
บาน อาคารทีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร วฒันธรรม 
วิถีชีวิต และเพื่อพัฒนา ต. ทาฉลอม ต.มหาชัย  ต.โกรก
กราก ใหเปนแหลงทองเที่ยว

บทสรุปและเสนอแนะ

1. แผนพัฒนาท่ีอยู อาศัยเมืองสมุทรสาคร และ
ยุทธศาสตรตางๆ รวมทั้งแผนระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะ
ยาว ซึง่ผูมสีวนเกีย่วของทกุภาคสวนไดรวมกนัรางมาเปน
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ระยะเวลาปกวานัน้ จะเปนแนวทางการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
ทีท่างจงัหวดัและเทศบาล ควรนาํไปบรูณาการเขากบัแผน
จังหวัด และแผนเทศบาล เพื่อจะไดเกิดการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยและเมืองใหเกิดความนาอยู นาเที่ยวตามความ
ตองการของประชาคมทุกภาคสวนตอไปในอนาคต

2. การปองกันไมใหเกิดชุมชนแออัดนั้นจะกระทําไดโดย
ทางเทศบาลนครสมทุรสาครทาํการเรงรดัปฏบิตัติามแผน
ยุทธศาสตรลดมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอมเมืองให
เปนเมอืงนาอยู รวมทัง้การดาํเนนิการตามแผนปรบัปรงุ-
ฟนฟูยานพักอาศัยท่ีทรุดโทรม แออัด (ต.ทาฉลอม 
ต.มหาชัย  ต.โกรกกราก) และแผนการฟนฟูเมืองและท่ี
อยูอาศัยในปจจุบันใหมีแวดลอมที่ดี 

3. กระบวนการมีสวนรวมและการเสริมสรางโอกาส/
สมรรถนะในการพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมใหกับ
ชาวเมอืงท่ีไดดาํเนนิมาแลวนัน้ ไดกอใหเกิดความรวมมอื
กันเปนอันดีในกิจกรรมในวาระตางๆ ที่ทางคณะผูศึกษา
ไดจัดขึ้นนั้น เพื่อไมใหพลังแหงความรวมมือนี้สลายไป 
ทางจงัหวดัและเทศบาลควรดาํเนนิการสานตอในกจิกรรม
การพัฒนาท่ีอยู อาศัยและส่ิงแวดลอมเมืองตอไปใน
อนาคตอยางตอเนื่อง
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