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การขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
ของเมืองในประเทศไทย

เนื้อหาของบทความนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อ
รับมือกับภาวะโลกร้อนและปัญหาอื่นๆ ของเมืองในประเทศไทย วัตถุประสงค์หลัก
ของบทความนี้ก็เพื่อที่จะยับยั้งการขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ของ
เมืองใหญ่ในประเทศไทย เครื่องมือ (Tools) ที่นำมาเสนอเพื่อควบคุมการขยายตัว
อย่างไร้ทิศทางคือเขตการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่นอกเหนือไปจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ปรากฎในผังเมือง ในการปฏิบัติจริงอาจประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จะกล่าวถึงต่อไป
เพื่อความเหมาะสมในการเข้าถึงมวลชน

โดยทัว่ไปรปูแบบของเมอืง (Urban Form) เกิดขึน้จากการขยายตวัของเมอืง  ในขณะที่
การขยายตัวของเมืองอย่างมีแบบแผนนั้นขึ้นอยู่กับเขตของพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1) เขตขยายตัวของเมือง (Urban Growth Boundary)
2) เขตให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Utility Service Areas)

3) เขตอนุรักษ์สำหรับเกษตรกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(Agricultural and Natural Resource Lands)

 เป็นความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่การขยายตัวของเมืองใหญ่ในประเทศไทย
อย่างกรุงเทพมหานครไม่ได้คำนึงถึงขอบเขตขององค์ประกอบทั ้งสามประเภท
ทำให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลประกอบไปด้วยชุมชนที่กระจัดกระจาย ขาดอัตลักษณ์
มหานครมปีระสทิธิภาพตำ่ ใชพ้ลงังานสงู ทำลายพืน้ทีเ่กษตรกรรมชัน้ด ี  และไปจบที่
ค่าครองชีพสูงและคุณภาพชีวิตต่ำ เพื่อยับยั้งปรากฏการนี้เราลองมาดูความหมาย
และกลไกของเขตตามองค์ประกอบทางผังเมืองทั้งสามประเภทกัน
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1) เขตขยายตัวของเมือง (Urban Growth Boundary) คือ ขอบเขตของพื้นที่เมืองที่
สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในช่วงเวลาหนึ่ง  โดยทั่วไปไม่ต่ำกว่า 20 ปี
เพื่อป้องกันการเก็งกำไร เมื่อครบช่วงเวลาก็จะมีการปรับขอบเขตการขยายตัวของ
เมืองใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการขยายตัวของเนื้อเมือง ไม่ใช่เพื่อรองรับ
ตัวเลขประมาณการเท่านั้น เช่น ขยายขอบเขตเพื่อรองรับชุมชนใหม่ ปรับขอบเขต
เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ใหม่

เขตขยายตัวของเมืองมีหน้าที่ชี้นำให้การขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นในพื้นที่ที่พร้อมที่จะ
รองรับการพัฒนา เกิดเป็นเนื้อเมืองที่มีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อยและมีต้นทุน
ในการขยายตวัตำ่ พืน้ทีท่ี่พรอ้มทีจ่ะรองรบัการพฒันาหมายรวมถงึพืน้ทีป่ระเภท Infill
สำหรับการพัฒนาแบบ Retrofit และ Brown Field สำหรับการพัฒนาแบบ Renewal
นอกเหนือไปจากพื้นที่ Green Field บริเวณชายขอบที่พัฒนาง่ายที่สุดด้วย

เนื้อเมืองภายในเขตขยายตัวจะประกอบไปด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย
ทั้งในเรื ่องของการใช้งาน ความเข้มข้นของกิจกรรม และ ความหนาแน่น ทั้งนี ้
ข ึ ้นอยู ่ก ับคุณสมบัติทางกายภาพของพื ้นที ่ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การสร้างขอบเขตของเมืองไม่ได้เป็นการบังคับให้การพัฒนาเป็นไปในทางตั้งเพื่อ
เพิ่มความหนาแน่นแต่อย่างเดียวแต่ยังต้องประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยด้วย  ในขณะที่พื้นที่ภายนอกเขตขยายตัวซึ่งโดยทั่วไป
ประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แต่ก็
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยผสมผเสอยู่

อย่างไรก็ดีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยนอกเขตขยายตัวจำเป็นต้องมีความหนาแน่น
น้อยมากพอที่จะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ทาง
ธรรมชาติ ถ้าหากต้องประมาณคร่าวๆ ก็ไม่น่าจะมีความหนาแน่นมากไปกว่าบ้านเรือน
ของเกษตรกรทัว่ไปทีไ่ม่เกิน 40 ตร.ม. ตอ่ ไร ่หรอื FAR 0.025:1  (อา่นวา่ “จดุศนูย์
สองห้าต่อหนึ่ง”)  สำหรับที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยในเขตขยายตัวควรใช้ค่า
ความหนาแน่น “ไม่น้อยกว่า” แทน “ไม่มากกว่า” เพื่อรักษาประสิทธิภาพและ
ความคุ้มทุนของโครงข่ายสาธารณูปโภค ถ้าหากต้องประมาณคร่าวๆ ก็ไม่น่าจะมี
ความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของชุมชนชานเมืองในปัจจุบันที่ประมาณ FAR
0.25:1 (อ่านว่า “จุดสองห้าต่อหนึ่ง”)

การคำนวณความสามารถในการรองรับการขยายตัวทำได้โดยอ้างอิงความหนาแน่น
ของโซนที่ปรากฎในผังเมืองเป็นหลัก ทุกโซนในผังเมืองมีค่า FAR ที่ยอมให้กำกับ
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อยู่แล้ว ถ้าคาดว่านักพัฒนาจะพัฒนาที่ดินมากเท่ากับที่ผังเมืองกำหนดก็จะได้ตัวเลข
ของพืน้ทีอ่าคารตามที ่ FAR อนญุาตจากการคณูพืน้ทีท่ี่พฒันาไดต้าม พ.ร.บ. ควบคมุ
อาคารและข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครด้วย FAR ทั้งนี้อาจหักลบค่าความยาก
ลำบากในการออกแบบที ่ทำให้ไม่สามารถออกแบบอาคารให้ได้พื ้นที ่ตาม FAR
เนือ่งจากรปูรา่งแปลงทีด่นิทีไ่ม่เอือ้อำนวยหรอืการเขา้ถงึทำไดย้าก  อกีสักรอ้ยละ 15
สำหรับกรุงเทพฯ ที่ระบบถนนค่อนข้องสลับซับซ้อนและแปลงที ่ดินมักมีรูปร่าง
แปลกๆ  ในที่สุดก็จะได้พื้นที่อาคารที่เมืองสามารถรองรับการขยายตัวได้ภายใต้
ผังเมืองและภายในเขตขยายตัว

ทั้งนี้มิได้หมายความว่าพื้นที่ภายนอกเขตขยายตัวไม่สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย
สำหรับคนเมืองได้ เพียงแต่การมีวิถีชีวิตที่มีที่อยู่อาศัยอยู่นอกเขตขยายตัวของเมือง
แล้วเดินทางเข้ามาทำงาน จับจ่ายใช้สอยและทำกิจกรรมอื่นๆ ในเมืองย่อมเป็นวิถี
ที่ยากแก่การปฏิบัติ  เนื่องจากระยะทางในการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมและใช้บริการ
ต่างๆ ย่อมจะไกลมาก (เพราะไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมอยู่
นอกเขตขยายตวั)  ไม่เหมาะกบัชวิีตคนเมอืงแตอ่าจเปน็ไปไดส้ำหรบัคนทีเ่กษียณแลว้
เกษตรกร หรือ คนที่อยากอยู่อย่างพอเพียง

ประเด็นที ่ย ังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเกี ่ยวกับการกำหนดขอบเขตการ
ขยายตัวของเมืองคือ เรื ่องราคาที ่ดินและการเก็งกำไร ราคานั ้นเป็นเรื ่องของ
Demand/Supply เม่ือ Supply ของทีด่นิโดนจำกดัดว้ยเขตขยายตวัของเมอืงราคาทีด่นิ
ก็ยอ่มจะเพิม่ข้ึน  แตใ่นกรณนีีย้งัมีมิตขิองเวลาและ Scale เข้ามาเกีย่วขอ้ง  กลา่วคอื
ในความเป็นจริง Supply ยังคงมีเพียงพอในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการปรับขอบเขต
ใหม่ (ขอบเขตใหม่อาจมีขนาดเล็กลงได้ถ้ามีการหดตัวของเมืองและยังมีที ่ดินที่
พรอ้มจะพฒันาเหลอื) การเกง็กำไรทำไดย้ากเมือ่ชว่งเวลากวา้ง เชน่ ไม่ตำ่กวา่ 20 ปี
แต่ช่วงเวลาที่กว้างก็ทำให้ชี้นำการพัฒนาเมืองได้ยากเช่นกัน  ในขณะเดียวกัน Scale
ในระดับเมืองก็มีขนาดใหญ่มาก  ยากแก่การฮั้วกันเก็งกำไรเมือง

เมือง Portland รัฐ Oregon เป็นตัวอย่างของเมืองที่กำหนดเขตขยายตัวของเมือง
มาเปน็เวลารว่ม 30 ปีแลว้  ยังไม่ปรากฎการเกง็กำไรท่ีดินอยา่งชดัเจน  ส่ิงท่ีปรากฎชดั
คือพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีที่ได้รับการอนุรักษ์ เมืองมีขนาดกระชับ เพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบขนส่งมวลชน ใช้พลังงานน้อยลง ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเครื ่องมือทางผังเมืองอีกประเภทหนึ่งที ่สามารถชี้นำการขยายตัว
ของเมืองคล้ายการกำหนดเขตขยายตัวของเมือง นั่นคือภาษีการครอบครองที่ดิน
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เพ่ือเก็งกำไรโดยไมพั่ฒนาหรอืพฒันาตำ่กว่าความสามารถในการรองรบัของโครงสรา้ง
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่คล้ายเขตขยายตัวของเมือง แต่ไม่เหมือนเขตขยายตัวของเมือง
ตรงที่ไม่ได้กำหนดเฉพาะเจาะจงว่าการขยายตัวควรมีรูปแบบทางกายภาพอย่างไร
แต่จำเป็นต้องนำมาใช้ควบคู่กับเขตขยายตัวของเมืองเนืองจากสามารถช่วยกระตุ้น
การพฒันาในเขตเมอืงชัน้ในประเภท Infill และ Brown Field และควบคมุการเกง็ราคา
ที่ดินได้ดี

2) เขตให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Utility Service Areas) คือ ขอบเขต
และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการขยายตัวของเมืองสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต้องขยายตัวตาม ทั้งในเรื ่องของขอบเขตและขีดความสามารถในการให้บริการ
ประเด็นอยู่ที่ทำอย่างไรจึงจะสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองโดยใช้เงินลงทุน
ทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้น้อยที่สุด

สาธารณูปการ เช่น โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล นั้น สามารถจัดหาได้ง่ายกว่า
สาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางรถไฟ ท่อระบายน้ำเสีย เนื่องจากสาธารณูปการ
ใช้พื้นที่น้อยกว่าและไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมกันเป็นโครงข่าย ยกเว้นก็แต่พื้นที่โล่ง
พื ้นที่สีเขียวซึ ่งต้องการเนื้อที ่มาก จำเป็นต้องมีการกันพื้นที่ไว้ก่อนเช่นเดียวกับ
สาธารณูปโภค

การขยายตัวของเมืองในประเทศไทยคำนึงถึงการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค
และพื้นที่โล่งพื้นที่สีเขียวน้อยมาก ถึงแม้ว่าเมืองที่ขยายตัวออกไปจะไม่มีปัญหา
น้ำไฟเข้าไม่ถึงเนื่องจากการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าและประปาทำได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่
มากนัก แต่การต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคที่แผ่ออกไปยังชานเมืองที่เนื้อเมือง
ไม่ประติดประต่อกันถือเป็นต้นทุนร่วมทางเศรษฐกิจสังคมที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้โดย
อาศัยเขตให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นเครื่องมือในการชี้นำการ
ขยายตัวของเมือง

ปัญหาใหญ่ของการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยคงหนีไม่พ้นปัญหาจราจร
ที่จำเป็นต้องพึ่งการวางผังเมืองเพื่อการขยายตัวเพราะการตัดถนนใหม่ใช้พื้นที่มาก
และต้องเป็นพื้นที่ที ่ต่อเชื ่อมกันเป็นโครงข่าย ขอบเขตและขีดความสามารถของ
ระบบโครงข่ายถนนและระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนการขยายตัว
ในอนาคตถือเป็นเขตให้บริการของระบบขนส่งของเมือง และมีหน้าที่สำคัญในการ
ชี้นำและกำหนดรูปแบบการขยายตัวของเมืองเป็นอย่างยิ่ง



31

นายธนิชา  นิยมวัน

อย่างไรก็ดีระบบขนส่งของเมืองนั้นมีกลไกในการทำงานผูกติดอยู่กับการใช้ประโยชน์
ที่ดินและความหนาแน่นของเนื้อเมือง  ระบบขนส่งมวลชนต้องพึ่งพาเนื้อเมืองที่เป็น
มิตรกบัคนเดนิถนนและมคีวามหนาแนน่สอดคลอ้งกบัประเภทของระบบขนสง่มวลชน
ที่เลือกมาใช้งาน ขอยกตัวอย่างรถไฟฟ้า BTS ที่ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหา
ปริมาณผู้โดยสารน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการก่อสร้างมาก  และยังไม่มีแนวโน้ม
ว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับตัวเลขประมาณการณ์ในระยะเวลาอัน
ใกล้นี้  สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งคือเนื้อเมืองของกรุงเทพฯที่มีลักษณะที่เป็นมิตรกับ
คนเดินถนนนั้นมีน้อยและยังไม่มีความหนาแน่นของพี้นที่โดยรอบสถานีเพียงพอ
ที่จะสนับสนุนระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง BTS

ส่วนระบบโครงข่ายถนนจำเป็นต้องมีการขยายตัวควบคู่ไปกับเนื้อเมืองที่มีความ
หนาแน่นที ่เหมาะสมกับความสามารถในการรับภาระกรรมของโครงข่ายถนน
เช่นเดียวกัน  ในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยยังไม่ใช่การขยายตัว
แบบใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือในการชี้นำอย่างเต็มรูปแบบ แต่เป็นการขยายตัวโดย
ยึดผลกำไรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นข้ออ้างในการวางผังเมือง ถนนตัดใหม่
ทุกเส้นกลายเป็นย่านธุรกิจใหม่ในทันทีทันใดโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อการ
ระบบจราจรในระดับเมือง ในขณะที่ถนนเดิมในเขตเมืองชั้นในต้องแบกรับภาระกรรม
ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวโดยการเพิ่มความหนาแน่นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีระบบโครงข่ายถนนเพิ่มขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระ

ภายใต้เขตให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังมีรายละเอียดในเรื่องของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นของการใช้งานเข้ามาเกี่ยวข้อง การขยายตัว
ของเนื้อเมืองชั้นในโดยการเพิ่มความหนาแน่นอย่างมีคุณภาพนั้นต้องพึ่งพาการ
ขยายตัวของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองชั้นในด้วย แต่ก็ในปริมาณ
ที่น้อยกว่าการขยายตัวในพื้นที่ชายขอบของเมือง  ซึ่งต้องพึ่งพาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหม่เกือบทั้งหมด

การพัฒนาเมืองในระยะสั ้นอาจเป็นปีต่อปีภายในเขตขยายตัวของเมือง (Urban
Growth Boundary) จึงขึ ้นอยู่กับเขตให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นสำคัญโดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่ง  เนื้อเมืองซึ่งรวมถึงองค์ประกอบหลักคือ
การ ใช้ประโยชน์ที ่ดินและความหนาแน่นควรแปรผันตามขอบเขตและขีดความ
สามารถในการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เมืองจะมีคุณภาพชีวิต
ต่ำลงเมื่อการขยายตัวของเมืองไม่สมดุลย์กับการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  ในทางกลับกันเมืองจะสามารถนำเสนอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อ
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มีการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในอัตราที่มากกว่าอัตราการ
ขยายตัวของเมือง

3) เขตอนุรักษ์พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ(Agricultural and Natural
Resource Lands) คือ พื้นที่ที ่มีคุณภาพดินและน้ำเหมาะสมกับการทำการเกษตร
และ พื้นที ่ที ่เป็นที ่อยู ่อาศัยของพืชและสัตว์ที ่หายากและอ่อนไหวต่อการพัฒนา
พื้นที ่สองประเภทนี้มีธรรมชาติที ่แตกต่างกันอยู ่ ขอเริ ่มจากเขตอนุรักษ์สำหรับ
เกษตรกรรมก่อนและจะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายหลัง

3.1) เขตอนุรักษ์สำหรับเกษตรกรรม  เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานในอดีตมัก
เริ่มจากพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง เมื่อการตั้งถิ่นฐาน
ขยายตัวออกไปเป็นเมือง เมืองก็พัฒนาอยู่บนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีแต่เดิมนั่นเอง
พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ เช่น ทุ่งพญาไท และ ทุ่งบางกะปิ ก็เคยเป็นท้องนามาก่อน
ปัจจุบันพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีที่ให้
ผลผลิตประเภทอาหารและยา เชื้อเพลิง เมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ดอกและกิ่งประดับ
อยู่อย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากสถานที่ตั ้งแต่เดิมการขยายตัวของเมืองจึงมักรุกรานพื้นที่เกษตรกรรม
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณ คุณภาพและราคาของผลิตผลเกษตรแต่ถูกมองข้าม
ไปเพราะผลกำไรจากอสังหาริมทรัพย์และตัวเลขทางเศรษฐกิจด้านอื ่นมาบังตา
เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของพื้นที่เกษตรกรรมเราควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพของการทำเกษตรกรรมซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้

ปัจจัยทางด้านการให้ผลผลิต  ลักษณะทางกายภาพของที ่ดินคือตัวแปรสำคัญที ่
ชี้วัดประสิทธิภาพของพี้นที่เกษตรกรรม โดยมีปริมาณและคุณภาพของน้ำและดิน
เป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมผลผลิตของพื้นที่เกษตรกรรม

ดินควรถูกแยกประเภทเพื่อความเหมาะสมกับการใช้ที่ดิน อย่างเช่น ดินที่เหมาะสม
กับการเพาะปลูกทั่วไปเพื่อการเกษตรแบบพอเพียง ดินที่เหมาะสมกับการทำการ
เกษตรแบบอุสาหกรรมเพื่อการค้า และดินเฉพาะสำหรับการเพาะปลูกพืชเฉพาะ
ชนิดที่ไม่งอกงามบนดินทั่วไป ยิ่งคุณภาพของดินดีเท่าไรการลงทุนปรับปรุงคุณภาพ
และบริหารดินก็น้อยลงเท่านั้น ปัญหาส่วนหนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพดินก็คือ
ปุ๋ยซึ่งบางส่วนเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
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ส่วนน้ำนั้นเป็นหัวใจสำคัญของพืชเศรษฐกิจเกือบทุกประเภท  อย่างไรก็ดีโดยอาศัย
เทคโนโลยี่และการบริหารจัดการเราสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่แห้งแล้งได้
แต่นั่นหมายถึงต้นทุนที่สูงกว่า เมื่อเทคโนโลยี่ Hydrogen Fuel Cell ประสบความ
สำเร็จในการทำตลาด (ปัจจุบันยังอันตรายและราคาสูงเกินไป) หรือ เมื่อเทคโนโลยี่
ไบโอดีเซลมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ากว่าน้ำมัน มีผล
ทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น อย่างไรก็ดีแม่น้ำในประเทศไทยเกือบทั้งหมด
มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศ ถ้ามีการบริหารจัดการและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่ดีแล้ว
ประเทศไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน ยกเว้นก็แต่ผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อนที่ยังไม่อาจคาดการณ์ได้

ปัจจัยทางด้านความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง  พื้นที่เกษตรกรรมเมื่อได้รับการปกป้อง
และดแูลรกัษาให้อยู่รวมกันเป็นผืนใหญจ่ะเพิม่โอกาสของการใชง้านในเชงิเกษตรกรรม
ได้ยั ่งยืนกว่า  การตั้งอยู่รวมกันเป็นผืนใหญ่ช่วยลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดกับที่ดิน
ข้างเคียง ช่วยลดโอกาสของการกวา้นซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกำไร พ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ่
ทำให้ง่ายกับการตัดสินใจลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ระบบคลองชลประทาน

ในรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมต้องคำนึงถึงประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำเลที่ตั้ง ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม ควรเป็นการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการทำการเกษตรหรือการใช้งานที่วางตัวเป็นแนวป้องกันผลกระทบได้ เช่น
อาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยสำหรับแรงงานในภาคเกษตรกรรม หรือ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยมากของเกษตรกรเจ้าของที่ดินเอง หรือ อาศัย
ผังเมืองเป็นเครื่องมือออกแบบให้พื้นที่สีเขียว ทางหลวงหรือถนนใหญ่เป็นแนวป้องกัน
ระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมกับการใช้งานประเภทอื่น

นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาประเภทของพืชที่นำมาปลูกรวมทั้งวิธีการเพาะปลูก และ
เก็บเกี ่ยวผลผลิตว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถอยู ่ร่วมกันกับการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
ประเภทอื่นๆ ที่อยู่ติดกันได้  ยกตัวอย่างพืชที่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากอาจไม่เหมาะสม
ที่จะปลูกไว้ติดกับบ้านพักของชาวนาชาวสวน

เมื ่อพิจารณาขนาดของแปลงที่ดินเราอาจพบว่าแปลงที่ดินขนาดเล็กที ่มีเจ้าของ
รายย่อยหลายๆ รายอาจไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตรในระยะยาว  อย่างไรก็ดี
เมื่อคำนึงถึงวิธีการปฏิบัติที่มีการให้เช่าที่ดินเพื่อการเพาะปลูก ประกอบกับการที่
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พื้นที่นั ้นๆ ได้รับการอนุรักษ์เพื ่อทำการเกษตรโดยเฉพาะ จะช่วยให้แปลงที่ดิน
ขนาดเล็กมีโอกาสที่จะถูกเช่า หรือเปลี่ยนมือ ไปเพื่อการใช้งานทางการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าที่ดินเหล่านั้นไม่มีอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่

นอกจากตัวที่ดินเองแล้วเราควรพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรมประกอบ
ด้วย ถ้าทำเลที่ตั ้งมีระบบชลประทาน มีแรงงานในภาคเกษตรอาศัยอยู่ในพื้นที่
มีระบบคมนาคมขนส่งผลิตผลได้สะดวก หรือมีบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยี ่ทางการเกษตร หรือเป็นโครงการในพระราชดำริ ก็มีโอกาสที ่พื ้นที ่
เหล่านั้นจะพัฒนาไปเป็นพี้นที่เกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนได้

อีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากตัวที่ดินเองคือการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ผังเมืองรวม  พื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนไม่ได้ถูกกำหนดในผังเมืองรวมให้ใช้สำหรับ
พี้นที่เกษตรกรรมเท่านั้น  การใช้งานประเภทอื่นที่มักจะได้รับการอนุญาตในอนาคต
เช่น การจัดสรรที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยจะส่งผลกระทบต่อความ
เหมาะในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระยะยาว

เมื่อมีการรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือกระทำโดยอาศัย
โอกาสจากความคลมุเครอืของกฎหมายยอ่มมีผลกระทบกบัพืน้ท่ีเกษตรกรรม  จะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับ 1) ชนิด ขนาด และจำนวนของแนวป้องกัน  2) สัดส่วน รูปร่าง
และขนาดของพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม และ 3) ความเป็นไปได้ในการ
จัดสรรที่ดินให้มีขนาดเล็กลง เมื่อที่ดินมีขนาดเล็กลงแล้วจะเป็นการยากที่จะรวบรวม
กลับเป็นผืนใหญ่เพื ่อใช้ในการเกษตรได้อีก แต่ก็มีแปลงที่ดินขนาดเล็กที ่มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับการทำการเกษตรได้ดังได้กล่าวไปแล้ว แต่มักจะมี
จำนวนไม่มากนัก

ปัจจัยด้านอื่นๆ  ในโลกทุนนิยมที่ปัจจุบันเรายังหาทางหลีกเลี่ยงได้ยากยังมีประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตอนุรักษ์สำหรับเกษตรกรรม เป็นต้นว่า

การตั้งอยู่รวมกันของแปลงเกษตรขนาดเล็กจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกัน
ใช้เครื่องทุ่นแรงที่มีราคาสูง ช่วยเหลือกันในเรื่องของแรงงาน ที่อยู่อาศัย เทคโนโลยี
และการบริการอื่นๆ และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองราคา ในการ
เรียกร้องโครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่ โดยอาศัยสัดส่วนขนาดใหญ่ของจำนวน
เกษตรกรและพื้นที่เกษตร
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แนวโน้มปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้การเกษตรกรรมหันเหไปหากลุ่มลูกค้าเฉพาะมากขึ้น
ลูกค้ากลุ่มนี้มีทัศนคติที่แน่วแน่และพัฒนาความต้องการของตนเองไปอย่างรวดเร็ว
ต้องการสินค้าที่พิเศษและผ่านการผลิตที่พิถีพิถัน  แต่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง
ถ้าจับกลุ่มนี้ได้คู่แข่งก็จะมีน้อย ลูกค้ากลุ่มนี้อาจแยกประเภทได้ดังนี้

กลุ่มที่บริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่ไร้สารพิษ คือ การปลูกต้องไม่ใช้
ปุย๋และยาฆา่แมลงเลย การเลีย้งสตัวต์อ้งไมใ่ชฮ้อรโ์มนและยาปฏชิวีนะเลย

กลุ่มที่ต้องการบริโภคของสดที่ขายตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง กลุ่มนี้อาจไม่ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการเพาะปลูก
เพียงแต่ต้องการของที่มีคุณภาพมากๆ

กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นกลุ่มเล็กแต่สร้างธุรกิจต่อเนื่อง
ได้มาก

กลุ่มที่คำนึงถึงความยั่งยืนของการเกษตรในท้องถิ่น จะสนับสนุนสินค้า
ในท้องถิ่นเป็นหลัก

กลุ่มที่ตระหนักในปัญหาของโลกาภิวัตน์ จะหลีกเลี่ยงผลิตผล GMO ใช้
ผลิตผลที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์

การใช้พลังงานทางเลือกจากพืชเศรษฐกิจ เช่น ไบโอดีเซล แก็สโซฮอล
ซึง่เปน็ผลผลติจากพชื เชน่ ออ้ย ปาลม์ สบูด่ำ

3.2) เขตอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  พื้นที่ป่าทางธรรมชาติที่ลด
จำนวนลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการพื้นที่เมืองและพื้นที่
เกษตรกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ  พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีถูกรุกรานทำให้ต้องหาพื้นที่
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นโดยการแผ้วถางพื้นที่ป่าบริสุทธิ์

ในการอนุร ักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั ่งย ืนจำเป็นต้องยกระดับ
วัตถุประสงค์จากการรับรู้ข้อมูลเรื่องความสำคัญของป่าทางธรรมชาติไปสู่การสร้าง
ทัศนคติให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืช รวมไปถึงบรรยากาศและ
ความงดงามของธรรมชาติ ซึ ่งจะนำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมมาปกป้อง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างจริงจัง

โดยทั่วไปการเก็บรวบรวมข้อมูลทางชีวะวิทยาของระบบนิเวศน์ เช่น ชนิดและจำนวน
ของพชืและสตัว ์และ ความสมัพันธ์ของพชืและสตัวใ์นการรกัษาสมดลุยท์างธรรมชาติ
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ก็มักจะเพียงพอในเชิงปริมาณต่อการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการ
ปกป้องคุ้มครองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่เมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพแล้ว
การที่จะทำให้สังคมรักและหวงแหนธรรมชาติจำเป็นต้องพึ่งบรรยากาศและความ
งดงามของธรรมชาตินอกเหนือไปจากความตระหนักในเชิงปริมาณ ยกตัวอย่าง
บรรยากาศของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปรากฎเป็นภาพถ่ายของน้ำตกเหวสุวัต
หรือน้ำตกเหวนรก คงไม่มีใครยอมให้บรรยากาศของน้ำตกทั้งสองแห่งถูกทำลาย
โดยการก่อสร้างศาลาพักใจคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคากระเบื้องเคลือบสีส้มหรือ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นลีลาวดีเรียงตามทางเดินและปรับพื้นที ่ทำ
สนามหญ้ารอบๆ น้ำตก

การสร้างความตระหนักในเชิงคุณภาพกระทำได้โดยผ่านกระบวนการบันทึกความ
ประทับใจครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งจากคำบอกเล่า จากภาพถ่ายและจากประสพการณ์จริง
เหมือนรูปถ่ายของอุทยานต่างๆ เช่น ภูกระดึง หรือ หาดมาหยา ที่กลายเป็น
สัญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ ไปแล้ว  เพียงแต่เราต้องสร้างความประทับใจให้เกิดกับ
ทุกพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์  ไม่ว่าจะเป็นคลองทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ หรือ
คลองในจังหวัดสมุทรสงคราม ไปจนถึงที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในเขตภาคกลาง

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติขึ้นอยู่กับการใช้พื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ  กล่าวคือ
ภายในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ยงัอาจแบง่การใชง้านออกไดเ้ปน็ 4 ประเภท คอื  1) พืน้ทีส่ำหรบั
รองรับกิจกรรมเป็นพื้นที่ที่ยอมให้มี อาคารและสิ่งก่อสร้างได้ เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้พื้นที่อนุรักษ์ (Activity Zone)  2) พื้นที่ที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ด้วยยานพาหนะ
ตดิเครือ่งยนตอ์าจมถีนนแตไ่ม่มีอาคารถาวร (Motorized Zone)  3) พืน้ทีท่ี่อนญุาต
ให้เข้าถึงได้แต่ต้องไม่ใช้พาหนะ จะไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างของมนุษย์เลย (Non-
motorized Zone)  และ  4) พื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้มนุษย์เข้าถึง จะไม่มีร่องรอยของ
มนุษย์เลย (Wilderness)  การแบ่งพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนถ่ายจากการ
ใช้งานประเภทหนึ่งไปสู่การใช้งานอีกประเภทหนึ่ง  มิฉะนั้นจะไม่สามารถควบคุม
การใช้งานของพื้นที่ได้เลย ด้วยเหตุนี้พื้นที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจึง
มักมีขนาดใหญ่เพราะขนาดเท่านั้นที่เอื้ออำนวยให้เกิดการใช้งานประเภทที่ 4) พื้นที่
ที่ไม่อนุญาตให้มนุษย์เข้าถึง

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้กับเขตเมืองอาจจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก
ประกอบไปดว้ยพชืและสตัวท่ี์ส่วนมากอยูร่่วมกับมนษุย์ได้ แตเ่ม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติสามารถรักษาพฤติกรรมทางธรรมชาติไว้ได้  (กล่าวคือไม่มีพื ้นที่
ประเภทที่ 4 ในย่อหน้าข้างต้น) เกณฑ์ที ่ใช้ในการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์บริเวณ
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รอบเขตเมอืงตอ้งอาศยัขอ้มลูทางชวีะวทิยาของระบบนเิวศนใ์นเชงิปรมิาณเปน็ตวั ชีน้ำ
พื้นที่อนุรักษ์จะเป็นตัวแทนของระบบนิเวศน์ในบริเวณนั้นๆ  อันจะประกอบด้วย
พชืและสตัวพ์ืน้ถ่ินทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้ ในบางกรณอีาจตอ้งรวมพชืและสตัวห์ายาก
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ด้วย  พื้นที่อนุรักษ์อย่างน้อยน่าจะมีขนาดเพียงพอต่อการดำรงค์
สายพนัธ์ุของพืชและสตัว์ท่ีหายาก  หรือใหญพ่อท่ีจะรกัษาบรรยากาศทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
พื้นถิ่นบริเวณนั้นๆ

นอกเหนือจากการใช้เกณฑ์ในเชิงปริมาณเป็นตัวชี้นำแล้ว ยังอาจเสริมด้วยเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพ เช่น ถ้าพื ้นที ่นั ้นเป็นแหล่งผสมพันธุ ์หรือสถานที่วางไข่ของสัตว์
ก็สมควรได้รับการปกป้อง หรือ ถ้าหากภูมิประเทศบริเวณนั้นมีลักษณะพิเศษ เด่น
เป็นเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ก็สมควรได้รับการอนุรักษ์

บทสรุป

เราอาจสรปุรูปแบบการขยายตวัของเมืองจากมมุมองของการอนรัุกษ์พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ว่า การขยายตัวของเมืองสมควรที่จะเคารพพื้นที่
เกษตรกรรมที่เป็นที่มาของอาหารและยา เชื้อเพลิง เส้นใย วัสดุก่อสร้าง เมล็ดพันธุ์
และต้นกล้า ดอกและกิ่งประดับ และเคารพสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ช่วยรักษา
สมดุลย์ ลดสภาวะโลกร้อน และ ปรับสภาพจิตในของเราให้อ่อนโยน  เขตขยายตัว
ของเมือง (Urban Growth Boundary) จึงถูกควบคุมจากภายนอกด้วยใจที่ต้องการ
รักษาเขตอนุรักษ์สำหรับเกษตรกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Agricultural
and Natural Resource Lands) และควรได้รับแรงกระตุ้นภายในจากความต้องการ
ที่จะขยายเขตให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Utility Service Areas)
โดยมเีขตขยายตวัของเมอืง (Urban Growth Boundary) เปน็เขตแดน (แบบหลวมๆ)
ระหว่างพลังทั ้งสอง ถ้าการขยายตัวของเมืองได้รับการชี้นำดังที ่กล่าวมาก็น่าจะ
วางใจได้ว่าการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางจะลดน้อยลงจนอยู่ในเกณฑ์ที ่ควบคุมได้
นั่นหมายถึงเมืองที่มีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อย มีสมดุลย์ของพื้นที่ใช้งานกับ
พื้นที่โล่ง และเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



38

การขยายตวัอย่างมีคุณภาพ
ของเมืองในประเทศไทย
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