
 

กําหนดการประชุม 
 

การประชุมรบัฟังความคดิเห็นรอบท่ี 2 
โครงการวางผังเมืองพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชน 

ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยลุ่มน้ําปิงตอนล่าง 
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องเวียงวัง ช้ัน 1 โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 กล่าวรายงานการประชุม 
 โดย ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 กล่าวเปิดการประชุม 
 โดย ผู้ว่าราชการจงัหวัดตาก  

09.30 – 10.30 น. การนําเสนอโครงการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปิงตอนล่างและ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่” 

10.30 – 12.00 น. การอภิปรายระดมความคิดเห็น  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย 
 กลุ่มที่ 1 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่เมืองหนองบัวใต้ จงัหวดัตาก 
 นําเสนอและดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.พนิต  ภู่จินดา 
 ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญการวางผังภาคและเมือง 
 ณ ห้องประชุมเวียงวงั ชั้น 1 

 กลุ่มที่ 2 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่เมืองอ่างทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
 นําเสนอและดําเนินรายการโดย นายไชยยัน  ศรสีม 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการทรัพยากรนํ้า 
 ณ ห้องประชุมเชียงทอง ชั้น 1 

14.45 – 15.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็น และปิดการประชุม 
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การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบท่ี 2 
โครงการวางผงัเมืองพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่เพือ่ลดความแออัดของชุมชนในพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยลุ่มน้ําปิงตอนลา่ง 

 

 

 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบที่ 2 โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของ
ชุมชนในพื้นที่เส่ียงภัยลุ่มน้ําปิงตอนล่าง มีวัตถุประสงค์สําคัญในการจัดประชุมเพื่อนําเสนอและระดมความคิดเห็น 
ผลการจัดทําร่างแผนผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เส่ียงภัยลุ่มน้ําปิงตอนล่าง อัน
ประกอบด้วย แผนผังแสดงการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผัง
แสดงกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนผังระบบชุมชน และแผนผังแสดงที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่
เมืองเศรษฐกิจใหม่รอบนอกของพ้ืนที่เศรษฐกิจอําเภอเมืองตาก และอําเภอเมืองกําแพงเพชร โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนของทุกภาคส่วนของจังหวัดและพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ผลจากการร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียน
ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม จะนําไปใช้พิจารณาประกอบในการปรับปรุงร่างแผนผังเมืองพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ฯ ต่อไป 
 
ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 รัฐบาลได้ให้ความสําคัญโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยให้
ดําเนินการภายใต้หลักการระบบเตรียมการ การป้องกันอย่างยั่งยืน การช่วยเหลือ และการฟื้นฟูเยียวยา (2P2R) 
เพื่อให้บูรณาการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ในการสนับสนุนพันธกิจบริหารจัดการ
สถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวทางบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน 
วางผังนโยบาย โครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัย 25 ลุ่มน้ําหลัก เพื่อเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทําและใช้บังคับผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ให้อํานาจกลไกของกระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินแหล่งตั้งถิ่นฐาน แหล่งประกอบการ รวมทั้งแนวการปรับปรุงระบบการคมนาคมและขนส่ง ระบบกิจการ
สาธารณูปโภค และอื่นๆ ให้สอดคล้องรับกับภาพอนาคตของการตั้งถิ่นฐานบรรเทาอุทกภัย ส่งเสริมให้องค์ปกครองท้องถิ่น
สามารถใช้บังคับผังเมือง การควบคุมอาคารเพื่อบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยและน้ําท่วมขัง อย่างไรก็ตามการดําเนินการ
ให้สัมฤทธ์ิผลได้นั้นจําเป็นต้องมีการจัดทําผังเมืองระดับนโยบายหรือผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําและผังเมือง
ระดับท้องถิ่นให้กลไกทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย มีเครื่องมือปฏิบัติพันธกิจการบริหารจัดการพื้นที่ทุกระดับ 
ให้สอดรับกันอย่างเป็นระบบ ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทําแผนผังเมืองเพื่อจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยเร่งรัดจัดทําผังเมืองทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือในการบรรเทาอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ําที่เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจและเมืองสําคัญ เพื่อให้มีผังนโยบายลุ่มน้ําเป็นกรอบในการวางผังเพื่อที่เศรษฐกิจใหม่และโครงการบรรเทา
อุทกภัยลุ่มน้ําปิงตอนล่าง  



-2- 

 ในการวางผังพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เส่ียงภัยลุ่มน้ําปิงตอนล่าง มีเป้าหมาย
พื้นที่วางผังในบริเวณพื้นที่รอบนอกของพ้ืนที่เศรษฐกิจอําเภอเมืองตาก และอําเภอเมืองกําแพงเพชร ซึ่งกําหนดตาม 
ผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ํา 

 ผลผลิตของงานด้านมาตรการผังเมือง เป็นเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชนท์ีด่นิใหม้คีวาม
เป็นระเบียบ และจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนการบรรเทาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดรับกันอย่างเป็นระบบ หน่วยงานระดับนโยบายจําเป็นต้องมีแผนผังของกระทรวงมหาดไทย มีผังนโยบายลุ่มน้ํา
เป็นเครื่องมือในการอํานวยการสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 (1) เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการวางผังเมือง และพัฒนาพื้นที่รองรับ 
การตั้งถิ่นฐาน และกระจายแหล่งประกอบการค้าบริหาร และแหล่งจ้างงานในบริเวณที่เหมาะสม รวมทั้งลดความ
แออัดของชุมชนในเขตพื้นที่น้ําท่วม 

 (2) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการปรับปรุงและใช้บังคับผังเมืองรวม 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมอาคาร และการป้องกันการถมดินกีดขวางทางนํ้า 

 (3) เพื่อจัดทําผังโครงการบรรเทาอุทกภัย และผังโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองและชุมชนของ 
ลุ่มน้ําปิงตอนล่าง 

 (4) เพื่อออกแบบเบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเมือง และชุมชน 

3.  พื้นที่โครงการ 

 เป้าหมายของพื้นที่วางผังในบริเวณพื้นที่รอบนอกของพื้นที่เศรษฐกิจอําเภอเมืองตาก และอําเภอเมือง
กําแพงเพชร ซึ่งกําหนดตามผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ํา การวางผังประกอบด้วย 
 - แผนผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ําปิงตอนล่าง 
 - แผนผังเมืองรวมพื้นที่เศรษฐกจิ กําหนดตามผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ํา 
 - แผนผังโครงการบรรเทาอุทกภัย พร้อมรายละเอียดแบบเบื้องต้น โครงสร้างพื้นฐานบรรเทาอุทกภัย 

4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุ่มน้ําปิงตอนล่าง มีแนวทางในการวางผังพัฒนาพื้นที่รองรับการตั้งถิ่นฐาน
เมืองและชุมชน และมีความพร้อมในการใช้บังคับผังเมืองรวม การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมอาคารและแนวทาง 
การใช้บังคับ การกําหนดระดับถมดิน การจัดทําโครงการบรรเทาอุทกภัย และมีเครื่องมือและกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
พันธกิจการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน และการบริหารโครงการบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

 (2) ประชาชนบริเวณลุ่มน้ําปิงตอนล่าง มีทางเลือกในการต้ังถิ่นฐานเหมาะสมกับสภาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ชุมชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินมีระเบียบดียิ่งขึ้น ในด้านเศรษฐกิจ สังคม มาตรฐาน
การดํารงชีพ ประชาชนบรรเทาจากปัญหาอุทกภัย และเข้าถึงแหล่งงานได้สะดวก 
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ส่วนท่ี 2 : นโยบายและทิศทางการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้ําปิงตอนล่าง 
 

1.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สําคัญ ได้แก่  
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของประเทศไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 - ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบิน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มประเทศ
อาเซียน และยังส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องไปถึงการเป็นศูนย์กลางสถานที่การจัดการประชุมต่างๆการแสดงนิทรรศการ 
ศูนย์กระจายสินค้าและการคมนาคม รวมทั้งการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากควบคู่ไปกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 - ด้านการค้า จะมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น รถยนต์  
การท่องเที่ยว การคมนาคม  
 - การค้าชายแดนจะขยายตัวขึ้นมาก เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนพิธีการทางการศุลกากร   
 - ภาคการผลิตจะไม่ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมืออีกต่อไป เนื่องจากแรงงานจะสามารถเคล่ือนย้ายเสรี 
โดยจะมีแรงงานชาวพม่า ลาว กัมพูชา เข้ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นแต่ในมุมกลับกันก็จะเข้ามาแย่งงานคนไทย
บางส่วนด้วยเช่นกัน 
 - อุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว ร้านอาหาร และรถเช่า บริเวณชายแดนจะมีการขยายตัวมากขึ้น 
เน่ืองจากจะมีการสัญจรระหว่างประเทศมากข้ึนและเมืองชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นจุดขนส่ง 
ที่สําคัญ 
 - ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารระดับโลกซ่ึงมีข้อได้เปรียบจากต้นทุนทางความรู้ 
และเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปที่มีประสบการณ์ส่ังสมมายาวนาน ประกอบกับทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเป็น
ศูนย์กลางการส่งออก 
 

2. แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) 
 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม สหภาพพม่า และ
จีนตอนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ 
สนับสนุนการจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ 
ทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 
 (1) แนวพื้นที่พัฒนาตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)  เชื่อมโยงพื้นที่ด้าน
ตะวันออกจากเวียดนาม ผ่านสปป.ลาว บนเส้นทาง R9 ข้ามสะพานแม่น้ําโขงแห่งที่ 2 เข้าสู่ไทย และไปสู่สหภาพพม่า 
มีบทบาทสําคัญในการเป็นทางเปิดไปสู่ท่าเรือสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของลาวรวมทั้ง
เป็นการเปิดโอกาสให้แก่เมืองขนาดกลางหลายเมืองในประเทศ GMS 4 ประเทศ 
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 (2) แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (The North South Economic Corridor - NSEC) 
 ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เส้นทางเชื่อมโยงจีน-พม่า/ลาว-ไทยและจีน-เวียดนาม โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนา 3 ระยะ ระยะที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยง (Transport corridor) ระยะที่ 2 พัฒนาจากTransport 
Corridor ให้เป็นการพัฒนาแนวพื้นที่โลจิสติกส์ (Logistics Corridor) โดยประสานเชื่อมโยงกฎระเบียบเพื่ออํานวย
ความสะดวกการขนส่งคนและสินค้า รวมไปถึงการจัดตั้งส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การจัดตั้งคลังสินค้าสถานี
ขนส่ง และสถานีรถบรรทุก การบริหารจัดการการขนส่งและการประกันภัย ระยะที่ 3 การพัฒนาจาก Logistics 
Corridor เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) โดยมีการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีกิจกรรม
เศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสร้างงานลดความยากจนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 
 (3) แนวพื้นที่พัฒนาตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)  เป็นการพัฒนาแนวเส้นทาง
เชื่อมโยงระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เพื่อขยายประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาจากเส้นทางดังกล่าว 
 

 
ที่มา : ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB), 2012 

แนวพื้นทีพ่ัฒนาเศรษฐกิจตามแผนงานพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
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3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 กรอบแนวคิดการพัฒนายังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานําทางในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน และได้กําหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม  

 (1) ทิศทางการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
  ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการ
เกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และอ้อยโรงงานและไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวการพัฒนา East-West Economic Corridor 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตร 
และการท่องเที่ยว โดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนการใช้โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเช่ือมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม NSEC และ 
EWEC และประตูเชื่อมโยงชายแดนเมียนม่าร์ และสปป.ลาว โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้ 
  - สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
  - พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการ เช่ือมโยงภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน 
  - สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด  
  - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

 (2) ทิศทางการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
  ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี มีบทบาทในการเป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตรที่สําคัญของภาค ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง มีตลาดกลางค้าข้าวที่มีความสําคัญ เป็นฐานที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลการเกษตรขนาดใหญ่ อาทิ โรงสีข้าว โรงงานน้ําตาล และโรงงานแปรรูปมัน
สําปะหลัง มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่สามารถเช่ือมต่อระหว่างภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กรุงเทพมหานคร เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือใต้ (NSEC) มีเส้นทางรถไฟและแม่น้ําที่สามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้า และรองรับการขยายตัวของการลงทุนขนาดใหญ่ นอกจากนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและโดด
เด่น ทั้งแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตเดิม โดยการใช้ฐานความรู้และเทคโนโลยี ใช้โอกาสด้านการตลาดสินค้าการเกษตรและแปรรูป
เพื่อการส่งออกต่างประเทศ พร้อมกับการใช้ศักยภาพของพื้นที่ด้านที่ตั้งที่สามารถเช่ือมโยงระหว่างภาค การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพยากรนํ้า และการขนส่ง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้จุดแข็งของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร บึงบอระเพ็ด วิถีชีวิตชาวเรือนแพบนลําน้ําน่าน เจ้าพระยาและ 
สะแกกรัง  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้ 
  - ขยายฐานเศรษฐกิจของกลุ่มให้หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลเกษตร พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจเดิมสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาระบบ Logistic  
  - แก้ไขปัญหานํ้าทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาลุ่มน้ําหลักของประเทศ  
  - เพิ่มรายได้จากการพัฒนาและสร้างสินค้าการท่องเที่ยว  
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ และภาค 
 (1) ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  แนวทางการพัฒนากลุ่มเมืองและบทบาทหน้าที่ตามศักยภาพของจังหวัดในพื้นที่ศึกษา 
  1) กลุ่มเมืองพิษณุโลก-ตาก-พิจิตร-กําแพงเพชร-สุโขทัย-เพชรบูรณ์-อุตรดิตถ์ 
   - ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ โดยมีพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่บนแนวแกนการพัฒนา 
ซึ่งเป็นจุดตัดของเส้นทางสาย North-South Economics Corridor และ East-West Economics Corridor จึงมีบทบาท
เป็นศูนย์ลางของส่ีแยกอินโดจีนและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ 
   - ส่งเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง ICT และ R&D ด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
   - ส่งเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนา (R&D) 
   - ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลก 
รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการค้าชายแดน 
  2) แม่สอด - เมืองชายแดนเช่ือมโยงการค้ากับต่างประเทศ ทําหน้าที่เป็นประตูการค้าส่งออกสินค้า 
จากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
ในแนวแกนพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
  3) Indo-China Interection- เป็นกลุ่ม (Cluster) เช่ือมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
กําหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นส่ีแยกทางการท่องเที่ยวอินโดจีน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังสหภาพพม่า สปป.
ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
   - จังหวัดพิษณุโลก  เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการคมนาคมทางอากาศ เช่ือมโยงการท่องเที่ยวแหล่ง
มรดกโลกในประเทศไทยกับ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
   - กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กําหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และกิจกรรมมนุษย์ 
   - กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร อยู่ในอิทธิพลของแหล่งท่องเที่ยวมรดก
โลก จังหวัดกําแพงเพชร (อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร) กําหนดให้กลุ่มจังหวัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ศึกษาและอนุรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงทางถนนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ 
 

 (2) ผังภาคเหนือ พ.ศ.2600 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  บทบาทการพัฒนาพื้นที่ตามผังนโยบายการพัฒนาภาคเหนือ 
  - พื้นที่เศรษฐกิจหลัก: พัฒนาจังหวัดตาก (แม่สอด)-พิษณุโลก เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ให้เป็นประตูการค้า แรงงาน และวัตถุดิบ แหล่งอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากสหภาพพม่าเป็นศูนย์กลาง 
การคมนาคมขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า 
  - พื้นที่เศรษฐกิจหลักรอง   
   1. พัฒนาจังหวัดสุโขทัย-กําแพงเพชร-นครสวรรค์-อุทัยธานี เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจด้านแหล่งผลิต
ทางเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่จังหวัดตาก 
   2. แนวแกนเส้นทางสุโขทัย-กําแพงเพชร เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 
  - เขตส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดน: จังหวัดตาก ส่งเสริมเมืองแม่สอดเป็นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม เขตการผลิตร่วมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน  
มีการค้าและท่องเที่ยว 
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ส่วนท่ี 3 : เมืองเศรษฐกิจใหม่ลุ่มน้ําปิงตอนล่าง 
 
1. แนวคิดในการวางและปรับปรุงผังนโยบายลุ่มน้ําปิงตอนล่าง 
 

 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของลุ่มน้ําปิงตอนล่างมีเมืองหลักอยู่ 2 เมือง ได้แก่เมืองตากและเมืองกําแพงเพชร 
โดยมีแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้เชื่อมระหว่างสองเมืองหลักนี้เข้าด้วยกัน ต่อเนื่องไปยังศูนย์กลางหลักที่มีลําดับ
ศักย์สูงกว่านอกพ้ืนที่ได้แก่ ทางเหนือไปยังเมืองลําปาง เชียงใหม่-ลําพูน และทางใต้ไปยังเมืองนครสวรรค์ สําหรับแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ก็สามารถเช่ือมโยง 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน 
ตั้งแต่เมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม โดยมีเมืองตากทําหน้าที่ส่ีแยกอินโดจีน และด่านการค้าชายแดนแม่สอด
เป็นด่านชายแดนสําคัญระหว่างไทยกับเมียนมาร์ มีปริมาณและมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเป็นจํานวนมากมาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นช่องทางส่งสินค้าทางอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคของประเทศไทยออกไปยังเมืองหลักต่างๆ  
 อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ําปิงเป็นต้นน้ําลําธารของประเทศ จึงมีเทือกเขาสูงทอดตัวตามแนว
เหนือ-ใต้ มีพื้นที่ราบที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ จํานวนมาก พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเมือง
จึงมีจํากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเขตเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการความม่ันคงในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัติเหล่านั้น  
 ด้วยความต้องการดังกล่าว จึงปรับปรุงผังนโยบายลุ่มน้ําปิงตอนล่างด้วยการเพ่ิมและปรับบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมให้กับเมืองต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม วางผังให้
สอดคล้องกับลักษณะเชิงพื้นที่ของลุ่มน้ําที่มีแกนหลักวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ และแกนรองตามแนวตะวันออก
ตะวันตก จึงได้กําหนดเมืองหลักไว้ที่ตอนปลายของแกนเหนือ-ใต้ ที่เมืองตากและหนองบัวใต้ (ด้านเหนือ) และเมือง
กําแพงเพชรและเมืองอ่างทอง (ด้านใต้) เมืองลําดับศักย์ที่ 2 จํานวน 2 เมืองวางตัวอยู่ตามจุดที่มีความสําคัญของแนว
ของแกนดังกล่าว ได้แก่ เมืองวังเจ้า (ตรงกลางระหว่างเมืองตากและเมืองกําแพงเพชร) เมืองคลองขลุง (ด้านใต้สุดตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้) และกําหนดให้มีเมืองหลักที่มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
 

 (1) เมืองลําดับศักย์ที่ 1 จํานวน 2 เมือง ได้แก่ เมืองตากและเมืองหนองบัวใต้  เมืองกําแพงเพชรและ
เมืองอ่างทอง หน้าที่ของเมืองลําดับศักย์ที่ 1 คือการเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน
การธนาคาร การศึกษา และเศรษฐกิจหลักให้กับเมืองอื่น ๆ ในลุ่มน้ําปิงตอนล่าง นอกจากนี้ยังต้องทําหน้าที่การเป็น
ประตูเชื่อมโยงกับเมืองอื่น ๆ นอกเขตลุ่มน้ําอีกด้วย โดยแต่ละเมืองมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
  - เมืองตากและเมืองหนองบัวใต้ เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับเมืองสําคัญนอกลุ่มน้ํา
สูงที่สุด ตั้งอยู่บริเวณส่ีแยกอินโดจีนที่เป็นจุดตัดระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก ทําหน้าที่
เป็นศูนย์กลางการค้าการบริการ การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษาและการสาธารณสุขของลุ่มน้ําปิงตอนล่าง โดย
แยกบทบาทหน้าที่ของการเป็นศูนย์กลางการรวบรวม กระจายสินค้า และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบออกมาอยู่ที่
เมืองบริวารคือเมืองหนองบัวใต้ เนื่องจากอยู่ในตําแหน่งที่มีความได้เปรียบ สามารถเข้าถึงได้จากระเบียงเศรษฐกิจทั้ง
สองแนวและมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ํา 
  - เมืองกําแพงเพชรและเมืองอ่างทอง มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกและศูนย์กลางสินค้าเกษตร และมีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานระดับจังหวัด และเป็นทางแยกระหว่างนครสวรรค์ พิจิตร และสุโขทัย มี
พื้นที่ให้บริการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการผลิตสูง โดยแยกกิจกรรมเฉพาะที่เป็นเขต
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เศรษฐกิจใหม่ออกมาอยู่ที่เมืองอ่างทองในฐานะเมืองบริวารของเมืองกําแพงเพชร ทําหน้าที่จึงควรได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมถึงตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อ
เป็นแหล่งกลางของความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างมาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 

 (2) เมืองลําดับศักย์ที่ 2 จํานวน 2 เมือง ได้แก่ เมืองคลองขลุง เมืองวังเจ้า ลุ่มน้ําปิงตอนล่างที่มี
บทบาทหน้าที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจทั้งสองแนว เมืองลําดับสองในลุ่มน้ําจึงเป็น
เมืองที่มีบทบาทหน้าที่พิเศษ แบ่งเบาภารกิจบางประเภทออกจากเมืองลําดับศักย์ที่ 1 ทําหน้าที่เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สําหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเมืองลําดับศักย์ที่ 2 แต่
ละเมืองมีบทบาทดังนี้ 
  - เมืองคลองขลุง เป็นเมืองที่บริเวณทางแยกระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข1 ถนนพหลโยธิน) กับโครงการทางหลวงสายใหม่ที่จะเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้โดยไม่
ผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นเส้นทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในขนส่งสินค้าระหว่างภาคและประเทศ
เพิ่มขึ้นมาก ด้วยความได้เปรียบเชิงพื้นที่ดังกล่าว จึงควรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
รวบรวมและกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค  
  - เมืองวังเจ้า เป็นเมืองที่ตั้งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และอยู่ระหว่างเมืองลําดับศักย์ที่ 1 สอง
แห่ง คือเมืองตากและเมืองกําแพงเพชร อยู่บนทางแยกที่เป็นทางคู่ขนานตามแนวเหนือ-ใต้สองฝ่ังแม่น้ําปิง คือทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และ 104 จึงสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ธาตุ
อยู่เป็นจํานวนมาก และในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหมืองแร่ ซึ่งอาจนํามาสู่ปัญหา
เรื่องส่ิงแวดล้อมต่อไปในอนาคต จึงควรได้รับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม
ที่ใช้วัตถุดิบในลุ่มน้ํา และมีการควบคุมดูแลอย่างถูกหลักการด้านส่ิงแวดล้อม  
 

 (3) เมืองลําดับศักย์ที่ 3  ได้แก่ พื้นที่เมืองของแต่ละอําเภอในลุ่มนํ้าปิงตอนล่าง  เ ป็นพื้นที่ เมืองของ
อําเภอแต่ละอําเภอ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับอําเภอ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็นสําหรับ
ประชากรในเขตอําเภอน้ันๆ มีความสามารถในการให้บริการและเชื่อมโยงกับอําเภอเมืองของจังหวัดตนเองได้อย่าง
สะดวก มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม 
 

 (4) เมืองลําดับศักย์ที่ 4 ได้แก่ พื้นที่เทศบาลตําบลในลุ่มนํ้าปิงตอนล่าง เป็นพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนชนบท
ในพื้นที่ของแต่ละตําบล ประกอบด้วยหน่วยงานราชการระดับตําบล สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็นสําหรับ
ประชากรในตําบลน้ัน ๆ มีความสามารถในการให้บริการและเช่ือมโยงกับศูนย์กลางระดับอําเภอที่ตําบลน้ันๆ สังกัดอยู่
ได้อย่างสะดวก มีการพึ่งพากันและกันอยา่งเหมาะสม 
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2. การคัดเลือกพื้นที่เมืองเศรษฐกิจใหม่ 
 

 ด้วยกระแสการพัฒนาแบบกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของลุ่มน้ําปิงตอนล่าง
เป็นอย่างมาก มีแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรมใหม่เข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเกี่ยวกับการรวบรวม 
กระจายสินค้าและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพราะลุ่มน้ําปิงตอนล่างเป็นจุดตัดระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
และตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางสายอาเซียนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด นอกจากน้ียังมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรช้ันดีในด้านการค้นคว้าและวิจัยรวมถึงตลาดกลางสินค้าเกษตร เนื่องจากลุ่มน้ําปิง
ตอนล่างเป็นศูนย์กลางของพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการผลิตสูงทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ําเองและพื้นที่
ข้างเคียง เช่น จังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร และสุโขทัย จึงมีความได้เปรียบในการจัดตั้งศูนย์กลางการค้นคว้าและ
วิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อรับประกันคุณภาพ ปริมาณ และกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และมีตลาดกลางสินค้าเกษตรเพื่อเป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าไปสู่ภาคกลางหรือลงสู่
ภาคใต้โดยตรงผ่านทางหลวงสายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนําโอกาสในการพัฒนาดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
แก้ปัญหาความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากอุทกภัยที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เป็นประจําในลุ่มน้ําอีกด้วย 
 

 เกณฑ์การคัดเลือกเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ลุม่นํ้าปิงตอนล่าง 
 แนวคิดการจัดตั้งพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในลุ่มน้ําปิงตอนล่างมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใน พ.ศ.2558 เนื่องจากลุ่มน้ําปิงตอนล่างเป็นบริเวณที่มีความสําคัญด้านการขนส่งและพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่
สําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดตัดระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ที่
เมืองตาก มีโครงการทางพิเศษ ฉ1 (กําแพงเพชร-ราชบุรี) ที่จะเช่ือมโยงภาคเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทยได้โดยตรง 
ไม่ต้องผ่านพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นสูงบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ทําให้การส่งสินค้าระหว่างจีน 
เมียนมาร์ และสปป.ลาว ผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งภาคเหนือตอนล่างก็เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรช้ันดีของภูมิภาค ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย และพิษณุโลก ส่งผลให้มี
โอกาสเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจประเภทการขนส่งสินค้าแบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้ํา ได้แก่ บริเวณส่ีแยกอินโดจีนที่เมืองหนองบัวใต้ จังหวัดตาก 
และศูนย์ค้นคว้าวิจัยด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และตลาดกลางสินค้าเกษตรที่เมืองอ่างทอง จังหวัด
กําแพงเพชร ส่งผลให้เกิดความต้องการเชิงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง
พื้นที่เมืองในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความต้องการเชิงพื้นที่ของกิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 อีกทั้งพื้นที่ลุ่มน้ําปิงตอนล่างเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ 
จึงมีพื้นที่ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีความเส่ียงต่อ
การเกิดอุทกภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ําและต่อเนื่องไปยังลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่เป็นแหล่งเพาะปลูก 
เศรษฐกิจ และการตั้งถิ่นฐานของประชาชนเป็นจํานวนมาก  
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 ข้อจํากัดดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่เมืองเดิมไม่สามารถขยายตัวเพื่อรองรับการพัฒนารูปแบบใหม่ได้อย่าง
ปลอดภัยต่อภัยธรรมชาติ จึงต้องมีการเลือกที่ตั้ง และวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการพัฒนารูปแบบ
ใหม่ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ดังนี้ 

 เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการพัฒนาตามกฎหมาย ไม่เป็นพื้นที่ห้ามหรือมีข้อจํากัดในการพัฒนาตาม
กฎหมาย เช่น พื้นที่ตาม พรบ.ป่าไม้ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
ไม่ได้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาแบบเมือง  

 สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม โดยมีความ
เส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ําหรือไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากพื้นที่พัฒนาใหม่จะต้องมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถให้บริการตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ได้ตลอดเวลา แม้ใน
ยามที่พื้นที่ข้างเคียงเกิดภัยธรรมชาติ 

 มีความสะดวกในการพัฒนาให้เป็นระบบเมืองเดียวกับเมืองสําคัญในปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่บริการของ
เมืองหลัก หรือ ไม่อยู่ห่างจากศูนย์กลางหลักเกินกว่า 30 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงทาง
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นระบบเมืองเดียวกันได้อย่างสะดวก เกิดการ
ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) และมีความประหยัดจากการกระจุกตัว (Agglomeration 
Economy) ทําให้มีความเป็นเมืองศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์แบบ 

 มีความพร้อมในการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยควรอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจใหม่มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม จึงต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับผิดชอบในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน โดยยังไม่ได้รับการวางผังเมืองรวม เนื่องจาก
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ไปแล้วเป็นจํานวนมาก พื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่จึงควรเป็นพื้นที่พัฒนาใหม่ที่ยังไม่มีการวางผังพัฒนาไว้
แล้ว ไม่เป็นการทําหน้าที่ซ้อนทับกัน 

 มีความเหมาะสมเชิงพื้นที่ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทที่ต้องการพัฒนา มีความพร้อมในทําเล
ที่ตั้งที่จะตอบสนองความต้องการของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เมืองเศรษฐกิจใหม่รอบนอกพื้นที่เศรษฐกิจอําเภอเมืองตาก 
 

 เมืองตากเป็นส่ีแยกอินโดจีนที่เป็นจุดตัดระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก จึงมี
ศักยภาพในการเป็นศูนย์รวบรวม กระจายสินค้า และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ครบวงจร มีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ครบถ้วน ตั้งแต่ศูนย์กลางการขนส่งและเปล่ียนถ่ายสินค้า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า สํานักงานด้านการ
ขนส่ง พาณิชยกรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไปจนถึงที่อยู่อาศัยของแรงงานและประชากรกลุ่มใหม่เพื่อ
รองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ ในลักษณะเมืองบริวารที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะของเมืองตาก เพื่อให้เกิดเป็นระบบเมืองที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง และสามารถเชื่อมโยงกับเมืองสําคัญอื่นๆ ในระดับจังหวัด
และระดับภาคได้อย่างสะดวก 
 

 
 

เมืองเศรษฐกิจใหม่รอบนอกพืน้ที่เศรษฐกิจอาํเภอเมืองตาก 
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 เมืองหนองบัวใต้ จังหวัดตาก เป็นตําบลในเขตอําเภอเมืองตาก มีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลาง
การรวบรวม กระจายสินค้า และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เนื่องจากอยู่บนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจุดตัด
ระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ที่สามารถรองรับสินค้าจากภาคกลางและภาคใต้ของ
ประเทศไทย มารวบรวม เปล่ียนบรรจุภัณฑ์ ปรับขนาดและปริมาณให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ก่อนที่จะ
กระจายออกไปทั้งด้านเหนือไปยังลุ่มน้ําปิงตอนบนถึงจีนตอนใต้ และด้านตะวันตกออกไปยังด่านแม่สอดและเมียนมาร์ 
อีกทั้งเมืองหนองบัวใต้ยังอยู่นอกเขตเมืองตากในระยะเพียง 5 กิโลเมตร จึงสามารถทําหน้าที่เมืองบริวารท่ีมีบทบาท
หน้าที่เฉพาะให้กับเมืองตากได้อย่างสะดวก และอยู่ห่างจากแม่น้ําปิงโดยมีถนนพหลโยธินเป็นคันกั้นน้ํา จึงมีความ
ปลอดภัยจากอุทกภัยในระดับที่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ได้ 
 บทบาทการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจใหม่หนองบัวใต้ไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวม กระจายสินค้าและการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในลักษณะเขตเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความต้องการของ
องค์ประกอบและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 4 ประเภท ได้แก่ ย่าน
พาณิชยกรรม (สํานักงานการขนส่งและพาณิชยกรรมเมือง) ย่านสถานีขนส่งสินค้า (Container Yard และ Inland 
Container Depot) ย่านอุตสาหกรรมคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และย่านชุมชนเมือง โดยมีความต้องการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละประเภท ดังนี้ 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ขนาดพ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 1,000 5.05 
ย่านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า 600 3.03 
นิคมอุตสาหกรรมท่ัวไป 3,000 15.15 
เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) 1,000 5.05 
พาณิชยกรรม 400 2.02 
ชุมชนเมือง 3,000 15.15 
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 1,000 5.05 
สถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการขนส่ง 200 1.01 
เกษตรกรรม 2,945 14.87 
แหล่งน้ํา 310 1.57 
ป่าไม้ 4,375 22.10 
ถนน  1,980 10.00 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  990 5.00 

รวม 19,800 100 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ของบริษัทท่ีปรึกษา 
 
  



-14- 

 แนวคิดในการพัฒนาเมืองหนองบัวใต้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของลุ่มน้ําปิงตอนล่าง ใช้หลักการอุทยานนคร 
(Garden City) โดย Ebenezer Howard ที่กําหนดเมืองศูนย์กลางและเมืองบริวารท่ีมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้าน โดยมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเชี่ยวชาญของตนเอง และกิจกรรมเหล่านั้นไม่สามารถต้ังอยู่ในเมืองศูนย์กลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากมีข้อจํากัดเชิงพื้นที่ จึงต้องมาอยู่ในเมืองบริวารในระยะที่สามารถเชื่อมโยงและพึ่งพาเมืองใหญ่
ในฐานะศูนย์รวมทางธุรกิจ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างสะดวก เมืองบริวารจะมีการสร้างสมดุลระหว่าง
แหล่งงานกับที่อยู่อาศัย (Job and Housing Balance) และมีการบริหารจัดการแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาตามทิศทางที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวก 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
“เมืองศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งที่มีประสทิธิภาพสูงและน่าอยู ่

(Efficient and Livable Logistics Town)” 
 

 

 จากเป้าหมายการพัฒนาเมืองหนองบัวใต้ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาศัยความได้เปรียบของการอยู่บนจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งสอง
เส้นทาง และมีสมมติฐานว่าสินค้าที่ส่งผ่านระหว่างกันเป็นสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางโดยตรง ไม่ต้องการเปลี่ยน
ขนาด รูปลักษณ์ หรือรวมกับสินค้าประเภทอ่ืนก่อนส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง พื้นที่หนองบัวใต้จึงมีหน้าที่ในการ
เปล่ียนยานพาหนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนทิศทาง เป็นที่ตั้งของแหล่งเทกองสินค้าในลักษณะ Container Yard และ 
Inland Container Depot ให้ความสําคัญกับศูนย์กลางการขนส่งและเปล่ียนยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการ
เปล่ียนทิศทาง รวบรวมและกระจายสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางทิศทางที่แตกต่างกัน เช่น สินค้าจากประเทศจีนเมื่อ
มาถึงส่ีแยกอินโดจีนจะแยกออกเป็น 3 ทิศทาง ได้แก่ ไปเมียนมาร์ ไปลาวและเวียดนาม และไปภาคกลางของประเทศ
ไทยจนถึงมาเลเซีย จึงต้องมีพื้นที่เพื่อรองรับการกระจายสินค้าโดยไม่เปล่ียนแปลงลักษณะของสินค้าแต่อย่างใด 
 

3.1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 การเปลี่ยนทิศทางดังกล่าวข้างต้นต้องการการวางผังที่ส่งเสริมต่อความต้องการในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่าง
เหมาะสม ได้จัดวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แยกกิจกรรมหลัก 2 ส่วนออกจากกันด้วยทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 105 (ส่วนหน่ึงของเส้นทาง East-West Economic Corridor) โดยจัดวางพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ 
คลังสินค้า และสาธารณูปการขนาดใหญ่ไว้บริเวณด้านใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 และสามารถเข้าถึงด้วย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ส่วนหน่ึงของเส้นทาง North-South Economic Corridor) สามารถตอบสนองความ
ต้องการการขนส่งสินค้าบนเส้นทางหลักจากภาคกลางของประเทศไทยไปยังสหภาพเมียนมาร์ได้อย่างสะดวกใน
ลักษณะเมืองที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนด้านเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เป็นที่ตั้งของชุมชน
เมืองในลักษณะชุมชนน่าอยู่ โดยชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับเมืองตากเพื่อพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานระดับเมืองได้อย่าง
สะดวก และมีแนวคิดในการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 4 ประเภท ดังนี้  
  - ย่านการรวบรวมและกระจายสินค้า มีลักษณะเป็น Container Yard และ Inland Container 
Depot เพื่อรองรับการเปล่ียนทิศทางอย่างสะดวกรวดเร็วที่สุด จึงกําหนดที่ตั้งไว้ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจุดตัด
ระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้กับตะวันออก-ตะวันตก ทําให้ยานพาหนะขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
สามารถรวบรวมและกระจายสินค้าได้โดยไม่ต้องเข้าถนนระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่น  
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  - ย่านอุตสาหกรรม ที่พึ่งพาความได้เปรียบในการเข้าถึงระดับภูมิภาค มีหน้าที่รองรับความ
ต้องการในการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากหลายทิศทาง ซึ่งหนองบัวใต้อยู่ในตําแหน่งที่สามารถรวบรวมวัตถุดิบได้จาก
ทุกทิศทาง จึงเป็นแหล่งผลิตที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ต้องการวัตถุดิบจํานวนมาก
จากหลายๆ ทิศทาง จึงได้จัดวางตําแหน่งไว้ติดกับระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (ถนนพหลโยธิน) ต่อเนื่องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมถลุงแร่สังกะสีของบริษัท ผาแดงอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และมีทางเข้าออกรองระดับท้องถิ่นด้วยทาง
หลวงชนบทตาก 5095 ทางด้านใต้ของพื้นที่อีกด้วย 
  - ย่านพาณิชยกรรม ทําหน้าที่ทั้งรองรับกิจกรรมสํานักงานการขนส่ง และพาณิชยกรรมเมือง
หนองบัวใต้ เป็นแหล่งการค้าการบริการต่างๆ ให้กับประชากรเมืองและหน่วยเศรษฐกิจของเมือง จึงต้องมีที่ตั้งที่เข้าถึง
ได้สะดวกทั้งจากย่านรวบรวมและกระจายสินค้า ย่านอุตสาหกรรม และชุมชนเมือง โดยวางตําแหน่งไว้บริเวณจุดตัด
ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และ 105 เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับเมืองตากได้อย่าง
สะดวก และสามารถเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งระดับภาคได้อีกด้วย 
  - ย่านชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัย มีเป้าหมายให้เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเพื่อรองรับแรงงานและ
ครอบครัวของบุคคลที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมการขนส่งอาจต้องการการทํางานในช่วงเวลากลางคืนหรือ
ทํางานเป็นกะ เพื่อให้ประสิทธิภาพการขนส่งสูงสุด จึงต้องมีย่านที่อยู่อาศัยช้ันดีที่มีความสามารถในการเช่ือมโยงกับ
แหล่งงานได้อย่างสะดวก แยกเส้นทางการขนส่งออกจากการเดินทางของบุคคลเพื่อความปลอดภัย จึงได้จัดตําแหน่ง
ชุมชนและที่อยู่อาศัยไว้ทางด้านเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทางตะวันตกของย่านพาณิชยกรรมและตรง
ข้ามกับย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเพื่อให้แรงงานสามารถเดินทางระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวก  
 

 
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เมืองหนองบัวใต้ จังหวัดตาก 
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3.2 ผังระบบคมนาคมขนส่ง 
 

 การวางผังระบบคมนาคมขนส่งจะให้ความสําคัญกับการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่อยู่บริเวณ
จุดตัดระหว่างถนนพหลโยธินกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ที่จะได้รับการขยายให้เป็นหกช่องจราจร (เขตทาง 
80 เมตร) เฉพาะช่วงในการวางผังเมืองรวม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินสําคัญวางตัวตามแนวตะวันออก-ตะวันตก 
สําหรับเส้นทางสายรองควรได้รับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามแนวเหนือ-ใต้เพื่อกระจายการเข้าถึงเข้าสู่กิจกรรม
สําคัญต่างๆ โดยตัดถนนขนาด 4 ช่องจราจรเพื่อเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงหมายเลข 105 กับทางหลวงชนบทตาก 
5095 เพื่อเป็นทางสัญจรภายในพื้นที่ แยกการสัญจรของบุคคลภายในพื้นที่ออกจากเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นการสร้างการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการสร้างทางเช่ือมระหว่างย่านชุมชนและ 
พาณิชยกรรมทางด้านเหนือกับย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าทางด้านใต้ นอกจากน้ียังมีแนวถนนตามแนว
ตะวันออก-ตะวันตกที่เชื่อมโยงชุมชนกับแหล่งงานต่าง ๆ ทั้งศูนย์คมนาคมขนส่งและย่านอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น
ทางภายในพื้นที่ มีทางข้ามและทางลอดเม่ือถึงจุดตัดกับถนนสายหลัก 
 สําหรับเส้นทางระดับภาค จะมีการวางแนวเส้นทางเล่ียงเมืองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่งบนเส้นทาง East West Economic Corridor แก้ปัญหาคอขวดและความไม่สะดวกใน
การขนส่ง จากเดิมที่ต้องสัญจรผ่านเมืองตากซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง และมีการแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์
ของโครงข่ายภายในพ้ืนที่ (Missing Link) ด้วยการตัดถนนเส้นส้ันๆ เพื่อเชื่อมโยงถนนเส้นเดิมให้มีความสมบูรณ์
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการจราจรมากยิ่งขึ้น 
 

 
ผังระบบคมนาคมขนส่ง เมืองหนองบัวใต้ จังหวัดตาก 
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3.3 ผังกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 

 ระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนที่วางผังมีอยู่อย่างเพียงพอ ทั้งไฟฟ้าที่มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอยู่บนถนน
พหลโยธิน และแหล่งน้ําในอ่างเก็บน้ําคลองห้วยทราย มีสาธารณูปการระดับท้องถิ่นอยู่ที่ชุมชนลานสาง การโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับผังทางเลือกในการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าระดับภูมิภาค จะต้องรักษาแหล่งน้ํา
และพื้นที่ป่าไม้ไว้ให้คงเดิม เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นพื้นที่นันทนาการ และป้องกันภัย
ธรรมชาติ โดยจัดวางเป็นระบบพื้นที่สีเขียวเช่ือมโยงกับชุมชนใหม่ที่อยู่รอบๆ พัฒนาสถาบันการศึกษาโดยขยายขีด
ความสามารถของวิทยาลัยชุมชนตากให้เป็นศูนย์กลางศึกษาด้านการขนส่ง และจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงเพื่อ
รองรับแรงงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
 สําหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพและมีความน่าอยู่ ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อย โรงบําบัดน้ําเสีย และโรงคัดแยกขยะ ได้จัดวางไว้รวมกัน
ทางด้านใต้สุดของพื้นที่วางผังบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ เนื่องจากอยู่บริเวณ
พื้นที่ปลายนํ้า จึงสามารถลําเลียงของเสียต่างๆ ได้ตามแรงโน้มถ่วงของโลก การตั้งอยู่รวมกันจะช่วยให้สามารถพัฒนา
ตามแนวคิด 3R – Reduce, Reuse, Recycle ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแปลงของเสียมาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างสะดวก ส่วนมูลฝอยอุตสาหกรรม จะส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยผู้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน แยกออกจากการจัดการมูลฝอยครัวเรือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อชุมชนน้อย 
 

 
ผังกจิการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เมืองหนองบัวใต้ จังหวัดตาก 
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3.4 ผังระบบชุมชน 
 

 ระบบชุมชนในพื้นที่วางผัง มีหน้าที่เป็นศูนย์ชุมชนเมืองบริวารของเมืองตาก โดยมีบทบาทหน้าที่เฉพาะใน
การเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยวิธีการวางผังที่ใช้
เส้นทางคมนาคมสายหลัก East-West Economic Corridor ทําหน้าที่พิเศษในการเป็นพื้นที่กันชนระหว่างย่าน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้ากับย่านชุมชนและพาณิชยกรรม ระบบเมืองบริวารจึงได้จัดวางศูนย์กลางหลักของเมืองไว้
ด้านตะวันออกของพื้นที่วางผังเพื่อให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ทั้งในจังหวัดและ
ระดับภูมิภาค สามารถเช่ือมโยงกับศูนย์กลางหลักในเมืองตากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนและกิจกรรมต่างๆ 
สามารถพ่ึงพาเมืองตากทั้งไปและกลับได้ในฐานะที่อยู่ในระบบเมืองเดียวกัน 
 ศูนย์กลางหลักของพื้นที่วางผังมีสามส่วนสําคัญได้แก่ ย่านพาณิชยกรรม (ด้านเหนือของจุดตัดระหว่างทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และ 105) ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (ด้านใต้ของจุดตัดระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 และ 105) และย่านอุตสาหกรรมเสรี (ตอนกลางของพื้นที่ด้านใต้) ศูนย์กลางรองได้แก่ ย่านที่อยู่
อาศัยทั้งหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย เขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป และกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ โดย
มีการเช่ือมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ผังระบบชุมชน เมืองหนองบัวใต้ จังหวัดตาก 
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3.5 ผังที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียว 
 

 แนวคิดหลักในการวางผังพื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวของเมืองหนองบัวใต้ จะให้ความสําคัญกับการสร้าง
โครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ทั้งจากภายในพื้นที่เมืองต่างๆ ที่มีลําดับศักย์แตกต่างกัน ไปสู่พื้นที่
เกษตรกรรมเมืองและพื้นที่ป่าไม้ด้านนอกของเมือง เกิดเป็นโครงข่ายพื้นที่สีเขียว (Network of Green) ที่สมบูรณ์ 
ครอบคลุมพื้นที่เมืองได้อย่างทั่วถึง สามารถสร้างประโยชน์ให้กับกิจกรรมต่างๆ และประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวในเมืองหนองบัวใต้มีหน้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเมือง เป็นพื้นที่รองรับและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดกับพื้นที่เมือง เป็น
พื้นที่กันชนระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมถึงการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพลเมือง  
 แนวทางในการวางผัง ได้จัดวางพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสาธารณะไว้กลางพ้ืนที่อุตสาหกรรม ทําหน้าที่ลด
ความแออัดของกิจกรรมและกันชนให้กับกิจกรรมสําคัญต่างๆ  มีพื้นที่สวนตามแนวเส้นทางคมนาคม (Parkway) เพื่อ
เชื่อมโยงสวนสาธารณะต่างๆ เข้าเป็นโครงข่ายเดียวกัน จัดพื้นที่เกษตรกรรมไว้ล้อมรอบพื้นที่กิจกรรมเมืองต่างๆ 
ก่อนที่จะเป็นพื้นที่ป่าไม้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างชุมชนที่พร้อมสมบูรณ์ โดยจัดวางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ไว้ทางด้าน
ตะวันตกและด้านใต้ของพื้นที่วางผัง 
 

 
ผังที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขยีว เมืองหนองบัวใต้ จังหวัดตาก 
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4. เมืองเศรษฐกิจใหม่รอบนอกพื้นที่เศรษฐกิจอําเภอเมืองกําแพงเพชร 
 

 เมืองอ่างทองเป็นเมืองที่มีโอกาสในการพัฒนาสูงในอนาคต เนื่องจากมีโครงการทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง
ภาคเหนือกับภาคตะวันตกต่อไปยังภาคใต้โดยตรง แยกกับถนนพหลโยธินหรือระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ไม่ต้องผ่าน
ภาคกลางซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมหนาแน่นเป็นเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างจีนตอนใต้ เมียนมาร์ สปป.ลาว ไทย ไปยัง
มาเลเซียได้อย่างสะดวกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้สินค้าระหว่างประเทศ แรงงาน ทรัพยากรต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก มีต้นทางปลายทางและแหล่งตลาดที่หลากหลายขึ้น เป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
 

เมืองเศรษฐกิจใหม่รอบนอกพืน้ที่เศรษฐกิจอาํเภอเมืองกําแพงเพชร 
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 เส้นทางดังกล่าวเป็นทางหลวงพิเศษ ฉ.1 ขนาด 8 ช่องจราจร แยกจากถนนพหลโยธินบริเวณตอนใต้ของ
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ผ่านนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ไปยังราชบุรีและพื้นที่ภาคใต้  
ถนนดังกล่าวได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่สําคัญของภูมิภาค เนื่องจากตลอด
แนวเส้นทางเป็นพื้นที่เกษตรกรรมช้ันดี และมาเช่ือมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 และ 2037 ที่พาดผ่าน
ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก มีโครงการตัดถนนเช่ือมโยงทางหลวงแผ่นดินสองสายดังกล่าวข้ามแม่น้ําปิงไปเช่ือมโยง
กับพื้นที่เกษตรกรรมช้ันดีของภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด ส่งผลให้เมืองอ่างทองจะพัฒนาเป็นทางแยกสําคัญ และ
สามารถเข้าถึงพื้นที่เกษตรที่มีความสามารถในการผลิตสูงและมีคุณภาพดี จึงควรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการค้นคว้าวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และตลาดกลาง
สินค้าเกษตร สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้กับพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ทั้งใน
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมสําคัญของประเทศไทย และสามารถรองรับการย้าย
ถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่เส่ียงต่ออุทกภัยในเขตจังหวัดกําแพงเพชรเข้ามาอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ได้ทั้งหมด 
 การเป็นศูนย์กลางการค้นคว้า วิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อ
เป็นห้องทดลองและพื้นที่ทดลองเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงแหล่งอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจัยที่ต้อง
มีนักวิจัยและสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มแรงงานดังกล่าว 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชากรกลุ่มใหม่ จึงมีความจําเป็นต้องวางผังพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาในลุ่มน้ําปิงตอนล่าง โดยมีรูปแบบการวางผังให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย (Campus Town) ที่มีบริการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมการศึกษาแบบครบวงจร 
 พื้นที่วางผังเศรษฐกิจใหม่ครอบคลุมเขตการปกครอง 2 เขต ได้แก่ เทศบาลตําบลแม่ลายและองค์การ
บริหารส่วนตําบลอ่างทอง ได้รับการกําหนดบทบาทให้เป็นเมืองค้นคว้าวิจัยด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง และตลาดกลางสินค้าเกษตร ที่อยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลักระดับภูมิภาค มีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่
ล้อมรอบ และมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเริ่มต้นพัฒนามาบ้างแล้ว มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมี
ทรัพยากรต่างๆ รองรับอย่างเพียงพอในพื้นที่ประมาณ 44,000 ไร่ การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ตามทิศทางที่กําหนดไว้ 
จะต้องมีกิจกรรมใหม่หลายประเภท ได้แก่ ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย แปลงทดลองด้านการเกษตร ตลาดกลางสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร พื้นที่เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ชุมชน
เกษตร และชุมชนแรงงานใหม่ โดยแต่ละประเภทมีขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ขนาดพ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย 700 1.59 
แปลงทดลองการเกษตร 8,000 18.19 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร 400 0.91 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า 1,200 2.73 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรแบบต่างๆ 8,000 18.19 
เกษตรกรรม 13,890 31.59 
ชุมชนเมืองและย่านพักอาศัย 3,450 7.85 
แหล่งนํ้า 380 0.86 
ป่าไม้ 1,350 3.07 
ถนน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  6,600 15.00 

รวม 43,970 100 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ของบริษัทท่ีปรึกษา 
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 การพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัยด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และตลาดกลางสินค้า
เกษตรของเมืองอ่างทองเป็นการสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การทําโครงการทางพิเศษ ฉ.1 กําแพงเพชร-ราชบุรีที่จะทํา
ให้การเช่ือมโยงในระดับนานาชาติมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผนวกกับทําเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบของพ้ืนที่ โดย
เมืองอ่างทองจะเป็นที่ตั้งของกิจกรรมใหม่หลายประเภท เช่น ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร ตลาดกลางสินค้าเกษตร ชุมชนเมืองสําหรับทั้งแรงงานเกษตรและแรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่
เกษตรกรรมที่ทําหน้าที่ทั้งแปลงทดลอง เกษตรกรรมต้นแบบ พื้นกันชนมลพิษจากอุตสาหกรรมและป้องกันอุทกภัยที่
ครบสมบูรณ์ 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
หน่วยชุมชนอตุสาหกรรมสีเขยีว (Green Industrial Neighborhood Unit) 

 

 
 การพัฒนาเมืองอ่างทองในฐานะเมืองบริวารของเมืองกําแพงเพชร เพื่อรองรับการย้ายถิ่นฐานของกลุ่ม
ประชากรในเขตเส่ียงต่ออุทกภัยควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัยด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง และตลาดกลางสินค้าเกษตร บนพื้นที่ที่ขนาบสองข้างด้วยระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (ถนนพหลโยธิน) และ
แม่น้ําปิง จะถูกวางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแกนเหนือ-ใต้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกาะตามแนวเส้นทางคมนาคม
สายหลัก โดยแยกกิจกรรมหลักสองส่วน ได้แก่ กิจกรรมด้านเกษตรกรรมและกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมวางแยกกัน
อย่างชัดเจน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมใหม่จะอยู่ด้านตอนใต้ของถนนพหลโยธินเพื่อพึ่งพาศักยภาพในการ
ขนส่งทางถนนสู่ตลาดสากล ส่วนกลุ่มเกษตรกรรมและการค้นคว้าวิจัยจะอยู่ด้านตอนเหนือทําให้สามารถพ่ึงพา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเมืองกําแพงเพชรได้อย่างสะดวก และพื้นที่ตอนในเป็นแปลงทดลองการเกษตรที่มีทรัพยากร
น้ําและวิถีชีวิตเกษตรในการพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

4.1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองอ่างทองจะให้ความสําคัญกับการเป็นเมืองบริวารที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะ
ให้กับเมืองกําแพงเพชร โดยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการค้นคว้าและวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จึง
ได้จัดวางพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการเชิงพื้นที่ของแต่ละกิจกรรม สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้ง
ระดับภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ได้อย่างสะดวก โดยได้จัดวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 4 ประเภท ดังนี้  
  - ศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยและแปลงทดลองด้านการเกษตร กําหนดให้เป็นศูนย์กลางตอนบน
ของเขตเศรษฐกิจใหม่ ที่สามารถเช่ือมโยงทั้งกับพื้นที่แปลงทดลองและพื้นที่เมืองกําแพงเพชรได้อย่างสะดวก ตั้งอยู่
ด้านใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 ช่วงติดกับถนนพหลโยธิน สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสะดวกทั้งตามแนว 
เหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ประกอบด้วยกิจกรรมการค้นคว้าและวิจัย สถาบันการศึกษา และที่พักอาศัยของ
นักวิจัยและนักศึกษาในรูปแบบของเมืองการศึกษา (Campus) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างความม่ันคงและ
เชื่อถือได้ในปริมาณ คุณภาพ และรูปแบบสินค้าเกษตร ส่วนแปลงทดลองอยู่ถัดเข้ามาตอนในของพื้นที่วางผังติดกับ
พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างสภาพจําลองที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงให้มากที่สุด 
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  - ตลาดกลางสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า กําหนดให้อยู่บนถนน
พหลโยธิน บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่วางผัง เพื่อใช้ความได้เปรียบในการอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลักในการขนส่ง
สินค้าก่อนที่แยกออกไปยังภาคกลาง (ถนนพหลโยธิน) ภาคใต้ (ทางพิเศษ ฉ.1 กําแพงเพชร-ราชบุรี) และเช่ือมโยงไป
ทางด้านตะวันออกเพื่อรวบรวมสินค้าเกษตรจากแหล่งเกษตรชั้นดีของภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตร มีการปรับเปล่ียนรูปแบบและขนาดของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการถนอมอาหารเพื่อให้ได้ผลิตผลที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก่อนเปล่ียนสู่ยานพาหนะใหม่ที่สอดคล้องกับขนาดและเส้นทางการเดินทางมากขึ้น 
  - อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ตั้งอยู่ด้านใต้สุดของพื้นวางผังบนถนนพหลโยธิน จัดตั้งเป็น
นิคมอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมนํ้าตาล เป็นต้น 
เพื่อให้สามารถรวบรวมสินค้าเกษตรเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวก มีขนาดพื้นที่ครอบคลุมกว้างใหญ่
ขึ้น ทั้งจากด้านเหนือ-ใต้ผ่านถนนพหลโยธิน และด้านตะวันออก (พื้นที่เกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย 
พิษณุโลก) ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลขตามแนวตะวันออก-ตะวันตกที่จะตัดขึ้นใหม่ 
  - ชุมชนเมืองและที่พักอาศัย สําหรับชุมชนอุตสาหกรรมจัดให้เป็นส่วนหน่ึงนิคมอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร ส่วนชุมชนเกษตรกรรมจะกระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรนอกเขตเมือง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับเมือง
กําแพงเพชรผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 โดยไม่ต้องใช้ถนนพหลโยธิน ทําให้สามารถเช่ือมโยงได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย ไม่ปะปนกับยานพาหนะสําหรับขนส่งสินค้า อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงพื้นที่เกษตรทางด้านในได้อย่างสะดวกอีกด้วย 
 

 
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เมืองอ่างทอง จังหวดักําแพงเพชร 
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4.2 ผังระบบคมนาคมขนส่ง 
 

 การพัฒนาเมืองอ่างทองสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ชุมชนอุตสาหกรรมสีเขียว จะวางกิจกรรมหลักตาม
แนวเหนือ-ใต้ จึงต้องการเส้นทางคมนาคมสายหลักตามแนวเหนือ-ใต้เพื่อสร้างการเข้าถึงไปยังกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสม และเชื่อมโยงเป็นระบบเมืองเดียวกันกับเมืองกําแพงเพชร โดยขยายทางหลวงแผ่นดินตามแนวตะวันออก-
ตะวันตกให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 และ 2037) ส่วนถนนตามแนวเหนือ-ใต้เป็น
ถนนสายรองเพื่อกระจายการเข้าถึงสู่กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงภายในเขตเศรษฐกิจใหม่ ที่จะเช่ือม
ตลาดกลางสินค้าเกษตร และคลังสินค้ากับพื้นที่เกษตรกรรมเข้าด้วยกันอย่างสะดวก และทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ถนนวงแหวนด้านนอกเมืองกําแพงเพชร จึงได้จัดวางถนนในลักษณะตาตารางเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เป็นที่
เข้าใจง่ายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ และมีความครบวงจรไม่ขาดตอนหรือมีถนนปลายตันที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
นอกจากนี้ยังใช้แนวถนนพหลโยธินเป็นกําแพงป้องกันน้ําล้นตล่ิงจากแม่น้ําปิงเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่อีกด้วย  
  สําหรับโครงข่ายในระดับภูมิภาค จะพัฒนาเส้นทางแกนตามแนวตะวันออก-ตะวันตกเพื่อข้ามแม่น้ําปิง
ไปยังเขตเกษตรกรรมชั้นดีของภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด โดยพัฒนาให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร รวมถึงขยายสะพาน
ข้ามแม่น้ําปิงเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 

 

ผังระบบคมนาคมขนส่ง เมืองอ่างทอง จังหวดักําแพงเพชร 
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4.3 ผังกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 

 ในพื้นที่วางผังมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพียงพออยู่แล้ว ส่วนระบบสาธารณูปการ จะเน้นหนักด้าน
สถาบันการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเป็นหลัก โดยจัดให้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาและศูนย์ความรู้วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจหลักของพื้นถิ่นด้านอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น Campus Life ประกอบด้วยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย และที่
พักของบุคลากรด้านการศึกษา สามารถเช่ือมโยงกับแหล่งเกษตรกรรมและแปลงทดลองการเกษตร สําหรับด้านการ
สาธารณสุขจะพัฒนาในระดับชุมชนในศูนย์กลางพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและความต้องการของแต่ละ
ชุมชน โดยมีสถานรักษาพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยของแรงงานอุตสาหกรรม ส่วนระดับอําเภอจะสร้างการ
เชื่อมโยงกับตัวเมืองกําแพงเพชร เพื่อให้สามารถใช้บริการสาธารณสุขระดับอําเภอได้อย่างสะดวก  
 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานของย่านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ จะจัดให้อยู่แยกออกจาก
บริการสาธารณะของชุมชน เนื่องจากมีความต้องการพิเศษและเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า สถานี
บําบัดน้ําเสีย ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยได้จัดวางไว้รวมกันทางด้านใต้สุดของพื้นที่วางผัง เพื่อความสะดวกใน
การให้บริการ เนื่องจากอยู่บริเวณพื้นที่ปลายน้ํา จึงสามารถลําเลียงของเสียต่างๆ ได้ตามแรงโน้มถ่วงของโลก การ
ตั้งอยู่รวมกันจะช่วยให้สามารถพัฒนาตามแนวคิด 3R – Reduce, Reuse, Recycle ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
แปลงของเสียมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างสะดวก ส่วนมูลฝอยอุตสาหกรรม จะส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการโดยผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แยกออกจากการจัดการมูลฝอยครัวเรือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีผลกระทบต่อชุมชนน้อย 
 

 
ผังกจิการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เมืองอ่างทอง จงัหวัดกําแพงเพชร 
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4.4 ผังระบบชุมชน 
 

 ระบบชุมชนในพื้นที่วางผัง มีหน้าที่เป็นศูนย์ชุมชนเมืองบริวารของเมืองกําแพงเพชร โดยมีบทบาทหน้าที่
เฉพาะในการเป็นเมืองศูนย์กลางชุมชนอุตสาหกรรมและหน่วยชุมชนสีเขียวที่มีความน่าอยู่ ด้วยวิธีการวางผังที่ใช้
แนวคิดหน่วยชุมชนละแวกบ้าน (Neighborhood Unit Concept) เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ในตนเอง 
มีบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับลําดับศักย์ของเมืองแต่ละแห่งบริการอยู่อย่างครบถ้วน และสามารถเช่ือมโยงกับ
ชุมชนขนาดอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก เกิดการพึ่งพากันเป็นระบบเมือง เส้นทางคมนาคมสายรองตามแนวเหนือ-ใต้ ขนาน
กับถนนพหลโยธินทําหน้าที่ในการเป็นแกนหลักในการเช่ือมโยงระหว่างศูนย์กลางต่างๆ ภายในพื้นที่วางผัง จึงได้จัดวาง
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมหลักของเมืองไว้ด้านตะวันออกของพื้นที่วางผังเพื่อให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ทั้งในจังหวัดและระดับภูมิภาค สามารถเช่ือมโยงกับศูนย์กลางหลักในเมืองกําแพงเพชรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประชาชนและกิจกรรมต่างๆ สามารถพึ่งพาเมืองกําแพงเพชรทั้งไปและกลับได้ในฐานะที่อยู่ในระบบ
เมืองเดียวกัน 
 ศูนย์กลางหลักของพื้นที่วางผังมีสามส่วนสําคัญ ได้แก่ สถาบันการศึกษาและค้นคว้าวิจัยด้านการเกษตร 
ศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่ และศูนย์กลางย่านอุตสาหกรรม เรียงตัวตามแนวเหนือ-ใต้ขนานกับถนนพหลโยธิน 
ศูนย์กลางรอง ได้แก่ ย่านที่อยู่อาศัยทั้งหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย เขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป และ
กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ โดยมีการเช่ือมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเส้นทางรองตามแนวเหนือ-ใต้ เป็นเส้นทาง
ภายในพื้นที่วางผัง 
 

 
ผังระบบชุมชน เมืองอ่างทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
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4.5 ผังที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียว 
 

 แนวคิดหลักในการวางผังพื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวของเมืองอ่างทอง จะให้ความสําคัญกับการสร้าง
โครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ทั้งจากภายในพื้นที่เมืองต่างๆ ที่มีลําดับศักย์แตกต่างกัน ไปสู่พื้นที่
เกษตรกรรมเมืองและพื้นที่ป่าไม้ด้านนอกของเมือง เกิดเป็นโครงข่ายพื้นที่สีเขียว (Network of Green) ที่สมบูรณ์ 
ครอบคลุมพื้นที่เมืองได้อย่างทั่วถึง สามารถสร้างประโยชน์ให้กับกิจกรรมต่างๆ และประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวในเมืองอ่างทองมีหน้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารให้กับเมือง เป็นพื้นที่รองรับและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดกับพื้นที่เมือง เป็นพื้นที่
กันชนระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมถึงการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพลเมือง  
 แนวทางในการวางผัง ได้จัดวางพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสาธารณะให้เป็นศูนย์กลางหรือพื้นที่ส่วนกลางของ
กิจกรรมทุกประเภท ทําหน้าที่ลดความแออัดของกิจกรรมและกันชนให้กับกิจกรรมสําคัญต่างๆ  มีพื้นที่สวนตามแนว
เส้นทางคมนาคม (Parkway) เพื่อเชื่อมโยงสวนสาธารณะต่างๆ เข้าเป็นโครงข่ายเดียวกัน จัดพื้นที่เกษตรกรรมไว้
ล้อมรอบพื้นที่กิจกรรมเมืองต่างๆ ก่อนที่จะเป็นพื้นที่ป่าไม้อีกช้ันหนึ่ง เพื่อสร้างชุมชนที่พร้อมสมบูรณ์ โดยจัดวางพื้นที่
สีเขียวขนาดใหญ่ไว้ทางด้านตะวันตกและด้านใต้ของพื้นที่วางผัง 
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