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คํานํา
รายงานฉบับนี้ของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เป็นผลจากการศึกษาและจากการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในเมืองหาดใหญ่ เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการในการ
แก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหา 3 ด้านด้วยกัน คือ
1. ด้านการจราจร
2. ด้านอุทกภัย และ
3. ด้านทิศทางการพัฒนาเมือง
รายงานฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 เล่มด้วยกัน โดยแต่ละเล่มจะเป็นผลการศึกษาในแต่ละด้าน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
การศึกษาครั้งนี้เป็นการดําเนินการภายใต้กระบวนการสมัชชาประชาชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มี
การดําเนินการเช่นนี้ในภูมิภาค สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่จึงถือเป็นสมัชชาประชาชนระดับท้องถิ่น
แห่งแรกของประเทศไทย โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ขึ้น โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานกรรมการสมัชชาฯ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายให้ทํางานเป็นอนุกรรมการวิชาการ และเป็นผู้ทําการศึกษา
เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหาทั้ง 3 ด้าน
คณะทํางานได้ศึกษาและรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหาทัง้ 3 ด้าน
จัดทําเป็นเอกสารเพื่อนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรเอกชน และตัวแทนประชาชน) โดยได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในแต่ละด้านขึ้นด้านละ 2 ครั้ง คือในช่วงปลายเดือน มิถุนายน และ
กรกฎาคม 2557 และได้ปรับปรุงเอกสารจากข้อเสนอแนะเหล่านั้น นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60
ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมดังกล่าวโดยมีการแก้ไขปรับปรุง
เล็กน้อย
คณะผู้ศึกษาและจัดทํารายงานฉบับนี้ใคร่ขอขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนเงิน
งบประมาณ ในการศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็นและการประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อาํ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ และอนุญาตให้บุคลากรมาร่วมทํางานนี้ สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรบางส่วนและ
ให้ความช่วยเหลือในงานด้านเลขานุการ และ สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้
การสนับสนุนในงานเอกสารและการประสานงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่
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ส่วนที่ 1

สถานการณ์ของปัญหา
ผลการศึกษา และข้อเสนอจากที่ประชุม

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑)

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ / หลัก ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

ขอบเขต
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในการศึกษานี้ เน้นพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้ทําการศึกษา
ในประเด็น ก. สถานการณ์ความเป็นเมือง, ข. ปัจจัยที่เร่งให้เกิดการขยายตัวของเมือง, ค. ปัญหาและผลกระทบ
ของการเป็นเมือง, ง. นโยบายการพัฒนาเมือง, จ. จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/และสิ่งคุกคาม (SWOT) ของเมือง, ฉ.
ทิศทางการพัฒนาเมือง, และ ช. ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเมือง
ก. สถานการณ์ความเป็นเมือง
๑. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของเมืองหาดใหญ่
การตั้งถิ่นฐานของเมืองหาดใหญ่ เริ่มต้นจากการอยู่ตามริมคลอง ทั้งคลองเตยและคลองอู่ตะเภา จึงเป็น
บริเวณที่คนดั้งเดิมอาศัยอยู่ ซึ่งในอดีต คลองมีบทบาทที่สําคัญ โดยเฉพาะคลองอู่ตะเภาที่ใช้ในการดํารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ และเป็นจุดแวะพักในยามสงคราม จึงเป็นคลองที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จวบจนปัจจุบัน คลองที่อยู่ในเมืองกลายเป็นพื้นที่ระบายน้ําของเมือง และน้ําประปาของเมืองผลิต
จากน้ําในคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีต้นน้ําจากอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีระยะทางกว่า ๙๐ กิโลเมตร ไหลผ่านเมือง
หาดใหญ่และลงสู่ทะเลสาบสงขลา
ในเวลาต่อมา เมื่อมีการปรับปรุงการคมนาคมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทางรถไฟสายใต้เกิดขึ้นใน พ.ศ.
๒๔๕๒ คนนิยมใช้การสัญจรทางบกมากขึ้น ความเชื่อมโยงเมืองหาดใหญ่กับเมืองอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้าน
ทําให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โอกาสของเมืองในการแลกเปลี่ยนสินค้า นักลงทุนที่มาจากต่างพื้นที่
การประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น
นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีต ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน โดยการขยายของ
เมืองหาดใหญ่มาทางด้านตะวันออกของทางรถไฟ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายถนนที่ตัดออกจากสถานีรถไฟ และ
ขยายออกมา ทําให้ความเจริญได้แผ่ขยายออกจากจุดศูนย์กลางไปยังพื้นที่รอบๆ
๒. การขยายตัวของเมืองหาดใหญ่
การขยายตัวมีลักษณะสําคัญ คือ การขยายตัวไปตามแนวเส้นทางคมนาคม และการขยายตัวไปตั้งรอบๆ
สถานที่สําคัญ
การขยายตัวไปตามแนวเส้นทางคมนาคม เป็นเหมือนเมืองอื่นๆ ที่คนส่วนมากนิ ยมอาศัยอยู่ติดถนน
ถนนจึงกลายเป็นตัวบ่งบอกความเจริญ ทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในยุคแรกได้บริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนมากขึ้น
สังเกตได้ว่าเมืองหาดใหญ่มีถนนจํานวนมาก ทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนซอยย่อยๆ นอกจากนี้ การมี
ที่อยู่อาศัยหรืออาคารอยู่ติดถนนทําให้เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กระทั่งปัจจุบัน เมืองหาดใหญ่มีร้านค้า
แผงลอยตามฟุตบาทจํานวนมาก แม้อีกทางหนึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจก็ตาม แต่อีกมุมหนึ่งกลับมองว่า
เป็นเรื่องที่เมืองควรมีการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ให้มากขึ้น
เมื่อโครงข่ายถนนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงกับพื้นที่รอบๆ เมืองหาดใหญ่มากขึ้น และต่อเนื่องยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ทําให้เกิดการไปมาหาสู่ระหว่างกันมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร สินค้า ความรู้ การทําธุรกิจ

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๓ ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ หน้า ๑/๑๐

และการท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่และต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลต่อความเจริญที่แผ่ขยายไปยังพื้นที่โดยรอบและการ
เจริญเติบโตของพื้นที่รอบเมืองหาดใหญ่ด้วยตนเอง และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมเมืองหาดใหญ่กับพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาล
เมืองคลองแห เทศบาลตําบลท่าช้าง และเทศบาลตําบลน้ําน้อย ซึ่งเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเมืองหาดใหญ่กับ
ท้องถิ่นเหล่านั้น ทําให้การเดินทางไปมามีความสะดวกขึ้นและใช้ระยะเวลาไม่นาน โดยเมืองรอบๆ ยังต้องพึ่งพา
ความเป็นศูนย์กลางของเมืองหาดใหญ่อยู่
การขยายตัวไปตั้งรอบๆ สถานที่สําคัญ เป็นการขยายตัวไปพร้อมๆ กับการขยายตัวตามเส้นทางคมนาคม
ความน่าสนใจของเมืองหาดใหญ่ คือ การจัดวางสถานที่สําคัญกระจายไปตามจุดต่างๆ ของเมือง ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยที่อยู่ขอบของเมือง สถานบันเทิง ศูนย์การค้าที่อยู่ตามทิศต่างๆ ของเมือง ซึ่งเมื่อ
สถานที่ดังกล่าวตั้งขึ้น ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวดึงดูดผู้คนให้เข้าไปอยู่อาศัยบริเวณนั้นมากขึ้น ซึ่งทําให้บริเวณ
ดังกล่าวเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งอยู่อาศัย ตลาด สถานศึกษา และสถานบริการทางธุรกิจ
๓. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดนิ ของเมืองหาดใหญ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญเติบโตของเมือง ในอดีตที่เป็นพื้นที่สีเขียวใช้
สําหรับการเกษตรเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สีแดงเพื่อใช้สําหรับการค้าและพาณิชยกรรม กล่าวคือ หลังจากที่มีสถานีรถไฟ
หาดใหญ่ เ กิ ดขึ้น ทํา ให้มีก ารเติบโตอย่างรวดเร็วไปทางทิศ ตะวั นออกของตัวสถานีรถไฟ การใช้พื้น ที่ในเมื อ ง
มีลักษณะการตัดถนนเป็นแบบตาราง (Grid) ทําให้เกิดเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะของเมืองการค้า ทําให้
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๘ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นร้อยละ ๒๑
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ส่วนการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น (พื้นที่สีส้ม) ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ ๑๒ ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกินพื้นที่มากที่สุดถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดในตัวเมือง
หาดใหญ่ ส่วนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ส่วนมากโรงงานอุตสาหกรรมมักตั้งอยู่ตลอดทั้งสองข้างของทางหลวง
หมายเลข ๔๐๗ หรือ ถนนกาญจนวนิช เพราะสะดวกในการขนส่งสินค้า โดยส่วนที่เหลือของพื้นที่เมืองหาดใหญ่
เป็นการใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาและเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ
๔. การกระจายตัวออกไปยังทิศทางต่างๆ รอบเมืองหาดใหญ่
การเจริญเติบโตดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองไปทั้ง ๒ รูปแบบ กล่าวคือ ทางดิ่งแนวสูง
และทางราบแนวนอน อาทิ การก่อสร้างอาคารสูง และการขยายตัวของบ้านจัดสรรชานเมืองเนื่องมาจากราคาที่ดิน
ที่สูงขึ้น และความจําเป็นของคนที่จําเป็นต้องอาศัยในตัวเมือง อีกทั้งความเจริญของเมืองได้ขยายไปตามเส้นทาง
หลัก ในลักษณะที่คล้ายกับ”หนวดปลาหมึก” โดยขยายสาธารณูปโภคออกไปอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของแหล่ง
ที่อยู่อาศัยทั้งบ้านพักชานเมือง และคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองทําให้ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นใน
การขยายเมืองเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
นอกจากนี้ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ก็มีผลต่อการขยายตัวของเมือง กล่าวคือ ความเป็นเมืองได้ขยาย
ไปในทุกทิศทาง กล่าวคือ
ทิศเหนือ ไปตามเส้นทางถนนลพบุรีราเมศวร์ ในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห รวมถึงการขยายไปตามแนว
ถนนกาญจนวนิช ในพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําน้อย จึงเกิดชุมชนขนาดเล็กกระจายตามตัวตามแนวถนนเส้นนี้และ
ก่อให้เกิดการขยายตัวระหว่างเมืองหาดใหญ่กับเมืองสงขลา
ทิศตะวันตก ไปตามเส้นทางเชื่อมกับสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๓ ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ หน้า ๒/๑๐

ทิศใต้ ขยายไปทางแนวถนนกาญจนวนิชไปยังพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ่งในโซนนี้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว กล่าวคือ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่
ที่น้ําท่วมไม่ถึง
ทิศตะวันออก ได้มีการขยายไปตามแนวถนนปุณณกัณฑ์ เพราะเป็นพื้นที่สูง น้ําไม่ท่วม แต่เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีเขาคอหงส์ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ทางทิศตะวันออก ทําให้เป็นสิ่งที่ขวางการขยายตัวของเมืองที่มี
ความหนาแน่นสูงไปในทิศทางนั้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่อยู่ถัดจากเขาคอหงส์ไปทางทิศด้านตะวันออกของเมืองนั้น
ได้รับการกําหนดในร่างผังเมืองรวมหาดใหญ่ เพื่อให้มีการพัฒนาเชื่อมกับเมืองหาดใหญ่ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
“กลุ่มเมืองหาดใหญ่” โดยอาศัยถนนปุณณกัณฑ์ นอกจากนี้ ในอนาคตพื้นที่แถบนี้ จะมี “ถนนเลี่ยงเมือง” ที่เป็น
วงแหวนเชื่อมระหว่างพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งธุรกิจการค้า การบริการและ
ที่อยู่อาศัย และเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า-การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
ข. ปัจจัยที่เร่งให้เกิดการขยายตัวของเมือง
๕. ปัจจัยด้านคน เป็นตัวเร่งการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่
ข้อมูลประชากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ ปลาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๑๕๘,๔๔๓ คน ความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ ๗,๕๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต ส่วนใจกลางเมือง
หาดใหญ่ บริเวณย่านถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑, ๒ และ ๓ มีความหนาแน่นของประชากรสูงถึง ๒๐,๐๐๐ คนต่อตาราง
กิโลเมตร
ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีคนใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้น การขยายตัวของสถานศึกษาและการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
การขยายตั ว ของธุ ร กิ จทํ า ให้ มี ผู้ เ ข้ า มาในเมื อ งมากขึ้ น ลัก ษณะของครอบครัว เปลี่ ย นจากครอบครั วใหญ่ เ ป็ น
ครอบครัวเดี่ยว ความต้องการที่อยู่เพิ่มขึ้น และที่ดินในเมืองมีจํากัด บางส่วนขยับขยายไปหาที่อยู่อาศัยบริเวณชาน
เมื อ ง แล้ ว ใช้ ก ารเดิ น ทางโดยรถส่ ว นตั ว เพื่ อ เข้ า มาทํ า งานในตั ว เมื อ ง ขณะที่ ภ ายในเมื อ งหาดใหญ่ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวโดยการสร้างที่อยู่อาศัยแนวดิ่งเป็นตึกสูง และคนรุ่นใหม่นิยมหาที่อยู่อาศัยรูปแบบ
ใหม่ๆ มากขึ้น เช่น คอนโดมิเนียม
ส่วนผลที่กระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ เช่น นายทุนหรือเจ้าของกิจการในพื้นที่ต้องปรั บตัว เนื่องจากทุน
ต่างชาติเข้ามามากขึ้น รวมถึงทุนต่างถิ่นที่มาจากส่วนกลาง เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม Modern Trade
นอกจากนี้ จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จํานวนยานพาหนะส่วนตัวมีมากขึ้นส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด ทําให้ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้น ทําให้ธุรกิจมีต้นทุนมากขึ้น วิถีชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนไป เป็นสังคมที่มีการ
แข่งขัน บริโภคนิยม และเร่งรีบ
๖. ปัจจัยด้านนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นตัวเร่งการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่
ผลการจากการพัฒนาโดยนโยบายให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ส่งผลให้การพัฒนาเมืองเป็น
การพัฒนาที่มุ่งสู่ความเจริญ และพัฒนาเมืองให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งนโยบายที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานของเมืองทาง
กายภาพและทางสังคม กระทั่งเมืองเผชิญกับสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเมืองอย่างรุนแรง อย่างน้ําท่วม สถานการณ์
ความไม่สงบ นโยบายการเยียวยาและบรรเทาปัญหาของเมืองจึงเกิดขึ้น และปัจจุบันเมืองกําลังเผชิญกับเรื่องน้ํา
ท่วมที่มีระดับความรุนแรงขึ้น และวิกฤติจราจร ส่งผลให้นโยบายการพัฒนาเมืองมุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยชูเป็นนโยบายเร่งด่วนของเมือง
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๗. ปัจจัยความเป็นชุมทาง หรือ HUB เป็นตัวเร่งการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่
การเป็นชุมทางของเมืองหาดใหญ่มาตั้งแต่อดีต นับแต่เป็นที่พักและที่สัญจรทางน้ําโดยคลองอู่ตะเภา
ทางรถไฟ ทางถนน และทางอากาศ ยิ่งตอกย้ําความสําคัญของเมืองในบทบาทการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมและ
และโลจิสติกส์ของภาคใต้ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การเคลื่อนไหวของคน การแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ ไม่ได้แค่ภายในประเทศเท่านั้น ยังหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง กลายเป็น
โอกาสการพัฒนาเมืองไปพร้อมกันด้วย ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให้เสริมจุดแข็ง
ของเมืองหาดใหญ่มากยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ผลกระทบทางลบ การมี เ ส้ น ทางเข้ า ออกเมื อ งหลายเส้ น ทาง ส่ งผลต่ อ การดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภัยและยากต่อการควบคุม ความหนาแน่นของประชากรเนื่องจากเป็นศูนย์รวมกิจกรรม ที่ดินจํากัด
แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่เนื่องจากความเป็นเมืองที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ ทําให้การขยายตัวของที่อยู่
อาศัยและพาณิชยกรรมมีจํานวนมาก แต่เป็นลักษณะอาคารสูง เมืองขาดพื้นที่สีเขียว และปัญหารถติด ขยะ น้ําเสีย
และปัญหาสังคมที่กําลังทวีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น
๘. สถานการณ์น้ําท่วม เป็นตัวเร่งการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกน้ําท่วมในอดีต มักเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ราวร้อยละ ๘๐ ต่อมาความรุนแรงของน้ําท่วม
มีมากขึ้น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมีการขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นย่านธุรกิจการค้าและ
พาณิชยกรรม ทําให้มูลค่าความเสียหายมีมากขึ้น โดยในพ.ศ. ๒๕๔๓ พื้นที่น้ําท่วมขยายครอบคลุมกว่า ๓๒๐
ตารางกิโลเมตร มูลค่าความเสียหายรวมสูงกว่า ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ใน พ.ศ.๒๕๕๓ เมืองหาดใหญ่ได้ประสบกับ
อุทกภัยอีกครั้ง ซึ่งมีความรุนแรง และปริมาณน้ําที่มากกว่าที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์สาเหตุ
หลักๆ ของน้ําท่วมใหญ่ครั้งนั้นว่า เกิดจากปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้น ปัญหาจากระบบระบายน้ํา การก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ํา เช่น ถนน อาคารบ้านเรือน จึงเป็นอุปสรรคกีดขวางทางไหลของน้ําที่สําคัญ โดย
บริเวณจุดต่ําสุดของเมืองหาดใหญ่ หรือบริเวณที่มีระดับความลึกของน้ําท่วมมากที่สุด ได้แก่ บริเวณชุมชนโชค
สมาน ชุมชนบ้านพักรถไฟ ชุมชนบ้านหาดใหญ่ ชุมชนไทยโฮเต็ล ชุมชนหน้าอําเภอ ชุมชนหลังที่ว่าการอําเภอ
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น คือ ความพยายามป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง นโยบายเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมของเมืองหาดใหญ่เด่นชัดขึ้นในพ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลนคร
หาดใหญ่มีความพยายามสร้างและปรับปรุงเส้นทางการระบายน้ําที่เป็นคู คลองของเมือง ทว่าการก่อสร้างส่งผลให้
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป โดยปัญหาการถมดินมีผลต่อการระบายน้ํา และเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของ
น้ําของเมือง ซึ่งมีผลให้ปัญหาการระบายน้ําในเขตผังเมืองรวมสงขลา-หาดใหญ่รุนแรงขึ้น
ปัญหาน้ําท่วมได้ส่งผลให้ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่เมืองมีการรับมือโดยการมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองสําหรับจัดการน้ําท่วม คนในเมืองอาศัยประสบการณ์ที่เผชิญอยู่บ่อยครั้งด้วยการปรับตัว
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่สูงกว่า การมีระบบเตือนภัย การสื่อสารและรับรู้ข้อมูล การเตรียมพร้อมเพื่ออยู่
ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาบ้านหลังที่สองบริเวณที่น้ําท่วมไม่ถึง ทําให้เกิดการ
ขยายตัวของเมืองออกไปยังพื้นที่ชานเมืองโดยรอบ
๙. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวเร่งการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เริ่มต้นขึ้นต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ความไม่สงบนี้ส่งผลต่อ
การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ แต่เหตุการณ์ความไม่
สงบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เท่านั้น เหตุร้ายก็ได้เกิดขึ้นใน
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๓ ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ หน้า ๔/๑๐

ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา มีการลอบวางระเบิดรวม ๖ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เหตุเกิดที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และสถานีรถไฟหาดใหญ่
ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เหตุเกิดที่ศูนย์การค้าโอเดียน และจุดอื่นๆ ในเมืองอีก ๕ จุด
ครั้งที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการลอบวางระเบิด ๗ จุด ในเขตเมือง
ครั้งที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดระเบิดในอําเภอหาดใหญ่ ๒ จุด และในเมืองสงขลาอีก ๕ จุด
ครั้งที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เหตุเกิดที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงแรมลีการ์เดน (ใหม่)
ครั้งที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการลอบวางระเบิดสองจุดในเมือง คือ ที่สถานีตํารวจหาดใหญ่
และหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ หน้าโรงเรียนเทคโนโลยีช่างกล ใกล้สํานักงานประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่
สถานการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงและในเมืองหาดใหญ่ ก่อให้เกิดผลกระทบที่ชัดเจน คือ
ความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตของคนในเมือง รายได้จากภาคพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ลดลง
เทศบาลฯ มีการออกนโยบายด้านความปลอดภัยในเมือง ขณะที่คนในเมืองมีความเอาใจใส่กันมากขึ้น ประชาชน
ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในเมือง
แต่ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัด ได้มีผลทําให้คนจากพื้นที่เหล่านั้นเข้ามาใช้ชีวิตและท่องเที่ยวใน
หาดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเพื่อลดความเครียด บางกลุ่มได้เริ่มโยกย้ายเข้ามาอยู่อาศัย ดังจะเห็นได้
จาการวางแผนหาบ้านหลังที่สองของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่งมีผลทําให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมือง
หาดใหญ่และโดยรอบขยายตัวมากขึ้น กลายเป็นตัวเร่งความเป็นเมืองให้เกิดขึ้นรอบๆ เมืองหาดใหญ่
ค. ปัญหาและผลกระทบของการเป็นเมือง
๑๐. ปัญหาและผลกระทบ ๓ ด้าน ของการเป็นเมืองของเมืองหาดใหญ่
ปัญหาเมือง ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด วินัยจราจร และขาดแคลนพื้นที่จอด
รถ ปัญหาด้านภูมิทัศน์ ปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรม ปัญหาขาดแคลนแหล่งนันทนาการ ขาดแคลนพื้นที่ทํากิจกรรมของ
คนเมือง โครงสร้างพื้นฐานอํานวยความสะดวกกับผู้สูงอายุและคนพิการ นอกจากนี้ ความไม่เป็นระเบียบของเมือง
เช่น การตั้งสถานบันเทิง การถมดินเพื่อหนีน้ําท่วม ส่งทําให้การระบายน้ําในเมืองช้าลง การบุกรุกคลองเพื่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้าง ปัญหาการระบายน้ํา น้ําท่วม และปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ เรื่องขยะ และน้ําเสีย
ปัญ หาเมื อ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ การทํ า มาหากิ น เศรษฐกิ จ มวลรวมซบเซาลง มี ผ ลต่ อ เศรษฐกิ จ ในเมื อ ง
หาดใหญ่ รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ รายจ่ า ย ค่ า ครองชี พ สู ง สิ น ค้ า มี ร าคาแพง ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น มี มู ล ค่ า สู ง และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความไม่สงบมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว นักเดินทางและนักลงทุน
ปัญหาเมือง ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ ปัญ หาความไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุจราจร การเกิดคดี
ปัญหายาเสพติด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความไม่สงบของเมือง นอกจากนี้ มีเรื่องความเป็นอยู่ของคน
เมือง เช่น รายได้ ค่าครองชีพ เศรษฐกิจของเมืองที่ผันแปรตามราคาสินค้าเกษตรส่งผลต่อการจับจ่ายในเมือง
หาดใหญ่ การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับคนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เด็กเยาวชน เด็กเร่ร่อน เด็กนอกระบบ และ
ผู้สูงอายุ การจัดระบบการศึกษาแก่คนในเมืองโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นมากขึ้นมีพื้นที่ให้คนทํากิจกรรม ไม่มีเวที ไม่มีลานคนเมือง
จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ทําให้เกิดผลกระทบในทุกด้าน เหตุมากจากการพัฒนาเมืองที่ผ่านมาได้
มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ ขณะที่มิติอื่นๆ ไม่ได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมดังการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งที่
ตามมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลนี้ นอกจากจะประสบกับปัญหาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ทําให้เมืองไม่
น่าอยู่อาศัยแล้ว ยังได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในเมืองด้วยเช่นกัน
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๓ ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ หน้า ๕/๑๐

ง. นโยบายการพัฒนาเมือง
๑๑. นโยบายการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ จากอดีต ถึงปัจจุบัน
นโยบายจากส่วนกลางมีผลต่อเมืองหาดใหญ่ในฐานะเมืองที่ได้รับจากการพัฒนา โดยเฉพาะ “นโยบาย
ระดับมหภาค” จากรัฐบาลกลาง ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต นิคมอุตสาหกรรม และการสร้างท่าเรือน้ําลึกขึ้นที่
จังหวัดสงขลา ทําให้เกิดการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตอําเภอหาดใหญ่ ทําให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป ส่วน
สาขาการผลิตที่มีความสําคัญรองลงมาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร คือ ภาคการค้าปลีกค้าส่ง โดยเป็น
พื้นที่รวบรวมและกระจายสินค้า การเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง อันเป็นเหตุให้
พื้นที่ในเมือง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลฯ กลายเป็นที่ที่ดึงดูดพ่อค้าและนักธุรกิจ ที่มาติดต่อธุรกิจและซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าจํานวนมาก ธุรกิจการบริการต่างๆ เกิดขึ้นตามมา ทั้งในส่วนของ ที่พัก โรงแรม สถานบันเทิงยาม
ค่ําคืน ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าผลจากนโยบายการพัฒนาเมืองในระดับมหภาค ส่งผลต่อความเป็นศูนย์กลางของเมือง
หาดใหญ่กระทั่งปัจจุบัน
ในขณะที่การพัฒนาและผลการพัฒนาของผู้บริหารเมืองในแต่ละยุคสมัย ก็มีผลทําให้เมืองหาดใหญ่มีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
๑๑.๑ นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
นโยบายต่อการจัดการเมืองในยุคแรก เน้นสาธารณะสมบัติ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น คูระบายน้ํา ถนน
สวนสาธารณะ อุ ป กรณ์ บ รรเทาสาธารณภั ย โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ งานด้ า นสุ ข าภิ บ าล (เช่ น งานกํ า จั ด ขยะ
งานบําบัดน้ําเสีย) และงานโยธา (เช่น งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางการคมนาคมขนส่ง) เป็นอันดับ
ต้นๆ เนื่องจากทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นเป็นการพัฒนาเมืองในขั้นพื้นฐานเพื่อให้เมืองมีความ
พร้อมสําหรับการพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป
หลักคิดการพัฒนาในขณะนั้น เป็นความพยายามทําให้หาดใหญ่มีความพร้อมในการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน “น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” จึงถือเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว
๑๑.๒ นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต
ต่อมา การพัฒนาเมืองเน้นเรื่องการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยเริ่มให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีจํานวนโครงการด้านนี้เพิ่มขึ้น ทั้งโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคมและกีฬา การพัฒนาแหล่งนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุง
แหล่งชุมชนแออัด ยาเสพติด การดูแลแม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
๑๑.๓ นโยบายในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากภารกิจประจําเพื่อแก้ปัญหาของเมืองในยามปกติแล้ว ในช่วงที่เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ ใน พ.ศ.
๒๕๔๓ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้หันมาให้ความสําคัญกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในระยะ
นี้ โครงการส่วนใหญ่เน้นการพัฒนากายภาพของเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการก่อสร้างปรับปรุงการคมนาคม
การจัดการน้ําเสีย น้ําท่วมและความสะอาดของตลาด โดยงบประมาณที่นําไปพัฒนามากที่สุดคือการแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วม
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และในสี่อําเภอของ
จังหวัดสงขลา มีผลกระทบเชื่อมโยงกับเมืองหาดใหญ่ ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่หลายครั้ง สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มาตรการรักษาความปลอดภัยจึง
เป็นการสร้างความมั่นใจในการดําเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในเมือง รวมทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุน โดยใช้การจัด
กิจกรรมฟื้นฟูเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมือง ให้เมืองมีความคึกคัก สนุกสนาน มีชีวิตชีวา เพื่อให้กลับเข้าสู่
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๓ ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ หน้า ๖/๑๐

ภาวะปกติโดยเร็ว จะเห็นได้ว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองที่เป็นภารกิจ
หลักเพียงอย่างเดียว แต่หากมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเมือง ทางเทศบาลฯ จะมีนโยบายที่ออกมาเป็น
นโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกัน
จ. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคาม (SWOT) ของเมือง
๑๒. SWOT ของเมืองหาดใหญ่
จุดแข็ง ได้แก่ ความพร้อมของเมืองทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ บทบาท
ของคนสร้ างเมื อ ง ทั้ งคนในอดี ต คนเมื องในรุ่น ปัจจุ บัน ที่ผ สมผสานระหว่า งคนดั้ง เดิม และคนต่ างถิ่ น ความ
หลากหลายคนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่อย่างกลมเกลียว และเมืองแห่งการศึกษา ที่ส่งผลให้เมืองมีทรัพยากรบุคคลที่ดี
ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเมืองในภายภาคหน้า
จุดอ่อน ได้แก่ เมืองไม่สามารถขยายพื้นที่ได้เนื่องจากอยู่ติดกับท้องถิ่นอื่นๆ กิจกรรมของเมืองมีความ
หลากหลายแต่อยู่กระจัดกระจายกัน ขาดการขนส่งสาธารณะที่เป็นระบบ ลักษณะทางกายภาพของเมืองเอื้อต่อน้ํา
ท่วม การจราจรวิกฤติบางเวลาและบางสถานที่ ทางเข้าออกเมืองมีหลายช่องทาง ที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่
ปลอดภัยในเมือง นอกจากนี้ ประชากรในเมืองมีความหนาแน่น ทั้งคนในเมืองและประชากรแฝง ขณะที่การพัฒนา
ของภาครัฐที่ไม่ทันกับการเติบโตของเมือง เมืองจึงเจริญเติบโตอย่างไร้ทิศทาง ขาดการจัดการ ปัญหามลภาวะ ขาด
พื้นที่ทํากิจกรรมและพื้นที่ทางสังคม รวมถึงขาดการสะท้อนสภาพของเมืองที่แท้จริง
โอกาส ได้แก่ ความเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ศูนย์กลาง
ทางการเงิน และการบริการ เป็นเมืองในจังหวัดที่ติดชายแดน จึงได้เปรียบทางด้านการค้า การท่องเที่ยว การศึกษา
อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีที่มีมานานระหว่างคนจีนในเมืองหาดใหญ่กับคนจีนในประเทศมาเลเซีย ทําให้เอื้อ
ต่อการเปิดการค้าเสรี การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขนส่งสินค้า
สิ่งคุกคาม ได้แ ก่ การพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก ทั้งราคาสินค้าเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจในเมือง
หาดใหญ่ การพึ่งพาอาหารจากพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากเมืองหาดใหญ่ไม่ได้เป็นเมืองที่อยู่ในฐานะผู้ผลิต การแย่งชิง
ทรัพยากรเนื่องจากประชากรที่อยู่ในเมืองจํานวนมาก ปัญหาสังคมที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจนอกพื้นที่
ทั้งนายทุนข้ามชาติ และทุนต่างถิ่นที่เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจในพื้นที่มากขึ้น เงื่อนไขการท่องเที่ยว เช่น การอนุญาต
ให้รถท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าเมือง ต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนภัยที่ส่งผลกระทบต่อเมือง ได้แก่ น้ําท่วม และสถานการณ์ความไม่สงบ
อาจกล่าวได้ว่า จุดแข็งและโอกาสของเมืองดังกล่าวทําให้เมืองหาดใหญ่ยังคงความเป็นเมืองศูนย์กลางของ
ภาคใต้กระทั่งปัจจุบัน ขณะที่เมืองหาดใหญ่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากความเจริญของเมือง และภัยคุมคาม ดังนั้น
การที่เมืองมีกรอบการพัฒนา อาจช่วยในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างมีทิศทางมากขึ้น โดยเฉพาะการสะท้อน
มุมมองที่มาจากคนในเมืองจะช่วยทําให้ทิศทางการพัฒนาเมืองมีความชัดเจนและตอบสนองกับความต้องการของ
คนที่อยู่อาศัยในเมืองอย่างแท้จริง
ฉ. ทิศทางการพัฒนาเมือง
๑๓. ความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มต่างๆ ต่อทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ อยากให้เมืองหาดใหญ่ พัฒนาไปใน ๙ ทิศทาง ได้แก่ ๑. เมืองที่น้ําไม่ท่วม, ๒.เมือง
ที่มีการจัดระเบี ยบพื้ นที่, ๓. เมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะ, ๔. เมื องเศรษฐกิจท่ องเที่ ยว, ๕. เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์, ๖. เมืองสุขภาพ, ๗. เมืองสงบสุข-ปลอดภัย, ๘. เมืองแห่งการเรียนรู้, และ ๙. เมืองมีอัตลักษณ์
ซึ่งทิศทางดังกล่าวนั้นครอบคลุมทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๓ ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ หน้า ๗/๑๐

เมื่อได้ทิศทางของเมืองหาดใหญ่ที่คนอยากให้เป็น ๙ ทิศทางแล้ว ผู้ศึกษาได้ทําการจัดกลุ่มทิศทางการ
พัฒนาเมืองเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ทิศทางการพัฒนาเมืองด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม (ตามแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เน้นการพัฒนาทั้ง ๓ ด้านอย่างสมดุล) จากการสังเกต พบว่า ทิศทางการพัฒนาเมืองที่ได้นั้น ๔
ใน ๙ เป็นทิศทางการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเมืองได้รับการพัฒนาในเรื่องต่างๆ แต่ในขณะนี้คน
ส่วนใหญ่เริ่มเห็นว่าประเด็น “คุณภาพชีวิต” ควรได้รับความสนใจให้มากขึ้น
๑๔. มิติสังคม ของทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
ทิศทางการพัฒนาเมืองในมิติด้านสังคม จําแนกได้ ๔ รูปแบบ คือ เมืองสุขภาพ เมืองสงบสุข-ปลอดภัย
เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองมีอัตลักษณ์
๑๔.๑ เมืองสุขภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้ คนในเมืองเข้าถึงบริการสุขภาพ มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น มีอาหารที่ปลอดภัยบริโภค มีพื้นที่สุขภาพ เช่น พื้นที่สําหรับออกกําลังกาย ตลาดนัดสุขภาพ สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการดํารงชีวิต ไม่มีมลพิษ มีแหล่งผลิตอาหารทําให้เมืองพึ่งตนเองได้ และให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ
๑๔.๒ เมืองสงบสุข-ปลอดภัย คุณลักษณะความสงบสุขของเมืองอันประกอบด้วยคนในเมือง ทั้งผู้มีอํานาจ
ประชาชน รวมทั้งองค์กรในสังคม ต้องมีคุณธรรม มีจิตสํานึก ตรวจสอบได้ มีศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นําต้อง
เป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ ในสังคม ทั้งในระดับครัวเรือน โรงเรียน วัด โบสถ์ มัสยิด ต้องมีบทบาทใน
การปลูกฝังเรื่องดังกล่าวแก่เด็ก เยาวชน และคนในสังคม ส่วนคุณลักษณะความปลอดภัยในเมืองจะต้องไม่มี
ยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีรถซิ่ง ไม่มีโจรผู้ร้าย มีมาตรฐานการดูแลเมือง ทั้งการความ
ปลอดภัยด้านจราจร ภัยจากการก่อการร้าย
๑๔.๓ เมืองแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น และต้องเป็น
มาตรฐานสําหรับคนทุกกลุ่ม มีโรงเรียนที่สร้างจิตสํานึก สร้างให้คนมีจิตวิญญาณรักบ้านรักเมือง มีหลักสูตรท้องถิ่น
มีวิชาหน้าที่พลเมือง มีการสอนวิธีการอยู่ท่ามกลางปัญหาของเมืองที่ถาโถมเข้ามา
๑๔.๔ เมืองที่มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะสําคัญ ได้แก่ เมืองมีความเป็นตัวตน หรือ มีอัตลักษณ์ มีสัญลักษณ์
ของเมือง มีสถานที่แสดงความมีรากเหง้าของเมือง เช่น พิพิธภัณฑ์ การส่งเสริมประเพณี/วัฒนธรรมสําหรับคนใน
เมือง โดยอาศัยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นมาหล่อหลอมและสร้างความเป็นเมือง นอกจากนี้ คนในเมืองสามารถ
ทําให้เมืองมีอัตลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักได้ทั่วกัน เช่น มีน้ําใจ รู้รากเหง้าของตนเอง มีความสมานฉันท์ ประสานเป็นหนึ่ง
เดียว ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน ที่สําคัญคือ ต้องเป็นเมืองที่ให้ความสําคัญกับทุกคนเท่า
เทียมกัน ในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็ก คนชรา ผู้พิการ คนชายขอบ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๑๕. มิติเศรษฐกิจ ของทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติเศรษฐกิจ มี ๒ รูปแบบ คือ เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยว และเมือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑๕.๑ เมื อ งเศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะเด่ น ชั ด คื อ เน้ น การสร้ า งรายได้ โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น
ประกอบด้วย การทําให้คนรู้สึกกลับมาเที่ยวในเมืองอีก การทําให้เมืองไม่หลับ มีชีวิตชีวาและคึกคักตลอด ทั้งการ
จัดงานเพื่อดึงคนมาเที่ยวเมือง การเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวต้องให้คนในเมืองสามารถประกอบอาชีพได้ มี
รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
๑๕.๒ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลักษณะเด่น คือ เศรษฐกิจที่เน้นคุณธรรม ประกอบด้วย การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ไม่เน้นแหล่งอบายมุข
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๑๖. มิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ เมืองที่น้ําไม่ท่วม เมือง
ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ และเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะ
๑๖.๑ เมืองที่น้ําไม่ท่วม มีคุณลักษณะ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานบรรเทาอุทกภัย การปรับตัวของคนเมืองให้
อยู่ท่ามกลางอุทกภัย มีกฎระเบียบ มาตรการ ที่ช่วยลดความความรุนแรงของอุทกภัยในเมือง ที่บังคับใช้อย่าง
จริงจัง มีการดูแลเส้นทางระบายน้ําของเมืองให้สามารถระบายน้ําได้ในช่วงวิกฤติ
๑๖.๒ เมืองที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ มีคุณลักษณะ คือ ๑) เมืองสีเขียว ได้แก่ การมีต้นไม้ร่มรื่น มีพื้นที่ออก
กําลังกาย/ปั่นจักรยาน มีน้ําในคลองที่ใสสะอาด ๒) เมืองสะอาด ได้แก่ การมีระบบจัดการขยะ ท่อระบายน้ําไม่อุด
ตัน ๓) การจัดพื้นที่ของเมือง ได้แก่ การมีพื้นที่จอดรถและการจัดระบบการจอดรถในเมือง การคืนพื้นที่สําหรับรถ
และคนเดินเท้า และ ๔) ภูมิทัศน์ของเมือง ได้แก่ การทําระบบสายไฟฟ้าลงดิน การจัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดอยู่
ทั่วเมือง และการมีระเบียบการจอดรถ
๑๖.๓ เมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะ มีคุณลักษณะ คือ เมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะในเมือง โดยต้อง
เป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างเมืองหาดใหญ่กับพื้นที่รอบๆ เมืองได้ และมีโซน
สําหรับจอดรถระหว่างรอยต่อของเมือง เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตัวเมือง สามารถจอดรถไว้ และใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะทําให้ลดปัญหารถติด
ช. ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเมือง
๑๗. ปัจจัยสําคัญต่อทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
จากการระดมความคิดเห็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ พบว่า ทุนของพื้นที่, การเปิดพื้นที่ทางสังคม, ตัวอย่างที่ดี,
กระบวนการขับเคลื่อน ที่ใช้ข้อมูลและวิชาการ ที่มีการปรับรูปแบบวิธีการดําเนินงาน, และ ตัวผู้นํา เป็นปัจจัย
สําคัญที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑๗.๑ ทุนของพื้นที่ ได้แก่ ทุนทางนิเวศและทุนทางสังคม ทุนทางนิเวศมาจากการที่เมืองหาดใหญ่เป็นเมือง
ที่มีทําเลที่ตั้งดี มีความเป็นศูนย์กลาง เป็น HUB ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ มีรากเหง้า มีพัฒนาการคมนาคมทางน้ํา
ทางรถไฟ ทางถนน และทางอากาศ ในขณะที่ทุนทางสังคมมาจากที่คนในพื้นที่มีการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่อาศัยมา
นาน มีความสมานฉันท์ของคนที่นับถือต่างศาสนา/ต่างพื้นที่ มีความตระหนัก มีศีลธรรม มีจิตสํานึก มีการให้
ความสําคัญกับคน มีการสร้างให้คนในเมืองรู้สึกว่าเมืองเป็นของคนทุกคน (City For All) ทําให้คนกล้าคิดด้วย
ตนเอง แทนการคิดโดยผู้ที่มีอํานาจ มีพลังของคนที่เท่ากัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงแกนนําแต่หมายรวมถึงคนใน
ชุมชนด้วย เป็นเมืองแห่งการศึกษา เป็นเมืองสติปัญญาอันเกิดจากการมีสถานศึกษาและการได้รับการศึกษาที่เท่า
เทียมกัน
๑๗.๒ การเปิดพื้นที่ทางสังคม เพื่อให้คนในเมืองได้แสดงออก อันจะสร้างความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของเมือง
มากขึ้น เช่น เวทีสาธารณะ ลานคนเมือง สภาคนเมือง เวทีสมัชชาประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดจาก
การเมือง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการสื่อสารที่หลากหลายในสังคมยุคดิจิตอล เพื่อเผยแพร่ความคิดเห็นของคนเมือง
เพื่อกระตุ้นให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ เพราะการสื่อสารสองทางอาจก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนที่มาจากภาคพลเมืองแทนการขยับจากผู้มีอํานาจในเมืองเพียงฝ่ายเดียว
๑๗.๓ ตั วอย่างที่ ดี การค้ นหาตัวอย่างที่ดีเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมีทั้งจากตัวบุคคล และ
ตัวอย่างจากชุมชน โดยสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา ศาสนสถานอาจมีบทบาทในการขยายผลตัวอย่างที่ดีสู่
สังคม
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๑๗.๔ กระบวนการขับเคลื่อนที่ใช้ข้อมูลและวิชาการ ข้อมูลมีความสําคัญต่อการพัฒนาไปสู่ทิศทางเมืองที่
ต้องการ โดยการพัฒนาเมืองที่อยู่บนฐานข้อมูลทางวิชาการ มีการศึกษาวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมือง มีข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของเมือง เพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้งข้อมูลที่มาจากคนใน
เมือง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น
๑๗.๕ กระบวนการขับเคลื่อนที่มีการปรับรูปแบบวิธีการดําเนินงาน อาจเริ่มจากคนหรือกลุ่มคนที่สนใจ มี
ความคิดเดียวกัน รวมทั้งคนในเมืองกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอยู่ภายในเมืองใน
วันข้างหน้า ส่วนการขยายผลอาจอาศัยเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเมืองไปสู่ทิศทางที่ตั้งไว้
ที่สําคัญคือ เน้นการใช้กลไกของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แผนงาน กฎหมายและกฎระเบียบ และที่
สําคัญมากคือการดําเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และมีการติดตามผล
๑๗.๖ ตัวผู้นํา คุณลักษณะของผู้นําที่ดี ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเมืองไปในทางที่ดีและ
ตอบสนองความต้องการของคนในเมืองอย่างแท้จริง โดยผู้นําอาจเป็นทั้งผู้นําในระดับครัวเรือน ผู้นําในระดับชุมชน
รวมถึงผู้บริหาร ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะผู้บริหารเมืองที่ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความสามารถ และมี
คุณธรรม ถือเป็นคุณลักษณะผู้นําที่คนในเมืองหาดใหญ่ต้องการ
เอกสารอ้างอิง
๑. บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด. การจัดทําผังแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ:
เทศบาลนครหาดใหญ่ (รายงานฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: n. p. ๒๕๔๙. Print.
๒. “วิปโยคน้ําท่วมหาดใหญ่ ทุกข์ซ้ํากรรมซัด.” ASTV ผู้จัดการออนไลน์. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓.
Web. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗.
<http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000155891>.
๓. “ย้อนรอยเหตุการณ์น้ําท่วมหาดใหญ่ ปี ๒๕๓๑ และ ๒๕๔๓.” Thai PBS News. 3 พฤศจิกายน ๒๕๕๓.
Web. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗.
<http://m.news.thaipbs.or.th/content/ย้อนรอยเหตุการณ์น้ําท่วม-“หาดใหญ่”-ปี-2531-และ-2543>.
๔. สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและการพัฒนาผังเมืองนครหาดใหญ่และปริมณฑลใน ๒๐ ปีข้างหน้า พ.ศ.
๒๕๔๒-๒๕๖๒ (ระยะที่ ๑) (รายงานฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: n. p. ๒๕๔๑. Print.
๕. ธีรชัย ภู่ไพบูลย์. การวินิจฉัยสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงปรารถนาขององค์การเพื่อการพัฒนา กรณี เทศบาล
เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา (รายงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์). หาดใหญ่: n. p.
๒๕๒๖. Print.
๖. เทศบาลนครหาดใหญ่. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑). (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่). หาดใหญ่: n. p. ๒๕๔๗. Print.
๗. เทศบาลนครหาดใหญ่. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙). หาดใหญ่: n. p. ๒๕๕๗. Print.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ 10 ทิศทาง

1

1

• คนในเมืองเข้าถึงบริการสุขภาพ
• คนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
มากขึ้น
• มีแหล่งอาหารปลอดภัยสําหรับการ
บริโภค
• มีพื้นที่สุขภาพ เช่น พื้นที่สําหรับ
ออกกําลังกาย และตลาดนัดสุขภาพ
• สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดํารงชีวิต ไม่มีมลพิษ
• มีแหล่งผลิตอาหารทําให้เมือง
พึ่งตนเองได้
• ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ
• คนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะ

ข้อเสนอตรงกับมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นเมืองสีเขียว

1. เมืองสุขภาพ

ตารางที่ 1 ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ในมิติสงั คม
เมืองที่ต้องการจะให้เป็น
คุณลักษณะ

•

•

•

•
•

•

2

ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)
จัดหาพื้นที่สําหรับออกกําลังกาย และส่งเสริมให้มกี าร • ส่งเสริมการปัน่ จักรยาน
ออกกําลังกายในช่วงเย็น ของทุกๆ วัน
• ขอคืนพื้นที่สวนสาธารณะ (ทีถ่ ูกใช้
จัดทําตลาดเพื่อสุขภาพ จําหน่ายอาหารปลอดสารพิษ
ในการจัดกิจกรรมของเทศบาล)
เพื่อให้คนเมืองได้พักผ่อน ออก
การจัดระบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การสร้างสิ่ง
กําลังกายและเป็นพื้นที่สีเขียว1
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อไม่เป็นภาระ
กับลูกหลาน รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้ผสู้ ูงอายุได้พบปะ • จัดตั้งโรงพยาบาลในบริเวณพื้นที่
และทํากิจกรรมร่วมกัน
หาดใหญ่ใน 1 แห่ง
จัดประชุมความร่วมมือระดับผู้นํา ผู้บริหารท้องถิ่นทุก
ท้องถิ่นให้รับทราบถึงปัญหา และพร้อมที่จะ
ดําเนินการแก้ปัญหาร่วมกันทันที
จัดตั้งสภาประชาชนเข้าไปร่วมบริหารจัดการพัฒนา
เมืองหาดใหญ่
ทําสวนสาธารณะให้มีพื้นทีส่ ร้างสรรค์และกิจกรรม

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

1. ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติสังคม
ทิศทางการพัฒนาเมืองในมิติด้านสังคม จําแนกได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ เมืองสุขภาพ เมืองสงบสุข-ปลอดภัย เมืองแห่งการเรียนรู้-ข้อมูล-การสื่อสาร
เมืองมีอัตลักษณ์ และเมืองเอื้ออาทร

แสดงในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อผ่อนคลาย และลด
ความตึงเครียดแก่คนในเมือง

ของตนเอง
• มีการดูแลผู้ป่วยที่ติดบ้าน ให้ได้รับ
การฟื้นฟู เพื่อให้กลับสู่สังคมได้
• มีการรณรงค์เรือ่ งความปลอดภัยต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ
จราจร และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างทั่วถึงในด้าน
ความปลอดภัยทุกด้าน
• มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ม าตรการกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยเฉพาะเรื่องการใช้รถใช้ถนน
• มีการจัดประชุมในชุมชน เพื่อทราบปัญหา พร้อมการ
แก้ปัญหาของแต่ละชุมชน และจัดเวทีเสวนาในเรื่องที่
คนสนใจ เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนในเมือง
• ชุ ม ชนต้ อ งมี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของตนเอง เช่ น แผนที่
ชุมชน จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน และมีการ update
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
• กําหนดตัวชี้วัดของชุมชน และจัดให้มีการแข่งขันกัน
ระหว่างชุมชน เพื่อกระตุ้นความสนใจของคนเมือง

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

คุณลักษณะ

2. เมืองสงบสุข-ปลอดภัย
1) ความสงบสุข
• คนในเมือง ทั้งผู้มีอํานาจ ประชาชน
ของเมือง
รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในสังคม ต้องมี
คุณธรรม มีจิตสํานึก ตรวจสอบได้
มีศีลธรรม
• มีผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมี
คุณธรรม
• สถาบันต่างๆ ในสังคม ทั้งในระดับ
ครัวเรือน โรงเรียน วัด โบสถ์ มัสยิด
ต้องมีบทบาทในการปลูกฝังเรื่อง
ดังกล่าวแก่เด็ก เยาวชน และคนใน
สังคม

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

-
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ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)

คุณลักษณะ

• ต้องไม่มียาเสพติด
• มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
• ไม่มีรถซิ่ง
• ไม่มีโจรผู้ร้าย
• มีมาตรฐานการดูแลเมือง ทั้งการ
ความปลอดภัยด้านจราจร และภัย

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

2) ความปลอดภัย
ในเมือง

• จัดให้ มี “ชุ มชนตั วอย่าง” ในด้านต่างๆ เช่น ชุมชน
ตัวอย่างด้านคุณธรรม ชุมชนตัวอย่างด้านความสงบ
สุข และชุมชนตัวอย่างด้านความปลอดภัย
• เชิญชูคนที่สร้างคุณงามความดี โดยการให้รางวัล และ
สร้างให้เป็นวัฒนธรรมในสังคม
• เน้นการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ
เอกชน และชุมชน
• ปลูกจิตสํานึก / สร้างนิสัยที่ดี โดยเริ่มจากครอบครัว
ตัวเอง ชุมชน สังคม
• สถานที่ปลูกฝังคุณธรรม เป็นเข็มทิศชีวิตแก่ประชาชน
โดยทุกฝ่ายร่วมกันไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ศาสนสถาน
โบสถ์ วัด มัสยิด
• จัดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออก เพื่อที่จะช่วยลดปัญหา
ยาเสพติด ประชาชนสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกัน
• หน่วยงานที่รับผิดชอบมีมาตรการปราบปราบรถซิ่ง
และโจรผู้ร้ายอย่างจริงจัง
• สร้างมาตรการดูแลเมืองเฉพาะเรื่องโดยคนเมือง เช่น
การจราจร และระเบิดภายในเมือง

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้
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• การใช้วงเวียนบริเวณทางแยก
• เพิ่มตู้ยามในแต่ละชุมชน
• “ลูกระนาด” สําหรับชะลอรถอาจ
เป็นจุดที่ก่ออาชญากรรมได้
• การดูแลทั้งสุนขั จรจัด และสุนัขมี
เจ้าของที่เจ้าของต้องรับผิดชอบ

ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)

4. เมืองมีอัตลักษณ์

2) เมืองแห่งข้อมูลและ
การสื่อสาร

3. เมืองแห่งการเรียนรู/้
ข้อมูล/การสื่อสาร
1) เมืองแห่งการเรียนรู้

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

• มีมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น
และต้องเป็นมาตรฐานสําหรับคนทุก
กลุ่ม
• มีโรงเรียนที่สร้างจิตสํานึก สร้างให้
คนมีจิตวิญญาณรักบ้านเมือง
• มีหลักสูตรท้องถิ่น
• มีวิชาหน้าที่พลเมือง
• มีการสอนให้อยู่ท่ามกลางปัญหาของ
เมือง
• มีช่องทางการให้ข้อมูลทีส่ ามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับคนเมือง
• คนในเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้
• มีสัญลักษณ์ของเมือง
• มีสถานทีแ่ สดงอัตลักษณ์ของเมือง

จากระเบิด

คุณลักษณะ

ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)

-
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• จัดทําพิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์เมือง • เฟ้นความสําคัญของเมืองหาดใหญ่
หาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้มีการดําเนินงานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้มีมิติที่เราจะศึกษาต่อไป

สร้างช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่คนสามารถเข้าถึงได้

• ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
• ส่งเสริมให้คนในเมืองรักการอ่าน
• จัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
• มีวิชาทีส่ อดแทรกหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และการไม่
คอรัปชั่น
• การสร้างจิตวิญญาณความเป็นคนเมืองหาดใหญ่
• สร้างให้ประชาชนทุกวัย รักการอ่านและการเรียนรู้

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

5. เมืองเอื้ออาทร

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

•

•

•

•

•

•

เช่น พิพิธภัณฑ์ การส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมสําหรับคนในเมือง
มีประวัติศาสตร์ของเมือง
อาศัยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นมา
หล่อหลอมและสร้างความเป็นเมือง
หาดใหญ่
คนในเมืองสามารถทําให้เมืองมีอัต
ลักษณ์ได้ เช่น มีน้ําใจ รู้รากเหง้า
ของตนเอง มีความสมานฉันท์
ประสานเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็น
ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อ
สายจีน
ทุกคนมีความสําคัญเท่ากันทัง้ เด็ก
คนชรา ผู้พิการ คนชายขอบ และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
สร้างเมืองให้มีชื่อเสียงเป็นที่ที่มีคน
รู้จัก
ให้ความสําคัญและดูแลกลุ่มผูส้ ูงอายุ
และผู้พิการให้มากขึ้น
พัฒนาเมืองโดยไม่ก่อปัญหากับคนใน

คุณลักษณะ

• จัดสวัสดิการแก่กลุ่มผูส้ ูงอายุ และผู้พิการให้มากขึ้น
• มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ทั้งในพื้นที่และพื้นที่
รอบๆ เมื่อจะทําโครงการใหญ่

•

•
•

•

-
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ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)
เมืองหาดใหญ่แล้ว
• ศึกษากลุ่มคนดั้งเดิมของเมือง
หามิติต่างๆ ที่น่าสนใจของเมืองหาดใหญ่ เช่น ค้นคว้า
หาดใหญ่ ที่ร่วมสร้างเมือง เพื่อจะ
เห็นมิติต่างๆ ไปพร้อมกัน
ประวัติการสร้างบ้านเมือง สร้างสาธารณูปโภคของ
เมืองในอดีต เช่น กรณีของหลวงพ่อปาน
• ปรับรูปแบบของกิจกรรม ให้มีทั้งที่
นําภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาเผยแพร่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และมิติ
ศาสนาร่วมกัน เช่น งาน midnight
ส่งเสริมสถาบันต่างๆ ให้ปลูกฝังเรื่องรากเหง้าของ
สงกรานต์ ที่ต้องมีกิจกรรมทาง
เมืองหาดใหญ่
ศาสนาควบคู่กันไป
อนุรักษ์สิ่งที่ยังเหลืออยู่ เช่น วัด กุฏิ โบสถ์ โดยเน้น
สิ่งที่เป็นร่องรอยจากอดีต ที่ชุมชนร่วมกันสร้าง ให้คน • อนุรักษ์สถานที่สําคัญและเป็น
ร่องรอยจากในอดีต อาทิ วัด กุฏิ
รุ่นหลังได้ศึกษา
โบสถ์ เช่น วัดโคกนาว
วัดคลองเรียน รวมถึงโรงเรียน
เก่าแก่

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้
• ท้องถิ่นร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติแม้ว่าจะไม่ได้
อยู่ในขอบเขตการปกครองของตน เนื่องจากหาดใหญ่
ต้องพึ่งพิงทรัพยากรเหล่านั้น

คุณลักษณะ

พื้นที่และพื้นทีข่ ้างเคียง
• ให้ความสําคัญกับพื้นที่รอบนอก
เนื่องจากใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น
ป่าต้นน้ํา และแหล่งน้ํา
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ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)

• การทําให้คนรูส้ ึกกลับมาเที่ยวใน
เมืองอีก
• การทําให้เมืองไม่หลับใหล
มีชีวิตชีวาและคึกคักตลอด
• ต้องทําให้คนในเมืองสามารถ
ประกอบอาชีพได้ มีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิต

• ความหลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
เป็นต้น
• ไม่เน้นแหล่งอบายมุข
• เน้นการค้าขายที่มีคุณธรรม ไม่เน้น
เงินเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียว

1. เมืองเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว
(เน้นการสร้างรายได้)

2. เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
(เน้นคุณธรรม)

ตารางที่ 2 ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ในมิติเศรษฐกิจ
เมืองที่ต้องการจะให้เป็น
คุณลักษณะ
• การจัดงาน จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาเที่ยว
ในเมือง
• ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว
• มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น
เชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
• จัดทําข้อมูลและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งอาหาร สถานที่ช้อปปิ้ง และสถานทีพ่ ัก
• ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ หรือภูมิปญ
ั ญา เช่น
คลองอู่ตะเภา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เป็นต้น

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

2. ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติเศรษฐกิจ
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติเศรษฐกิจ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยว และเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

-
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ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)
-

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

• ASSC (Asian Socio Security
Culture)
• สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ามาใน
เมือง อาทิ กรณีค่าโดยสารของ
นักท่องเที่ยวที่ควรมีความชัดเจน

คุณลักษณะ

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้
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ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)

2. เมืองมีระเบียบ
1) เมืองสีเขียว

1. เมืองที่ปรับตัวกับภัย
พิบัติ

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

• มีต้นไม้ร่มรื่น
• ปลูกต้นไม้จริงแทนที่ต้นไม้พลาสติก

• ออกเทศบัญญัติให้มีการปลูกต้นไม้
• ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในบริเวณสถานที่ต่างๆ ของเมือง

• มีโครงสร้างพื้นฐานที่บรรเทาปัญหา • จัดหาพื้นที่รองรับน้ํารอบๆ เมืองหาดใหญ่ เพื่อรองรับ
ทั้งปัญหาน้ําท่วม และน้ําแล้ง
น้ําท่วม
• คนเมืองสามารถปรับตัวอยู่ท่ามกลาง • ปรับปรุงคูระบายน้ําให้พร้อมกับการใช้งานอยู่เสมอ
น้ําท่วมได้
• สร้างจิตสํานึกกระตุ้นให้คนตระหนักและรักษ์
• มีกฎระเบียบ มาตรการที่ช่วยลด
สิ่งแวดล้อม
ความความรุนแรงของน้ําท่วมใน
เมืองและบังคับใช้อย่างจริงจัง
• การดูแลเส้นทางระบายน้ําของเมือง
ให้สามารถระบายน้ําได้ในช่วงวิกฤติ

ตารางที่ 3 ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ต้องการจะให้เป็น
คุณลักษณะ

10

• ขอคืนพื้นที่สวนสาธารณะของเมือง
ที่ถูกใช้ในการจัดกิจกรรมของ

ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)
-

3. ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม จําแนกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เมืองที่ปรับตัวกับภัยพิบัติ เมืองมีระเบียบ และเมืองที่มีระบบ
ขนส่งสาธารณะ

2

• การจัดการขยะของเมือง
• ท่อระบายน้ําไม่อุดตัน

•
•

•

ที่ประดับตามสถานที่ต่างๆของเมือง
•
• มีพื้นที่ออกกําลังกาย มีพื้นที่
ปั่นจักรยาน
• น้ําในคลองมีสภาพดี ใสและสะอาด •

คุณลักษณะ

ข้อเสนอตรงกับมิติสังคม ในประเด็นเมืองสุขภาพ

2) ความสะอาด

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

11

ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)
เช่น บริเวณริมคลอง สถานทีร่ าชการ และโรงเรียน
เทศบาล เพื่อให้คนเมืองได้พักผ่อน
ออกกําลังกายและเป็นพื้นทีส่ ีเขียว2
ลดการปล่อยน้ําเสียลงคลองหรือมีการบําบัดน้ํา
เสียก่อนปล่อยลงคลอง
• เมืองหาดใหญ่ต้องร่วมกับท้องถิ่น
อื่นๆ ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า หรือ
ปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความสําคัญของน้ํา ในฐานะ
เป็นหน่วยงานที่ประสานและหนุน
ที่หล่อเลี้ยงคนในเมือง
เสริมอําเภอข้างเคียงในการอนุรักษ์
การศึกษาดูงานตัวอย่างเมืองที่มีการปลูกและดูแล
พื้นที่ป่า
ต้นไม้สวยๆ เพือ่ นํามาเป็นตัวอย่างและปรับใช้ในพื้นที่
• จัดการพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่แล้ว
ยกตัวอย่าง พื้นที่ป่าบริเวณ
เขาคอหงส์ โดยทําให้เป็นป่าโปร่ง
ให้เป็นสวนสาธารณะ มีที่จอดรถ
มีร้านค้าเล็กๆ สําหรับชุมชน
นอกจากจะได้พื้นที่สีเขียวแล้ว
การจัดการพื้นที่รกร้างบางแห่ง
ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรมได้ด้วย
จัดระเบียบตลาดนัดให้สะอาด
• ออกกฎหมายบังคับ ห้ามทิ้งขยะ
มีการปรับเมื่อทิ้งขยะ
จัดระเบียบป้ายโฆษณา

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

คุณลักษณะ

• พื้นที่จอดรถและการจัดระบบการ
จอดรถในเมืองที่เป็นระเบียบ
• ขอคืนพื้นที่สําหรับรถและคนเดินเท้า
• มีการบังคับใช้กฎหมาย
• มีการจัดการพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง
• มีการดูแลสถานที่เพื่อให้เป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของเมือง

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

3) การจัดพื้นที่ของ
เมือง/ภูมิทัศน์เมือง

• จัดการจราจรให้มีสภาพคล่อง
• ระบบเวลาของรถขนส่งมวลชนสาธารณะ
• จัดระเบียบการขายของริมฟุตบาท คืนฟุตบาทให้คน
เดินเท้า
• ควบคุมจํานวนรถ โดยออกกฎระเบียบในเมือง เช่น
ห้ามจอดซ้อนคัน จอดรับส่งสินค้าหรือรับส่งผู้โดยสาร
เท่านั้น
• ปรับพื้นที่บริเวณตลาดกิมหยง หน้าหอนาฬิกาให้มี
ความเป็นระเบียบ เป็นหน้าตาของเมือง
• จัดระเบียบบ้านเมืองที่คํานึงถึงอัตลักษณ์ชุมชน
• ปรับปรุงที่ดินรถไฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
• จัดให้มีห้องน้ําสาธารณะที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
• จัดระเบียบป้ายโฆษณา ป้ายตู้ไฟที่ยื่นล้ํามาจากตัว
อาคาร

• ดูแลท่อระบายน้ําให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
• หาดใหญ่ต้องลดปริมาณขยะลง โดยมีตัวเลข
เปรียบเทียบ

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้
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ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)
• การควบคุมสถานประกอบการให้
ร่วมกันรักษาความสะอาด
• ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ
จากต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครัวเรือนควรมีการแยกขยะ
• ให้มีคําแนะนํานักท่องเที่ยวในการ
เดินทางในช่วงเวลาวิกฤติ
• ใช้วงเวียน แทนไฟแดง

คุณลักษณะ

• มีระบบขนส่งสาธารณะในเมือง
• มีระบบขนส่งทีม่ ีประสิทธิภาพที่
สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างเมือง
หาดใหญ่กับพืน้ ที่รอบๆเมืองได้
• มีโซนสําหรับจอดรถระหว่างรอยต่อ
ของเมือง
• จัดการคมนาคมทางน้ําเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการเดินทาง

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

3. เมืองที่มีระบบขนส่ง
สาธารณะ

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
ขยายผลโครงการสายไฟฟ้าลงดินไปยังบริเวณอื่นๆ
กําหนดบริเวณที่ตั้งสถานบันเทิง
มีพื้นที่จักรยาน
มีพื้นที่ให้คนเดิน
จัดกิจกรรมของเมืองให้อยู่ในโซนบริเวณเดียวกัน เช่น
มีสถานพยาบาล สถานที่ราชการ สถานกวดวิชา
ธนาคาร ร้านค้า เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการอย่าง
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ลดระยะเวลาการเดินทางและ
การใช้ยานพาหนะ
ประชาสัมพันธ์ให้คนทราบว่าเมืองมีรถขนส่งมวลชน
สาธารณะ
จัดระบบการคิดค่าธรรมเนียมที่จอดรถสาธารณะ
มีการจัดการพื้นที่จอดรถกับเจ้าของบ้านที่หน้าบ้าน
เป็นพื้นที่จอดรถสาธารณะ
เพิ่มพื้นที่จอดรถภายในเมือง เช่น บริเวณสนามของ
โรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น
จัดทําโซนจอดรถบริเวณรอยต่อของเมืองเพื่อเอื้อแก่ผู้
ที่ใช้บริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะ และลดปริมาณ
รถที่เข้ามาในเมือง

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

-
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ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

คุณลักษณะ
• จูงใจให้คนเดินมากขึ้น เช่น ไม่มีของขายตามทางเดิน
ทํา Sky Walk เชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ
• กําหนดอายุของยานพาหนะไม่ให้ขับในเมืองเพื่อ
ลดมลพิษ
• สร้างมาตรการการสร้างสิ่งปลูกสร้างไปพร้อมกับการ
ดูแลผังเมือง
• ฟื้นฟูการคมนาคมทางน้ําที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ

วิธีการไปสู่ทิศทางนัน้

14

ข้อเสนอ
(เป้าหมาย / กิจกรรม / นโยบาย)

ส่วนที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวขอที่ทีมวิจัยทําการศึกษา

3

` เมืองหาดใหญที่ทานอยากเห็นเปนอยางไร

3. อนาคตของเมืองหาดใหญคอื อะไร

` SWOT ของเมืองคืออะไร

2. แนวโนมของเมืองหาดใหญเปนอยางไร

` ปจจัยขับเคลื่อนของเมืองหาดใหญคืออะไร

` การเปลี่ยนแปลงของเมืองในอดีตถึงปจจุบันเปนอยางไร

` เมืองเติบโตอยางไร

1. สถานการณความเปนเมืองของหาดใหญในปจจุบัน

1

โดยทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคุณพิชยา แกวขาว

19 มิถุนายน 2557
ศูนยการเรียนรูชุมชนบางหัก

ทิศทางเมืองหาดใหญ

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลการศึกษาเบื้องตน

4

5.ทิศทางของเมืองในอนาคต

4.จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของเมือง

3.ปจจัยเรงการขยายตัวของเมือง

2.การพัฒนาเมืองหาดใหญ

1.ความเปนเมืองหาดใหญ

2

โดย
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความเปนเมือง: เทศบาลนครหาดใหญ

7

5

1. ความเปนเมืองหาดใหญ

8

1. การตั้งถิ่นฐานตามเสนทางคมนาคมทางน้ํา
: คลองอูตะเภา และคลองเตย

¾ใจกลางของเมืองเปนพื้นที่ลุม รับน้ําจากทุกทิศทาง รอไหลลงทะเสสาบสงขลา
¾มีประชากรทั้งสิ้น 158,443 คน (ขอมูลเมื่อพ.ศ.2556) ความหนาแนน 7,544 คนตอตาราง
กิโลเมตร
มีชุมชน 102 ชุมชน
6

11

9

2 การตั้งถิน่ ฐานชวงที่มสี ถานีรถไฟหาดใหญ

ทาหาดใหญในอดีต

12

` เดิมทีเปนสถานีรถไฟอูตะเภา

10

ทาหาดใหญในปจจุบันเปนที่ตั้งของการประปาสวนภูมิภาค
และการใชประโยชนของคลองอูตะเภาในปจจุบัน

15

`

ถนนธรรมนูญวิถี ที่ตัดออกมาจากสถานีรถไฟหาดใหญ
` บริเวณกลางเมืองประกอบดวยอาคารบานเรือนรวมกลุม
หนาแนน อาคารใชอยูอาศัยและทําธุรกิจการคา

ถนนและเมืองที่ขยายจากศูนยกลางออกไป

13

` สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ อดีต---Æที่ตั้งปจจุบัน

ประชาชนอุทิศที่ดินเพื่อตัดถนนสายหลักของหาดใหญ
` ถนนจิระนคร ถนนนิพัทธสงเคราะห 1,2,3,4,5 ถนนธรรมนูญวิถี
ถนนนิพัทธภักดี ถนนจิระอุทิศ ตรอกจิระพันธ รวมทั้งถนนสายอื่นๆ ที่มี
คหบดีทานอื่นรวมตัดถนนเพิ่ม ถนนราษฎรยินดียาว 30 เมตร (รูจักกัน
ในชื่อ ถนน 30 เมตร) ถนนราษฎรอุทิศ ถนนศรีภูวนารถ
`

16

อาคารพาณิชยขยายตัวมากขึ้น มีการจับกลุมหนาแนนมากอยู 2 กลุม
` ถ.นิพัทธอุทิศ 1,2 และ3 ตัดกับถ.ธรรมนูญวิถี ถ.ประชาธิปปตย และถ.ศุภ
สารรังสรรค
` ถ.เพชรเกษมจนจดบริเวณตลาดสดเทศบาล คือ ถนนมนตรี 1 และ 2

ขยายภายในเมือง
`

14

3.ขยายจากศูนยกลางออกไปจนเต็มพื้นที่ของเมือง

`

19

`

การขยายตัวภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญเต็มที่

เสนทางคมนาคม ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ

17

20
`

18

`

`

`

ในอดีต มีการจัดสรรที่ดิน และ
ตัดถนนเปนบล็อก
ตัดถนนออกจากสถานีรถไฟ
ไปทางตะวันออกของเมือง
บริเวณดังกลาวเปนยานการคา
ตั้งแตอดีต กระทั่งปจจุบัน

ใจกลางเมือง

เสนทางคมนาคมรอบๆ เชื่อมตอเมืองหาดใหญกับเมืองอื่นๆ

`

`

23

การตั้งถิ่นฐานกระจายไปตามพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ
และพื้นที่ลอมรอบ (2)

21

เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองเปนเทศบาลเมือง ไดแก
เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคอหงส เทศบาล
เมืองบานพรุ และเทศบาลเมืองควนลัง

` ทองถิ่นที่อยูลอมรอบเขตเทศบาลนครหาดใหญมีการ

` ถนนเลี่ยงเมือง

` ถนนที่เปนรอยตอของเมืองหาดใหญกับทองถิ่นรอบๆ

` ขยายไปตามเสนทางคมนาคม

การขยายตัวของเมืองหาดใหญ ในปจจุบัน

`

`

24

การตั้งถิ่นฐานกระจายไปตามพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ
และพื้นที่ลอมรอบ (3)

22

การตั้งถิ่นฐานกระจายไปตามพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ
และพื้นที่ลอมรอบ (1)

27

25

`

การขยายตัวออกไปยังทิศทางตางๆ

` การขยายตัวของเมืองหาดใหญ ขยายออกไปรอบนอกมากขึ้น

28

26

ผลที่เกิดขึ้น คือ

31

29

ที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยมากขึ้น แตขาดแคลนพื้นที่พักผอน

ที่อยูอาศัย
มากขึ้น

เปรียบเทียบการใชทดี่ ินของเมืองหาดใหญ

32

ประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญในชวง 20 ปที่ผานมา
(พ.ศ.2535-2555)

30

ร.1,3,4,5 มีการเวนคืนที่ดินและดําเนินการกอสราง ทําใหมีการ
ใชประโยชนที่ดินในดานสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

` สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น มีการดําเนินกอสรางคลองระบายน้ํา

` อาคารเพิ่มสูงขึ้น

การใชที่ดินเปลี่ยนแปลงไป

35

33

ปจจัยทีม่ ผี ลตอการขยายตัว
ของเมืองหาดใหญ

36

34

`

ความหนาแนนของประชากรกระจุกตัวใจกลางเมือง
(เทศบาลนครหาดใหญ, 2543)

`

`

`

`

39

เทศบาลเมืองคอหงส

เทศบาลเมืองคอหงส

เทศบาลนครหาดใหญ

เทศบาลเมืองคลองแห

เทศบาลเมืองควนลัง

เทศบาลเมืองควนลัง

เทศบาลตํ า บลท าช าง

37

โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมือง
หาดใหญไดบรรจุไวในแผนการ
กอสรางและบูรณะทางหลวงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตป
2553 – 2555
ถนนเลี่ยงเมืองผานทองถิ่นที่ติด
กับเมืองหาดใหญ
1) เทศบาลตําบลน้ํานอย
2) เทศบาลตําบลนาหมอม
3) เทศบาลเมืองบานพรุ

กอสรางถนนเลี่ยงเมือง ยิ่งกระตุนการตั้งถิ่นฐานตามเสนทางดังกลาว

บริเวณที่มีการขยายตัวออกจากเมืองหาดใหญ
40

`

38

พื้นที่ที่น้ําทวมถึง ขอมูลเมื่อ พ.ศ.2556

การขยายตัวของที่อยูอาศัยออกไปบริเวณเสนทางคมนาคมรอบๆ
เขตเทศบาลนครหาดใหญทําใหที่ดินบริเวณดังกลาวมีราคาสูงขึ้น
41

การประมาณการจํานวนประชากรระดับตําบลในพื้นที่ศึกษา
พ.ศ.2542-2562
รวมประชากรแฝง
43

`

44

42

การขยายตัวออกไปยังทิศทางตางๆ

การพัฒนาเมืองหาดใหญ

`

47

`

งบสวนใหญเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการเกี่ยวกับการกอสราง และบํารุงรักษาสาธารณูปการพื้นฐาน
` ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากที่สุด เปนโครงการ
เกี่ยวกับการกําจัดขยะ การดูแลรักษาความสะอาด ระบบบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ.2543 เปนปที่เกิดน้ําทวมใหญ งบประมาณที่ใชในการแกปญหาน้ํา
ทวมของเมือง โครงการสวนใหญเปนการกอสรางเพื่อปรับปรุงระบบ
การระบายน้ํา
` ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน โครงการเกี่ยวกับการ
สงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคมและกีฬา แหลงนันทนาการ การศึกษา
การสาธารณสุข ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด ยาเสพติด การดูแลแม
และเด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ

Part 2
ยกฐานะเปนเทศบาลนครหาดใหญ (พ.ศ.2538 เปนตนมา)

45

` Part 3 เทศบาลนครหาดใหญ ในปจจุบัน

` Part 2 หลังยกฐานะเปนเทศบาลนครหาดใหญ

` Part 1 กอนยกฐานะเปนเทศบาลนครหาดใหญ

การพัฒนาเมืองหาดใหญ

Part 2
ยกฐานะเปนเทศบาลนครหาดใหญ (ตอ)

48

พ.ศ.2547-2555 เหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
นครหาดใหญหลายครั้ง โครงการที่ออกมาเนนการดูแลความ
ปลอดภัยของเมือง
` นโยบายเรงดวนมักเปนนโยบายเกี่ยวกับสถานการณหรือ
ปญหาที่กระทบกับประชาชนสวนใหญอันประกอบดวย
1) ดานการปองกันและบรรเทาอุทกภัย
2) ดานการจราจร
`

46

โครงสรางพื้นฐาน
` สรางสาธารณสมบัติ เชน คูระบายน้ํา ถนน สวนสาธารณะ อุปกรณบรรเทา
สาธารณภัย รายจายสวนมากเปนคาที่ดิน สิ่งปลูกสราง คาครุภัณฑ
` งานดานสุขาภิบาล เชน งานกําจัดขยะ งานบําบัดน้ําเสีย และงานโยธา เชน
งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เสนทางการคมนาคมขนสง

part 1
กอนยกฐานะเปนเทศบาลนครหาดใหญ (พ.ศ.2520-2538)

51

`

คน
` บทบาทของคนดัง้ เดิมและคนตางถิ่นในการพัฒนาเมืองมาตั้งแต
อดีต
` มีจิตอาสา มีเครือขายประสานระหวางภาครัฐและประชาชนมาก
ขึ้น
` คนที่อยูอาศัยมีความกลมเกลียว ทัง้ ชาวจีนที่คาขายและคนที่อยู
เดิม รวมทั้งชาวมุสลิม
` เมืองที่มีทรัพยากรบุคคลดี ดูจากมีสถานศึกษาในเมืองจํานวน
มาก และมีชื่อเสียง รวมทั้งพฤติกรรมที่ชอบศึกษาเลาเรียน

จุดแข็ง

49

วิเคราะหของเมือง (SWOT)

กายภาพของเมือง
` ความพรอมของเมือง
` ตําแหนงของเมืองที่เปนศูนยกลาง
การคมนาคม เปน HUB เชื่อมพื้นที่และตางประเทศ เอือ้ ตอ
เศรษฐกิจดี ทําใหที่ดินมีมูลคาสูง
เศรษฐกิจ การบริการ
การศึกษา
ศูนยกลางราชการกับสวนกลาง และพื้นที่รอบๆ
พึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกและภายนอกพึ่งพาภาคบริการ
ความเปนศูนยกลางเรือ่ งตางๆ จากหาดใหญ

52

`

กายภาพ
` ไมสามารถขยายเมืองได เนื่องจากติดพื้นที่ทองถิ่นที่อยูใกลเคียง
` การจัดโซนเมืองไมไดมีการกําหนดชัดเจน กิจกรรรมของเมืองอยู
ปะปนกัน แตดีตอการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
` ขาดการพัฒนาระบบขนสงมวลชนที่ดี กังวลกระทบตอรับจางใน
เมือง
` พื้นที่ต่ํา น้ําทวมในเมือง แตไมทวมขัง
` มีวิกฤติจราจร สถานศึกษา ยานเศรษฐกิจ ศูนยการคา
` ชองทางเขาออกหลายทาง เกีย
่ วพันกับความปลอดภัย

จุดออน

50

`

จุดแข็ง

ประชากร
` ประชากรหนาแนน
` ประชากรตางถิ่น หลายที่มา
การพัฒนา
` การพัฒนาภาครัฐพัฒนาไมทันภาคเอกชน
` การเติบโตไรทิศทาง ขาดการจัดการ ทําใหเกิดปญหาในเมืองทั้งทาง
กายภาพ มลภาวะ
` ขาดพื้นที่ทางสังคม ขาดสื่อที่สะทอนสภาพของเมืองหาดใหญที่แทจริง
` เมืองหาดใหญเต็มไปดวยแหลงอบายมุข ธุรกิจสีเทา?

เมืองที่ติดชายแดน
` ลักษณะสินคามีความหลากหลาย
` การเขามาทองเทีย
่ วจากประเทศเพือ่ นบาน
` ลักษณะเศรษฐกิจจําเพาะ เชน สินคาหนีภาษี ธุรกิจสีเทา?
` AEC เปดประเทศมากขึ้น เอื้อตอโลจิสติกส ถาดานเขาเมืองทําใหดี
ใหสามารถสงออกมากขึ้น จะเกิดการจับจายมากขึ้น สินคาชายแดนมี
มากขึ้น คนเดินทางมากขึ้น การศึกษาแลกเปลีย่ นมากขึ้น
` เมืองหาดใหญเปนเมืองที่ขา มผานมานานแลว ทั้งเรือ
่ งเรียน
ตางประเทศและการคากับตางประเทศ

55

`

โอกาส

53

`

`

จุดออน

ความเปนศูนยกลาง
` ดานคมนาคมขนสง
` ดานเศรษฐกิจ ศูนยกลางทางการเงิน และการบริการ: เมืองเปน
ที่ตั้งของลาดหลักทรัพย มีการซื้อขายหลักทรัพยเปนรองจาก
กรุงเทพฯ
คน
` บทบาทของคนจีนอพยพ: จัดสรรที่ดน
ิ สรางถนน
` ความสัมพันธอันดีระหวางคนจีนในเมืองหาดใหญกบ
ั คนจีนใน
ประเทศเพื่อนบาน

การผอนปรนในพื้นที่
ราคาน้ํามันของมาเลเซีย ทําใหตนทุนการขนสงของไทย
เสียเปรียบ
รถโดยสารจากมาเลเซียเขามาในประเทศไทยได
การทองเที่ยว เชน การทองเทีย่ วฝงมาเลเซียบังคับใหมีไกชาว
มาเลย ขณะที่มาประเทศไทยไมมีเงือ่ นไขใด
การนําเขาอาหารมาจากหลายพื้นที่ มีสิ่งปนเปอน
การเปด AEC
คนเสียโอกาสมากกวาได เพราะขาดทักษะทางภาษา
AEC ไมมีผลตอเมืองหาดใหญ เพราะบทบาทของเมือง
หาดใหญเปนเมืองทางการคากับตางประเทศอยูแลว
56

`

ภัยคุกคาม

54

`

`

โอกาส

ภัยคุกคาม
โอกาส

สถานการณความไมสงบ

59

กระทบเศรษฐกิจภายใน ผลดีกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่มีการ
เมือง
ขยายตัวมากขึ้น ทั้งในและ
ทองถิ่นใกลเคียง

57

`

เศรษฐกิจ
` ราคาผลผลิตทางการเกษตรรอบนอก
` ทุนตางชาติ ทุนตางถิ่นเบียดเบียนทุนในพื้นที่
` ประชากร
` ตางชาติเปนเจาของธุรกิจในหาดใหญได เชน ชาวมาเลยที่มาอยู
ในไทย
` แยงชิงทรัพยากร
` ความตางทางวัฒนธรรม และวิถีชิวิต
` ปญหาสังคม

ภัยคุกคาม
Impact
` ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม
` สถานการณความไมสงบ ผูกอการราย ทั้งในเมืองและพื้นที่
ใกลเคียง

60

โอกาส
จุดออน
เขาออกเมืองไดหลาย เปนทางเขาออกของผูร าย
ชองทาง ดีตอเศรษฐกิจ

เมองเปด / ชุมทาง / คมนาคมหลาย
ชองทาง

58

`

ภัยคุกคาม

63

`

`

จุดออน
คนเสียโอกาส
ศักยภาพไมเพียงพอ
โดยเฉพาะภาษา

เมืองเศรษฐกิจ และเมืองทองเที่ยว เปนเมืองที่ตองไม
หลับ ตื่นตัวอยูตลอดเวลา เปนเมืองการคา
เมืองการคาที่สรางสรรค มีการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ทดแทนการคาสีเทา
ที่มีอยู

เศรษฐกิจ

61

โอกาส
เปนโอกาสของเมือง

AEC

64

`

`

`

เมืองควรแยกรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน ดังนั้น ควรมีการจัด
โซนเมืองที่ชัดเจนตามกลุมกิจกรรม/ตามการใชงาน (function)
ดังกลาว เชน ยานกวดวิชา ยานการศึกษา ยานการคา ยาน
สถานพยาบาล
เมืองที่มีพื้นที่ทางสิ่งแวดลอมแกคนเมือง เมืองที่มีการใช
จักรยาน มีสิ่งแวดลอมสวยงาม
เมืองที่มีเครือขายโครงสรางพื้นฐานเพียบพรอม มองไปถึงการ
สรางถนนเลี่ยงเมือง ถนนวงแหวน เพื่อแกปญหาการจราจร
ติดขัด

กายภาพ

62

ทิศทางของเมืองในอนาคต
จากขอมูลภาคสนามในงานวิจัยที่กําลัง
ดําเนินงาน

โดยทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคุณพิชยา แกวขาว

19 มิถุนายน 2557
ศูนยการเรียนรูช ุมชนบางหัก

ทิศทางเมืองหาดใหญ

ผลที่ไดจาก
เวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

ตองการเมืองที่มีพื้นที่ทางสังคมใหประชาชน แกกลุมตางๆ ของ
เมือง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น ทําใหทุกคนเกิด
ความรูสึกเปนเจาของเมืองรวมกัน
เมืองที่ผสมผสาน เปนเมืองที่มีความกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียว
ทั้งไทยพุทธ มุสลิม จีน อาศัยอยูในเมืองอยางสมานฉันท

65

`

`

สังคม

66

วัตถุประสงคที่เราจัดในวันนี้

บริษัท เอ-เซเวน คอรปอเรชัน จํากัด. 2549. การจัดทําแผนแมบทการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ: เทศบาลนครหาดใหญ.
สํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ.
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
http://map-server.doh.go.th

เพื่อนําขอมูลที่ไดศกึ ษาไปเบื้องตนมาเลาสูกันฟงให
ชุมชนทราบ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สิ่งที่ตองการ คือ อยากใหตวั แทนชุมชนสะทอนใหเห็น
วา อยากใหเมืองหาดใหญเปนเมืองแบบใด

`

`

`

อางอิงภาพ

`

`

`

`

`

`

`

ขอเสนอ –ชะลอน้าํ กอนเขาหาดใหญ และทําแกมลิง เพื่อพักน้ํา
มีระเบียบบังคับการใชพื้นที่ – มีปญหาการถมที่ จนทําใหเกิดปญหาน้ําทวม
หนวยงานของรัฐตองทําจริงจังในการบังคับใช - ผังเมือง

เมืองที่คนรักสามัคคี – เริ่มที่ แกนนําที่ทํางานใหชุมชน มาดวยความตัง้ ใจ เสียสละ สามัคคี
กัน
(?) เมืองคาสิโน – ทําใหอยูในระบบ เก็บเงินภาษีมาเลีย้ งคนในเมืองได เพราะมีบอนเต็มเมือง
เปนรายไดใตดิน –ประเทศที่เจริญแลว ลวนมีคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ; ควรสรางในที่เดินทาง
เขาถึงยาก ตองนั่งกระเชาลอยฟาเขาไป ; ควรใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยางจริงจังวา คน
เลนพนันในเมืองหาดใหญ ไปเลนที่ตา งประเทศเปนเงินเทาไร # ไมควรสงเสริมการพนัน มี
ศีลธรรม
เมืองสุขภาพ – เพราะคนเครียด คนทํางานหาเงินเหมือนเครื่องจักร
เมืองเตรียมพรอมสําหรับผูสูงอายุ – ดูแลสุขภาพ การออกกําลัง สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ
ไมเปนภาระกับลูกหลาน

อยากใหเมืองเปนอยางไร (3)

ฟนฟูอัตลักษณของคนเมือง ใหมีน้ําใจ – เอาภูมิปญญาทองถิ่นมาใช สรางความ
เปน”คนเมืองหาดใหญ” – เชื่อวาหาดใหญมีรากเหงา - เทศบาลนครหาดใหญ ตอง
เปนแมแรง
เมืองที่คนมีจิตสํานึก มีภาวะความเปนพลเมืองของคนในหาดใหญสูง – ใหมี
โรงเรียนที่สรางจิตสํานึกกับคนเมือง

`

`

`

เปนเมืองที่น้ําไมทวม หรือ ทวมนอย ไมขังนาน

อยากใหเมืองเปนอยางไร (1)

การศึกษา สอนเรื่องการไมคอรัปชั่น ไมโกงไมกิน มีวิชาหนาที่
พลเมือง
` เมืองพึง่ ตัวเอง มีแหลงอาหารของชุมชน – คนรุนหนามีกินอุดม
สมบูรณอยางยัง่ ยืน
` เมืองมีการจัดระเบียบ – กายภาพเมือง เอาทางเทากลับมา บาน
สรางใหมใหมีทางเทาทุกบาน ; มีการจัดโซน สถานบันเทิง แหลง
กอมลพิษทางเสียง - เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง

` เมืองการศึกษา เมืองแหงการเรียนรู – ปรับปรุงมาตรฐาน

อยากใหเมืองเปนอยางไร (4)

ฟนฟูคลองอูตะเภาแบบบูรณาการ – ทําตลอดสาย
` เมืองปลอดยาเสพติด
` พัฒนาพื้นที่สีเขียวใหมากขึ้น – เทศบาลและ อบจ รวมกัน
` เมือง IT – มีไวไฟ สามารถสื่อสารไดทุกที่ (ขอไมเกิน 10 ป ที่หาดใหญจะ
เปนเมือง IT)
` เมืองปลอดขยะ
`

อยากใหเมืองเปนอยางไร (2)

ทิศทางเมือง ดานกายภาพ
`เมืองน้ําไมทวม
`เมืองปลอดขยะ
`เมืองมีการจัดระเบียบ – กายภาพเมือง

`

เมืองแหงศีลธรรม- ไมลืมราก รูหนาที่ ตอใหมีคาสิโนก็ไมไดเสียหาย
เพราะประชาชนยังคงมีศีลธรรมเปนตัวกํากับ- ขอทวงคืนวิชาหนาที่
พลเมืองและศีลธรรม
ใหคนมีจรรยาบรรณในอาชีพของตนเอง
` เมืองปลอดยาเสพติด - ปราบปรามอยางจริงจัง

อยากใหเมืองเปนอยางไร (5)

`
`
`
`
`
`
`
`

เมืองมีอัตลักษณ
เมืองที่คนมีจิตสํานึก
เมืองที่คนรักสามัคคี
เมืองสุขภาพ
เมืองแหงการเรียนรู
เมืองเตรียมพรอมสําหรับผูสูงอายุ
เมืองพึ่งตัวเอง มีแหลงอาหารของชุมชน
เมืองแหงศีลธรรม - ทวงคืนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม

ทิศทางเมืองดานสังคม

สรุปประเด็นทิศทางเมืองที่อยากใหเปน
(สรุปโดยทีมศึกษาเรื่องทิศทางเมือง)

ทิศทางเมืองดานเศรษฐกิจ
`เมืองคาสิโน

ทิศทางเมืองเทคโนโลยี การสื่อสาร
`เมือง IT

มิติสิ่งแวดล้อม
1. เมืองที่น้ําไม่ท่วม

น้ําไม่ท่วม หรือ ท่วมน้อย ไม่ขัง
นาน

1) ชะลอน้ําก่อนเข้าหาดใหญ่
และทําแก้มลิง เพื่อพักน้ํา
2) มีระเบียบบังคับการใช้พื้นที่
และการถมที่ดนิ เพราะมีส่วน
ที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วม
3) หน่วยงานของรัฐต้องทํา
จริงจังในการบังคับใช้
โดยเฉพาะด้านผังเมือง

ตาราง ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ทไี่ ด้จากการประชุม ครั้งที่ 1
เมืองที่อยากให้เป็น
คุณลักษณะของเมืองนัน้
วิธกี ารไปสู่ทิศทางนั้น
-

ปัจจัยสําคัญทีน่ ําไปสู่
ความสําเร็จ

-

ข้อเสนอแนะ

1

ประเด็นที่ ได้ จากการประชุม ครั้งนี้ ตั วแทนภาคส่วนต่ างๆ นําเสนอความต้องการไว้ หลากหลาย โดยพบว่ า เมื อ งหาดใหญ่ ที่ ต้อ งการจะให้ เป็ น
ประกอบด้ ว ย เมื อ งมี อั ต ลั ก ษณ์ เมื อ งที่ ค นมี จิ ต สํ า นึ ก เมื อ งที่ ค นรั ก สามั ค คี เมื อ งสุ ข ภาพ เมื อ งเตรี ย มพร้ อ มสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ เมื อ งแห่ ง การเรี ย นรู้
เมืองพึ่งตนเอง เมืองแห่งศีลธรรม เมืองคาสิโน เมืองที่น้ําไม่ท่วม เมืองที่มีการจัดระเบียบ เมืองปลอดขยะ และเมืองไอที

ผลทีไ่ ด้จากการประชุมกลุ่มย่อย
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 1
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางหัก

คุณลักษณะของเมืองนัน้

1

ทําให้อยู่ในระบบ เก็บเงินภาษี
มาเลี้ยงคนในเมืองได้ เพราะมี
บ่อนเต็มเมือง เป็นรายได้ใต้ดนิ
ประเทศที่เจริญแล้ว ล้วนมี
คาสิโนทีถ่ ูกกฎหมาย

-

-

ปัจจัยสําคัญทีน่ ําไปสู่
ความสําเร็จ
-

เนื่องจากเป็นประเด็นที่ประชาชนเสนอ ทางผู้วิจัยมีหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นเท่านั้น ทั้งนี้ จะมีการกลั่นกรองจากที่ประชุมอีกครั้ง

มิติเศรษฐกิจ
เมืองคาสิโน1

3. เมือง IT

1) เอาทางเท้ากลับคืนมา
2) บ้านที่ก่อสร้างใหม่บังคับให้
เว้นพื้นที่สําหรับทางเท้า
3) มีการจัดโซน สถานบันเทิง
แหล่งก่อมลพิษทางเสียง
3) เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง

วิธกี ารไปสู่ทิศทางนั้น

ปลอดขยะ
เมืองที่มีเทคโนโลยี มีการสือ่ สาร มี WIFI ทั่วเมือง
ทําให้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

2. เมืองมีการจัดระเบียบ จัดระเบียบกายภาพเมือง

เมืองที่อยากให้เป็น

1) ควรสร้างในที่เดินทาง
เข้าถึงยาก ต้องนั่งกระเช้า
ลอยฟ้าเข้าไป
2) ควรให้มีการศึกษาวิจัย
เรื่องนี้อย่างจริงจังว่า คน
เล่นพนันในเมืองหาดใหญ่
ไปเล่นที่ต่างประเทศเป็น

-

-

ข้อเสนอแนะ

2

5. เมืองเตรียมพร้อม
สําหรับผูส้ ูงอายุ

4. เมืองสุขภาพ

3. เมืองที่คนรักสามัคคี

2. เมืองที่คนมีจิตสํานึก

มิติสังคม
1. เมืองมีอัตลักษณ์

เมืองที่อยากให้เป็น

1) เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
2) สร้างความเป็น”คนเมือง
หาดใหญ่”
3) เชือ่ ว่าหาดใหญ่มีรากเหง้า

วิธกี ารไปสู่ทิศทางนั้น

มีภาวะความเป็นพลเมืองของคน ให้มโี รงเรียนทีส่ ร้างจิตสํานึก
ในหาดใหญ่สูง
กับคนเมือง
แกนนําทีท่ ํางานให้ชมุ ชน
มาด้วยความตัง้ ใจ เสียสละ
สามัคคีกัน
ทําอย่างไรให้คนในเมืองไม่
เครียดเพราะคนเครียด
คนทํางานหาเงินเหมือน
เครื่องจักร
1) มีการดูแลสุขภาพ
2) มีพื้นที่ให้ออกกําลัง
3) เมืองมีสิ่งอํานวยความ

1) ฟื้นฟูอัตลักษณ์ของเมือง
2) ทําให้คนเมืองมีน้ําใจ

คุณลักษณะของเมืองนัน้

-

-

แกนนําชุมชนทุกคน

-

เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้อง
เป็นแม่แรง

ปัจจัยสําคัญทีน่ ําไปสู่
ความสําเร็จ

-

-

-

-

-

3

เงินเท่าไร
3) ไม่ควรส่งเสริมการพนัน
มีศีลธรรม

ข้อเสนอแนะ

9. เมืองปลอดยาเสพติด

8. เมืองแห่งศีลธรรม

7. เมืองพึ่งตัวเอง

6. เมืองแห่งการเรียนรู้

เมืองที่อยากให้เป็น

วิธกี ารไปสู่ทิศทางนั้น

มีแหล่งอาหารของชุมชน
คนรุ่นหน้ามีกนิ อุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน
1) ไม่ลืมราก
2) รู้หน้าที่ ต่อให้มีคาสิโนก็
ไม่ได้เสียหาย
เพราะประชาชนยังคงมี
ศีลธรรมเป็นตัวกํากับ
มีการปราบปรามอย่างจริงจัง

ขอทวงคืนวิชาหน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม เพื่อให้คนมี
จรรยาบรรณในอาชีพของ
ตนเอง

-

สะดวก เพือ่ ไม่เป็นภาระกับ
ลูกหลาน
1) ปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษา
2) มีวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง
3) สอนเรือ่ งการไม่คอรัปชั่น
ไม่โกงไม่กิน

คุณลักษณะของเมืองนัน้

-

-

-

-

ปัจจัยสําคัญทีน่ ําไปสู่
ความสําเร็จ

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ

4

เอกสารประกอบการศึกษา
“ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่”

เสนอ
เทศบาลนครหาดใหญ่

โดย
คณะทํางานทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
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คํานํา
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ รั บ มอบหมายจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ใ ห้
ทําการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่” เพื่อนําไปเป็นข้อมูลประกอบการ
ดําเนินโครงการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ นั้น
คณะผู้วิจั ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในส่วนของ “ทิศทางเมือง” ได้ดําเนินการ
รวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเมืองหาดใหญ่ ขณะเดียวกันได้นําข้อมูลที่ได้จากการ
สั ม ภาษณ์ ซึ่ ง เป็ น งานวิ จั ย ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น งานโดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ม าประกอบการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ด้ว ย พร้ อมกั นนี้ คณะผู้ วิ จัย ทํ า การ
สัมภาษณ์ตัวแทนเทศบาล อดีตผู้บริหาร และตัวแทนภาคธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิติต่างๆ
เพิ่มเติมด้วย
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารที่คณะผู้วิจัยทําการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเมืองหาดใหญ่
ตั้งแต่พ.ศ.2549 เป็นต้นมา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนํามาประกอบการศึกษา “ทิศทางการ
พัฒนาเมืองหาดใหญ่” โดยคณะผู้จัดทําหวังไว้ว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จักเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ไม่มากก็น้อย
คณะผู้วิจัย
ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข
อาจารย์จามีกรณ์ มะลิซ้อน
นางสาวจิตราวดี ฐิตินันทกร
นางสาวจุฑารัตน์ รัตนพิทักษ์ชน
นางสาวณพัส กังวานตระกูล
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การศึกษาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่”
เอกสารฉบับนี้ เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมืองหาดใหญ่ ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ 1. การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 2. สถานการณ์และความเป็นเมืองหาดใหญ่
มีดังนี้
1. การทบทวนงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเมืองหาดใหญ่ โดยยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับความเป็นเมือง การขยายตัวของเมือง และทิศทางการพัฒนาเมือง แต่ทั้งนี้งานวิจัยที่ประมวล
มาทํ า ให้ เ ห็ น สภาพปั ญ หาของเมื อ งหาดใหญ่ และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ แก้ ปั ญ หาในช่ ว งระยะเวลา
พ.ศ.2549 เป็นต้นมา มีดังนี้
1.1 ปัญหาของเมืองหาดใหญ่
จากการประมวลงานวิจัย พบปัญหาที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ปัญหาของเมืองในมิติสังคม
ปัญหาของเมืองในมิติเศรษฐกิจ และปัญหาของเมืองในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ปัญหาของเมืองในมิติสงั คม
1. การมีส่วนร่วมในชุมชน ได้แก่ สมาชิกในชุมชนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม เพราะขาด
การประชาสัมพันธ์และไม่มีสถานที่และการรับทราบแต่เพียงแกนนําชุมชน1
2. การพัฒนาชุมชนพบปัญหา ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยและ
ปัญหายาเสพติด2
นอกจากนี้ ยั ง พบปัญ หาเด็ก ติด เกมส์ โดยมี ผ ลกระทบต่ อร่ า งกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคม
ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม การละเมิดกฎหมาย และ
มุ่งเน้นวัตถุนิยมมากขึ้น3
ในชุมชนเขต 4 พบปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ ความต้องการสวัสดิการอื่นๆ
ในชุมชน ความสะอาดของตลาดและร้านอาหาร พื้นที่ทิ้งขยะของเมือง ศูนย์เด็กเล็กที่มีมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข บริการขั้นพื้นฐานสําหรับเด็ก ที่อยู่อาศัยของคนชราไร้ที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด
ปัญหาภัยธรรมชาติ และปัญหาภัยก่อการร้าย4
3. สวัสดิการสังคมในชุมชน พบปัญหาการขาดแผนการพัฒนาบุคลากร สถานที่ให้บริการ
คับ แคบ ไม่เ หมาะสมกับ การให้ บริ การผู้ สูงอายุ และผู้พิการ ขาดการกํ าหนดวิ สั ยทัศ น์ นโยบาย
ด้านสวัสดิการชุมชนที่ชัดเจนและสื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติงานไม่สอดรับกับนโยบาย
และแผนที่วางไว้ ขาดการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ขาดการจัดวางระบบสารสนเทศที่ดี
ข้อมูลไม่เป็นระบบ การใช้งานข้อมูลล่าช้า และการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบ
ข้อมูล ทําให้รับบริการไม่ทั่วถึง5
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4. การทํ า งานของเทศบาล พบปั ญ หารายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ ห ารงาน 6 ส่ ว นเรื่ อ ง
การจัดการความรู้ของเทศบาล พบว่าไม่มีแนวทางในการจัดการความรู้ ขาดเทคโนโลยีในการจัดการ
ความรู7้
ปัญหาของเมืองในมิติเศรษฐกิจ
1. ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ นักท่องเที่ยวลดลง
การลงทุนในพื้นที่ลดลง8 ผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารมีรายได้ลดลง9
2. การมีงานทํา พบว่ารายได้สําหรับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการไม่เพียงพอ
ขาดตลาดแรงงาน ขาดตลาดจําหน่ายสินค้ าชุ มชน และขาดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน
ในชุมชนในการประกอบอาชีพ10
ปัญหาของเมืองในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม
1. การจัดการอุทกภัย พบปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ข้อจํากัดทางกฎหมายและระบบราชการ11
ขาดบริหารจัดการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยํา ความไม่พร้อมในการให้บริการของ
ภาครัฐ เน้นการแก้ปัญหาอุทกภัยเฉพาะหน้า ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา12 เกิดน้ําหลาก
ฉับพลันในลุ่มน้ําคลองเรียนและคลองเปล13
ในด้ า นขององค์ ก ร พบปั ญ หาบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ และเลื อ กปฏิ บั ติ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ งบประมาณไม่เพียงพอ14 การเตือนภัยล่าช้า การสื่อสารล่าช้า15
และต่างฝ่ายต่างทํางาน ขาดการบูรณาการ16
ด้ า นกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย พบว่ า สภาพที่ ตั้ ง ของเมื อ ง17
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองเรียนและคลองเปลจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตร
จากพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ชุมชน18 ความเปราะบางของพื้นที่ เช่น เกิดพายุบ่อย ปริมาณน้ําฝนมีมาก
น้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น และผังเมืองขาดประสิทธิภาพ19
2. การจราจร พบว่าปัญหามีความความรุนแรงมากขึ้น ยานพาหนะมีมากขึ้น และผู้ปกครอง
เริ่มมีความต้องการใช้บริการรถโรงเรียน20
3. อัคคีภัย พบว่าความแออัดหนาแน่นของอาคาร โครงสร้างวัสดุของอาคารอ่อนแอ ห่างไกล
แหล่งที่ตั้งสถานที่ดับเพลิง แหล่งน้ําดับเพลิง และการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุของหน่วยดับเพลิง21
4. สาธารณูปโภค พบว่าชุมชนเขต 4 ต้องการซ่อม ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
ต้ อ งการแหล่ ง นั น ทนาการ 22 ส่ ว นชุ ม ชนแออั ด ต้ อ งการสวนสาธารณะประจํ า ชุ ม ชน และบํ า รุ ง
สวนสาธารณะประจําชุมชน ต้องการให้มีการปรับปรุง ซ่อม โทรศัพท์สาธารณะ และถนน23
5. การจัดการขยะ มีการศึกษากลุ่มการจัดการขยะ24 พบปัญหาที่น่าสนใจ ได้แก่ ส่วนใหญ่
แยกขยะเพื่อขาย ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสํานึกในการแยกขยะ น้ําหนักขยะขาด คนงานขาดความ
สามัคคี ความเป็นชุมชนเมืองทําให้ประสบกับปัญหาค่าเช่าที่แพง และพื้นที่มีไม่เพียงพอ
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1.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ
งานวิจัยที่ผู้วิจัยทําการประมวลมา พบว่านอกจากการศึกษาปัญหาของเมืองหาดใหญ่
ด้านต่างๆ แล้ว มีการนําเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาของเมืองไว้ด้วย โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในมิติสังคม
1. สวัสดิการ ได้แก่ ชุมชนเขต 4 ต้องการเพิ่มสวัสดิการในด้านต่างๆ มากขึ้น25 นอกจากนี้
ยังพบว่าข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ ควรยืดหยุ่นในการให้บริการมากขึ้นเพื่อความ
คล่องตัว ปรับการสื่อสารในองค์กร ปรับสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญ
และกําลังใจ และการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง26
2. สุขภาพ ในชุมชนเขต 4 ต้องการตลาดสะอาด ร้านอาหารปลอดภัย มีพื้นที่รองรับขยะ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มมี าตรฐาน จัดบริการและรักษาพยาบาลฟรี27
3. การศึกษา ในชุมชนเขต 4 ต้องการให้เด็กได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน จัดให้มีสถานที่
สงเคราะห์คนชราไร้ที่อยู่อาศัย28
4. ความมั่นคง ในชุมชนเขต 4 ต้องการให้มีการจัดทีมตรวจสอบและป้องกันยาเสพติด
ภัยธรรมชาติ และภัยก่ อการร้าย นอกจากนี้ ต้องการให้มีการแก้ปัญหาสําหรับชุมชนแออัด เช่น
แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศั ย สํ า หรั บ คนไร้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย แก้ ปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาอาชญากรรม
เป็นต้น29
5. การมี ส่วนร่วมของชุมชน มีข้อเสนอแนะเพื่อ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ได้แ ก่
เผยแพร่ผลงานของเทศบาล เพิ่มการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน/คณะกรรมการชุมชนเข้าถึงประชาชน
มากขึ้น และมีการระดมความคิดเห็นและรับฟังความเห็นให้มากขึ้น30
ข้อเสนอแนะในมิติเศรษฐกิจ
1. ผลกระทบจากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบ มี ข้ อ เสนอแนะ ได้ แ ก่ วางแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมากขึ้น พัฒนาจิตสํานึกการท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ต่างๆ เทศบาลมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และผู้นํามีศักยภาพ และนักบริหาร
มืออาชีพ31
2. การมีงานทํา มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ เพิ่มรายได้แก่บางกลุ่ม โดยเพิ่ม
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มากขึ้น จัดให้มีตลาดสําหรับจําหน่ายสินค้าชุมชน ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านอาชีพแก่กลุ่มต่างๆ ในชุมชน32
ข้อเสนอแนะในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม
1. อุทกภัย มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัย ประชาชน
จัดทําแผนจัดการน้ําท่วมที่ครอบคลุมและปฏิบัติได้จริง33 ควรตั้งสถานีวัดน้ําฝนอัตโนมัติบริเวณคลอง
เรียน34 บุคลากรไม่ควรเลือกปฏิบัติ ควรมีมนุษยสัมพันธ์ ควรจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอ ความเพียงพอ
ของงบประมาณในการให้ บ ริ ก าร 35 จั ด อบรมบุ ค ลากร ปรั บ ปรุ ง แผนที่ น้ํ า ท่ ว ม ปรั บ ปรุ ง แผนที่
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ชลประทานให้ทันสมัย มีการสํารวจความเสียหายในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทํา36
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นให้มีศักยภาพช่วยเหลือชุมชนตนเอง หน่วยงานภาครัฐประมวลผลการทํางาน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนป้องกัน ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคประชาชน และมีองค์กรที่สูงกว่าระดับ
จังหวัดมีการบริหารจัดการน้ํา37
2. อัคคีภัย พบข้อเสนอแนะ ได้แก่ จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตราย
ตั้งสถานีดับเพลิงรองรับการขยายตัวทางพื้นที่ในอนาคต ควรตั้งสถานีดับเพลิงที่ชุมชนริมควน เพราะ
ห่างไกลสถานีดับเพลิง และตั้งบริเวณชุมชนแออัด เช่น ชุมชนเทศาพัฒนา และชุมชนตลาดพ่อพรหม38
3. ชุมชนแออัด พบข้อเสนอแนะในการดําเนินงานแก้ปัญหาชุมชนแออัด ได้แก่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการจัดสรรงบประมาณ เทศบาลมีการตรวจเยี่ยมชุมชนแออัด ออกนโยบายแก้ปัญหาชุมชน
แออัดโดยเฉพาะ และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนแออัด ได้แก่ เทศบาล การรถไฟ เจ้าของที่ดินเอกชน ผู้นําชุมชนแออัด และหน่วยงาน
อื่ น ๆ ควรแก้ ปั ญ หาชุ ม ชนอู่ ญี่ ปุ่ น เช่ น สภาพแวดล้ อ มเสื่ อ มโทรม การประกอบอาชี พ เลี้ ย งหมู
โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ ควรแก้ปัญหาชุมชนหลังสนามกีฬากลาง เช่น บุกรุกที่ดินเอกชน จัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น น้ํา ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น39
ข้อเสนอแนะในมิติการทํางานของเทศบาล
1. ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณของเทศบาล พบข้ อ เสนอแนะ ได้ แ ก่ รั ฐ เพิ่ ม รายได้
แก่ท้องถิ่น มีการสั่งการมิให้ท้องถิ่นสนับสนุนงบแก่ส่วนราชการอื่นๆ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบ
โดยมีตัวแทนจากประชาชน กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสนับสนุนงบประมาณแก่ฝ่ายต่างๆ
ในเทศบาล ทํางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า จัดลําดับความสําคัญงบประมาณการรายจ่ายเพื่อเป็น
ข้อมูลแก่ผู้บริหาร และมีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของปีที่ผ่านมา40
2. การจัดการความรู้ พบข้อเสนอแนะ ได้แก่ จัดการสื่อสารเผยแพร่การจัดการความรู้ให้
แก่ บุ ค ลากร เผยแพร่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องการจั ด การความรู้ ที่ ชั ด เจน ตั้ ง คณะทํ า งานจั ด การความรู้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ จัดพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประเมินผลการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับเทศบาล41
จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทําให้เห็นปัญหาของเมือง และข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทา
ปัญหาของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาที่พบมีในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
นอกจากปัญหาของเมืองแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานของเทศบาล
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2. สถานการณ์และความเป็นเมืองหาดใหญ่
สถานการณ์ แ ละความเป็ น เมื อ งหาดใหญ่ ประกอบด้ ว ย 2.1 ความเป็ น เมื อ งหาดใหญ่
2.2 ตัวขับเคลื่อนความเป็นเมืองหาดใหญ่ (Drivers) 2.3 ปัญหาของเมืองหาดใหญ่ และ 2.4 SWOT
ของเมืองหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความเป็นเมืองหาดใหญ่
ในส่วนของความเป็นเมืองหาดใหญ่ ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมา 2) ที่ตั้งของเมือง
หาดใหญ่ 3) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 4) กายภาพและสิ่งแวดล้อม 5) การตั้งถิ่นฐานของประชากร
และ 6) การขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
1) ประวัติความเป็นมา
ชื่อ “หาดใหญ่” มีหลากหลายที่มา ในพ.ศ.2381 สมัยรัชกาลที่ 3 หาดใหญ่ หรือทุ่งหาดใหญ่
ตําบลท่าหาดใหญ่ เป็นพื้นที่สําหรับพักไพร่พลและเสบียงในช่วงที่มีการปราบกบฏเมืองไทรบุรี42 และ
ในพ.ศ.2408 มีชื่อ หาดทรายใหญ่ มีคลองอู่ตะเภา เป็นคลองเส้นเดียวของเมืองหาดใหญ่ที่ใช้สัญจรไป
มาทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น และไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา และเป็นเส้นทางค้าขายมานาน
โดยบริเวณหาดใหญ่เป็นจุดผ่านสําคัญที่ขบวนต่างๆ จะต้องแวะพัก43
ท่าน้ําคลองอู่ตะเภา แต่ชาวบ้านเรียกว่า “ท่าหาดใหญ่” เป็นท่าที่ใช้ขึ้นเรือข้ามฟากได้จุด
เดียวเนื่องจากบริเวณอื่นไม่มีหาดและตลิ่งมีความชันมาก โดยบริเวณดังกล่าวเป็นหาดและตลิ่งยื่น
ออกมา ซึ่งอยู่บริเวณหลังที่ว่าการอําเภอ ปัจจุบันหาดทรายใหญ่ คือ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาค
หาดใหญ่ที่อยู่หลังที่ว่าการอําเภอหาดใหญ่
นอกจากนี้ “หาดใหญ่” เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุน และบ้านหาดใหญ่ เดิมดินแดน
หาดใหญ่เป็นเนินสูง มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวก สภาพพื้นที่เป็นป่าต้นเสม็ดชุน
โดยทั่วไปชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อทางการได้ตัดทางรถไฟมาถึงท้องถิ่นนี้ จึงมี
ประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทํามาหากินและทวีจํานวนมากขึ้นเป็นลําดับ
สมัยนั้นสถานีชุมทางรถไฟอยู่ที่สถานีอู่ตะเภา (ด้านเหนือของสถานีรถไฟหาดใหญ่ ในปัจจุบัน
เป็นเพียงที่หยุดรถไฟ) เนื่องจากสถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมเป็นประจํา ทางการรถไฟจึงได้ย้าย
สถานีมาอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ปัจจุบันประชาชนจึงได้ทยอยติดตามมาสร้างบ้านเรือนตามบริเวณ
สถานีนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจการรถไฟมีบทบาทต่อการขยับขยายและความเจริญก้าวหน้า
ของเมืองหาดใหญ่ตลอดมา
ต่อมาได้มีผู้เห็นการไกลกล่าวว่า บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่นี้ ต่อไปภายหน้าจะต้อง
เจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน จึงได้มีการจับจองและซื้อที่ดินแปลงใหญ่จากราษฎรพื้นบ้าน บุคคล
ที่ครอบครองแผ่นดินผืนใหญ่ ๆ อาทิ นายเจียกีซี (ต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็นขุนนิพัทธ์จีนนคร)
คุณพระเสน่หามนตรี นายซีกิมหยง และพระยาอรรถกระวีสุนทร ทั้ง 4 ท่านนี้นับว่าเป็นบุคคลที่มีส่วน
ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่เมืองหาดใหญ่อย่างแท้จริง เนื่องจากได้ตัดถนนสร้างอาคาร
บ้านเรือนให้ราษฎรเช่า เมื่อตัดที่ดินแบ่งขายเงินที่ได้ก็นําไปตัดถนนสายใหม่ต่อไป ทําให้ท้องถิ่น
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เจริญรุดหน้า และชุมชนหาดใหญ่มีการขยายตัวจนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางราชการจึงยกฐานะให้
บ้านหาดใหญ่เป็นอําเภอที่มีชื่อว่า อําเภอเหนือ
ต่อมาในพ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อจากอําเภอเหนือเป็นอําเภอหาดใหญ่และได้รับการยกฐานะ
เป็นอําเภอชั้นเอก ในพ.ศ. 2471 หาดใหญ่มีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาลเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2471 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อมาสุขาภิบาลแห่ง
นี้ได้เจริญขึ้น มีพลเมืองหนาแน่นขึ้น และมีกิจการเจริญก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศ
พระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลอยู่หนาแน่น พร้อมทั้งกิจการต่างๆ ได้เจริญขึ้น จึงได้มี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตําบลหาดใหญ่ เป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ.2492 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2492
ต่อมาประชาชนอาศัยในเขตเทศบาลเพิ่มปริมาณหนาแน่นมากขึ้น พร้อมทั้งกิจการของ
เทศบาลได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากเนื้อที่ 5 ตารางกิโลเมตร เพิ่มอีก 3
ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ.2504 ในขณะนั้นมีประชากร 38,162 คน
ต่อมาท้องที่ในเขตเทศบาลได้เจริญขึ้น มีประชากรอยู่หนาแน่นเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร และการทํานุบํารุงท้องถิ่น จึงได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่
จากเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 21 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 ตามพระราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 12 เมษายน 2520 ในขณะ
นั้นมีประชากร 68,142 คน จึงนับได้ว่าเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็นเทศบาลชั้น 1 ที่มีความ
เจริญก้าวหน้า มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ด้วยศักยภาพที่
โดดเด่นดังที่ได้กล่าวมา ทําให้เทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้ยกฐานะจากเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็น
เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่
24 กันยายน พ.ศ.2538 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.253844
2) ที่ตั้งของเมืองหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ มีคลองอู่ตะเภาไหลมาจาก
อําเภอสะเดาทางใต้ขนาบอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มกว้างทอดตัวไปจนจบทะเลสาบ
สงขลา45
จากพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร เมื่อพ.ศ.2478 สมัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลระดับตําบล
หรือเทศบาลตําบลหาดใหญ่ ต่อมาพ.ศ.2492 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ โดยมี
พื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จากนั้นขยายพื้นที่ดูแลเป็น 8 ตารางกิโลเมตร และ 21 ตารางกิโลเมตร
ตามลําดับ46 ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร47
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวเขตเทศบาลมีลักษณะรูปทรงคล้ายช้าง
ลําตัวเป็นรางรถไฟผ่าเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเมืองอกแตกที่ต่างจากเมืองอื่นๆ คือไม่ได้มี
แม่น้ําเป็นตัวแบ่งเมืองเป็นสองฟาก แต่มีทางรถไฟเป็นตัวแบ่งเมือง48
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ทิศเหนือ ด้านบนเป็นรางรถไฟสายกรุงเทพ หาดใหญ่ และหาดใหญ่ สงขลา และติดกับ
เทศบาลเมืองคลองแห
ทิศตะวันตก คือ คลองอู่ตะเภา และติดกับเทศบาลเมืองควนลัง
ทิศตะวันออก คือ ถนนสายสงขลา สะเดา ติดกับเทศบาลเมืองคอหงส์
ทิศใต้ เป็นเส้นต่อระหว่างคลองอู่ตะเภา ต่อกับคลองเตย เป็นคลองหลักในการระบายน้ําของ
ชุมชน และติดกับเทศบาลเมืองคอหงส์49
ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นพื้นที่รับน้ําจากทุก
ทิศทาง ด้วยลักษณะของพื้นที่ราบและลาดชันไปทางด้านเหนือ (ลาดไปทางฝั่งทะเลสาบสงขลา)
ประกอบกับพื้นที่ลาดเอียงจากตะวันออกมาตะวันตก ทิศทางน้ําที่ไหลบ่าจากทิศใต้ (จากสะเดา) และ
ทิศตะวันออก ไหลลงไปทางเหนือเพื่อลงทะเลสาบ ภายในตัวเมืองหาดใหญ่และรอบๆ เป็นที่ราบกว้าง
ใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูง ต่ํากว่า 20 เมตร จากระดับน้ําทะเล และน้ําจะท่วมหากมีฝนตก
ติดต่อกันหลายวัน50
ขณะที่ภูเขาคอหงส์ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก กลางเมืองมีทางกั้นน้ํา ได้แก่ ทางรถไฟผ่าน
เมืองแนวเหนือใต้ ถนนเป็นคันยกสูง ทําให้น้ําระบายออกจากเมืองยาก ปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างและ
การตัดถนนที่เพิ่มขึ้น ทําให้การระบายน้ําชะลอตัว ลักษณะทางภูมิศาสตร์และความเป็นเมืองจึงเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําท่วมเมืองหาดใหญ่51

ภาพที่ 1 พื้นทีเ่ ทศบาลนครหาดใหญ่ 21 ตารางกิโลเมตร

ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

หน้า 13

3) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรทั้งสิน 158,443 คน (ข้อมูลเมื่อพ.ศ.2556) ความหนาแน่น
ของประชากร 7,544 คนต่อตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรที่อาศัยอยู่ชั่วคราวและเข้าออกเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อาจมีจํานวนมากกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎร์จํานวนสองถึงสามเท่าตัว
มีการประมาณการณ์ประชากรแฝงในพื้นที่ พบว่ามีประมาณ 150,000 คน52
ในเขตเทศบาลมีชุมชน 102 ชุมชน ส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 72 ศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 20 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 3
สภาพเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สงขลาจะมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ของเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ ในอดีตเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม โดยมีพืชผลทาง
การเกษตรที่สําคัญคือยางพาราและผลผลิตจากการประมงเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลา
มากที่สุด และเป็นสินค้าออกที่สําคัญของจังหวัด
การจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมและการสร้ า งท่ า เรื อ น้ํ า ลึ ก ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา ส่ ง ผลให้
อุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขต
อํ า เภอหาดใหญ่เ นื่ อ งจากอยู่ ใ กล้ แ หล่ ง วั ต ถุดิ บ ส่ ว นสาขาการผลิ ต ที่ มี ค วามสํ า คัญ รองลงมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรคือภาคการค้าปลีกค้าส่ง
อําเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์รวมความเจริญทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา การเป็นชุมทางการ
คมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและทางรถไฟ และการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่ในอําเภอหาดใหญ่
ทําให้เทศบาลนครหาดใหญ่มีบทบาทสําคัญในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ศูนย์กลางการค้าขาย
ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง หาดใหญ่เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้า โดยเป็นศูนย์กลางการค้าปลีก
และค้าส่งสินค้า โดยในอดีตเทศบาลนครหาดใหญ่ยังมีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งรวมสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าหนีภาษีที่ลักลอบนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย สินค้าเหล่านี้
เป็นจุดดึงดูดพ่อค้า เพื่อติดต่อธุรกิจและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าจํานวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทําให้ธุรกิจการบริการต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งสถานที่พัก โรงแรม และสถานบันเทิง
ยามค่ําคืน53
4) กายภาพและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่เมือ งที่ มีค วามแออัดของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจสูง จึงไม่มีพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ว่างที่เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่ว่างส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนไปใช้
เพื่อที่อยู่อาศัย กิจกรรมด้านพาณิชยกรรม และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
แหล่งนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่มีเพียงแห่งเดียว คือ
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ มีขนาด 974 ไร่ แต่หากรวมแหล่งนันทนาการที่เป็นสวนหย่อม
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งหมด 991.75 ไร่ คิดเป็น 7.5% ของพื้นที่เมือง54 ได้แก่
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ สวนหย่อมเพชรเกษม สวนหย่อมแสงศรี สวนหย่อมศุภสาร
รังสรรค์ สวนหย่อมชลธารา สวนหย่อมธรรมนูญวิถี สวนหย่อมบึงศรีภูวนารถ สวนหย่อมบางหัก
สวนหย่อมศูนย์การเรียนรู55้ นอกจากนี้ ภายในเมืองยังมีลานกีฬา 28 แห่ง สถานกีฬา 14 แห่ง56
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ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรูปแบบการคมนาคมที่หลากหลาย ได้แก่ ทางถนน ทางรถไฟ
และทางอากาศ ภายในเขตเมืองมีรถโดยสารสองแถวบริการรับส่งผู้โดยสารต่อกระจายไปตามพื้นที่
ต่างๆ ทั้งในเขตอําเภอ และอําเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีสนามบินพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร ทําให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้ามากขึ้น57
ด้านสาธารณูปโภค เทศบาลนครหาดใหญ่ใช้บริการน้ําประปา จากสํานักงานการประปาส่วน
ภู มิ ภ าคหาดใหญ่ โดยสถานี สู บ น้ํ า ดิ บ ของสํ า นั ก งานการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคหาดใหญ่ อ ยู่ ที่
คลองอู่ตะเภา ส่วนไฟฟ้า เมืองหาดใหญ่ได้รับการบริการไฟฟ้าจากสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หาดใหญ่ และเทศบาลร่วมมือกับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
หาดใหญ่ในย่านธุรกิจโดยดําเนินโครงการนําสายไฟฟ้าลงดิน58
ในเขตเทศบาลมี ส ถานศึ ก ษาจํ า นวนมากและมี คุ ณ ภาพ จนกลายเป็ น แหล่ ง บริ ก ารทาง
การศึกษาที่สําคัญของจังหวัดและของภาค มีการจัดสรรการศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับ เช่นเดียวกัน
กับสาธารณสุข ในเขตเทศบาลมีหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขอยู่เป็นจํานวนมาก ทั้งจาก
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ มีโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของทหาร และโรงพยาบาลเอกชน ส่วน
การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนั้น มีสถานีอนามัยตําบลจํานวน 9
แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขของสํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จํานวน 15 แห่ง59
5) การตั้งถิ่นฐานของประชากร
การตั้งถิ่นฐานของเมืองหาดใหญ่ ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอเป็น การตั้งถิ่นฐานตามคลองอู่ตะเภา
และคลองเตย และการตั้งถิ่นฐานหลังการเกิดเส้นทางรถไฟและถนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1) การตั้งถิ่นฐานตามคลองอู่ตะเภา และคลองเตย
พ.ศ.2381 สมัยรัชกาลที่ 3 หาดใหญ่ หรือทุ่งหาดใหญ่ ตําบลท่าหาดใหญ่ เป็นพื้นที่สําหรับ
พักไพร่พลและเสบียงในช่วงที่มีการปราบกบฏเมืองไทรบุรี60 และในพ.ศ.2408 มีชื่อ หาดทรายใหญ่
มีคลองอู่ตะเภา เป็นคลองเส้นเดียวของเมืองหาดใหญ่ที่ใช้สัญจรไปมาทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น
และไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา และเป็นเส้นทางค้าขายจากสายสงขลา หาดใหญ่ พะตง พังลา บ้าน
ปริก สะเดา เป็นเส้นทางการค้ามานาน โดยหาดใหญ่เป็นจุดผ่านที่สําคัญในการติดต่อกันบริเวณ
ตอนกลางของคาบสมุทรมลายู และบริเวณหาดใหญ่เป็นจุดผ่านสําคัญที่ขบวนต่างๆ จะต้องแวะพัก61
ท่าน้ําคลองอู่ตะเภาแต่ชาวบ้านเรียกว่า “ท่าหาดใหญ่” เป็นท่าที่ใช้ขึ้นเรือข้ามฟากและ
สามารถข้ า มฟากได้ บ ริ เ วณนี้ ไ ด้ จุ ด เดี ย วเนื่ อ งจากบริ เ วณอื่ น ไม่ มี ห าดและตลิ่ ง มี ค วามชั น มาก
โดยบริเวณดังกล่าวเป็นหาดและตลิ่งยื่นออกมา ซึ่งอยู่บริเวณหลังที่ว่าการอําเภอ ปัจจุบันหาดทราย
ใหญ่ คือ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ที่อยู่หลังที่ว่าการอําเภอหาดใหญ่
หลังจากนั้น เมื่อมีการสร้างสะพาน สร้างถนน เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคมนาคมจาก
ทางน้ําเป็นทางบกแทน ปัจจุบันสภาพของคลองอู่ตะเภาตื้นเขิน แต่สามารถใช้ในการประมงและ
การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ําดิบที่นํามาใช้ทําน้ําประปาของเมือง62
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ต้นน้ําของคลองอู่ตะเภาเกิดจากเทือกเขาสันการาคีรี ตั้งอยู่ในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เป็นเส้นแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย คลองอู่ตะเภามีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร
โดยไหลผ่านตําบลต่างๆ จากอําเภอสะเดาจนถึงอําเภอหาดใหญ่และลงสู่ทะเลสาบสงขลา63
อีกฝั่งหนึ่ง มีคลองเตย เป็นคลองที่ไหลผ่านด้านใต้ของสถานีรถไฟหาดใหญ่ โดยผ่านถนน
ศรีภูวนารถ ถนนผดุงภักดี ถนนกิมประดิษฐ์ ถนนชีอุทิศ ถนนธรรมนูญวิถี ถนนประชาธิปัตย์ สะพาน
ถนนศุภสารรังสรรค์ แล้วไหลมาบรรจบกับคลองอู่ตะเภาบริเวณหน้าวัดนารังนก ตําบลแม่ทอม อําเภอ
หาดใหญ่
ในอดี ต คลองเตยมีร ะดับน้ํา ที่ ลึก และกว้างมาก ใช้เป็ นทางสั ญ จรของชาวบ้าน มี สั ตว์น้ํ า
จํานวนมาก ไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกอยู่ริมสองฝั่งคลอง ปัจจุบันกลายเป็นที่สําหรับระบายน้ําของเมือง
หาดใหญ่64
สภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
การตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆ กัน พื้นที่เป็นป่ารกร้าง มีทั้งหนอง คลอง บึง ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเก็บของป่า และเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา นอกจากนั้นมีการปลูกพืชผักอื่นๆ ทําไร่และ
เลี้ยงสัตว์ สภาพเศรษฐกิจก่อนการสร้างรถไฟสายใต้เป็นแบบพอยังชีพ โดยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และ
ทํางานฝีมือเพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน บ้านเรือนในขณะนั้นประกอบด้วย บ้านบางหัก
บ้านท่าเคียน บ้านคอหงส์ บ้านในไร่ บ้านคลองแห บ้านบางหาด บ้านควนลัง บ้านคลองเรียน บ้าน
โคกเสม็ดชุน บ้านหาดใหญ่ บ้านทุ่งรี บ้านควนจง บ้านพรุ และบ้านคลองเตย65 ก่อนการสร้างสถานี
รถไฟหาดใหญ่ที่โคกเสม็ดชุน พื้นที่โคกเสม็ดชุนมีชาวบ้านอยู่อาศัยเพียง 10 หลังคาเรือน ในขณะที่
บ้านหาดใหญ่มีอาศัยเพียง 4 หลังคาเรือน66
พ.ศ.2439 ในช่วงที่มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีการจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราช โดย
เมืองสงขลาเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑล มีการแบ่งแขวงที่ขึ้นกับเมืองสงขลา 5 อําเภอ หนึ่งในนั้นคือ
อําเภอฝ่ายเหนือ ขณะนั้นตัวหาดใหญ่ที่แท้จริงอยู่บริเวณถนนราษฎร์เสรี แต่มีความเจริญไม่มาก
บริเวณรอบๆ ที่ว่าการอําเภอส่วนใหญ่เป็นที่ดินของรัฐถึงร้อยละ 8067
ต่อมาในพ.ศ. 2452 การขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเมื่อมีการ
ปรับปรุงการคมนาคมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้น จากนั้นเป็นต้นมา เส้นทาง
คมนาคมทางน้ําลดบทบาทลง ความนิยมในการใช้เส้นทางคมนาคมทางบกจากเส้นทางรถไฟและถนน
มีมากขึ้น โดยจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองในลําดับถัดไป
5.2) หลังการเกิดเส้นทางรถไฟและถนน
หลังจากมีการสร้างเส้นทางรถไฟสายใต้ หาดใหญ่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกส่งเสริมการค้าของเมือง การเป็นเมืองชุมทางสามารถติดต่อกับเมืองต่างๆ และ
ประเทศเพื่ อนบ้าน ทําให้หาดใหญ่มีโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งนายทุ นในพื้นที่และนายทุนต่างชาติ
การพัฒนาของคนอพยพรุ่น แรก ทํา ให้ เกิดอาชี พที่ ห ลากหลาย เกิ ด การพั ฒนาที่ดิน และเส้น ทาง
คมนาคมเพิ่มขึ้น ความเจริญของเมืองทําให้เป็นแรงดึงดูดประชากรให้เข้ามาในเมืองมากขึ้น
พ.ศ.2460 ได้ มี ก ารย้ า ยสถานที่ ร ถไฟเนื่ อ งจากสถานี อู่ ต ะเภาที่ เ ป็ น สถานี เ ดิ ม เป็ น ที่ ลุ่ ม
มีน้ําท่วมขังเป็นประจํา การรถไฟจึงย้ายสถานีมาตั้งอยู่ที่บ้านโคกเสม็ดชุน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ
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หน้า 16

ชุมทางหาดใหญ่จนมาถึงปัจจุบัน68 โดยบริเวณดังกล่าวเป็นที่เนินสูง น้ําท่วมไม่ถึง ประชาชนทยอยมา
สร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้น69
หลังจากทางรถไฟเสร็จสิ้น หาดใหญ่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ดึงดูดคนจากย่านลุ่มน้ําคลองอู่
ตะเภา ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา มลายู ปีนัง สิงคโปร์ และบริเวณที่อื่น ในส่วนบริเวณที่ชุมชนคนจีนอยู่
อาศัยมีตลาดเล็กๆ ชื่อ ตลาดโคกเสม็ดชุน และตลาดนัดท่าหาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม เริ่มมีชาวมาเลเซียและ
สิงคโปร์เดินทางเข้ามาค้าขาย มีการทําเหมืองแร่ ปลูกสวนยางพารา การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่าง
มาเลเซีย ทําให้ได้รับอิทธิพลในการผังเมือง
หลังจากเส้นทางรถไฟเสร็จ จึงได้ตั้งถิ่นฐานต่อในหาดใหญ่ จับจองที่ดินในหาดใหญ่จํานวน
มาก และได้วางแปลนผังชุมชนตามแบบเมืองอีโป ประเทศมาเลเซีย ในช่วงแรกมีการตัดถนน 3 สาย
ได้แก่ ถนนเจียกีซี 1,2,3 (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3 ในปัจจุบัน) และยังอุทิศที่ดินเพื่อตัดถนนสายหลัก
ของหาดใหญ่ ได้แก่ ถนนจิระนคร ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1,2,3,4,5 ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธ์ภักดี
ถนนจิระอุทิศ ตรอกจิระพันธ์ รวมทั้งถนนสายอื่นๆ ที่มีคหบดีท่านอื่นร่วมตัดถนนเพิ่ม
พ.ศ.2460 เนื่องจากประชาชนมีการสร้างบ้านเรือนมากขึ้น มีความหนาแน่นขึ้นโดยเฉพาะ
บริ เ วณสถานี ห าดใหญ่ ทางการเปลี่ ย นชื่อ อํ า เภอฝ่ า ยเหนื อ เป็ น อํ า เภอหาดใหญ่ ตามชื่ อ สถานี
หาดใหญ่ โดยมีพระเสน่หามนตรี (ชื่น สุคนธหงส์) เป็นนายอําเภอคนแรก โดยที่ว่าการอําเภอฝ่าย
เหนือเดิมทีตั้งอยู่ที่ท่าหาดใหญ่ บ้านหาดใหญ่ โดยอยู่ทางทิศตะวันตกบริเวณถนนราษฎร์เสรี หรือ
บริเวณการประปาส่วนภูมิภาค ต่อมาย้ายมาทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ว่าการอําเภอในปัจจุบัน70
เมื่อทางรถไฟกลายเป็นเส้นทางที่นิยมคมนาคมขนส่งมากกว่าทางน้ํา เพราะสะดวกและ
รวดเร็วกว่า จึงมีชุมชนก่อตัวขึ้นบริเวณสถานีรถไฟโดยเกาะกลุ่มอยู่ใกล้สถานีรถไฟ และแผ่กระจาย
ออกไปโดยรอบ ศูนย์กลางการค้า และธุรกิจก่อตัวหน้าสถานีรถไฟและขยายตัวไปทางทิศเหนือ ใต้
และตะวันออก จนจรดคลองเตย71
พ.ศ.2470 เริ่มมีการขยายบ้านเรือนออกจากบริเวณสถานีรถไฟโดยขุนนิพัทธ์จีนนคร เริ่มจาก
การย้ายครอบครัวของตนเองจากบริเวณถนนเจียกีซี และถนนธรรมนูญวิถี ไปอยู่ฝั่งถนนเพชรเกษม
และอีกสิบปีต่อมา พ.ศ.2480 ขยายบ้านเรือนและห้องแถวไปยังปลายถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 โดยขายใน
ราคาต่ํากว่าทุน เพื่อชักจูงคนให้ขยายแหล่งทํากินออกไป และสองปีต่อมา (พ.ศ.2582) ขุนนิพัทธ์จีน
นครสร้างตลาดเอกชน “ตลาดเจียกีซี” บนถนนมนตรี 1,2 ในช่วงนี้มีการพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ กัน
ต่อมาเกิดการขยายตัวของห้องแถวหลายห้องบนช่วงถนนเจียกีซี 2 (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ใน
ปัจจุบัน) ถนนที่สร้างขึ้นในช่วงต่อมา ได้แก่ ถนนราษฎร์ยินดียาว 30 เมตร (รู้จักกันในชื่อ ถนน 30
เมตร) ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนศรีภูวนารถ มีการพัฒนาและซื้อที่ดินต่อๆ กัน บริเวณถนนธรรมนูญวิถี
ตั ด กั บ ถนนนิ พั ท ธ์ อุ ทิ ศ 2 และบริ เ วณเชิ ง เขาคอหงส์ และมี ก ารบริ จ าคที่ ดิ น เพื่ อ สร้ า ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เหตุผลหนึ่งที่มีการขยายตัวของเมืองมาทางฝั่งตะวันออก เนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ
ของเมื อ งหาดใหญ่ มีทํ า เลอุ ดมสมบูร ณ์ มี ท างน้ํ า และภูเ ขา ตรงตามฮวงจุ้ ย ของชาวจี น และเป็ น
ศูนย์กลางคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
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หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา มีการปรับปรุงถนน เช่น ถมดินลูกรัง โดนถนนที่สร้างขึ้น ได้แก่
ถนนฉั ย ยากุ ล ชี ว านุ ส ร (ถนนเชื่ อ มรั ฐ ) นอกจากนี้ มี ก ารบริจ าคที่ ดิ น เพื่ อสร้ า งโรงเรี ย นแสงทอง
โรงเรียนศรีนคร มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ สร้างโรงพระ
พ.ศ.2471 บ้านเรือนและประชากรในหาดใหญ่เพิ่มขึ้น ทําเลที่เป็นชุมทางรถไฟ มีการค้าขาย
ทําให้หาดใหญ่มีความเจริญมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวเข้ามา
ประกอบอาชีพ และค้าขาย โดยเช่าถือที่เพื่อทํามาหากิน แต่ยังขาดเรื่องการอนามัยและสุขาภิบาล
เหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้มีระบบจัดการของรัฐเข้ามา ดังนั้น จึงมีการยกฐานะ
จากตําบลหาดใหญ่เป็นสุขาภิบาลตําบลหาดใหญ่ ต่อมาพ.ศ.2478 จึงยกฐานะจากสุขาภิบาลตําบล
หาดใหญ่ เป็นเทศาภิบาลตําบลหาดใหญ่ มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร
พ.ศ.2485 ช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ญี่ ปุ่ น ยกพลขึ้ น บกที่ ส งขลา และใช้ ห าดใหญ่ เ ป็ น
กองบัญชาการรบ ญี่ปุ่นสร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา ตรงข้างที่ว่าการอําเภอ การสัญจรไปมา
ระหว่างอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงมีความรวดเร็วขึ้น ทั้งรถไฟและถนนแทนที่การสัญจรทางน้ํา
ชุมชนที่เคยคึกคักบริเวณถนนสาครมงคลและถนนราษฎร์เสรีซบเซาลง72
สภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
สมัยก่อนอําเภอหาดใหญ่ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ 8 บ้าน ได้แก่ บ้านหาดใหญ่ บ้าน
โคกเสม็ดชุน บ้านคลองเรียน บ้านกลาง บ้านบางหัก บ้านเกาะเลียบ บ้านฉาง และบ้านท่าเคียน
ประชาชนยังคงมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างไปจากชุมชนใกล้เคียง คือยังคงทําการเกษตรแบบยังชีพผลิตเพื่อใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ต่อเมื่อเหลือจากการบริโภคจึงนําออกมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน73
การมาถึงของทางรถไฟ เกิดการอพยพย้ายที่ของคนต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยในเมืองหาดใหญ่
และรอบนอก มีอาชีพให้เลือกทําหลากหลายมากขึ้น เช่น เหมืองแร่ สวนยางพารา การค้าขาย เป็นต้น
ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐที่เร่งการพัฒนาการคมนาคมสื่อสาร74 วิถีในการดําเนินชีวิต และธุรกิจ
การค้าขายของคนหาดใหญ่เปลี่ยนไป จากเดิมที่มีการค้าขายทางน้ําผ่านทางคลองอู่ตะเภา เปลี่ยนมา
เป็นการค้าขายทางบก นิยมใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทาง และแลกเปลี่ยนสินค้า ทําให้การ
เดินทางและการค้าขายสามารถไปได้ไกลมากขึ้น และทําให้ผู้คนรู้จักหาดใหญ่มากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลา
นั้นเริ่มมีการค้าขายกับนักธุรกิจชาวจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ 75
ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ขุนนิพัทธ์จีนนครเป็นผู้นําในการทําสวนยางพาราในพื้นที่
ทําให้คนจีนและคนไทยพื้นถิ่นเริ่มทําสวนยางพารา76 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.24572461) มีการประกอบอาชีพทําเหมืองแร่ดีบุกและวุลแฟรม (ขุนนิพัทธ์จีนนคร พระยาอรรถกวีสุนทร
ฉีจื้อถิ่น ฉียุกซัน และคนหาดใหญ่ยุคแรกๆนิยมทํา) 77
พ.ศ.2471 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกรองและก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านเรือนและ
ประชากรในตลาดเมืองหาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 654 หลังคาเรือน มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2,950 คน
ต่อมาใน พ.ศ. 2488 จํานวนประชากรในเมืองหาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 10,104 คน78 ซึ่งเมื่อจํานวนผู้คน
มากขึ้นบรรดาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งบ้านเรือน ห้างร้าน โรงแรม ตลาด โรงมหรสพ ก็เพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน79
พ.ศ.2444-2476 มีการติดต่อกับต่างประเทศ รัฐบาลในขณะนั้นต้องการแก้ปัญหาการคลัง
โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก ยางพาราเพื่ อการส่ง ออกให้ม ากขึ้น ขณะเดี ย วกัน ในเวลานั้น ยางพาราเป็ น
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สินค้าออกที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกและมีราคาสูง รัฐบาลจึงสนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราเป็น
พืชเศรษฐกิจในภาคใต้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการคลังของประเทศ นักลงทุนส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติ ส่วนมากเป็นชาวจีนจากปีนัง สิงคโปร์และมลายู เข้ามาตั้งบริษัทค้ายางในหาดใหญ่
นอกเหนื อ จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในทางการค้ า ขายแล้ ว
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ทํ า ให้ เ กิ ด การไปมาหาสู่ กั น ไม่ ว่ า จะเป็ น การเดิ น ทางไปทํ า งาน ความนิ ย มส่ ง
ลูกหลานไปเรียนภาษาในประเทศดังกล่าว80
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482-2488)
พ.ศ.2457 การทําเหมืองดีบุกในเขตภาคใต้เริ่มตั้งแต่ช่วงสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
โดยรัฐบาลกลางมีนโยบายให้เจ้าเมืองในเขตภาคใต้พัฒนาแหล่งแร่ดีบุก แร่ดีบุกได้กลายเป็นแหล่ง
รายได้สําคัญของระบบเจ้าภาษีนายอากรของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีชาวจีนที่อพยพมาตั้งแต่
รัชกาลที่ 3 ได้ดําเนินการกิจการเหมืองแร่ยุคใหม่ของไทยและเข้าควบคุมการทําเหมืองแร่ทั้งหมดจน
สมัยรัชกาลที่ 5
อําเภอหาดใหญ่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพ่อค้าชาวจีนได้ว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
มาเลเซียในการหาเส้นแร่ จ้างคนในท้องถิ่นเพื่อนําทางค้นหาแร่วุลแฟรมในพื้นที่ โดยผู้ที่ทํากิจการ
เหมืองแร่ดีบุกและวุลแฟรม ได้แก่ พระยาอรรถกวีสุนทรและขุนนิพัทธ์จีนนคร ฉีจื้อถิ่น ฉียุกซัน และ
คนหาดใหญ่ยุคแรกๆนิยมทํา 81
พ.ศ.2460-2648 หลังจากมีรถไฟสายใต้ มีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทในหาดใหญ่เพื่อรับซื้อ
แร่ดีบุกหลายแห่ง ได้แก่ บริษัทดินบี้จั่น บริษัทบั้นตินหลัม บริษัทยิบอินซอย เป็นต้น โดยบริษัทเหล่านี้
ดําเนินการรับซื้อแร่ส่งไปถลุงที่ปีนัง ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ จากบริษัทที่ทําการค้า
เฉพาะแร่ มีการขยายธุรกิจเป็นการค้าส่งและนําเข้า โดยสินค้าส่งออก ได้แก่ แร่ ยาง ไม้สัก และสินค้า
พื้นเมืองทุกชนิด ส่วนสินค้านําเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกล เครื่องมือเกษตร เครื่องเหล็ก เครื่องสุขภัณฑ์
ปุ๋ย และการประกันภัย เป็นต้น นอกจากบริษัทรับซื้อแร่ที่ต่างชาติดําเนินการแล้ว ยังมีบริษัทรับซื้อ
แร่ ข องคนไทยเชื้ อ สายจี น เช่ น บริ ษั ท สหไทยเศรษฐการ ของพระยาอรรถกวี สุ น ทร ที่ รั บ ซื้ อ แร่
ยางพารา และสินค้าส่งออก
พ.ศ.2482 ในยุคของจอมพลป.พิบูลสงคราม มีการจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ขึ้น เพื่อควบคุม
ชาวต่างชาติที่เข้ามาผูกขาดกิจการเหมืองแร่ และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น รัฐบาลไทยได้ตั้ง
บริ ษั ท จํ า กั ด ในนามบริ ษั ท แร่ แ ละยางไทย จํ า กั ด เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนในการทํ า ธุ ร กิ จ เหมื อ งแร่ แ ละ
ยางพาราในกิจการต่างๆ การเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นทําให้ญี่ปุ่นกลายเป็นตลาดที่สําคัญแทนที่มาเลเซีย
และสิงคโปร์ ชาวไทยเชื้อสายจีนมีโอกาสเป็นนายหน้าหรือหุ้นส่วนของบริษัทแร่และยางไทย จึงเกิด
การขยายพื้นที่ทําเหมืองแร่ดีบุกมากขึ้น ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการตัดทางหลวงเพื่อเชื่อม
ระหว่างบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทําให้เจ้าของเหมืองลดต้นทุนในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
เข้าสู่แหล่งแร่ใหม่ และมีการเปลี่ยนจากการทําเหมืองขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่82
จากความสนในอาชีพการทําสวนยางพารามากขึ้น ทําให้เศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเพื่อ
การค้ามากยิ่งขึ้น การคมนาคมที่สะดวกเสริมให้หาดใหญ่เป็นผู้กระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ เพราะ
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หาดใหญ่เป็นสถานีสุดท้ายก่อนถึงหัวเมืองมลายู จึงดึงดูดพ่อค้าชาวจีนจากมลายูเข้ามาทําการค้าที่
หาดใหญ่83
นอกจากธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราและแร่ หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าวัว ควายเป็นสินค้า
ส่งออกไปยั งประเทศมาเลเซี ย บริ ษัทค้าสัตว์ ได้แ ก่ บริษัทสหสามัค คี ค้าสัตว์เป็ นคนจีนที่ มาจาก
กรุงเทพฯ บริษัทของนายฟัดลูกชายชีกิมหยง บริษัทของชาวปากีสถาน โดยกระบวนการค้าสัตว์ที่ยังมี
ชีวิตมีกํานันวร ทวีรัตน์เป็นผู้ดูแลในช่วงก่อนขนส่งทางรถไฟไปยังประเทศมาเลเซีย ส่วนสินค้าอื่นที่มี
การขนส่งทางรถไฟไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้สด นอกจากนี้ มีการตั้งข้อสังเกต
ว่าสินค้าที่นําเข้าหาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย สะท้อนให้เห็นกําลังซื้อและวัฒนธรรมการ
บริโภคในสมัยนั้น เช่น อาหารกระป๋อง น้ําแร่ ผลไม้กระป๋อง ผ้า เป็นต้น84
กระทั่งพ.ศ.2492 จังหวัดสงขลาสามารถผลิตยางพาราได้เป็นอันดับสองของภาคใต้ และ
ราคายางสูงมากในช่วงที่มีสงคราม ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่การทําสวนยาง โรงงานรมยางเพิ่มขึ้น
รัฐบาลได้สร้างแปลงเพาะขยายพันธุ์ยางในจังหวัดสงขลา 2 แห่ง ได้แก่ แปลงเพาะในสถานีการยางคอ
หงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และแปลงเพาะขยายพันธุ์อําเภอสะเดา การทําสวนยางพาราเป็น
ที่นิยมมาก แม้ในหาดใหญ่และขยายไปบริเวณตําบลบ้านพรุ อําเภอสะเดา85
หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามประมาณพ.ศ.2500 มีการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์หลาย
แห่งเกิดขึ้น โดยโรงภาพยนตร์ของเมืองหาดใหญ่ขณะนั้น ได้แก่ โรงหนังคิงส์ โรงหนังสุคนธหงส์
โรงหนังเฉลิมยนตร์ โรงหนังสยา โรงหนังเฉลิมไทย (เดิมคือ โรงหนังคิงส์) เกิดโรงแรมที่พัก มีการเปิด
คาสิโนเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาเล่น เพื่อนําเงินเข้าประเทศและเป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยวในหาดใหญ่ หลังจากนั้น พ.ศ.2505 เศรษฐกิจหาดใหญ่ฟื้นตัวจากสงคราม เกิดสถานบันเทิง
จําพวกไนต์คลับ86
ผู้คนอพยพเข้ามาในเมืองหาดใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ชาวจีนที่อยู่ในยุคสร้างทางรถไฟ และ
มีความสัมพันธ์เดิมที่ต่อจากปีนัง และสิงคโปร์ เป็นคนจีนในยุคแรกที่สร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญ
เมื่อมีฐานะดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่อื่นๆ จึงมีการอพยพย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ ปีนัง หรือ
พื้นที่อื่น87
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ที่
สําคัญ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาและจัดสรรที่ดินของพ่อค้า ข้าราชการ และ
ประชาชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิม สถานการณ์ของประเทศ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากร
6) การขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในส่ ว นนี้ ผู้ วิ จั ย ขอแบ่ ง การนํ า เสนอออกเป็ น 6.1) การขยายตั ว ออกจากศู น ย์ ก ลาง
6.2) การขยายตัวไปตามสถานที่สําคัญของเมือง และ 6.3) การขยายตัวออกไปตามเส้นทางคมนาคมที่
เป็นรอยต่อกับเมืองอื่นๆ ดังนี้
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6.1) การขยายตัวออกจากศูนย์กลาง
ในพ.ศ.2492 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ โดยมีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร
จากนั้นขยายพื้นที่ดูแลเป็น 8 ตารางกิโลเมตร และ 21 ตารางกิโลเมตรตามลําดับ88
การเติบโตของเมืองหาดใหญ่ลักษณะ “ขยายจากศูนย์กลางออกไป” อยู่ในช่วงเทศบาลเมือง
หาดใหญ่ เป็นช่วงที่มีการตัดถนนและปรับปรุงถนนหลายสาย เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ ทําให้เกิดความ
สะดวกในการเดินทาง ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองตามมา
จากการขยายตัวบริเวณสถานีรถไฟมายังถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3 ได้ขยายต่อออกไปสู่ตลาดสด
เทศบาลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2497 บริเวณถนนมนตรี 1,2 ขณะที่คนดั้งเดิมยังคงมีบ้านเรือนใกล้กับ
ที่ว่าการอําเภอหาดใหญ่89
มีการขยายถนนเส้นต่าง ๆ ออกจากบริเวณสถานีรถไฟ ไปทางทิศตะวันออกของเมืองใน
พ.ศ. 2505 เพื่อลดความหนาแน่นของใจกลางเมือง จากถนนสายแรกของเมืองคือ ถนนหน้าสถานี
รถไฟ ต่อมาถนนอื่นๆ เกิดขึ้นโดยตัดขนานและตั้งฉากกับถนนสายนี้ ทําให้เมืองหาดใหญ่เจริญขึ้นเป็น
ลําดับ90
จากการตัดถนนออกจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ อธิบายได้ว่า เมืองหาดใหญ่ในอดีต หลังจากมี
เส้นทางรถไฟ เริ่มมีการจัดสรรที่ดิน และตัดถนนเป็นบล็อก โดยเริ่มตัดถนนออกจากสถานีรถไฟ
ไปทางตะวันออกของเมือง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นย่านการค้า ตั้งแต่อดีต กระทั่งปัจจุบัน
ถั ด มามี ก ารตั ด ถนนเชื่ อ มเส้ น ทางกั บ ถนนที่ ส ร้ า งไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ เพื่ อ ความสะดวกในการ
เดิ น ทาง ได้ แ ก่ การตั ด ถนนราษฎร์ ยิ น ดี เพื่ อ เชื่ อ มเส้ น ทางระหว่ า งถนนศรี ภู ว นารถไปยั ง ถนน
เพชรเกษม และเป็นการขยายพื้นที่พาณิชยกรรมให้กระจายตัว ไม่กระจุกอยู่เฉพาะในบริเวณใจกลาง
เมือง
การตัดถนนช่องเขา หรือถนนศุภสารรั งสรรค์ในพ.ศ.2520 เพื่อเพิ่ มความสะดวกในการ
เดินทางของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เดินทางเข้าออกเมืองง่าย และ
รวดเร็วขึ้น เดิมจากสถานีรถไฟมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประมาณ 6 กิโลเมตร เมื่อตัดถนน
ช่องเขาผ่านที่ของหลวงอรรถกระวี สุนทร ทําให้มีระยะทางเพียง 2 กิโลเมตร
จากนั้นสิบปีต่อมา ประมาณพ.ศ.2530-2531 เป็นช่วงที่มีการก่อสร้างถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมภายในเมือง โดยการเวนคืนที่ดินสมัยนั้น ราคาตารางวาละ 600 บาท ปัจจุบันที่ดินเวนคืน
ประมาณตารางวาละ 15,000 บาท ส่วนความกว้างของถนนที่เทศบาลมีการก่อสร้างภายในเมือง
เดิมทีมีความกว้างประมาณ 8 เมตรรวมทางระบายน้ํา รถสามารถวิ่งสวนกันได้ ปัจจุบันการก่อสร้าง
ถนนมีขนาดประมาณ 5 เมตรเท่านั้น91
การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลานั้น บริเวณย่านที่พักอาศัยในใจกลางเมืองประกอบด้วย
อาคารบ้านเรือนรวมกลุ่มหนาแน่น อาคารใช้อยู่อาศัยและทําธุรกิจการค้า ส่วนบ้านอาคารเดี่ยวตั้ง
กระจายอยู่โดยรอบ โดย“ย่านคลองเตย” เป็นบริเวณที่อาคารเกาะกลุ่มหนาแน่น มีตรอกซอยแคบ
พื้นที่ลุ่ม ชุมชนอยู่กันอย่างแออัด ส่วนอีกบริเวณหนึ่งคือ “หาดใหญ่ใน” อยู่ทางทิศตะวันตกของคลอง
อู่ตะเภา บริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอําเภอ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกๆ
อาคารพาณิชย์ขยายตัวมากขึ้น มีการจับกลุ่มหนาแน่นมากอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ตามแนว
ถนน 6 สายตัดกัน ได้แก่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1,2 และ 3 ตัดกับถนนธรรมนูญวิถี ถ.ประชาธิปัตย์ และ
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ถนนศุภสารรังสรรค์ อีกกลุ่มคือ ถนนเพชรเกษมจนจดบริเวณตลาดสดเทศบาล คือ ถนนมนตรี 1 และ
2 ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นย่านพาณิชยกรรมที่หนาแน่นมาก บริเวณดังกล่าวมีการจําหน่ายสินค้า โรงแรม
สถานบันเทิง มหรสพ ตลาดสด ธนาคาร ร้านขายยา คลินิก ร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้า
เลี่ยงภาษี
อีกบริเวณหนึ่ง คือ ตลาดสดเทศบาล ถนนมนตรี 1, 2 ถนนเพชรเกษมจนถึงวงเวียนน้ําพุ
มีอาคารพาณิชย์ติดกันอย่างหนาแน่น นอกจากนั้นแล้วยังมีการค้าที่อยู่ตามริมถนนสายต่างๆ ส่วน
บริเวณอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประกอบด้วยโรงงานสุรา โรงบ่มยาง โรงไม้ โรงเลื่อย คลังสินค้า
และสถานประกอบการย่อย เช่น คลังรับส่งสินค้า ร้านซ่อมเครื่ องจักรยนต์ ประกอบเครื่องยนต์
มีทั้งในห้องแถวและที่ตั้งในบริเวณพื้นที่อิสระ
มีการจัดสรรที่ดินเพื่อการศึกษา ในพ.ศ.2514 คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรมอบที่ดินเพื่อ
สร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 156 ไร่ ขณะนั้นมีสํานักงานอธิการบดี โรงอาหาร หอพัก
และกรมชลประทานสร้างอ่ างเก็บน้ํามหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ ส่ วนสถานศึกษาในเมื องเกิด
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมระดับประถม มัธยมและเด็กเล็ก โรงเรียนการช่าง
สงขลา อาชีวะ และช่างอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ในส่ ว นของเทศบาลมี ก ารจั ด สรรพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า งเป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว พื้ น ที่
สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับชาวเมืองหาดใหญ่ มีสวนสาธารณะของเทศบาลที่
บริเวณเนินเขาคอหงส์ สนามเด็กเล่นสร้างไว้ที่ริมทางรถไฟติดกับตลาดสดเทศบาล สนามกีฬาของ
เทศบาลบริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ประมาณ 34 ไร่
6.2) การขยายตัวไปตามสถานทีส่ ําคัญของเมือง
พ.ศ.2536 พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ขยายเป็น 21 ตารางกิโลเมตร ทําให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินของเมืองเพิ่มขึ้น จากความเจริญที่กระจุกใจกลางเมืองในย่านเศรษฐกิจ ได้กระจายไปตามถนนที่
มีการสร้างเพิ่มขึ้น
ส่วนการพาณิชย์และการค้า การบริการที่เคยเกาะกลุ่มกันอยู่ในใจกลางเมืองได้กระจายตัวไป
ตามถนนเพชรเกษม ถนนศรีภูวนารถ ถนนราษฎร์ยินดี ย่านที่อยู่อาศัยในขณะนั้นกระจายตัวอยู่รอบ
ย่ า นธุ ร กิ จ และตามถนนเพชรเกษมที่ ไ ปทางเทศบาลเมื อ งบ้ า นพรุ และกระจายตั ว ไปตามถนน
กาญจนวนิชไปทางน้ําน้อย และถนนลพบุรีราเมศวร์ การใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมยังคงมีอยู่ตามถนน
กาญจนวนิช ฟากตะวันออกของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ค่ายเสนาณรงค์ และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนพื้นที่ศาสนสถานและสถานที่
ราชการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมือง92 เขตเมืองหาดใหญ่มีพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ ศูนย์กลาง
เมือง (Central Business District: CBD) โดยขยายตัวออกไปในทุกทิศทาง
ข้อมูลพ.ศ.2538 ที่สํารวจโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบกับจากนโยบายการใช้
ที่ดินของรัฐ และผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลาที่ดําเนินการโดยกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2539 ได้กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินของชุม ชนเมืองหาดใหญ่ ตาม
บทบาทและความสําคัญของเมืองหาดใหญ่ พบว่าในเขตผังเมืองรวมหาดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการใช้พื้นที่หลายประเภท
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

หน้า 22

ในส่วนของการขยายตัวของพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีแนวโน้มการขยายตัว
แนวดิ่งมากกว่าแนวราบ กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงการรูปแบบการขยายตัวของอาคารร้านค้า
จากห้ อ งแถว ตึ ก แถว 2-3 ชั้ น เป็ น แบบอาคารสู ง กลุ่ ม อาคารใหญ่ แ บบศู น ย์ ก ารค้ า ห้ า ง
มีคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเพราะที่ดินมีจํากัด และส่งผลให้ที่ดินมีราคาสูง
การใช้ที่ดินและอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไป ในย่านที่เป็นศูนย์กลางเมืองมีอาคารสูงเกิดขึ้น
จํานวนมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไปตามความต้องการของกิจกรรมพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์บริการบันเทิง ส่วนพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการ
เปลี่ยนจากพื้น
ที่ว่าง พื้นที่เกษตรกรรม เป็นอาคารพักอาศัยและอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต ซึ่งหมายความว่า พื้นที่เมืองมีเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่ชนบทจะลดลง
ใจกลางเมืองที่มีความหนาแน่น ทั้งคนและสิ่งปลูกสร้าง รถและถนน เมืองไม่มีพื้นทีสีเขียว
ไม่มีพื้นที่จอดรถสาธารณะ มีการจราจรติดขัด ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จึง
เป็ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ เป็ น ที่ ส าธารณะของชุ ม ชน เช่ น การพั ฒ นาเป็ น
สวนสาธารณะ สนามกี ฬ า สถานที่ โ ล่ ง เพื่ อ การนั น ทนาการของชุ ม ชน พื้ น ที่ ว่ า งในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ ที่จะพั ฒนา บางส่วนเอกชนเป็นเจ้ าของ บางส่วนเป็ นที่ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
การรถไฟ บริเวณด่านกักกันสัตว์ปาดังเบซาร์ เป็นต้น93
กระทั่งพ.ศ.2540 ได้ยกฐานะจากเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ จากการ
ขยายตัวของเมืองที่ผ่านมา ทําให้เห็นว่าการใช้ที่ดินของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้ที่ดิน
ส่วนใหญ่กลายเป็นที่อยู่อาศัย การพาณิชย์และพื้นผิวจราจร ส่วนที่ดินที่หายไป ได้แก่ บริเวณที่ว่าง
เปล่า หนอง คลอง บึง และอุตสาหกรรม94
จากการขยายตัวภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างเต็มที่ กระทั่งมีการศึกษาของบริษัท
เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด พ.ศ.2549 มีการนําเสนอแนวคิดในการวางและการออกแบบชุมชน
เมืองหาดใหญ่ โดยจัดแบ่งพื้นที่หาดใหญ่ออกเป็น 9 เขต ได้แก่ 1. เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจ 2. เขต
พื้นที่หาดใหญ่ใน 3. เขตพื้นที่ย่านสถานีรถไฟ 4. เขตพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยชั้นดี 5. เขตพื้นที่เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 6. เขตพื้นที่อยู่อาศัยและที่โล่งนันทนาการ 7. เขตพัฒนากิจกรรมบริการ
การศึกษา 8. เขตพื้นที่สถานีขนส่ง และ 9. เขตพื้นที่บริการสาธารณูปโภค95 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เขตศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ตั้ ง อยู่ ใ จกลางเมื อ ง ด้ า นตะวั น ออกของสถานี ร ถไฟ มี พื้ น ที่
ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยแบบหนาแน่นผสมกัน บริเวณนี้
เป็นย่านการค้าที่สําคัญของเมือง มีสถานที่และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตลาดสดพลาซ่า 1 2 3
ตลาดกิ ม หยง 1 2 ตลาดสั น ติ สุ ข ตลาดยงดี ตลาดบริ เ วณชุ ม ชนท่ ง เซี ย เซี่ ย งตึ้ ง ห้ า งโรบิ น สั น
ห้างโอเดียน แฟชั่น มอลล์ ห้างเซ็นทรัล ห้างลีการ์เด้น จุลดิษฐ์พลาซ่า อาคารที่เกิดระยะหลังส่วนใหญ่
เป็นอาคารสูง มักเป็นแนวตั้งมากกว่าแนวราบ นอกจากนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางด้านคมนาคม
ขนส่งทั้งแบบเป็นทางการ (สถานีรถไฟ) และไม่เป็นทางการ (คิวรถตู้หน้าหอนาฬิกา) นอกจากนี้
ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสงขลาวัฒนา โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณ
วงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนกิตติวิทย์ โรงพยาบาลท่งเซียเซี่ยงตึ้ง ส่วนถนนบริเวณนี้ ได้แก่
ถนนราษฎร์ ยิ น ดี ถนนศรี ภู ว นารถ ถนนศุ ภ สารรั ง สรรค์ ถนนธรรมวิ ถี ถนนนิ พั ท ธ์ อุ ทิ ศ 1 2 3
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ถนนรั ถ การ ถนนสามชั ย ถนนประชาธิปัตย์ ถนนเสน่ หานุส รณ์ ส่ วนจุดหมายตาบริ เวณนี้ ได้ แ ก่
หอนาฬิกา วงเวียนน้ําพุ คลองเตย
2) เขตพื้นที่หาดใหญ่ใน ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยบริเวณวัดหาดใหญ่
ใน เป็นถิ่นฐานเดิมของประชาชน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 รูปแบบ ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่
มีความหนาแน่นมาก ปานกลาง น้อย ส่วนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่นี้ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่อํานวยวิทย์
โรงเรียนสหศาสตร์ ศูนย์รวมกิจกรรม คือ วัดหาดใหญ่ใน มีตลาดหน้าวัดหาดใหญ่ จุดหมายตาอื่นๆ
ได้แก่ คลองอู่ตะเภา และคลองระบายน้ําที่ 1 ส่วนถนนที่ได้รับบริจาคจากประชาชนและมีการเวนคืน
โดยถนนที่ได้รับบริจาคจากตระกูลเก่าแก่ ได้แก่ ถนนสัจจกุล ส่วนถนนที่มีการเวนคืนจากชาวบ้าน
ได้แก่ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสัจจกุล หรือ ถนนรัชมังคลาภิเษก96
3) เขตพื้นที่ย่านสถานีรถไฟ ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟ 21 ตารางกิโลเมตรที่
ติ ด กับ สถานี ร ถไฟ เป็น พื้ นที่ ที่ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องการรถไฟแห่ง ประเทศไทย เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
พนักงานสถานี โดยลักษณะบ้านพักอาศัยเป็นอาคารไม้มีสภาพเก่า นอกจากนี้ มีโครงการของแฟลต
การเคหะแห่ งชาติ ซึ่ งเป็ น การพั ฒ นาเขตที่ อยู่ อาศั ย และเขตพณิช ยกรรมที่มี ความหนาแน่ น มาก
สถานที่สํ าคัญในบริเวณนี้ ได้แก่ สถานีรถไฟ ที่ว่าการอําเภอหาดใหญ่ ศาลาท่าน้ํา สภ.อ.อําเภอ
หาดใหญ่ ริมถนนราษฎร์อุทิศเป็นสถานบันเทิงยามค่ําคืน คลองอู่ตะเภา โรงเรียนสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนพัฒนาศึกษา ส่วนถนนสายสําคัญในบริเวณนี้ ได้แก่ ถนนเพชรเกษม
ถนนศรีภูวนารถใน ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนพลพิชัย
4) เขตพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยชั้นดี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง 3 ตารางกิโลเมตร
เป็นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นแบบปานกลาง ตามแนวถนนเพชรเกษมกับส่วนของแหล่งบันเทิงยามค่ํา
คืนที่มีลักษณะกระจุกตัว มีแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่บริเวณแนวถนนรัชมังคลาภิเษก เป็นแหล่งชุมชนและ
กิจกรรมการค้าใหม่เกิดขึ้น มีศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ
5) เขตพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเทศบาล
ติดกับทางรถไฟเส้นทางสงขลา มีพื้นที่ 3.6 ตารางกิโลเมตรการใช้ที่ดินบริเวณนี้มีหลายรูปแบบ ได้แก่
พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ส่วนที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากจะกระจุกบริเวณริมถนนเพชรเกษม
ขณะที่พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราชการ ที่ตั้งของที่ทําการเทศบาลนครหาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ที่ทําการไปรษณีย์ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬาจิระนคร และริมคลองเตย พื้นที่
ศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีสว่างวงศ์ ศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬาจิระนคร
ศูนย์รวมการให้บริการภาครัฐ ได้แก่ ที่ทําการเทศบาล ที่ ทําการไปรษณี ย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตนี้ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา โรงเรียนช่าง
อุตสาหกรรม สถานพยาบาลโรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ส่วนถนนที่สําคัญ ได้แก่
ถนนรัถการ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ถนนสัจจกุล
6) เขตพื้นที่อยู่อาศัยและที่โล่งนันทนาการ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทศบาล ตาม
แนวถนนกาญจนวนิช มีพื้นที่ 1.9 ตารางกิโลเมตร มีการใช้ที่ดิน 3 รูปแบบ ทั้งพื้นที่มีความหนาแน่น
เบาบาง ปานกลาง และมาก ตามแนวสองฝั่งถนนกาญจนวนิช (ทางไปอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา)
เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ สํานักงานส่วนจราจรเทศบาลนครหาดใหญ่ สถานีตํารวจทางหลวง 3
เขตทหารค่ายเสนาณรงค์ สถานที่สําคัญในบริเวณนี้ ได้แก่ สวนสาธารณะ ส่วนบนของเขาคอหงส์
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สถานศึ กษาในพื้ นที่ ได้แ ก่ วิ ทยาลัยเทคนิ ค หาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนวั ด คลองเปล
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ศาสนสถานที่สําคัญ ได้แก่ วัดคลองเปล และวัดหงส์ประดิ ษฐาราม
ส่วนถนนที่สําคัญ ได้แก่ ถนนกาญจนวนิช และเพชรเกษม
7) เขตพื้ น ที่ กิ จ กรรมบริ ก ารการศึ ก ษา ตั้ ง อยู่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของเทศบาล ตามแนวถนน
กาญจนวนิช 3.3 ตารางกิโลเมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ส่วนพื้นที่อื่นๆ เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก แถวถนนราษฎร์ยินดี ศรีภูวนารถและศุภสาร
รังสรรค์ (เขตทหารและมอ.) ศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการ สนามกีฬาหน้ามอ. ศูนย์รวมกิจกรรม
ด้านพาณิชยกรรม บริเวณห้างโลตัส เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ ศาสนสถานที่สําคัญ ได้แก่ วัดโคกนาว วัดคลองเรียน เป็นที่ตั้งของโรงเรียนดรุณศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ ส่วนถนนสายหลักสําคัญ ได้แก่ ถนนกาญจนวนิชและเพชร
เกษม ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนศุภสารรังสรรค์ และถนนธรรมนูญวิถี
8) เขตพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่ง ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตารางกิโลเมตร เป็น
พื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณริมถนนศรีภูวนารถและติดสถานีขนส่ง พื้นที่อยู่อาศัยเบาบาง
ริมถนนกาญจนวนิช มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการริมคลองเตย พื้นที่อุตสาหกรรมติด
แนวเส้นทางรถไฟ ศูนย์รวมกิจกรรม คือ บริเวณสถานีขนส่งหาดใหญ่ จุดหมายตา คือ บึงศรีภูวนารถ
ส่วนถนนสายสําคัญ ได้ แก่ ถนนกาญจนวนิช ถนนศรีภูวนารถ สถานที่ สําคัญ ได้ แก่ สถานีขนส่ง
ประเภทรถโดยสารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมการคมนาคม และการค้า กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว อีกด้านริมทางรถไฟเป็นกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม
9) เขตพื้นที่บริการสาธารณูปโภค ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเทศบาล มีพื้นที่ 1.1 ตาราง
กิโลเมตรการใช้ประโยชน์ที่ดินมีทั้งพื้นที่ของราชการให้บริการด้านสาธารณูปโภค คือ การประปา
สงขลา (เขตจําหน่ายน้ําหาดใหญ่) การประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ จุดหมายตา ได้แก่ คลองอู่ตะเภา
และคลองเตย ส่วนถนนสายสําคัญ ได้แก่ ถนนศรีภูวนารถใน เส้นผ่านทางรถไฟไปยังอําเภอสะเดา
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ ได้แก่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ และชุมชนท่าเคียน97
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ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นที่ 9 เขตในเทศบาลนครหาดใหญ่ในปัจจุบัน98
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีความเจริญอย่าง
เต็ ม ที่ ความเจริ ญ ดั ง กล่ า วแผ่ ก ระจายออกไปยั ง พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ล้ อ มรอบเขตเทศบาล พร้ อ มกั บ การ
เจริญ เติ บโตขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่อยู่ใ กล้เคียง ทํ าให้ เกิดการขยายตั วของเมื องที่อยู่
ล้อมรอบเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ข้อมูลการสนทนากลุ่มจากตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาล99 พบว่าพื้นที่ที่โตเร็วของเมืองหาดใหญ่
ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองข้างต้น ยกตัวอย่างบริเวณ
โซนเขต 8 โดยเมื่อก่อนประมาณพ.ศ.2530 บริเวณเขต 8 เป็นป่าพรุ ทุ่งหญ้า ที่ลุ่ม ต่อมาประมาณ
พ.ศ.2530 มีการสร้างสะพานสัจจกุล ถนนลาดยางหลายสาย ทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเจริญมากขึ้น
คนเข้าไปอาศัยบริเวณนั้นมากขึ้น
6.3) การขยายตัวออกไปตามเส้นทางคมนาคมที่เป็นรอยต่อกับเมืองอื่นๆ
ข้อมูลพ.ศ.2538 ที่สํารวจโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบกับจากนโยบายการใช้
ที่ดินของรัฐ และผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลาที่ดําเนินการโดยกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 2 พ.ศ.2539 ได้กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินของชุม ชนเมื องหาดใหญ่ ตาม
บทบาทและความสําคัญของเมืองหาดใหญ่ พบว่าในเขตผังเมืองรวมหาดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการใช้พื้นที่หลายประเภท
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พื้นที่ชุมชนและย่านการค้าที่มีการขยายตัวออกไปจากย่านศูนย์กลางเมืองไปยังพื้นที่ที่อยู่รอบ
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยด้านทิศตะวันออกของเมืองขยายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
407 (ถนนกาญจนวนิช) ซึ่งก็คือ “บริเวณชุมชนน้ําน้อย” (ทางไป อ.เมือง จ.สงขลา) และการขยายตัว
ฝั่งตะวันตกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) “บริเวณเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
และใกล้กับสนามบินหาดใหญ่”
ผลที่เกิดขึ้น คือ การขยายตัวรอบๆ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ไปทุกทิศทาง อันมีผลทําให้
การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีความเป็นเมืองสูงขึ้น หาดใหญ่มีลักษณะเป็นเมืองศูนย์กลาง
เดียว ต่อมาการขยายตัวของกิจกรรมด้านพาณิชยกรรมและการบริการได้กระจายออกจากศูนย์กลาง
เดิมไปตามถนนทุกสายที่ออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งถนนเพชรเกษม ถนนลพบุรีราเมศวร์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43
ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่มีการเติบโตออกไปรอบรอยต่อของเมือง เน้นบริเวณที่สูง น้ําท่วมไม่ถึง
ข้ อ มู ล การสนทนากลุ่ ม จากตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาล 100 พบว่ า พื้ น ที่ ที่ โ ตเร็ ว ของเมื อ งหาดใหญ่
ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญ และพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ถึง ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง
ข้างต้น ได้แก่ บริเวณโซนขนส่งและโซนปุณณกัณฑ์ บริเวณโซนขนส่ง ก่อนพ.ศ.2543 เป็นพื้นที่ร้าง
เปลี่ยว หลังน้ําท่วม เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม น้ําท่วมไม่ถึง นอกจากนี้ มีการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด ห้างสรรพสินค้า จึงกลายเป็นแรงดึงดูดให้ทุกกิจกรรมลงไปอยู่ในพื้นที่
ส่วนโซนปุณณกัณฑ์ จากเดิมบริเวณริมรั้วของมอ. ริมถนนปุณณกัณฑ์เป็นที่เก็บสต๊อกหิน (หินทําถนน)
ของเทศบาล ปัจจุบันเป็นที่นิยมสําหรับสร้างที่อยู่อาศัยเพราะเป็นพื้นที่สูง น้ําท่วมไม่ถึง
ปัจ จุ บั น การขยายตั ว ของเมื อ งหาดใหญ่ ได้ ข ยายไปยั ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่
ล้อมรอบเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมกันกับการเติบโตจากภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยรอบ โดยการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองคลอง
แห เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลเมืองควนลัง
จากเอกสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีการวิเคราะห์ถึงทิศทาง
การขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ โดยการเจริญเติบโตของเมื องหาดใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ที่ดินรองรับการพัฒนาทั้งแนว
ระนาบและแนวดิ่ ง เมื อ งหาดใหญ่ ยั ง คงเป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ เป็ น แหล่ ง งาน ศู น ย์ ก ลาง
พาณิชยกรรมและขนส่งหลักของพื้นที่ ศูนย์กลางของสถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และศูนย์กลางการศึกษาในระดับต่างๆ
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการขยายตัวของเมืองอื่นๆ ที่อยู่ล้อมรอบเมืองหาดใหญ่ ได้แก่
เมืองบ้านพรุ เป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับแถบเศรษฐกิจอย่างเมืองสงขลา เมืองหาดใหญ่
และเมื อ งชายแดน โดยเมื อ งบ้ า นพรุ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางชนส่ ง สิ น ค้ า เนื่ อ งจากอยู่ บ นเส้ น ทางรถไฟ
สายหาดใหญ่-สะเดาที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย และใช้เส้นทางรถไฟเป็นระบบขนส่งมวลชน
ทางเลือกเพื่อติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลอื่นๆ ในอนาคต เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับ
สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ได้สะดวก นอกจากนี้ เมืองบ้านพรุเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขนาดกลางที่
มีขนาดกระชับ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อยเพื่อรองรับแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสินค้าและแหล่งงาน
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เมืองน้ําน้อย เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย ที่รองรับการขยายตัวของ
เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา เนื่องจากอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407
หาดใหญ่-สงขลาและเป็นทางเลือกในการเดินทางในอนาคต เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางสายหาดใหญ่สงขลา ในเมืองน้ําน้อยมีบริการพื้นฐานที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลชุมชน
แต่ต้องพึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ในเรื่องการบริการ แหล่งพาณิชยกรรม
เมืองควนลัง เป็นเมืองที่ขยายรองรับการเจริญเติบโตของเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถ
พึ่งตนเองได้บางแหล่งงานและกิจกรรม เป็นเมืองที่มีที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย
มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเท่าที่จําเป็น รวมทั้งสวนสาธารณะ เพื่อลดการเดินทางเข้าสู่เมือง
หาดใหญ่ได้บางส่วน มีรูปแบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเชื่อมโยงกับเมืองหาดใหญ่
เมืองฉลุง-ท่าช้าง เป็นที่ตั้งของแหล่งงานภาคอุตสาหกรรม เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก โดยกําหนดเป็นย่านในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อการควบคุมและจัดการมลพิษ
บริเวณตําบลท่าช้าง มีที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อยเพื่อรองรับแหล่งงานจากนิคม
อุตสาหกรรม ย่านอุตสาหกรรม และชุมทางการขนส่งสินค้า มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น และพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน สอดรับกับการกระจาย
ความเจริญออกจากเมืองหาดใหญ่ มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับเมืองหาดใหญ่
เมืองบ้านพรุและสนามบิน101
2.2 ตัวขับเคลื่อนความเป็นเมืองหาดใหญ่ (Drivers)
ในส่วนของ Drivers ที่มีผลต่อความเป็นเมือง ผู้วิจัยนําเสนอในประเด็น 1) ความเป็นเมือง
ชุมทาง (HUB) 2) ประชากร 3) น้ําท่วม 4) สถานการณ์ความไม่สงบ และ 5) นโยบายการพัฒนา
เมืองหาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้
1) ความเป็นเมืองชุมทาง (HUB)
แรงดึงดูดประชากรของเมืองหาดใหญ่ คือ ความพร้อมของเมืองและความเป็นศูนย์กลาง
ที่สําคัญคือ เป็นเมืองที่มีทําเลที่สามารถประกอบอาชีพหารายได้ได้ง่าย หาดใหญ่มีการค้าชายแดน
มีการไปมาหาสู่กันเกิดการสร้างโรงแรม มีที่พักให้เซลล์ที่วิ่งขายของ มีการค้าปลีก เมื่อประชากรมาก
ขึ้น มีการตั้งของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียนรองรับ และสถานกวดวิชา จึงทําให้หาดใหญ่เป็น
เมืองที่ประกอบอาชีพอะไรก็ได้ เมื่อประชากรมีจํานวนมากขึ้น ส่งผลให้มีอัตรากําลังซื้อตามมา
สถานศึกษาในเมืองหาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ดึงดูดให้ประชากรวัยศึกษาเข้ามาศึกษา ทําให้เกิด
การขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามมา บางส่วนหลังจากจบการศึกษาก็ทํางานต่อในเมือง กระทั่ง
ปักหลักใช้ชีวิตในเมืองหาดใหญ่
การคมนาคมที่ ส ะดวกทํ า ให้ ป ระชากรมี ก ารเคลื่ อ นไหวไปมา สั ง เกตเห็ น ได้ จ ากการ
เดินทางเข้าออกเมืองแบบไปเช้าเย็นกลับในช่วงเริ่มและเลิกงานหรือเรียน นอกจากนี้ พื้นที่โดยรอบ
ของเมื องหาดใหญ่เต็มไปกิจกรรม ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา และสถานที่ทํางานที่อยู่
ใกล้เคียง
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ถนนเลี่ ย งเมื อ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การขยายตั ว ของเมื อ งหาดใหญ่ ใ นอนาคต เช่ น
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ โดยถนนเลี่ยงเมืองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ติดกับ
เมืองหาดใหญ่ มีส่วนกระตุ้นให้การขยายเมืองออกไปตามทิศทางดังกล่าว
2) ประชากร
คนในเมื อ งเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเมื อ ง สํ า หรั บ เมื อ งหาดใหญ่ ค นที่ มี ส่ ว นใน
การขับเคลื่อนเมืองมีบทบาทมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นคนสร้างเมือง ที่มีบทบาทในการจัดสรรที่ดิน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ คนเคลื่อนเมืองที่ดําเนินกิจกรรมภายในเมือง ส่วนใหญ่ล้วนเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ กิจการเหมืองแร่ ผลิตผลทางการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ และ
คนที่ใช้ชีวิตในเมือง ปัจจุบันเป็นประชากรแฝงและคนที่มาประกอบอาชีพที่เดินทางเข้าและออกเมือง
หาดใหญ่ในแต่ละวัน
2.1) คนสร้างเมือง: จัดสรรทีด่ ิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ภาคประชาชนมีส่วนในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่นับแต่อดีต สืบเนื่องจากการทางสร้างรถไฟที่
มีผู้รับเหมาเป็นชาวจีน หลังจากทางรถไฟเสร็จสิ้น ชาวจีนบางส่วนตั้งรกรากภายในเมืองหาดใหญ่
บริเวณที่ชุมชนคนจีนอยู่อาศัยมีตลาดเล็กๆ ชื่อ ตลาดโคกเสม็ดชุน และตลาดนัดท่าหาดใหญ่
ที่มีอยู่เดิม การเดินทางไปมาหาสู่กันโดยชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาค้าขาย ความสัมพันธ์
เชื้ อ สายจี น ระหว่ า งชาวจี น อพยพในหาดใหญ่ กั บ ชาวจี น ในมาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนกันทางธุรกิจ สินค้า ทั้งการทําเหมืองแร่ ปลูกสวนยางพารา ตลอดจนเมืองหาดใหญ่ได้รับ
อิทธิพลเรื่องผังเมือง
บุคคลที่มีส่วนในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ประกอบด้วย
1) ขุนนิพัทธ์จีนนคร เดิมทีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ หลังจากเส้นทางรถไฟ
เมืองหาดใหญ่เสร็จ จึงได้ตั้งถิ่นฐานและจับจองที่ดินในหาดใหญ่จํานวนมาก มีการวางแปลนผังชุมชน
ตามแบบเมืองอีโป ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ การตัดถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนเจียกีซี 1,2,3 (ถนนนิพัทธ์
อุทิศ 1,2,3 ในปัจจุบัน) และยังอุทิศที่ดินเพื่อตัดถนนสายหลักของหาดใหญ่ ได้แก่ ถนนจิระนคร ถนน
นิพัทธ์สงเคราะห์ 1,2,3,4,5 ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธ์ภักดี ถนนจิระอุทิศ ตรอกจิระพันธ์ รวมทั้ง
ถนนสายอื่นๆ ที่มีคหบดีท่านอื่นร่วมตัดถนนเพิ่ม
พ.ศ.2470 เริ่มมีการขยายบ้านเรือนออกจากบริเวณสถานีรถไฟโดยขุนนิพัทธ์จีนนคร
เริ่มจากการย้ายครอบครัวของตนเองจากบริเวณถนนเจียกีซี และถนนธรรมนูญวิถี ไปอยู่ฝั่งถนน
เพชรเกษม และอีกสิบปีต่อมา พ.ศ.2480 ขยายบ้านเรือนและห้องแถวไปยังปลายถนนนิพัทธ์อุทิศ 1
โดยขายในราคาต่ํากว่าทุน เพื่อชักจูงคนให้ขยายแหล่งทํากินออกไป และเมื่อพ.ศ.2582 ขุนนิพัทธ์จีน
นครสร้างตลาดเอกชน “ตลาดเจียกีซี” บนถนนมนตรี 1,2 ในช่วงนี้มีการพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ กัน
นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการทําเหมืองดีบุกในเขตภาคใต้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพ่อค้าชาวจีนได้ว่าจ้าง
ให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซียในการหาเส้นแร่ จ้างคนในท้องถิ่นเพื่อนําทางค้นหาแร่วุลแฟรมใน
พื้นที่ โดยผู้ที่ทํากิจการเหมืองแร่ดีบุกและวุลแฟรม ได้แก่ พระยาอรรถกวีสุนทรและขุนนิพัทธ์จีนนคร
ฉีจื้อถิ่น ฉียุกซัน และคนหาดใหญ่ในยุคแรกๆ
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2) พระเสน่หามนตรี (ชื่น สุคนธหงส์) เป็นนายอําเภอคนแรกของเมือง พระเสน่หา
มนตรี เ ริ่ ม เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ห้ อ งแถวหลายห้ อ งบนช่ ว งถนนเจี ย กี ซี 2 (ถนนนิ พั ท ธ์ อุ ทิ ศ 2
ในปัจจุบัน) ต่อจากขุนนิพัทธ์จีนนคร ถนนที่สร้างขึ้นในช่วงต่อมา ได้แก่ ถนนราษฎร์ยินดียาว 30
เมตร (รู้จักกันในชื่อ ถนน 30 เมตร) ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนศรีภูวนารถ
3) พระยาอรรถกวีสุนทร เป็นข้าราชการจากส่วนกลาง มารับราชการที่หัวเมือง
ภาคใต้และซื้อที่ดินต่อจากขุนนิพัทธ์จีนนครไว้ บริเวณถนนธรรมนูญวิถีตัดกับถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 และ
บริเวณเชิงเขาคอหงส์ และเมื่อออกจากราชการ ได้ตั้งบริษัททําธุรกิจการค้า คือบริษัทสหไทยเศรษฐ
การ จํากัด ค้าแร่ ยางพารา สินค้านําเข้าส่งออก และบริจาคที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) นายชีกิมหยง เป็นลูกของนายซียิซาน ผู้รับเหมาเส้นทางรถไฟสายใต้ร่วมกันกับ
ขุนนิพัทธ์จีนนคร ได้ทําการซื้อที่ดินไว้จํานวนมาก โดยเล็งเห็นลักษณะภูมิประเทศของเมืองหาดใหญ่มี
ทําเลอุดมสมบูรณ์ มีทางน้ําและภูเขา ตรงตามฮวงจุ้ยของชาวจีน และเป็นศูนย์กลางคมนาคมระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา มีการปรับปรุงถนน เช่น ถมดินลูกรัง
โดนถนนที่สร้างขึ้น ได้แก ถนนฉัยยากุลชีวานุสร (ถนนเชื่อมรัฐ) นอกจากนี้ มีการบริจาคที่ดินเพื่อ
สร้างโรงเรียนแสงทอง โรงเรียนศรีนคร มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ สร้างโรงพระ
2.2) คนเคลื่อนเมือง: กิจการเหมืองแร่ ผลิตผลทางการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ
นอกเหนื อ การพั ฒ นาเมื อ ง โดยการจั ด สรรที่ ดิ น ของภาคประชาชนในอดี ต เพื่ อ การใช้
ประโยชน์แล้ว ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจซึ่งกันและ
กัน มีการแลกเปลี่ยนและพึ่งพาระหว่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเป็นเมืองการค้าของเมืองหาดใหญ่ที่มี
มาตั้งแต่อดีต
พ.ศ.2460-2648 หลังจากมีรถไฟสายใต้ มีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทในหาดใหญ่เพื่อรับซื้อ
แร่ ดี บุ ก หลายแห่ ง ได้ แ ก่ บริ ษั ท ดิ น บี้ จั่ น บริ ษั ท บั้ น ติ น หลั ม บริ ษัท ยิ บ อิ น ซอย โดยบริษั ท เหล่ า นี้
ดําเนินการรับซื้อแร่ส่งไปถลุงที่ปีนัง ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ส่วนบริษัทรับซื้อแร่ของคน
ไทยเชื้อสายจีน เช่น บริษัทสหไทยเศรษฐการ ของพระยาอรรถกวีสุนทร ที่รับซื้อแร่ ยางพารา และ
สินค้าส่งออก
ต่อมาขยายธุรกิจเป็นการค้าส่งและนําเข้า โดยสินค้าส่งออก ได้แก่ แร่ ยาง ไม้สัก และสินค้า
พื้นเมืองทุกชนิด ส่วนสินค้านําเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกล เครื่องมือเกษตร เครื่องเหล็ก เครื่องสุขภัณฑ์
ปุ๋ย และการประกันภัย เป็นต้น
พ.ศ.2482 ในยุคของจอมพลป.พิบูลสงคราม มีการจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ขึ้น เพื่อควบคุม
ชาวต่างชาติที่เข้ามาผูกขาดกิจการเหมืองแร่ และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น รัฐบาลไทยได้ตั้ง
บริ ษั ท จํ า กั ด ในนามบริ ษั ท แร่ แ ละยางไทย จํ า กั ด เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนในการทํ า ธุ ร กิ จ เหมื อ งแร่ แ ละ
ยางพาราในกิจการต่างๆ การเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นทําให้ญี่ปุ่นกลายเป็นตลาดที่สําคัญแทนที่มาเลเซีย
และสิงคโปร์ ชาวไทยเชื้อสายจีนมีโอกาสเป็นนายหน้าหรือหุ้นส่วนของบริษัทแร่และยางไทย จึงเกิด
การขยายพื้นที่ทําเหมืองแร่ดีบุกมากขึ้น
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ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการตัดทางหลวงเพื่อเชื่อมระหว่างบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวั นออก ทํา ให้เจ้าของเหมื องลดต้ นทุนในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้ าสู่แ หล่ งแร่ใ หม่ และ
มีการเปลี่ยนจากการทําเหมืองขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่
จากความสนในอาชีพการทําสวนยางพารามากขึ้น ทําให้เศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเพื่อ
การค้ า มากยิ่ ง ขึ้ น การคมนาคมที่ ส ะดวกเสริ ม ให้ ห าดใหญ่ เ ป็ น ผู้ ก ระจายสิ น ค้ า ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
ประมาณพ.ศ. 2500 มีการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์หลายแห่งเกิดขึ้น เกิดโรงแรม
ที่พั ก มี ก ารเปิ ด คาสิ โ น สถานบั น เทิ ง จํา พวกไนต์ ค ลั บ ทํ าให้ ก ลายเป็ น จุ ด ขายของการท่ อ งเที่ ย ว
ในขณะนั้น ส่วนบทบาทชาวจีนที่อยู่ในยุคสร้างทางรถไฟมีความสัมพันธ์อันดีต่อชาวจีนในประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ ทําให้หาดใหญ่มีความเจริญและเติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น102
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาและจัดสรรที่ดินของพ่อค้า ข้าราชการ และ
ประชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย ดั้ ง เดิ ม ล้ ว นปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว นส่ ง เสริ ม การขยายตั ว ของเมื อ งหาดใหญ่ ซึ่ ง ทํ า ให้
หาดใหญ่เป็นเมืองการค้าสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2.3) คนที่ใช้ชีวิตในเมือง
จากการตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัย ประชากรร้อยละ 20 เป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่ ขณะที่ร้อยละ 80
เป็นคนที่อพยพมาจากพื้นที่อื่น
การย้ายเข้ามาของประชากรในรุ่นหลัง เป็นประชากรที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องจากหนีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน รวมทั้งความเชื่อมั่นในความปลอดภัย หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถดูแลเรื่องนี้ได้ แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดในเมืองหาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว
นับว่าน้อยกว่าพื้นที่เดิมของตน ประชากรย้ายเข้ามามากสังเกตจากที่อยู่อาศัยขายได้จํานวนมาก
แนวโน้มของประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบ ทําให้เกิด
การขยายตัวของที่อยู่อาศัยออกไปรอบๆ เมืองหาดใหญ่ ทั้งเทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรหนาแน่น
7,500 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น และอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง อาชีพ
หลัก คือ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยแนวโน้มการเติบโตของประชากรในช่วงพ.ศ.25402562 พบว่าการขยายตัวของชุมชนในกลุ่มปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตําบลควนลัง ตําบลคอหงส์
ตําบลบ้านพรุ และตําบลคลองแห)103
ตารางที่ 1 การประมาณการจํานวนประชากรระดับตําบลในพื้นที่ศึกษา รวมประชากรแฝง104
พ.ศ.
พื้นที่
2540
2542
2547
2552
2557
ต.ควนลัง
29,454
30,322
36,674
43,026
49,379
ต.คอหงส์
29,248
29,233
33,719
38,203
42,689
ต.คลองแห
21,207
21,769
26,046
30,324
34,601
ต.บ้านพรุ
4,535
4,626
4,862
5,110
5,370
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ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงของประชากร มีดังนี้
1) ความหลากหลายของประชากร
หาดใหญ่เป็นเมืองที่ประชากรมาจากหลายพื้นที่ ความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และ
ภูมิลําเนา ทําให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ประชากรที่มีเชื้อชาติจีนหรือเชื้อสายจีน และชาวมุสลิมจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบ
ของชมรม สมาคมเพื่อดูแลพวกพ้องหรือสมาชิกของตนเอง
ตัวแทนสมาคมมุสลิม กล่าวถึงเมืองหาดใหญ่ที่น่าจะตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม
ให้มากขึ้น เช่น โรงแรมที่มีห้องละหมาด มีอาหารสําหรับมุสลิม การเป็นศูนย์กลางการทําธุรกรรม
เกี่ยวกับมุสลิม เช่น กิจการฮัจญ์ มีหน่วยงานอํานวยความสะดวกเรื่องต่างๆ การตั้งศูนย์การศึกษาภาค
มุสลิม เป็นต้น105
ความหลากหลายของประชากรในเมืองหาดใหญ่ ทําให้เมืองมีความหลากหลายทั้งในแง่ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ รวมถึงวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต แต่อีกมุม หนึ่งความหลากหลายของ
ประชากรสะท้อนให้เห็นความสําคัญของเมืองหาดใหญ่ ในฐานะที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้ชีวิตภายใน
เมือง
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ตัวแทนภาคประชาสังคมสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมือง
หาดใหญ่ในปัจจุบัน คือ เมืองหาดใหญ่ไม่มีวัฒนธรรมเฉพาะของพื้นที่ตนเอง แต่เป็นวัฒนธรรมที่อยู่
ภายใต้วัฒนธรรมของภาคใต้ ประเพณีที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนใหญ่จึงเป็นประเพณีของทางภาคใต้
เนื่ องจากประชากรที่เข้ ามาอยู่ใ นเมืองมาจากหลายพื้นที่ จึ งทําให้ประเพณีและกิจกรรมที่จัดขึ้น
มีความหลากหลายตามความเชื่อของแต่ละศาสนาและเชื้อชาติ
2) ความเป็นอยู่แบบสังคมเมือง
ภายในตัวเมืองหาดใหญ่เป็นสังคมเมือง แต่รอบเขตเทศบาลยังคงเป็นชุมชนแบบเครือญาติ
มีการช่วยเหลือกัน เมื่อประชากรต่างถิ่นมากขึ้น ทําให้สังคมชนบทค่อยๆ เติบโตกลายเป็นเมือง
อย่างไรก็ตาม ภายในเมืองหาดใหญ่มีความเป็นสังคมแบบเครือญาติจากตระกูลเก่าแก่ดั้งเดิม
ที่อยู่ในพื้นที่ และสังคมแบบเครือญาติที่เกิดจากประชากรที่อพยพมาจากภูมิลําเนาเดียวกัน
“ความสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ญาติ ที่ น อกจากตระกู ล คนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม หรื อ ความเป็ น ลู ก ที่
การอพยพของประชากรที่เคยอยู่ภูมิลําเนาเดียวกันก็ถือเป็นสังคมเครือญาติด้วย จากการเริ่มตั้งเมือง
บริเวณหาดใหญ่ใน ริมคลองอู่ตะเภา ทําให้คนที่อยู่รอบเมืองหาดใหญ่จะชักชวนกันเดินทางเข้ามา
ค้าขาย เช่น คนที่อยู่บริเวณคูเต่า”106
“ลักษณะของชุมชนของเมืองหาดใหญ่ในช่วงระยะหลัง เป็นชุมชนคนแปลกหน้า คนไม่สนใจ
ไม่เอาใจใส่ต่อกัน คนช่วยเหลือดูแลกันมีน้อยลง เป็นชุมชนเมืองเต็มตัว ขณะที่ชุมชนรอบนอกจะเป็น
ลั ก ษณะชุ ม ชนเครื อ ญาติ พอคนเข้ า มาแปลกหน้ า มากขึ้ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ คยมี อ ยู่ จึ ง จื ด จางลง
รอบนอกจะเติบโตจากชนบท โตอย่างไร้ทิศทาง ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง” 107
ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพ ใช้วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ไม่มีการ
พูดคุยระหว่างบ้านใกล้เคียง ความร่วมมือในการดูแลชุมชนกลายเป็นเรื่องของแกนนําชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ
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“เดิมเมื่อก่อนคนที่อยู่ใกล้ๆ กันจะรู้จักกันที่ป้อม หัวซอยท้ายซอยจะรู้จักกันหมด ตอนนี้
ความเจริญเข้ามา ความสะดวกสบายมีมากขึ้นทําให้ต่างคนต่างทํางานเสร็จแล้วก็กลับเข้าบ้านตนเอง”
108

“สังคมเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นสังคมเมือง คือ ความผูกพันระหว่างเพื่อนบ้านลดลง
เพราะผูกติดกับการค้าขาย ทุกคนต้องทํามาหากิน สังคมแบบนี้ทําให้ความผูกพันลดลง ความเป็นญาติ
ลดลง รวยกระจุก จนกระจาย” 109
การให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ ว ยความสมั ค รใจลดน้ อ ยลง ความรู้ สึ ก ว่ า เป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ ล ดลง
การดูแลและแก้ปัญหาของชุมชนจึงกลายเป็นหน้าที่ของแกนนํา โดยแกนนําจะเป็นผู้ประสานงานไป
ยั ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาต่ อ ไป ส่ ว นการทํ า กิ จ กรรมในชุ ม ชนบางกิ จ กรรมจะต้ อ งมี
งบประมาณสนับสนุนจึงจะดําเนินการได้110
“ในอดีต ชุมชนมีความเอื้ออาทร มีความเคารพยกย่อง ทุกคนรู้จักกันหมด จิตใจดี ให้ความ
ร่วมมือดี แต่ปัจจุบันหากไม่มีเงิน ก็ไม่ทํา ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนจัดงานวันเด็ก ชาวบ้านลงขันกันจัดงาน
ในชุมชน แต่ปัจจุบันใช้เงินของเทศบาล”111
“สังคมในเมืองคนไม่ค่อยรู้จักกัน ส่วนในชนบทเราสามารถไปกินข้าวบ้านเพื่อนได้ แต่ในเมือง
อยู่ใกล้กันก็ไม่ช่วยเหลือกัน ส่วนเรื่องระเบิด ชาวบ้านบางคนก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองจึงรู้สึกเฉยๆ
หรือบางคนที่เค้ากระตือรือร้นก็จะโทรแจ้ง 191 คนที่สนิทก็จะโทรบอกเรา เราก็จะได้ประสานงาน
ต่อ”112
การทํางานกับชุมชนทําให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า
หาดใหญ่เป็นสังคมเมือง โดยต่างคนต่างอยู่และไม่รู้จักกัน “ด้านสังคม พูดถึงเขต2 ตรงร้านขายของ
อยู่ใกล้กันก็ไม่รู้จักกัน มันจะมีความห่างเหินกัน สังคมเมื่อก่อนหรือสังคมเมืองเก่าๆ ก็จะมีการพูดคุย
กันมีงานก็ช่วยกัน เพราะเมื่อก่อนคนไม่ต้องทํางานนอกบ้านหรือกลับบ้านไม่ดึก สังคมแบบนี้ก็จะมีใน
เมืองทุกที่” 113
นอกจากนี้ ความเป็นเมืองทําให้การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป เช่น ซื้อของที่ศูนย์การค้าติดแอร์
แทนการเดินตลาด “วิถีเปลี่ยน เมื่อก่อนคนนิยมเดินตลาดสด เลิกจากทํางานจะเห็นคนแต่งตัวสวย
หล่อเดินซื้อของบริเวณตลาดสด มีการต่อรองราคากัน แต่เดี๋ยวนี้นิยมซื้อในห้างร้านก็ไม่มีการต่อรอง
ราคา ค่านิยมคนเริ่มเปลี่ยนไป” 114
3) น้ําท่วม
อําเภอหาดใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณรวม
2,400 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะเป็นแอ่งกะทะ พื้นที่ลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ บริเวณตอนปลาย
ของลุ่มน้ําจะเป็นที่ราบลุ่มแผ่กว้างก่อนถึงทะเลสาบสงขลา มีคลองอู่ตะเภาเป็นคลองระบายน้ําหลัก
และประกอบด้วยลุ่มน้ําย่อยรวม 17 ลุ่มน้ํา
คลองอู่ตะเภา เป็นคลองธรรมชาติที่สามารถรับน้ําได้เพียง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เท่านั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ํา เกิน 120 มิลลิเมตรในระยะเวลา 3 ชั่วโมง น้ําจะเคลื่อนตัว
จากพื้นที่ลุ่มน้ําตอนบนเข้าสู่เทศบาลนครหาดใหญ่ภายใน 10-30 ชั่วโมง และทําให้เกิดสภาพน้ําล้น
ตลิ่งคลองอู่ตะเภา
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เหตุการณ์น้ําท่วมที่สร้างผลกระทบอย่างมากแก่ประชาชนและธุรกิจในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2531 ครั้งต่อมาในพ.ศ.2543 อยู่ในสมัยนายเคร่ง
สุวรรณวงศ์ เป็นนายกเทศมนตรี
ในพ.ศ.2531 อุทกภัยในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ประมาณ 250
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ ประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า 4 พันล้านบาท
และในพ.ศ.2543 พื้นที่น้ําท่วมขยายเป็นกว่า 320 ตารางกิโลเมตร มูลค่าความเสียหายพุ่งสูงขึ้นเป็น
14,000 ล้านบาท และยังทําให้มีประชาชนเสียชีวิตถึง 30 คน แม้พื้นที่ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 80
ที่ถูกน้ําท่วมจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าอย่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ตอนล่าง
หลังเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่พ.ศ.2543 รัฐบาลได้จัดทําแนวทางการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
แบบบูรณาการและยั่งยืน 2 มาตรการ คือ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยมาตรการ
ใช้สิ่งก่อสร้างเริ่มด้วยจัดทําพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปิดล้อม ปรับปรุงทางน้ําธรรมชาติ สร้างอ่างเก็บน้ํา
และจัดสร้างคลองผันน้ํา 6 คลอง โดยคลองระบายน้ํา ร.1 มีความยาว 28 กิโลเมตร เป็นคลองที่ยาว
ที่สุดและจะทําหน้าที่ผันน้ําจากคลองอู่ตะเภาไปทะเลสาบสงขลา เมื่อเกิดน้ําท่วมในอําเภอหาดใหญ่
ซึ่งจะสามารถรับน้ําได้ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ขณะที่คลองอู่ตะเภาสามารถรับน้ําได้ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนคลอง ร.2 - ร.6 ทํา
หน้ า ที่ ร ะบายน้ํ า ออกสู่ ท ะเลสาบสงขลาได้ เ ช่ น กั น ซึ่ ง แม้ ม าตรการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยสิ่ ง ก่ อ สร้ า งจะ
ดําเนินการมากว่าร้อยละ 80 แล้ว แต่ขณะนี้ก็มีการก่อสร้างบ้านและอาคารต่างๆ ในพื้นที่หวงห้าม
ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปิดล้อม ที่ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ํา
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 16 ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก บอกว่า แม้จะมีระบบ
ระบายน้ําด้วยคลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1-ร.6 แต่ปีนี้ ก็ยังเกิดเหตุน้ําท่วมใหญ่ที่อําเภอหาดใหญ่อีก
ครั้ง เพราะคลองอู่ตะเภาและคลองย่อยทั้งหมด สามารถระบายน้ําลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เต็มที่
1,075 ลูกบาศก์ต่อวินาที แต่ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ําไหลส่งมา
มากกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมากกว่าน้ําที่ไหลลงมาท่วมเมืองหาดใหญ่เกือบเท่าตัว115
ต่อมาในพ.ศ.2548 สมัยนายไพร พัฒโน เป็นนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้สํารวจสภาพคูคลองระบายน้ําในเขตเทศบาล พบว่าสภาพคูคลองระบายน้ําในเขตเทศบาล
ทั้งคลองอู่ตะเภา และคลองเตย รวมทั้งคูคลองริมถนนเพชรเกษม สามแยกคอหงส์-น้ําน้อย มีสภาพ
เสื่อมโทรม ตื้นเขิน จําเป็นต้องปรับปรุง ขุดลอก และก่อสร้างระบบระบายน้ําเพิ่มเติม เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมในช่วงน้ําหลาก และยังพบว่าพื้นที่สองฟากถนนกาญจนวนิชและถนนลพบุรีราเมศวร์
ที่เคยรองรับน้ําท่าในฤดูน้ําหลาก เปลี่ยนสภาพโดยการถมที่เพื่อก่อสร้าง ตะกอนจากการก่อสร้างทํา
ให้ความสามารถในการรองรับน้ําลดน้อยลงตามลําดับ อาจทําให้ปัญหาการระบายน้ําในเขตผังเมือง
รวมสงขลา-หาดใหญ่รุนแรงขึ้น116
พ.ศ.2553 เมืองหาดใหญ่ได้ประสบกับอุทกภัยอีกครั้ง ซึ่งมีความรุนแรงและปริมาณน้ําที่
มากกว่าพ.ศ.2543 มีการวิเคราะห์สาเหตุหลักๆ ของน้ําท่วมใหญ่ครั้งนั้นว่า เกิดจากน้ําฝนที่ตกมากว่า
300 มิลลิเมตรต่อวัน น้ําไหลบ่าจากเทือกเขาสันกาลาคีรีติดพรมแดนไทยมาเลเซีย ซึ่งปกติจะระบาย
ผ่านคลองอู่ตะเภาผ่านเขตอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไหลออกสู่อ่าวไทยบริเวณทะเลสาบสงขลาเกิดปัญหา
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

หน้า 34

การระบายน้ํา คูคลองตื้นเขิน ที่สําคัญ คือ การสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ถนน
ลพบุรีราเมศวร์ ถนนสายสนามบิน - ควนลัง และทางรถไฟ กลายเป็นพนั งขนาดใหญ่กั้นน้ําจาก
ในเมืองไม่ให้ไหลงออกสู่ทะเลสาบสงขลาที่อยู่ด้านเหนือได้สะดวก เมื่อประกอบกับพื้นที่ตั้งอําเภอ
หาดใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ลุ่มแอ่งกะทะ จึงทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างฉับพลันเมื่อมีฝนตกลงมาในปริมาณ
มาก การก่อสร้างถนน อาคารบ้านเรือน การขยายตัวของเมืองที่เป็นไปตามอําเภอใจโดยไม่มีการวาง
ผังเมืองที่ดี จึงเป็นอุปสรรคกีดขวางทางไหลของน้ําที่สําคัญ117
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้ได้ประเมินผลกระทบจาก
น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในพ.ศ.2553 โดยผลกระทบอย่างรุนแรงอยู่ใน 8 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ฝั่งอ่าว
ไทย ได้ แ ก่ ชุ ม พร สุร าษฎร์ธ านี นครศรี ธรรมราช สงขลา พัท ลุง ปั ต ตานี ตรั ง นราธิ ว าส ทํา ให้
เศรษฐกิจชะลอตัว โดยภาพรวมความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 35,375 ล้านบาท เป็นความสูญเสีย
รายได้ 14,190 ล้านบาท ในภาคเกษตร 8,400 ล้านบาท อุตสาหกรรม 400 ล้านบาท การค้า 3,910
ล้านบาท การท่องเที่ยว 1,480 ล้านบาท และเสียหายด้านทรัพย์สิน 21,185 ล้านบาท ปัญหาอุทกภัย
ยังทําให้สินค้าเกษตรเสียหาย ราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวสูงขึ้น ราคายางแผ่นดิบ 129.67 บาทต่อ
กิโลกรัม ปาล์มน้ํามัน 7.38 บาทต่อกิโลกรัม118
ปัญหาน้ําท่วมเกิดจากในพื้นที่เมืองหาดใหญ่มีการก่อสร้างมากขึ้น มีการถมดิน119เพื่อสร้างที่
อยู่อาศั ย ระบบระบายน้ํ ามีขยะอุดตั น120 การถมดินในพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ํา121 การมี
ชลประทานหรือแหล่งกักน้ํา ทําให้ขวางทางไหลของน้ํา122
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ําท่วม กระทบกับประชาชน หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ
พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า จะเกิ ด ความเสี ย หาย 123หากไม่ มี ก ารเตรี ย มรั บ มื อ กั บ น้ํ า ท่ ว ม 124 กระทบธุ ร กิ จ
เครื่องใช้ไฟฟ้า125 ขาดแคลนน้ําดื่ม126 ทําให้เมืองเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา มีการย้ายที่อยู่อาศัยจาก
ในเมืองไปสู่บริเวณพื้นที่นอกเขตเทศบาล เช่น พื้นที่โซนสนามบิน เป็นต้น127
การเตื อ นภั ย ประชาชนให้ ท ราบเกี่ ย วกั บ น้ํ า ท่ ว มของเทศบาลมี ช่ อ งทางคื อ เว็ บ ไซต์128
กล้ องวงจรปิ ด129 สถานี วิท ยุ130 ประกาศจากเทศบาล การส่ง SMS
ให้กับกรรมการชุมชน
131 132
การกระจายข่าวจากสมาชิกสภาเทศบาลให้กับประชาชนในชุมชน ธง รถกระจายเสียงของ
เทศบาล133 วิทยุเครื่องแดง134 ส่วนการกระจายข่าวในชุมชน บางชุมชนประธานชุมชนขับรถบอก
ลูกบ้าน โดยมีข้อเสนอแนะว่าหากมีเสียงตามสายในชุมชน สามารถช่วยในเรื่องเตือนภัยประชาชนจาก
น้ําท่วมได้135
การป้องกันและแก้ไขน้ําท่วม นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้ความสําคัญ
มาตั้งแต่พ.ศ.2547 มีการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดน้ําท่วมโดยมีการซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย มีการเปิดศูนย์รับมืออุทกภัยไว้ล่วงหน้า การเตรียมเครื่องสูบน้ํา
และเครื่องจักรกล การสํารวจและขุดลอกเส้นทางระบายน้ําลงสู่คูคลองตามโครงการบรรเทาอุทกภัย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การแก้ปัญหาน้ําท่วมของเทศบาลนครหาดใหญ่ จุดเด่นคือ การรวมตัวกัน
ของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ส่วนราชการในการร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจ เข้ามาดําเนินการ
แก้ ปั ญ หาตั้ ง แต่ ก ารประเมิ น สถานการณ์ การระดมสรรพกํ า ลั ง ในการป้ อ งกั น ช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู
มีโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ มีการระดมช่วยกันทําความสะอาดเมือง การตั้งศูนย์วอร์รูมเพื่อป้องกันน้ํา
ท่วม136
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การฟื้นตัวของเมืองจากภัยน้ําท่วมเกิดจากความร่วมมือของตํารวจ ทหาร นักเรียน137 ในการ
ช่วยกันเก็บขยะในเมือง การทํางานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่138การที่เมือง
หาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจ139 จึงมีความจําเป็นต้องฟื้นฟูเมืองอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น และการที่คนประกอบธุรกิจมีรายได้ดี จึงมีเงินทุนในการฟื้นฟูร้านค้าของตนเองโดยไม่ต้องรอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น140 ทั้งนี้ ประชาชนที่ประกอบธุรกิจต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุน ดังนั้น การ
ฟื้นฟูร้านค้าของตนเองให้กลับมาค้าขายได้เหมือนเดิม มีผลต่อการส่งเงินคืนแก่แหล่งทุน141
ปัจจัยที่ทําให้เมืองหาดใหญ่ฟื้นตัวจากปัญหาน้ําท่วมได้รวดเร็ว เนื่องจากคนหาดใหญ่จะไม่
พูดถึงปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้น แต่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาในเมือง
หาดใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่าเมืองหาดใหญ่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ดี ความร่วมมือ
ของคนในชุมชนยังน้อยอยู่ ซึ่งเทศบาลต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยในอนาคตจะมีการ
ประชุมคนในชุมชน แล้วมีการวิเคราะห์ swot ของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน142
การให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อเมืองหาดใหญ่ประสบปัญหา
น้ําท่วม จึงมีการจัดตั้งบ้านพี่เลี้ยงขึ้น143 เพื่อเป็นพื้นที่พักอาศัยในระหว่างน้ําท่วม มีการเรียกประชุม
เจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเมือง รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาในการฟื้นฟู
เมืองให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ144
จากข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มต่างๆในเทศบาลนครหาดใหญ่145 พบว่า น้ําท่วม เป็นทั้ง
อุปสรรคในการดําเนินชีวิตในพื้นที่หาดใหญ่ และเป็นเรื่องปกติของเมืองนี้ เนื่องจากเหตุการณน้ําท่วม
ไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องในทุกๆปี ระยะเวลาที่น้ําขังอยู่ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ไม่นานมาก ประกอบกับการ
เชื่อมั่นในการเตือนภัย และความพร้อมในการเฝ้าสังเกตระดับน้ําของคนในพื้นที่เอง จึงทําให้ผู้คน
ส่วนใหญ่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้น ผู้คนที่มาหากิน ค้าขาย หรือทํา
ธุรกิจต่างๆในใจกลางเมือง หรือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม ถ้าเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นก็เลือกที่
จะหาบ้านหลังที่สองไว้ในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมไว้ เป็นที่พักสํารองเมื่อเกิดเหตุการณ์
หรือบางคนเลือกไว้เป็นที่อยู่อาศัย แทนการพักในเขตใจกลางเมือง
แม้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมเป็นปัญหาของเมืองหาดใหญ่ แต่คนในเมืองปรับตัวได้ สังเกตจาก
ฝนตกติ ดต่ อกัน คนรีบย้ ายของ ย้ ายรถไปอยู่ที่สูง พื้นที่ที่ใ ช้สําหรั บค้ าขายยังคงอยู่ น้ํ าท่ว มใหญ่
พ.ศ. 2553 น้ําท่วมหนักแต่ของขายได้ ไม่มีใครเซ้งแผง บางกิจการเสียหายหนัก เช่น ร้านขายหนังสือ
เป็นต้น
ในขณะนั้นเดียวกันความต้องการในบ้านหลังที่สองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากคนในพื้นที่
เมื อ งหาดใหญ่ เ อง และผู้ ค นในพื้ น ที่ อื่ น ๆ การขยายตั ว ของบ้ า นจั ด สรร คอนโด หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ในรูปแบบต่างๆ มีมากขึ้น ซึ่งในบางพื้นที่เป็นโซนรับน้ําเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ําท่วม เช่น ถนนลพบุรี
ราเมศวร์ ต่างก็ได้รับความสนใจในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เนื่องจากราคาที่ดินในบริเวณนั้นถูกกว่า
บริเวณอื่นๆ ทําให้ราคาที่อยู่อาศัยมีราคาไม่สูงมาก จึงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
การขยายตัวของที่อ ยู่อ าศัย ออกไปรอบนอก ทํ า ให้ป ระชากรขยับ ขยายออกตามไปด้ ว ย
โดยเฉพาะบริเวณที่สูง น้ําท่วมไม่ถึง บริเวณแถวสนามบิน ถนนปุณณกัณฑ์ แม้ว่าประชากรจะออกไป
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อยู่รอบนอก แต่ก็กลั บเข้ ามาในเมื องหาดใหญ่ เพื่อทํางาน หรือจับจ่ ายซื้ อของได้ สะดวก เพราะ
ระยะทางที่ไม่ได้ไกลกันมากและการคมนาคมที่สะดวกทําให้พื้นที่เชื่อมโยงกัน

ภาพที่ 3 พื้นที่ที่น้ําท่วมถึง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ข้อมูลเมื่อพ.ศ.2556146
จากภาพจะเห็นได้ว่า บริเวณจุดต่ําสุดของเมืองหาดใหญ่ หรือบริเวณที่มีระดับความลึกของ
น้ําท่วมมากที่สุด ได้แก่ บริเวณชุมชนโชคสมาน ชุมชนบ้านพักรถไฟ ชุมชนบ้านหาดใหญ่ ชุมชนไทย
โฮเต็ล ชุมชนหน้าอําเภอ ชุมชนหลังที่ว่าการอําเภอ
ขณะที่พื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่บางบริเวณมีระดับความลึกของน้ําท่วมไม่มาก
ซึ่งพ้องกับการศึกษาการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ข้างต้น ที่ขยายออกไปตามพื้นที่รอบๆ ของเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ และขยายไปยังบริเวณที่ระดับความลึกของน้ําท่วมไม่มากนัก
ผลที่เกิดขึ้น คือ การขยายตัวและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองหาดใหญ่ที่เกิดขึ้น
จุดเปลี่ยนเมือง คือ เมื่อพ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 เริ่มจากพ.ศ.2553 ที่น้ําท่วมเมือง
หาดใหญ่ ทําให้มีเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต คนเริ่มมองหาที่อยู่ที่สูงมากขึ้น

ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

หน้า 37

ภาพที่ 4 ทิศทางการขยายตัวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบ
4) สถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพืน้ ที่และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2547 ความไม่สงบ
นี้ส่งผลต่อการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
แต่เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
เท่านั้น เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน
ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่มีการลอบวางระเบิด 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2547 เหตุเกิดทีส่ นามบินและสถานีรถไฟหาดใหญ่
ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 เหตุเกิดที่ศูนย์การค้าโอเดียน แฟชั่น มอลล์และจุดอื่นๆ
ในเมืองอีก 5 จุด
ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 มีการลอบวางระเบิด 7 จุด
ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 มีการลอบวางระเบิดในอําเภอหาดใหญ่ 2 จุด และในเมือง
สงขลาอีก 5 จุด
ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 เหตุเกิดทีล่ านจอดรถชั้นใต้ดินของโรงแรมลีการ์เดน
สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ 354 ราย
ครั้งที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เหตุเกิดที่บริเวณถนนพลพิชัย และภายในสภ.หาดใหญ่
เหตุ การณ์ ความไม่ สงบส่ งผลกระทบต่ อเมื องหาดใหญ่ เนื่องจากการก่อการร้ายในเมือง
หาดใหญ่แต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในเมืองหาดใหญ่
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และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในเมืองหาดใหญ่ โดยพื้นที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ผ่านมาเป็นแหล่งย่านใจ
กลางธุรกิจของเมือง เช่น ห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้น เหตุการณ์ระเบิดส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าเข้ามา
ในเมืองหาดใหญ่147 ส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชน เช่น การไปเดินซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าอย่าง
เร่งรีบซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ใช้เวลาในการซื้อของในห้างสรรพสินค้านาน148 และนักลงทุนไม่กล้า
เข้ามาลงทุนในเมืองหาดใหญ่149
เทศบาลนครหาดใหญ่ มี น โยบายในการดู แ ลความปลอดภั ย โดยมี โ ครงการตาสั บ ปะรด
ซึ่งพนักงานกวาดขยะ พนักงานเก็บเงินที่จอดรถ หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ
สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของโครงการได้150
ความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เมืองหาดใหญ่คึกคักอีกครั้ง
ภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบคือ มีโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอันตรายจึง
เกิ ดขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การติ ดตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด และสามารถใช้ งานได้จ ริง ทั่ว เมื อง โครงการ
ตาสับปะรดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุขมีสมาชิกมากกว่า 16,000 คน และได้ต่อยอดเป็นโครงการ
เช่น จัดตั้งชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่ (Hatyai city cop) โครงการตู้เหลืองเครื่องแดงรับแจ้ง
เหตุ ฝ่ า ยทหารและภาคประชาชนจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ ท ยุ ม ณโฑ โครงการสายตรวจชุ ม ชนอาสา
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของหาดใหญ่ เช่น โครงการนครไร้สาย โครงการถนน
คนเดินยามค่ําคืน โครงการเมืองแห่งแสงสี โครงการซุ้มประตูเมือง 4 ด้านและซุ้มประตูวัฒนธรรม
โครงการหาดใหญ่ เ มื อ งในสวน โครงการปรั บ ปรุ ง หอนาฬิ ก า โครงการศู น ย์ ป ระชุ ม และสั ม มนา
โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ151
การเกิดเหตุการณ์ระเบิดในเมืองหาดใหญ่แต่ละครั้ง การฟื้นฟูเมืองให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ เช่น เหตุการณ์ระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นมีการกระจายข่าวให้ตํารวจ
ทหาร เข้ า มาเป็ น กํ า ลั ง ในการช่ ว ยเหลือ ประชาชน รวมทั้ ง ในสภาวะปกติ นายกสมาคมโรงแรม
หาดใหญ่-สงขลา มีมุมมองว่า มีการประสานงานเรื่องข้อมูลสถานการณ์กับตํารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
มีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2, 3 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลเมืองหาดใหญ่152
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลับส่งผลให้เมืองหาดใหญ่กลายเป็นพื้นที่รองรับประชากรจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากร
จํานวนมากเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเพื่อเรียนหนังสือ ประกอบ
อาชี พ ต่า งๆ และเป็ น ที่ พั ก อาศั ย โดยให้ เ มื อ งหาดใหญ่ เ ป็น บ้ า นหลั ง ที่ ส อง เนื่ อ งจากมี เ ชื่ อ มั่ น ใน
มาตรการรักษาความปลอดภัยของเมืองหาดใหญ่ ประกอบกับเมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของการ
คมนาคม การศึกษา สถานพยาบาล การค้า พาณิชย์และการบริการ153
จากความเป็นเมืองชุมทาง (HUB) ประชากร น้ําท่วม และสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้วิจัยได้
ทําการวิเคราะห์พบว่าส่งผลกระทบต่อเมืองหาดใหญ่ ดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อเมืองหาดใหญ่
ประเด็น
ผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางลบ
1 . ค ว า ม เ ป็ น • ด้านคมนาคมขนส่ง
• เข้าออกเมืองหลายทาง ความ
เ มื อ ง ชุ ม ท า ง • ด้านเศรษฐกิจ ศูนย์กลางทางการเงิน และ
ไม่ปลอดภัย
(HUB)
การบริการ: เมืองเป็นที่ตั้งของลาด
• ประชากรหนาแน่น เพราะเป็นศูนย์รวม
หลักทรัพย์ มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น
กิจกรม
รองจากกรุงเทพฯ
• ที่ดินจํากัด การขยายตัวของทีอ่ ยู่อาศัย
• เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
พาณิชยกรรมจํานวนมาก ทีอ่ ยูอ่ าศัยใน
แนวดิ่ง ขาดพื้นที่สีเขียว พื้นที่ประโยชน์
กับเมืองที่อยู่ใกล้เคียง
อื่นๆ
• ปัญหาเมืองจากความเป็นศูนย์กลาง
เช่น รถติด ขยะ น้ําเสีย
2. ประชากร
ประชากรในเมื อ งมี ค วามหลากหลายและมี • ทุน ระดั บ ชาติ และทุ น ข้ า มชาติ ทํ า ให้
แนวโน้มมากขึ้น
ทุ น ระดั บ ล่ า งอย่ า งทุ น ท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
• คนสร้างเมือง
ล้มหายตายจาก
• จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รถเพิ่ม
• คนเคลื่อนเมือง
จํานวนมากขึ้น รถติด และใช้ระยะเวลา
• คนใช้ชีวิตในเมือง
ในการเดินทางมากขึ้น
o คนรุ่นใหม่ หาทีอ่ ยู่อาศัยใหม่ๆ
• วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การบริโภคนิยม
เช่น คอนโดมิเนียม
o การรับนักศึกษาเพิ่ม ป.ตรี ป. โท
สังคมแบบใหม่ ก่อให้เกิดขยะ การเกิด
ป.เอก ทําให้มีผเู้ ข้ามาในเมือง
ตลาดนัดในทุกมุมเมือง
จํานวนมาก
• สังคมเร่งรีบ สังคมตัวใครตัวมัน
o ครอบครัวเดี่ยว ต้องการที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึ้น
3. น้ําท่วม
• มีระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสําหรับ • ความเสียหาย ต่อระบบโครงสร้าง
จัดการน้ําท่วม เช่น คลอง ร.
พื้นฐานของเมือง และต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
• มีการขยายตัวไปในทิศทางที่ได้ผลกระทบ
จากน้ําท่วม เช่น พื้นที่สูง
• ประชาชนที่มีธรุ กิจในเมืองยังคงเน้นการทํา
มาหากินในพื้นที่เดิม และมีการหาบ้าน
หลังที่สอง
• มีระบบเตือนภัย และนําเทคโนโลยีมาใช้
4. สถานการณ์ • เทศบาล ให้ความสําคัญ และออกนโยบาย • เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
ความไม่สงบ
ด้านความปลอดภัยในเมือง
ในช่วงหลักเกิดเหตุการณ์ เช่น คนไม่
ออกมา ไม่มีนกั ท่องเที่ยวในประเทศ
• มีความเชื่อมั่นในมาตรการรักษา
ไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย
ความปลอดภัยมากขึ้น เพราะคนหันมา
สิงคโปร์ ภาคพาณิชยกรรมและบริการ
ดูแล ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เกิดเครือข่ายเฝ้า
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ประเด็น

ผลกระทบทางบวก

ผลกระทบทางลบ
ระวัง
รายได้ลดลง
• หาดใหญ่ ยังไม่เกิดบ่อย แต่ความรุนแรงใน • ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ข อ ง ค น บ า ง ก ลุ่ ม ยั ง
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ (1) คน
หวาดระแวง
จากพื้ น ที่ เ หล่ า นั้ น เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วใน
หาดใหญ่เพิ่มขึ้น และ (2) มีการวางแผนหา
บ้านหลังที่สองจากประชาชนที่อพยพมา
จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้
อสังหาริมทรัพย์ในเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง
หาดใหญ่เติบโต

5) นโยบายการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
การพั ฒ นาเมื อ งหาดใหญ่ เ ป็ น Drivers หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เนื่ อ งจากเมื อ งหาดใหญ่ ใ น
ปัจจุบันเป็นผลมาจากการพัฒนาเมืองในอดีต ในส่วนของหัวข้อนี้ ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็น
5.1) การพัฒนาเมืองในช่วงต่างๆ และ 5.2) การวิเคราะห์การพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.1) การพัฒนาเมืองในช่วงต่างๆ
การพั ฒ นาเมื อ งในช่ ว งต่า งๆ ประกอบด้ ว ย 1) ก่ อ นยกฐานะเป็ น เทศบาลนครหาดใหญ่
(พ.ศ.2520-2538) และ 2) หลังยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ (พ.ศ.2538 เป็นต้นมา) และ
3) เทศบาลนครหาดใหญ่ ในปัจจุบัน ดังนี้
1) ก่อนยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ (พ.ศ.2520-2538)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) และฉบับที่ 5
(พ.ศ.2525-2529) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
ดําเนินงานโครงการพัฒนาเมืองหลัก 5 เมือง โดยเมืองหาดใหญ่เป็นหนึ่งในนั้น การพัฒนาเมืองหลัก
มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านการปรับปรุง
ระบบของเทศบาล ในขั้ นปฏิบัติของเมืองหาดใหญ่ มี 3 โครงการ คือ โครงการระบบระบายน้ํา
การปรับปรุงทั้งบริเวณ และถนนลอดรถไฟ154
โครงการที่สําคัญของเทศบาลเมืองหาดใหญ่ในช่วงพ.ศ.2521-2525 เป็นโครงการที่มีลักษณะ
เตรียมพร้อมกับการกลายเป็นเมือง เป็นการดําเนินการตามโครงการพัฒนาเมืองหลักของเทศบาล
เมื อ งหาดใหญ่ ใ นขณะนั้ น ส่ ว นใหญ่ มั ก เป็ น การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพของเมื อ ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เน้ น การสร้ า งสาธารณสมบั ติ เช่ น คู ร ะบายน้ํ า ถนน
สวนสาธารณะ อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และเมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของเทศบาลในช่วงเวลานั้น
พบว่า รายจ่ายส่วนมากเป็นค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ค่าครุภัณฑ์ รองลงมาคือค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน
ค่ าจ้ า งบุ ค ลากร 155 เช่นกั นกั บ การพั ฒ นาเทศบาลเมือ งหาดใหญ่ใ นช่ว งพ.ศ.2528-2530 ที่ พบว่ า
งบประมาณและกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบของกองช่างและกองสาธารณสุข โดยทั้งสอง
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กองเป็นหลักในการปฏิบัติตามนโยบายของเทศบาล สังเกตจากทั้งสองกองมีบุคลากรมากที่สุด และ
โครงการมีขนาดใหญ่ ทําให้ต้องใช้งบประมาณสูงกว่ากองอื่นๆ
อาจกล่าวได้ว่า แผนงานของโครงการพัฒนาเมืองหลักและแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง
หาดใหญ่ในช่วงในช่วง พ.ศ.2520 -2530 ส่วนใหญ่ต้องการผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็น
ทิศทางการพัฒนาชุมชนในประเทศกําลังพัฒนาที่เน้นการพัฒนาด้านวัตถุ ตอบสนองการดําเนินชีวิต
ซึ่งสามารถตรวจสอบผลงานได้เด่นชัดและได้รับความนิยมจากประชาชน156
ในพ.ศ.2534-2537เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายประจําปีงบประมาณการดําเนินงาน พบว่า
เทศบาลเมืองหาดใหญ่ให้ความสําคัญกับงานด้านสุขาภิบาล เช่น งานกําจัดขยะ งานบําบัดน้ําเสีย และ
งานโยธา เช่ น งานสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ เส้ น ทางการคมนาคมขนส่ ง เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ
เนื่องจากทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นเป็นการพัฒนาเมืองในขั้นพื้นฐานเพื่อให้เมืองมี
ความพร้อมสําหรับการพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป157
2) หลังยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ (พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา)
(1) พ.ศ. 2538 - 2545 สมัยนายเคร่ง สุวรรณวงศ์ เป็นนายกเทศมนตรี
พ.ศ. 2538 จากเทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลนครหาดใหญ่"158
เมื่อพิจารณาจากร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2538 พบว่าการพัฒนาเมืองยังคงให้ความสําคัญ
กับการให้บริการสาธารณสุขด้านสุขาภิบาล และการให้บริการด้านโยธา159
พ.ศ. 2540-2546 แนวทางการพั ฒ นาเมื อ งหาดใหญ่ มี 5 สาขา ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นา
โครงสร้ างพื้ นฐาน 2) การพั ฒนาสิ่ง แวดล้ อมและการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ 3) การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ 4) การพัฒนาสังคม และ 5) การพัฒนาการเมืองการบริหาร จากแผนพัฒนาเทศบาลพบว่า
จํานวนโครงการและงบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการเกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ าง และบํา รุ ง รั ก ษาสาธารณู ป การพื้ น ฐานที่ ใ นเมือ งควรมี เช่ น ถนน
ทางเดินเท้า สะพาน ท่อระบายน้ํา ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเป็นการบริการและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน160
สามารถสรุปได้ว่า แนวนโยบายในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในสมัยของนายเคร่ง สุวรรณวงศ์
เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ในช่วงปี พ.ศ.2516 -2545 พบว่าเป็นการพัฒนาเมืองที่
เน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ได้แก่ งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางการคมนาคม
ขนส่ ง และงานด้ า นสุ ข าภิ บ าล งานกํ า จั ด ขยะ งานบํ า บั ด น้ํ า เสี ย โดยเน้ น เรื่ อ งการบริ ก ารและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และเมื่อพิจารณางบประมาณที่ระบุในแผนพัฒนาใน
ปี พ .ศ.2545พบว่ า มี ก ารคาดการณ์ ก ารใช้ ง บประมาณเพื่ อ พั ฒ นาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยคิดเป็น 75.42% ของทั้งหมด เป็นโครงการเกี่ยวกับการกําจัดขยะ การดูแล
รักษาความสะอาด ระบบบําบัดน้ําเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาน้ําท่วมของ
เมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงการระบายน้ํา โดยในขณะนั้นชุมชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลมีจํานวน 34 ชุมชน161 อย่างไรก็ตาม พบว่าการแก้ไขปัญหาบางประการในพื้นที่ บางครั้งเป็น
ปัญหาที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง เช่น การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ํา และ
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การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต้องมีการประสานงานและดําเนินการทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลด้วย162
ช่วงเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายประสงค์ สุวรรณวงศ์ เป็นนายกเทศมนตรี เทศบาล
นครหาดใหญ่ เพี ย งสมั ย เดี ย วในปี พ.ศ. 2545 -2547 เน้ น ประเด็ น หลั ก คื อ การพั ฒ นา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จําพวกงานด้านสุขาภิบาล ได้แก่ งานกําจัดขยะ การดูแลรักษาความสะอาด
งานบําบัดน้ําเสีย และการแก้ปัญหาของเมือง สืบเนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2543 เกิดอุทกภัยใหญ่เกิดขึ้น
ในหาดใหญ่ ทางเทศบาลจึงให้วามสําคัญในเรื่องงานด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
(3) พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน นายไพร พัฒโน เป็นนายกเทศมนตรี
พ.ศ. 2547-2550 นายไพร พัฒโน เป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่สมัยแรก วิสัยทัศน์ใน
การพัฒนา “มหานครแห่งการค้า นําพาความศิวิไลซ์ หาดใหญ่แดนสันติสุข” ยุทธศาสตร์ที่เทศบาล
นครหาดใหญ่ให้ความสําคัญมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบจากงบประมาณที่ใช้ไป ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพั ฒ นาด้ า นส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ
จากงบประมาณที่ระบุในแผนพัฒนาพ.ศ. 2548 ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนากายภาพของเมือง
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการก่อสร้างปรับปรุงการคมนาคม การจัดการน้ําเสีย น้ําท่วมและความ
สะอาดของตลาด โดยงบประมาณที่นําไปพัฒนามากที่สุดคือการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม163 นอกจากนี้
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนพิการ ได้แก่ 1) การปรับปรุงทางเข้าอาคารสํานักงานเทศบาลให้
มีทางลาดสําหรับผู้พิการ 2) การติดตั้งระบบสัญญาณเสียงสําหรับผู้พิการทางสายตาบริเวณทางข้าม
ถนนนิ พั ท ธ์ อุ ทิ ศ 3 ตั ด กั บ ถนนธรรมนู ญ วิ ถี 3) การก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ํ า -ส้ ว มของผู้ พิ ก ารภายใน
สวนสาธารณะ 4) แก้ไขคันหินริมถนนทุกสายให้เป็นทางลาดทั้งหมดสําหรับรถเข็นของผู้พิการ164
ต่ อ มาเทศบาลนครหาดใหญ่ เ ริ่ ม ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยใน
พ.ศ. 2549 มีจํานวนโครงการด้านนี้เพิ่มขึ้น ทั้งโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม
และกีฬา การพัฒนาแหล่งนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด
ยาเสพติด การดูแลแม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ในช่ วงนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ การวางแผน การพัฒนา
เทคโนโลยี การลงทุ น การท่ อ งเที่ ย วและการประชาสั ม พั น ธ์ โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การ
ท่ องเที่ ยวและลงทุ น ในเมื อง เช่ น การจัดกิจ กรรมถนนคนเดิน กิจ กรรมสุ ดปลายทางที่ ห าดใหญ่
โครงการ Hatyai Learning Center จัดงานเทศกาลสงกรานต์ งานปีใหม่ และการปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์เมือง ได้แก่ บริเวณรอบหอนาฬิกา บริเวณสายไฟฟ้าลงดินที่ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3
และถนนเสน่หานุสรณ์ เป็นต้น165
พ.ศ. 2551-2554 เทศบาลนครหาดใหญ่ ใ นขณะนั้ น มี จํ า นวนชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น จาก
34 ชุมชน เป็น 47 ชุมชน166 งบประมาณในช่วงสองปีแรกเน้นการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเมืองเป็นส่วนใหญ่ มักเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลและการสร้างแหล่งเรียนรู้ โครงการเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของชุมชน
และโรงเรียนเทศบาล โครงการเกี่ยวกับสวัสดิ การและการดูแลสุขภาพ สาธารณสุขที่ ครอบคลุม
ประชากรกลุ่มต่างๆ ในเมือง การพัฒนาชุมชน รองลงมาเป็นงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานและด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นปีที่เมืองหาดใหญ่ประสบกับปัญหาน้ําท่วม ทําให้
งบประมาณส่วนใหญ่ได้นํามาใช้สําหรับพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อฟื้นฟูเมือง167
โครงการเด่ น ๆ ที่ ดํ า เนิ น การเน้ น การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ข องเมื อ ง ได้ แ ก่ โครงการจั ตุ รั ส
นครหาดใหญ่ หรือ แลนมาร์ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หอนาฬิกาหาดใหญ่ โครงการปรับปรุงโรงภาพยนตร์เป็นหอประชุมหาดใหญ่ (Hatyai
City
Convention Hall) โครงการเนรมิตตลาดสดพลาซ่าโดยการปรับปรุงตลาดพลาซ่า 2 เป็นตลาด
จําหน่ายสินค้าทั่วไป ตลอดจนการปรับปรุงโครงการปรับปรุงตลาดพลาซ่า 3 เป็นตลาดสดน่าซื้อ
โครงการพิพิธภัณฑ์นครหาดใหญ่ โครงการก่อสร้างตลาดสดน่าซื้อริมทางรถไฟ168
บางโครงการต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินงาน เนื่องจากกระทบต่อความเป็นอยู่และ
การใช้ชีวิตของประชาชน ยกตัวอย่าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย ในโครงการบ้านมั่นคง 400 ครัวเรือน เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณรถไฟให้มีความเป็นระบบ
ระเบียบ ซึ่งการเข้าไปปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ย่านรถไฟ ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เดิม
ของประชาชน รวมทั้ ง การที่ เ ทศบาลต้ อ งประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และกระทรวงคมนาคม โครงการลั ก ษณะดั ง กล่า วจึ งต้อ งอาศัยเวลา
ทํ า ความเข้ า ใจกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งาน และการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง169
ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่หลายครั้ง (ในช่วงพ.ศ.
2547-2555) สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มาตรการรักษาความปลอดภัยจึง
เป็นการสร้างความมั่นใจในการดําเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในเมือง รวมทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุน
ด้วย เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลดําเนินการ อาทิ การจัดชุด
เฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่ (Hatyai City Cop) โครงการตู้เหลืองเครื่องแดงรับแจ้งเหตุ เทศบาล
ร่วมกับทหารและภาคประชาชนจัดตั้งศูนย์วิทยุมณโฑ โครงการตาสับปะรด เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้
ช่วยดูแลความปลอดภัยในเมือง ขณะเดียวกันได้มีมาตรการที่ช่วยฟื้นฟูเมืองไปพร้อมกันด้วย
ต่อมาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดําเนินโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวและ
นั ก ลงทุ น รวมทั้ ง เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ก ารท่ อ งเที่ย วของเมื อ งหาดใหญ่ อาทิ โครงการนครไร้ส าย
(สายไฟฟ้าลงดิน) โครงการถนนคนเดินยามค่ําคืน โครงการเมืองแห่งแสงสี โครงการหาดใหญ่เมือง
ในสวน170 การพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ได้แก่ โครงการกระเช้าลอยฟ้า
โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี
เช่น งานเทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้ ประติมากรรมโคมไฟน้ําแข็ง เป็นต้น171
พ.ศ.2555-2558 นโยบายการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ เป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากนโยบาย
เดิมและเพิ่มเติมบางส่วน เน้นการพัฒนาให้เมืองหาดใหญ่เป็น “มหานครแห่งความสุข (City of
Happiness)” มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าอาศัย เป็นเมืองที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและ
นักลงทุน และนําพามหานครหาดใหญ่ก้าวสู่อาเซียน172
การพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในช่วงเวลานี้ มีนโยบายการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ และนโยบาย
เร่งด่วน โดยนโยบายเร่งด่วนมักเป็นนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปัญหาที่กระทบกับประชาชน
ส่วนใหญ่อันประกอบด้วย 1) ด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และ 2) ด้านการจราจร
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ในส่วนของการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ํา การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวน้ําหลาก การเตรียมความพร้อมและ
การอพยพประชาชน ส่วนด้านการจราจร เป็นโครงการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง เช่น อุโมงค์ สะพานลอย
การจั ด การเดิ น รถโดยขนส่ ง มวลชน การเชื่ อ มถนนเพื่ อ บรรเทาความแออั ด นอกเหนื อ จากนั้ น
มี น โยบายด้ า นอื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย นโยบายด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม นโยบายด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และนโยบายด้านการเมืองการบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการเมืองการบริหาร เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการเทศบาล ทั้งร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมเสนอแนะ และร่วมตรวจสอบในรูปของสมัชชา
ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนของชุมชน สมาคม สมาพันธ์ ชมรมภาคธุรกิจ นักวิชาการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาทําหน้าที่ออกแบบอนาคตการพัฒนานครหาดใหญ่
สรุปได้ ว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา พัฒนาการของเมืองหาดใหญ่โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เริ่มต้นจากการพัฒนาเมืองให้มีความพร้อม สังเกตจากโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยเฉพาะสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความจํ า เป็ น
ขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับให้กลายเป็นเมือง ต่อมาการพัฒนาได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองทั้งการศึกษาและสวัสดิการของประชาชนในวัยต่างๆ ขณะเดียวกัน
เทศบาลนครหาดใหญ่มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
โดยเศรษฐกิจของเมืองเป็นฐานการเจริญเติบโตของหาดใหญ่ตั้งแต่อดีตและทําให้หาดใหญ่กลายเป็น
เมืองอย่างทุกวันนี้
5.2) วิเคราะห์การพัฒนาเมืองภายใต้การพัฒนาของเทศบาล
ข้อ สัง เกตที ่ไ ด้จ ากการประมวลการพัฒ นาเมือ งหาดใหญ่ที่ผ่า นมา พบว่า โครงการที่
เกิด ขึ้น เป็น การตอบสนองปัญ หาความต้อ งการของพื้นที่ใ นแต่ละยุค สมัย และเริ่ม จากการสร้า ง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของเมือง และตามมาด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
1) ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน เป็น เรื่อ งที่มีก ารพัฒ นามาตั้ง แต่ส มัย แรก โดยผู้บ ริห ารให้
ความสําคัญ แต่จ ะเห็นว่า ช่ว งแรกเป็น การก่อ สร้างถนน สร้างสะพานเพื่อ เชื่อมต่อ ระหว่า งพื้น ที่
เข้า ด้ว ยกัน ไฟฟ้า ประปาให้เ ข้า ถึง ทุก ครัว เรือ น สร้า งสาธารณสมบัต ิ ในช่ว งหลัง เป็น การ
ดํา เนิน งานเพื่อ แก้ไ ขปัญ หาของเมือ ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ปัญ หาน้ํา ท่ว ม ทํา ให้ง บประมาณด้า น
โครงสร้างพื้น ฐานในช่วงพ.ศ. 2543 และ พ.ศ.2553 เป็นโครงการเกี่ยวกับการบรรเทาอุท กภัย
การฟื้นฟูเมืองหลังเกิดอุทกภัย
2) ด้านสังคม ในช่วงแรกเป็นการดําเนินงานด้านสาธารณสุข การศึกษาและการจัดงาน
ประเพณีที่ม ีขึ ้น ทุก ปี ในช่ว งหลัง เน้น โครงการเกี่ย วกับ ความปลอดภัย เนื่อ งจากพ.ศ.2547
เป็นต้น มา เมืองหาดใหญ่ได้รับผลโดยตรงจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ และผลกระทบจากการ
เป็น พื้น ที่ติด สามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ทํา ให้มีผ ลต่อ ภาพลัก ษณ์ข องเมือ ง และเศรษฐกิจ ของ
เมือ ง ทํา ให้โ ครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่จึงให้ค วามสําคัญ กับ การสร้า งความปลอดภัยใน
เมือง
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ขณะที่ป ระเด็น คุณ ภาพชีวิต ในช่ว งแรกเน้น ให้บริก ารถ้ว นหน้าทุก คน ต่อ มามีโ ครงการ
ลงไปสู่เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข มีการตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข มีการทํางานใน
ชุม ชน และมีแ กนนํา อาสาสมัค รสาธารณสุข ช่ว ยดูแ ลสุข ภาพของคนในชุม ชน และการศึก ษา
มีก ารพัฒ นาสถานศึกษาของเทศบาล และสร้า งแหล่งเรียนรู้ในเมือ งเพิ่ม ขึ้น การจัดสวัส ดิก ารที่
เข้าถึงประชากรวัยต่างๆ การให้ความสําคัญกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุน แต่ก่อนเน้นการจัดงานเทศกาลเพียง
อย่า งเดีย ว แต่ปัจ จุบัน เน้น การจัด โครงสร้า งพื้น ฐาน การสร้า งสถานที่ท่อ งเที่ย ว การปรับ ปรุง
ภูม ิท ัศ น์เ พื ่อ ให้เ กิด บรรยากาศสํ า หรับ การลงทุน และการท่อ งเที ่ย ว และภายหลัง จากที ่มี
เหตุก ารณ์ร ะเบิด และน้ํา ท่ว ม เทศบาลมีก ารฟื้น ฟูเ มือ งในรูป แบบต่า งๆ เช่น รูป แบบการรัก ษา
ความปลอดภัย การจัดงานเทศกาลในเมือง เป็นต้น
4) ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม ช่ว งแรกเป็น งานสุข าภิบ าล หลัง จากนั้น มีก ารดํา เนิน งานการดูแล
ความสะอาดและมลพิษในเมือง มีการตรวจวัดคุณภาพของแหล่งน้ํา คุณภาพอากาศ การจัดการขยะ
ระบบบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําของเมือง มีการปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยบริเวณที่รถไฟ การปรับ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงามเพื่อการท่องเที่ยว การปรับพื้นที่เมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
เช่น ปรับปรุ งภู มิทั ศน์ บริเวณคลองให้เป็นแหล่ งนั นทนาการ ปัจจุบันเน้นการแก้ ปัญ หาของเมือง
โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับน้ําท่วมและการจราจร
5) ด้า นการเมือ งการบริห าร ช่ว งแรกเน้น การเป็น ศูน ย์บ ริก ารแก่ป ระชาชนอย่า ง One
stop services ในระยะหลังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น สามารถ
เสนอความต้อ งการผ่า นเวทีต่า งๆ และเพิ่ม ช่อ งทางการร้อ งเรีย นที่ห ลากหลายมากขึ้น การทํา
สมัช ชาประชาชน เป็น แนวคิด ที่ท างเทศบาลจะดํา เนิน การในอนาคต เพื่อ ให้ก ารดํา เนิน งาน
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในเมืองมากขึ้น
2.3 ปัญหาของเมืองหาดใหญ่
ในการศึกษาปัญหาของเมืองหาดใหญ่ นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูล
ภาคสนามจากงานวิจัยที่กําลังดําเนินการศึกษาอยู่ ในปัจจุ บัน (พ.ศ.2557) ด้ วยวิธีการสั มภาษณ์
ตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ การสนทนากลุ่ม และการประชุมแบบไม่มีส่วนร่วม โดยแหล่งข้อมูล
ภาคสนามเพิ่มเติม ได้แก่ รายงานวิจัยเรื่อง Urbanisation in Hatyai City (ความเป็นเมืองของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ )173 ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ใ นเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5
มีนาคม 2557 และการสังเกตการณ์ในการจัดประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 20
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดยรวบรวมและจัดเป็น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
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1) ปัญหาในมิติสังคม
(1) การดูแลความปลอดภัยของเมือง
ด้วยความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ทําให้ดึงดูดประชากรให้เข้ามามาก ทั้งประชากรไทย
ที่มาจากต่างภูมิลําเนา และประชากรข้ามชาติที่เป็นทั้งนักท่องเที่ยว แรงงานต่างชาติ เมืองหาดใหญ่
จึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลายปะปนกัน ขณะเดียวกันเรื่องความปลอดภัยของเมือง เป็นปัญหา
ที่เมืองส่วนใหญ่ประสบแทบทั้งสิ้น ปัญหาของเมืองจึงมีทั้งโจรผู้ร้าย การก่ออาชญากรรม ปัญหา
ลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และยาเสพติด174
ความปลอดภัยของเมืองหาดใหญ่ มีความแตกต่างไปจากอดีต และแตกต่างจากพื้นที่อื่น
ทั้งผลกระทบที่มาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่นฐานจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้ามาในเมืองหาดใหญ่175 ขณะที่เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยว และกระทบต่อเศรษฐกิจของเมือง176
ความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการนําเสนอข่าวมีผลต่อ
ภาพลักษณ์และการเข้ามาในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง ทําให้นักท่องเที่ยวลดลง
กระทบเศรษฐกิจอื่นๆ ภายในเมืองตามมาด้วย แต่ภัยพิบัติอย่างน้ําท่วมเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ไม่ได้เป็น
ปัญหาสําหรับเศรษฐกิจของเมือง มีการเปรียบเทียบว่าไฟไหม้ยังเสียหายกว่าการเกิดน้ําท่วม
นอกจากนี้ มีการนําเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเมือง เช่น ไฟส่องสว่าง
ในชุมชน ติดกล้องวงจรปิด ขอถังดับเพลิง และการปรับปรุงสภาพผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจร เป็นต้น
(2) ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากร
ความต้องการที่อยู่อาศัยไม่ได้มีแต่คนในพื้นที่เท่านั้น ประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําให้ธุรกิจที่อยู่
อาศั ย อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ยั ง สามารถขายได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม ประชากรวั ย ทํ า งาน ผู้ ป กครองของ
ประชากรวัยศึกษา รวมทั้งการซื้อไว้เพื่อการลงทุน
คอนโดมิเนียมเป็นประเภทที่อยู่อาศัยทีได้รับความนิยม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อคอนโดมิเนียม
ส่วนใหญ่เป็นคนหาดใหญ่ คนในจังหวัดสงขลา รองลงมาเป็นคนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จากเหตุการณ์น้ําท่วมในเมืองหาดใหญ่ คนหาดใหญ่บางกลุ่มมีบ้านหลังที่สองมากขึ้น โดยบ้านใน
ตัวเมืองซึ่งเป็นบ้านหลังแรกมีไว้ทําธุรกิจ ส่วนบ้านสําหรับอยู่อาศัยจะอยู่รอบนอกเมืองหาดใหญ่
ปัญหาสาธารณสุขในเมืองเพิ่มขึ้น ยุง สุนัขจรจัด หนู และแมลงสาบ นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
สังคมอื่ นๆ เช่ น ความไม่ เท่าเที ย มกั นด้านสวัส ดิ การสังคม รายได้ คนไร้ ที่อยู่อาศัย มีการพัฒนา
การศึกษาสําหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งตอนนี้มีเพียงครู
อาสาเข้ามาในชุมชนเท่านั้น177
(3) การสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมือง
คนในเมืองมีส่วนพัฒนาเมือง ที่ผ่านมากลุ่มนักธุรกิจมีส่วนกําหนด ทั้งทุนของเมืองและ
ทิศทางเมือง เช่น กลุ่มหอการค้า นักธุรกิจบางคนมาจากพื้นที่อื่น เช่น กลุ่มบ้านซู เป็นต้น
ส่วนประชากรแฝงที่เข้ามาในเมืองหาดใหญ่ ทั้งการประกอบอาชีพ การศึกษา เป็นเพียงการ
เข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากความเป็นศูนย์กลางและความเป็นเมืองชุมทาง เมืองที่
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ประกอบด้วยประชากรต่างถิ่นจํานวนมาก ทําให้จิตสํานึกความเป็นพลเมืองอันแท้จริงมีน้อย ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ คนไม่รักบ้านเมือง มีการพึ่งพิงภาครัฐสูง
ขณะที่ ภ ายในเมื อ งยั ง คงมี ก ลุ่ ม ที่ เ ข้ ม แข็ ง เฉพาะกลุ่ ม ตามความสนใจ โดยไม่ มี ค วาม
ข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น กลุ่มคนจีน ชมรมสมาคมมูลนิธิเมืองหาดใหญ่ โดยกลุ่ม
คนจีนเขาจะช่วยเหลือกันเอง ฟื้นตัวได้เองหลังจากน้ําท่วม ส่วนกลุ่มที่มีส่วนร่วมทางการเมือง มักเป็น
กลุ่มแกนนําชุมชนที่บางส่วนได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายการเมือง เช่น คณะกรรมการชุมชน เป็นต้น
เมืองหาดใหญ่ควรมีเวทีให้คนกลุ่มต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น หรืออย่างน้อยได้ระบายทุกข์
เช่น กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มรักสุขภาพ หรือมีกิจกรรมเพื่อคนในเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากที่
ผ่านมากิ จกรรมที่เกิดขึ้ นไม่ได้ตอบสนองคนหาดใหญ่ โดยงานเทศกาลที่จัดขึ้นส่วนใหญ่เป็นงาน
ประเพณีไทยแต่จัดเป็นกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น สงกรานต์ งานถนนคนเดิน เป็นต้น
นอกจากนี้ ในพื้นที่ของสื่อมวลชน นําเสนอเมืองหาดใหญ่ในมุมที่เป็นศูนย์กลาง เล่าเพียงสิ่งที่
เกิดขึ้นกับเมือง ขาดการนําเสนอมิติความเป็นเมือง หรือการสะท้อนปัญหาของเมือง หน้าที่ของสื่อ
ท้องถิ่นควรอธิบายให้ได้ว่าเมืองหาดใหญ่ได้อะไรจากปรากฏการณ์นั้น เช่น ในกรุงเทพฯ มีรายการที่
คุยปัญหาของเมืองกรุงเทพฯ ว่ามีอะไรบ้าง
2) ปัญหาในมิติเศรษฐกิจ
นั ก ธุ ร กิ จ มองว่ า เศรษฐกิ จ ระดั บ ประเทศ และระดั บ จั ง หวั ด สงขลา มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
เศรษฐกิจภายในเมืองหาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเมือง
อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูง สินค้ามีราคาแพง ที่ดินที่เป็นต้นทุนมีมูลค่าสูง เป็นต้น
เมื่อต้นทุนสูง ทําให้มีผลต่อราคาสินค้าตามลําดับ ขณะที่ในระดับชุนชนเมืองหาดใหญ่มีความต้องการ
ที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมอาชีพ178
นอกจากนี้ เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของพื้นที่ที่อยู่รอบเมืองด้วย
เช่ น กั น หากราคาพื ช ผลการเกษตร การประมงตกต่ํ า ส่ ง ผลให้ ค นเข้ า มาจั บ จ่า ยซื้ อ ของในเมื อ ง
หาดใหญ่น้อยลง179 โดยเหตุการณ์ระเบิดอันเป็นผลจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทําให้มีผลต่อความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของเมืองของนักเดินทางและนักท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่โดยตรง
3) ปัญหาในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(1) ปัญหาจราจร
ปั ญ หาการจราจรเป็ น ปั ญ หาที่ เ มื อ งหาดใหญ่ เ ผชิ ญ อยู่ และนั บ วั น ยิ่ ง เป็ น ปั ญ หายิ่ ง ขึ้ น
สืบเนื่องมาจากจํานวนประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และจํานวนประชากรที่เข้าออก และใช้เส้นทาง
การคมนาคมของหาดใหญ่เป็นทางผ่าน และสัญจรไปมาในระหว่างวันมีจํานวนมาก พื้นที่ผิวจราจรไม่
สามารถรองรับปริมาณรถที่มีจํานวนมากได้ จึงส่งผลให้รถติดภายในเมือง
การจราจรหนาแน่นในบางจุดสําคัญๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่
ราชการ แหล่งการค้า และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น รวมถึงการใช้พื้นที่ผิวถนนเป็นที่จอดรถ เนื่องจาก
สถานประกอบการบางแห่ง ไม่ได้เตรียมพื้นที่ไว้สําหรับการจอดรถ ผู้คนที่มาใช้ในบริการ
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บางความเห็นมองว่าส่วนหนึ่งมาจากนโยบายรถคันแรกที่ทําให้มีปริมาณรถมากขึ้น180 ถนน
ซอยในเมืองเต็มไปด้วยรถที่จอดและรถเข็น แผงขายของริมถนน181 รถขนส่งสาธารณะมักจอดรับส่ง
ผู้โดยสารไม่เรียบร้อย182 ขณะที่การจอดรถบริเวณรอบๆ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และตลาด มีส่วนทํา
ให้เกิดปัญหารถติด183 ในบางครอบครัวมีจํานวนรถมากกว่าที่จอดรถ จึงเลือกใช้พื้นที่ผิวถนนเป็นที่
จอดรถเช่นเดียวกัน จึงส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก
การจราจรติดขัดมักเป็นในช่ วงเวลาเร่งด่วน และมักติดขัดบริเวณตลาดสดเทศบาลและ
โรงเรียน เนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้าน และรถเข็นร้านค้ากีดขวางทางจราจร บางจุดของเมืองเกิด
อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ย เช่ น ถนนเพชรเกษม ซอย 6 ถนนพลพิ ชั ย และถนนศรี ภู ว นารถ และปั ญ หารถ
มอเตอร์ไซค์เถื่อนมีมากเกินไป184 นอกจากนี้ การเข้ามาท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาล และกิจกรรม
เพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ทําให้เพิ่มความแออัดมากขึ้นบนท้องถนน
นอกจากนี้ มีความกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้าง ห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเกิดของคอนโดมิเนียมที่อาจส่งผลกระทบกับการจราจรในเมืองมากขึ้น กล่าวคือ คนอยู่อาศัยมาก
ขึ้น การใช้รถส่วนตัวอาจมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งปัญหาการไม่มีที่จอดรถ การจัดระบบการจราจรที่มีอยู่เป็น
การแก้ไขตามสภาพปัญหา ปริมาณรถมีเพิ่มแต่พื้นที่ของถนนมีน้อย และขาดระบบขนส่งมวลชน
อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นบางส่วนเห็นว่า การมีระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่เกิดขึ้นในเมือง
หาดใหญ่ อาจกระทบต่อรายได้ของผู้ที่ขับรถรับจ้าง เช่น ตุ๊กๆ แท็กซี่185
ความไม่เพียงพอของที่จอดรถและความไม่เป็นระเบียบในการจอดรถ เช่น รถบัสท่องเที่ยว
ของมาเลเซียจอดรถกินพื้นที่ถนน186 ที่จอดรถมีไม่เพียงพอทําให้บางครั้งต้องจอดบนถนน การจอด
ซ้อนคันทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อะลุ่มอล่วยในการใช้กฎหมาย
บริเวณฟุตบาทกลายเป็นพื้นที่สําหรับใช้ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย และไม่มีทางเดินเท้า187
(2) การดูแลความสะอาดและการจัดการขยะ
ปัจจุบันเมืองขยายตัวมากขึ้น ที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น ประชากรแฝงมีจํานวนมากส่งผลต่อ
ปริมาณขยะที่ทิ้งต่อวันต่อคนมีปริมาณมาก
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนบ่อยที่สุดในชุมชน โดยเฉพาะไม่มีจุดที่ทิ้งขยะ และการ
จั ด การขยะของเทศบาลที่ ม าเก็ บ ขยะไม่ ต รงเวลา 188 ขยะในเมื อ งมี จํ า นวนมาก ทั้ ง ขยะในคลอง
คูระบายน้ํารวมทั้งขยะที่เกิดในช่วงน้ําท่วม189 นอกจากนี้ แม้มีการคัดแยกขยะไว้แต่เมื่อถึงเวลาเก็บรถ
ขยะก็จัดเก็บรวม ปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ
การจัดการขยะภายในเมืองมีเวลาแค่กลางคืนในการจัดเก็บขยะในตัวเมืองหาดใหญ่190 ปัญหา
ที่พบในการจัดการขยะ เช่น น้ําจากรถขยะ ขยะตกค้าง ความสะอาดบริเวณที่ทิ้งขยะ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาพื้นที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ เมื่อต้องหาบริเวณเพื่อทิ้งขยะของเมืองในพื้นที่อื่น ก็ได้รับการ
ต่อต้านจากประชาชนในบริเวณดังกล่าว191
ส่วนมากขยะมาจากครัวเรือน ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ เช่น มีขยะแลก
ของ ขายขยะเพื่อให้มีรายได้ การเผยแพร่ความรู้เรื่องการแยกขยะในชุมชน รวมทั้งการใช้กฎหมายที่
เข้มงวดจะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้
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(3) การใช้พื้นที่ของเมือง
ปัจจุบันการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ พื้นที่โล่งมีน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ไม่มี
ที่จอดรถเพียงพอ ไม่มีสวนพักผ่อนในเมืองที่เพียงพอ ไม่มีสนามกีฬา ไม่มีลานพักผ่อน พื้นที่รกร้าง
กลายเป็นที่ทิ้งขยะ มีแหล่งมั่วสุมบางจุดของเมือง ชุมชนแออัดเพิ่มขึ้น
เมืองหาดใหญ่ควรมีที่พักผ่อนในเมือง พื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น192 บางชุมชนที่อยู่
ใกล้สวนสาธารณะมีความสะดวกในการเข้าใช้บริการ แต่บางชุมชนขาดสถานที่ออกกําลังกาย ไม่มี
ลานกีฬา ควรค้นหาหรือปรับพื้นที่ให้คนในเมืองได้มีพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกันได้193 ในเมืองหาดใหญ่
ควรมีการจัดพื้นที่ที่ทํากิจกรรมเดียวกันไว้บริเวณเดียวกัน และบางกิจการควรแยกออกไปจากบริเวณ
ที่อยู่อาศัย เช่น สถานบันเทิง194 รวมทั้ง ควรมีการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ของเมือง เช่น เวลาเปิด-ปิด
ของสถานบันเทิง การจัดระเบียบการขายสินค้าริมทางเดิน และความสะอาดของสถานที่
นอกจากนี้ การพั ฒ นากายภาพของเมื อ ง ควรคํ า นึ ง ถึ ง กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสที่ อ ยู่ ใ นเมื อ ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานของเมื อ ง ที่ ข ณะนี้ ยั ง ที่ ไ ม่ อํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ พิ ก าร
เท่ า ที่ ค วร 195 ส่ ว นบริ เ วณที่ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ได้ แ ก่ บริ เ วณสะพานลอยหน้ า
หอนาฬิกาชํารุด ถนนเพชรเกษมพื้นผิวไม่เรียบและรถติด สายไฟระเกะระกะ ไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
บริเวณใต้สะพานสัจจกุล บางชุมชนไม่มีน้ําประปาใช้ ปัญหาน้ําประปาไหลช้า ปิดฝาคูระบายน้ําเพื่อ
เพิ่มพื้นที่การจราจร ถนนทรุดตัวพื้นที่ต่างระดับ การปรับปรุงสถานที่ประชุมของชุมชนเป็นต้น
(4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมือง
ปัญหาของเมืองหาดใหญ่ยังไม่ได้มีการแก้ไขระบบนิเวศให้คงที่ ริมคลองมีการขุดต้นไม้ใหญ่
ออก ที่สาธารณะชาวบ้านได้ออกโฉนดทับพื้นที่196
สภาพของคลองภายในเมือง จํานวนสัตว์น้ําลดลง สมัยก่อนใช้คลองอู่ตะเภาเป็นเส้นทาง
คมนาคม แต่ตอนนี้ มีการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้น้ํามีสารปนเปื้อน มีปัญหา
น้ําเน่าเสีย197198 คลองเตยมีขนาดแคบลงเพราะบุกรุกที่สร้างที่อยู่อาศัย สร้างถนน199
จากการขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย และเพื่อกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มของเมื อ ง นั้ น คื อ มี ก ารถมที่ ข วางทางน้ํ า ธรรมชาติ และตะกอนดิ น บางส่ ว นไหลลงสู่
คู คลอง ระบายน้ําทําให้คูระบายน้ําอุดตัน เมื่อฝนตกจึงทําให้น้ําท่วมขัง
มลพิษของเมือง ได้แก่ เสียงจากอู่รถยนต์ โรงงานเฟอร์นิเจอร์สง่ กลิ่นรบกวนฝุ่นละออง เสียง
จากโรงงานเหล็ก ผาสุกเคียงดาว: รถติด โรงงานโฟมมีมลพิษทางอากาศ มีฝุ่น ควัน ศิครินทร์มีกลิ่น
ซักแห้งของโรงพยาบาล ทุ่งเสา มีกลิ่นจากฟาร์มหมู ฝุ่นละออง เอาสัตว์มาเลี้ยงใต้ถุนแฟลตเคหะ และ
ปัญหาการตัดต้นไม้บนเขาคอหงส์
(5) ปัญหาน้ําท่วม
กายภาพของเมืองหาดใหญ่ ทําให้บางพื้นที่ประสบกับน้ําท่วมมาโดยตลอด ใจกลางของเมือง
ที่เป็นย่านเศรษฐกิจ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1-3 เป็นพื้นที่ค้าขาย แออัดและหนาแน่น บางพื้นที่น้ํา
ท่วมถึงเพราะลักษณะกายภาพที่เป็นที่ลุ่ม โดยบริเวณที่น้ําท่วมเป็นประจํา เช่น ชุมชนริมทางรถไฟ
ถนนรัถการ ชุมชนภาสว่าง ถนนเพชรเกษม ซอย 4 เป็นต้น
การถมพื้นที่ให้มีระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหนีปัญหาน้ําท่วม กลายเป็นสูงกว่าถนน ทําให้
บ้านที่อยู่เดิมต่ําลง และถนนที่สร้างใหม่ก็ต้องทําให้มีความสูงกว่าที่อยู่อาศัยอีก ปัญหาที่ตามมา คือ
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การระบายน้ํา ขวางทางไหลของน้ํา ตะกอนดินบางส่วนทับถมไปสะสมอยู่ตามคูระบายน้ํา ทําให้
น้ําไหลไม่สะดวก บริเวณที่เห็นชัด คือ ที่หมู่บ้านทักษิณเมืองทองที่ถมพื้นที่สูงกว่าฝั่งตรงข้าม ทําให้
การไหลของน้ําเปลี่ยนไปจากปกติ โดยไหลเทลงมาสู่ที่ต่ํา คือ ฝั่งของสวนสาธารณะ วิทยาลัยเทคนิค
ปัญหาน้ําท่วมใหญ่ มีผลทําให้ราคาที่ดินที่น้ําท่วมถึงมีราคาตกลง คนเริ่มหาที่อยู่อาศัยที่สูง
ที่ดินรอบนอกเขตเทศบาลเป็นที่นิยมมากขึ้น ทําให้ที่ดินรอบนอกมีราคาสูงขึ้น200
ความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ปัญหาน้ําท่วมในส่วนของผังเมือง ควรมีการวางระบบไฟฟ้าและ
ประปาบนถนนสายเดียวกัน การสร้างบ้านจัดสรรควรมีการนําเสนอแบบแก่เทศบาลก่อนมีการสร้าง201
การจัดการน้ําควรมีการจัดการน้ําท่วม-น้ําแล้งแบบบูรณาการ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแก้มลิง
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวด้วย
2.4 SWOT ของเมืองหาดใหญ่
ผู้วิจัยใช้ SWOT
ในการวิเคราะห์เมืองหาดใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอธิบาย
สถานการณ์ของเมืองหาดใหญ่ ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ SWOT ของเมืองหาดใหญ่ (จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและสิ่งคุกคาม) จากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาเมืองโดยดึง
ศักยภาพของเมืองที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
ขณะที่เมืองมีการขยายตัว จุดอ่อนของเมืองเป็นข้อมูลที่ทําให้เห็นว่าเมืองต้องพัฒนาในเรื่อง
ใดเพิ่ ม เติ ม ขณะที่ สิ่ ง คุก คามเป็น เรื่ อ งที่ เมื องไม่ ส ามารถควบคุม ได้ แต่ ก ลายมาเป็ น โจทย์ที่ เมื อ ง
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์เหล่านั้น
1) จุดแข็งของเมืองหาดใหญ่
ความพร้อมของเมืองมีครบทุกอย่าง ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ความพร้อมด้านคุณภาพชีวิต ทั้งการมีสถานศึกษา สถานพยาบาล อุตสาหกรรมโดยรอบ เนื่องจาก
ตําแหน่งของเมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในหลายเรื่อง ทั้งศูนย์กลางการคมนาคมทุกรูปแบบ การเป็น
เมืองชุมทาง เป็น HUB เชื่อมพื้นที่ มีความโดดเด่นในเรื่องการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเป็นทําเล
ติดต่อกับต่างประเทศ และรูปแบบการคมนาคมที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางราชการ เป็นกลไก
ประสานกับส่วนภูมิภาคในเรื่องของการศึกษา ศาสนา และการพาณิชย์
การเป็นเมืองชุมทาง ส่งผลต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์และการบริการทาง
เศรษฐกิ จ เช่ น มี ต ลาด ห้ า ง ธนาคาร มี ศู น ย์ ป ระชุ ม ส่ ง เสริ ม ให้ เ ศรษฐกิ จ ของเมื อ งหาดใหญ่
มี ค วามเข้ ม แข็ ง และอยู่ ไ ด้ กั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ โรงแรม ร้ า นอาหารที่ ต้ อ งพึ่ ง พิ ง
นักท่องเที่ยว
นอกจากนั้นแล้ว การเป็นเมืองชุมทางทําให้เมืองหาดใหญ่ได้รับผลจากการพัฒนาจากพื้นที่ๆ
อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะเมืองสงขลา ได้แก่ ท่าเรือน้ําลึกจากสงขลา ส่วนการเป็นเมืองที่ติดกับเมือง
ชายแดนทําให้เป็นเมืองหน้าด่าน เมืองท่าค้าขาย เป็นปัจจัยที่ทําให้นักธุรกิจตัดสินใจเข้ามาลงทุน
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวจีนในหาดใหญ่และชาวจีนในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ทําให้
เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการติดต่อค้าขาย อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของพื้นที่ใกล้เคียงมีผลต่อรายได้
ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
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ของเมืองหาดใหญ่ โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรอย่างยาพารา หากราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา คนจะเข้า
มาจับจ่ายใช้สอยในเมืองหาดใหญ่น้อยลงตามไปด้วย
สิ่งที่เมื องหาดใหญ่ ได้รับ คือ ต้นทุน หรือมูล ค่าของเมื อง โดยเฉพาะจากการเป็นเมืองที่
เศรษฐกิจดี ทําให้ที่ดินมีมูลค่าสูง
นอกจากนี้ คนในเมืองหาดใหญ่มีจิตอาสา มีเครือข่ายประสานระหว่างภาครัฐและประชาชน
มากขึ้น คนที่อ ยู่ อาศั ยมีค วามกลมเกลี ยว ทั้งชาวจีนที่ ค้ า ขายและคนที่อยู่ ดั้งเดิ ม และชาวมุส ลิ ม
นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพดี ดูจากมีสถานศึกษาในเมือง
จํานวนมาก และมีชื่อเสียง รวมทั้งพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ชอบศึกษาเล่าเรียน
2) จุดอ่อนของเมืองหาดใหญ่
กายภาพของเมือง ไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางกายภาพของเมือง ทําให้ไม่สามารถขยายเมืองได้
เนื่องจากติดพื้นที่ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง การจัดโซนเมืองไม่ได้มีการกําหนดชัดเจน กิจกรรรมของเมือง
อยู่ปะปนกัน ด้วยความที่ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น แต่ไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมื อ งรองรั บ กั บ ประชากรที่ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะขาดระบบขนส่ ง มวลชนที่ ดี
เนื่ อ งจากกระทบต่ อ พาหนะรั บ จ้ า งในเมื อ ง เริ่ ม มี วิ ก ฤติ จ ราจร บริ เ วณห้ า งสรรพสิ น ค้ า ถนน
กาญจนวนิช ถนนปุณณกัณฑ์ รวมทั้งปัญหาน้ําท่วมภายในเมือง
นอกจากนี้ หาดใหญ่ยังประสบกับปัญหาการเติบโตไร้ทิศทาง ขาดการจัดการ การพัฒนา
ภาครัฐพัฒนาไม่ทันภาคเอกชน ปัญหาในเมืองมีความหลากหลายทั้งทางกายภาพ มลภาวะ และ
ปัญหาด้านสังคม แหล่งอบายมุข ธุรกิจสีเทา การขาดพื้นที่ทางสังคมแก่คนเมือง ขาดสื่อที่สะท้อน
สภาพของเมืองหาดใหญ่ที่แท้จริง
3) โอกาสของเมืองหาดใหญ่
จากการเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ และการบริการ
ทําให้เมืองมีโอกาสเจริญเติบโต ความเป็นเมืองของหาดใหญ่รวมไปถึงการรองรับโปรเจคขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ ได้แก่ มอเตอร์เวย์
โอกาสของเมืองหาดใหญ่กลายเป็นผลดีต่อเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ อาทิ ความเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทําให้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อของในเมือง เกิดการกระจายรายได้ในเมืองอย่าง
ทั่วถึง การเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะศูนย์กลางทางการเงิน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
ตลาดหลักทรัพย์ มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นรองจากกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ การเป็ น เมื อ งที่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ เมื อ งชายแดน เป็ น เมื อ งหน้ า ด่ า น และ
ความสัม พันธ์ อันดีระหว่างคนจีนในเมื องหาดใหญ่กับคนจีนในประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้เกิ ดการ
เชื่อมโยงในเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น อาทิ ธุรกิจระหว่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนกัน นักธุรกิจจาก
ประเทศเพื่อนบ้านมีการลงทุนในเมืองหาดใหญ่ ลักษณะสินค้าของเมืองมีความหลากหลาย รวมทั้ง
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งการติดต่อกับต่างประเทศมานาน ทั้งเรื่องการศึกษาและการค้า
กับต่างประเทศ ทําให้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่โตเร็ว และนําหน้าเมืองอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียง
ทั้งความคิด การศึกษา และการค้า
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อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับมาเล มีความเชื่อถือกันทําให้ลักษณะเศรษฐกิจ
มีความจําเพาะในลักษณะดังกล่าว เอื้อต่อการกิจกรรมทางเศรษฐกิจสีเทา ทุกรูปแบบ เช่น ของเถื่อน
ธุรกิจการเงินข้ามถนน ธุรกิจมืด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ช่วยให้เปิด
ประเทศมากขึ้น เอื้อต่อโลจิสติกส์ หากมีการปรับปรุงด่านเข้าเมืองให้ดีขึ้นจะสามารถส่งออกได้มากขึ้น
ส่งผลต่อการจับจ่ายสินค้ามากขึ้น คนเดินทางเคลื่อนไหว และมีการแลกเปลี่ยนการค้ามากขึ้น
ตํ า แหน่ ง ของเมื อ งหาดใหญ่ เป็ น เมื อ งที่ ถู ก ล้ อ มรอบจากเมื อ งอื่ น ๆ เมื อ งหาดใหญ่ จึ ง
เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ไข่แดงที่มีความสําคัญ แต่อํานาจเขตการปกครองทําให้ต้องแบ่งเป็นเขตการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นต่ างๆ สถานที่ที่มี ความสําคัญ อย่ างโรงพยาบาลสงขลานคริน ทร์ที่อยู่ใ นเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ตัวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นพื้นที่ในเขตปกครองของเทศบาลเมือง
คอหงส์
นอกจากนี้ ความเป็ นเมืองของหาดใหญ่ กลายเป็นพื้นที่ที่รองรับของพื้นที่ ที่อยู่ใกล้เคียง
แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่อีกมุมหนึ่ง
กลับกลายเป็นผลดีกับบางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหาดใหญ่ที่มีการขยายตัวมาก
ขึ้น เนื่องจากประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อพยพเข้ามาและซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่
และบริเวณโดยรอบ
4) สิ่งคุกคามของเมืองหาดใหญ่
สิ่งคุกคามเมืองหาดใหญ่ บางประเด็นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในวงกว้าง ได้แก่
สถานการณ์ความไม่สงบ ทั้งในเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ระเบิดที่อําเภอสะเดา มีผลต่อเศรษฐกิจ
เมืองหาดใหญ่คือ นักท่องเที่ยวลดลง รวมทั้งภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม
บางประเด็นเป็นสถานการณ์ที่กระทบต่อเมืองหาดใหญ่โดยตรง เช่น ราคาเกษตรรอบนอกมี
ผลต่อเศรษฐกิจในเมืองหาดใหญ่ โดยเฉพาะราคายาง มีผลต่อ การจับจ่าย มันครอบคลุมทุกพื้นที่ ต่าง
จากน้ําท่วมที่มีผลแค่ระยะเวลาสั้นๆ และกระทบเฉพาะพื้นที่เท่านั้น
เศรษฐกิจชายแดนมีผลต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ เมืองชายแดน เมืองหน้า
ด่าน ต้นทุนของไทยสูงกว่า เช่น การท่องเที่ยว มาเล เติมน้ํามันจากมาเลแล้วมาเที่ยวไทย เวลากลับก็
กลับไปเติมในมาเล รวมทั้งการขนส่ง ต้นทุนของไทยเราสูงกว่า ปัญหาการปนเปื้อนจากอาหารที่
นําเข้ามาจากต่างถิ่น นายทุนและธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาแทนธุรกิจในท้องถิ่น แม้ว่าการเปิด AEC
จะเป็ น โอกาสของเมื อ ง แต่ ภ ายในเมื อ งหาดใหญ่ ค นเสี ย โอกาสมากกว่ า ได้ เพราะคนศั ก ยภาพ
ด้านภาษาไม่เพียงพอ อีกนัยหนึ่งเห็นว่า AEC ไม่มีผลต่อเมืองหาดใหญ่ เพราะบทบาทของเมือง
หาดใหญ่เป็นเมืองทางการค้าอยู่แล้ว นอกจากนี้ เมืองชายแดนทําให้ต่างชาติได้เปรียบของระบบ
โลจิสติกส์ รถขนส่งและรถบัสของประเทศมาเลเซียสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ ขณะที่รถโดยสาร
จากประเทศไทยไม่สามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้ เช่นเดียวกับมัคคุเทศก์ไทยที่เข้าประเทศมาเลเซีย
ตามลําพังไม่ได้ ต้องมีมัคคุเทศก์จากประเทศมาเลเซียร่วมเดินทางด้วย
ประชากรที่ เ ข้ า มาในเมื อ งหาดใหญ่ จํ า นวนมาก ข้ อ ดี คื อ มี ผ ลต่ อ ทุ น การจ้ า งแรงงาน
แต่ ข้ อจํ ากัด คือ ประชากรที่ม ากทําให้ เกิดการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่ เช่ น ประชากรต่างด้า ว
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ประชากรจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลคือต่างด้าวเข้ามาแย่งซื้อของในตลาดสด ธุรกิจก่อสร้าง
โรงเรียนมีการขยายห้องเรียน นอกจากนี้ ยังมีทุนจากที่อื่นเบียดเบียนทุนในท้องถิ่น เช่น ทุนจากสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รุ ก คื บ มาอยู่ ใ นพื้ น ที่ ทุ น ใหญ่ จ ากส่ ว นกลางลงมาในพื้ น ที่ ทุ น ข้ า มชาติ
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โลตั ส บิ๊ ก ซี ที่ เ ข้ า มาเติ บ โตแทนธุ ร กิ จ ในท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะของชํ า เช่ น
ร้านคอมพิวเตอร์ในหาดใหญ่ที่มีประมาณ 200 ร้าน รวมทั้งร้านซ่อม และร้านอะไหล่
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางเรื่องยาเสพติด เพราะแรงงานพม่าส่วนใหญ่มีเรื่องยาเสพติดเข้า
มาเกี่ยวข้อง และการที่ประชากรมาจากหลายพื้นที่ ทําให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรม การจัดงาน
เทศกาลหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เน้นการจัดงานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
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ตารางที่ 3 SWOT ของเมืองหาดใหญ่
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. กายภาพของเมือง
1. กายภาพของเมือง
` ไม่สามารถขยายเมืองได้ เนื่องจากติดพื้นที่
` ความพร้อมของเมือง
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง
` ตําแหน่งของเมืองที่เป็นศูนย์กลาง
` การจัดโซนเมืองไม่ได้มีการกําหนดชัดเจน
` การคมนาคม เป็น HUB เชื่อมพื้นที่
กิ จ กรรรมของเมื อ งอยู่ ป ะปนกั น แต่ ดี ต่ อ
และต่างประเทศ เอื้อต่อเศรษฐกิจดี
การเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทําให้ที่ดินมีมูลค่าสูง
` ขาดการพั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชนที่ ดี
` เศรษฐกิจ การบริการ
กังวลกระทบต่อรับจ้างในเมือง
` การศึกษา
` พื้นที่ต่ํา น้ําท่วมในเมือง แต่ไม่ท่วมขัง
` ศูนย์กลางราชการกับส่วนกลาง และ
` มีวิกฤติจราจร สถานศึกษา ย่านเศรษฐกิจ
พื้นที่รอบๆ
ศูนย์การค้า
` พึ่ ง พาทรั พ ยากรจากภายนอกและ
` ช่ อ งทางเข้ า ออกหลายทาง เกี่ ย วพั น กั บ
ภายนอกพึ่งพาภาคบริการ ความเป็น
ความปลอดภัย
ศูนย์กลางเรื่องต่างๆ จากหาดใหญ่
2. ประชากร
2. ประชากร
` ประชากรหนาแน่น
` บทบาทของคนดั้งเดิมและคนต่างถิ่นใน
` ประชากรต่างถิ่น หลายทีม่ า
การพัฒนาเมืองมาตั้งแต่อดีต
` มีจิ ตอาสา มีเครือข่ ายประสานระหว่าง 3. การพัฒนา
ภาครัฐและประชาชนมากขึ้น
` การพัฒนาภาครัฐพัฒนาไม่ทันภาคเอกชน
` คนที่อยู่อาศัยมีความกลมเกลียว ทั้งชาว
` การเติบโตไร้ทิศทาง ขาดการจัดการ ทําให้
จีนที่ค้าขายและคนที่อยู่เดิม รวมทั้งชาว
เกิดปัญหาในเมืองทั้งทางกายภาพ มลภาวะ
มุสลิม
` ขาดพื้นที่ทางสังคม ขาดสื่อที่สะท้อนสภาพ
` เมื อ งที่ มี ท รั พ ยากรบุ ค คลดี ดู จ ากมี
ของเมืองหาดใหญ่ที่แท้จริงเมืองหาดใหญ่
เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข ธุรกิจสีเทา?
สถานศึ ก ษาในเมื อ งจํ า นวนมากและมี
ชื่อเสี ยง รวมทั้ ง พฤติก รรมที่ ช อบศึ ก ษา
เล่าเรียน
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ตารางที่ 4 SWOT ของเมืองหาดใหญ่ (ต่อ)
โอกาส
สิ่งคุกคาม
1. การผ่อนปรนในพื้นที่
1. ความเป็นศูนย์กลาง
` ราคาน้ํ า มั น ของมาเลเซี ย ทํ า ให้ ต้ น ทุ น
` ด้านคมนาคมขนส่ง
การขนส่งของไทยเสียเปรียบ
` ด้ า นเศรษฐกิ จ ศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น
และการบริการ: เมืองเป็นที่ตั้งของตลาด
` รถโดยสารจากมาเลเซียเข้ามาในประเทศ
หลักทรัพย์ มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น
ไทย
รองจากกรุงเทพฯ
` การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง
2. ประชากร
มาเลเซียบังคับให้มีมัคคุเทศก์ชาวมาเลเซีย
` บทบาทของคนจีนอพยพ: จัดสรรที่ดิน
ขณะที่มาประเทศไทยไม่มีเงื่อนไขใด
สร้างถนน
` การนํ า เข้ า อาหารมาจากหลายพื้ น ที่
` ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนจีนในเมือง
อาจมีสิ่งปนเปื้อน
หาดใหญ่กับคนจีนในประเทศเพื่อนบ้าน
` การเปิด AEC ทําให้คนเสียโอกาสมากกว่า
3. เมืองที่ติดชายแดน
ได้ เพราะขาดทักษะทางภาษา แต่ AEC
ไม่ มี ผ ลต่ อ เมื อ งหาดใหญ่ เพราะบทบาท
` ลักษณะสินค้ามีความหลากหลาย
ของเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองทางการค้ากับ
` การเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วจากประเทศเพื่ อ น
ต่างประเทศอยู่แล้ว
บ้าน
` ลักษณะเศรษฐกิจจําเพาะ เช่น สินค้าหนี 2. เศรษฐกิจ
` ราคาผลผลิตทางการเกษตรรอบนอก
ภาษี ธุรกิจสีเทา?
` ทุ น ต่ า งชาติ ทุ น ต่ า งถิ่ น เบี ย ดเบี ย นทุ น ใน
` AEC เปิดประเทศมากขึ้น เอื้อต่อโลจิ
พื้นที่
สติกส์ ถ้าด่านเข้าเมืองทําให้ดี ให้สามารถ
ส่งออกมากขึ้น จะเกิดการจับจ่ายมากขึ้น 3. ประชากร
` ต่ า งชาติ เ ป็ น เจ้ า ของธุ ร กิ จ ในหาดใหญ่ ไ ด้
สินค้าชายแดนมีมากขึ้น คนเดินทางมาก
ขึ้น การศึกษาแลกเปลี่ยนมากขึ้น
เช่น ชาวมาเลเซียที่มาอยู่ในประเทศไทย
` เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่ข้ามผ่านมานาน
` การแย่งชิงทรัพยากร
แล้ว ทั้งเรื่องเรียนต่างประเทศและการค้า
` ความต่างทางวัฒนธรรม และวิถีชิวิต
กับต่างประเทศ
` ปัญหาสังคม
4. Impact
` ภั ย ธรรมชาติ เช่ น น้ํ า ท่ ว ม สถานการณ์
ความไม่สงบ ผู้ก่อการร้าย ทั้งในเมืองและ
พื้นที่ใกล้เคียง
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า การวิเคราะห์ SWOT ของเมืองหาดใหญ่ บางประเด็นเป็นได้หลายทั้ง
สิ่งคุกคามและโอกาส บางประเด็นเป็นทั้งโอกาสและจุดอ่อน ดังตาราง SWOT ของเมืองหาดใหญ่ที่
เป็นประเด็นร่วมกัน ดังนี้
ตารางที่ 5 SWOT ของเมืองหาดใหญ่ที่เป็นประเด็นร่วมกัน
1. สถานการณ์ความ ไม่สงบของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จุดแข็ง
โอกาส
เ ป็ น ผ ล ดี กั บ บ า ง ธุ ร กิ จ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ในเมืองหาดใหญ่ที่มีการขยายตัว
มากขึ้ น โดยประชากรในสามจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ อ พยพเข้ า มาและซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในเมื อ ง
หาดใหญ่ และบริเวณโดยรอบ
2. หาดใหญ่เป็นเมืองเปิด
จุดแข็ง
โอกาส
เข้าออกเมืองได้หลายช่องทาง
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จุดแข็ง
โอกาส
เป็นโอกาสของเมืองหาดใหญ่ในการค้าขาย
การลงทุน

จุดอ่อน
-

สิ่งคุกคาม
กระทบเศรษฐกิจภายในเมืองหาดใหญ่

จุดอ่อน
เป็นทางเข้าออกของผู้ร้าย
สิ่งคุกคาม
-

จุดอ่อน
คนเสียโอกาสมากกว่าได้ เพราะมีศักยภาพไม่
เพียงพอโดยเฉพาะภาษา
สิ่งคุกคาม
-

จากการประมวลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการค้นหาข้อมูลภาคสนาม นอกจากจะ
เห็นพัฒนาการความเป็นเมืองหาดใหญ่ในอดีตแล้ว ยังได้เห็นสภาพของเมืองหาดใหญ่ ในปัจจุบันผ่าน
มุมมองและความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ การวิเคราะห์เมืองหาดใหญ่ หรือการทํา SWOT ซึ่งช่วย
ให้เห็นภาพความเป็นเมืองในสภาพที่แท้จริงเบื้องต้น แต่ในส่วนของการประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทน
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ภาคส่วนต่างๆ คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มุมมองต่อเมืองหาดใหญ่ที่อยากให้เป็นจากคนเมือง
หาดใหญ่เอง ซึ่งภาพอนาคตดังกล่าวอาจเป็นทางเลือกในการพัฒนาหรือดําเนินงานแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเมืองหาดใหญ่ ขณะเดียวกันอาจนําไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้หาดใหญ่เป็นไป
ตามทิศทางการพัฒนาเมืองที่คนอยากให้เป็นในอนาคต
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ชนาภา โสสกุลวัฒนา และพิชยา ไชยภูมิ. 2549. ผลกระทบจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อ
ภาวะการท่องเที่ยวและการค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ปัญหาพิเศษ.
(สําเนา)
ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล. 2553. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา)
ถ่องแท้ รจนาสัณห์. 2507. ชีวประวัตขิ ุนนิพัทธ์จีนนครผู้พัฒนาเมืองหาดใหญ่. พระนครไทยวิสิน
การพิมพ์.
เทศบาลนครหาดใหญ่. 2557. วิสัยทัศน์และการพัฒนา. สืบค้นจาก http://www.hatyaicity.go.th
(ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557.
เทศบาลนครหาดใหญ่. 2557. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559). เทศบาลนครหาดใหญ่
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ผู้นําท้องถิ่น. ประธาน เฉลยมรรค. 2553. Super PRAI VS Hatyai Model ไพร พัฒนา นายก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย. ผู้นําท้องถิ่น. ปีที่ 10 ฉบับที่ 118 ธันวาคม
2553.
พรรณสินี นวลสุวรรณ์. 2554. การประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครหาดใหญ่.
รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สําเนา)
พลอยอําไพ แก้วแสงอ่อน. 2551. รูปแบบพื้นทีข่ องกลุ่มการจัดการขยะในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพื้นที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ. (สําเนา)
พิชญ์ภัสสร สุคันธพันธ์. 2553. สภาพความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา. สารนิพนธ์ศิลปะ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา)
มณฑิรา แซ่ลี้. 2551. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่เสียง
ต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพื้นที่ศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. (สําเนา)
มลิวรรณ รักษ์วงศ์. ม.ป.ป. กําเนิดและการขยายตัวทางการค้าของเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.24582484. สืบค้นจาก: http://www.khlong-utaphao.com/index.php?file=
hadyaistory&obj=forum.view(cat_id=hy1,id=42) (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2554.
ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข และคณะ. 2557. ร่างรายงานวิจัยกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:
สงขลา.
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รุ่งนภา รุ่งรัตน์. 2553. ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา)
ละอองดาว ตันบุตร. 2553. เงื่อนไขการติดเกมและผลกระทบจากการติดเกมของเด็กภายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ. (สําเนา)
ลักษมี จิระนคร. 2529. ขุนนิพัทธ์ จีนนคร (เจียกีซี). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์.
วลักษณ์กมล คงยัง. 2554. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดทําระบบรถโรงเรียนใน
เทศบาลนครหาดใหญ่. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา)
ศุภการ สิริไพศาล. 2550. จีนหาดใหญ่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม. ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ศุภลักษณ์ สีระแก้ว. 2553. แนวทางการจัดการความรูข้ องเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา. รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สําเนา)
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2556.
พื้นที่ที่น้ําท่วมถึง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2556.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. 2541.
การศึกษาโครงการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและการพัฒนาผังเมืองนคร
หาดใหญ่และปริมณฑลใน 20 ปีข้างหน้า พ.ศ.2542-2562 (ระยะที่ 1) (รายงานฉบับ
สมบูรณ์). มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ: กรุงเทพฯ.
สมพร สิริโปราณานนท์. 2554. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยแบบมีส่วนร่วม :
กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
สรวรรณ เรืองเรนทร์. 2553. ความต้องการจําเป็นในการพัฒฯชุมชนตามการรับรู้ของคนในชุมชน
แออัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
(สําเนา)
สุรชัย เกษียรธาดานนท์. 2553. การบรรเทาน้ําหลากฉับพลันในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่.
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สําเนา)
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2528. เมืองใหญ่และรูปแบบที่ควรเป็น: การบริหารงานหาดใหญ่. ม.ป.ท.:
ม.ป.พ.
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หน่วยวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2557. Urbanisation in Hatyai City “ความเป็นเมือง
ของเทศบาลนครหาดใหญ่”. (รายงานฉบับสมบูรณ์). สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้ภายใต้
ทุนสนับสนุนของ TEI / ISET / iied / ACCCRN. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: สงขลา.
หาดใหญ่โอเค. 2555. ไพร แถลงนโยบายต่อสภา มุ่งสร้างหาดใหญ่เป็นมหานครแห่งความสุข.
สืบค้นจาก http://news.hatyaiok.com/?p=149879. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 4
กันยายน 2555.
อาคม ใจแก้วและคณะ. 2551. รายงานวิจัยเรื่อง โครงสร้างและกระบวนการบริหารเพื่อป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา)
อาคม หลําเบ็นสะ. 2551. ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของประชาชนชุมชนเขต 4 เทศบาล
นครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สําเนา)
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พิชญ์ภัสสร สุคันธพันธ (2553)
36
สมพร สิริโปราณานนท์ (2554)
37
กัลยา คงทอง (2555)
38
มณฑิรา แซ่ลี้ (2551)
39
สรวรรณ เรืองเรนทร์ (2553)
40
เกสร ฉายศรี (2553)
41
ศุภลักษณ์ สีระแก้ว (2553)
42
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ,พงศาวดารเมืองสงขลา ฉบับของเจ้าพระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) และฉบับองพระยาวิเขียร (ชม). อ้างถึงใน ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
43
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
44
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (2549)
45
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ม.ป.ป.)
46
เทศบาลนครหาดใหญ่ (2556)
47
เทศบาลนครหาดใหญ่ (2556)
48
เทศบาลนครหาดใหญ่ (2556)
49
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2528), เทศบาลนครหาดใหญ่ (2556)
50
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2541)
51
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549)
52
เทศบาลนครหาดใหญ่ ( 2557)
53
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (2549)
54
คิดจาก (991.75 ไร่/พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,3125 ไร่)*100 เท่ากับ 7.5%
55
เทศบาลนครหาดใหญ่ (2556)
56
เทศบาลนครหาดใหญ่ (2556)
57
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (2549)
58
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (2549)
59
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (2549)
23
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60

จดหมายหลวงอุดมสมบัติ สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ,พงศาวดารเมืองสงขลา ฉบับของเจ้าพระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) และฉบับองพระยาวิเขียร (ชม). อ้างถึงใน ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
61
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
62
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
63
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
64
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
65
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
66
ถ่องแท้ รจนาสัณห์ (2507), มลิวรรณ รักษ์วงศ์ (2543)
67
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
68
ประสิทธิ์ รัตนถาวร (2534)
69
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
70
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
71
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (2551)
72
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
73
ศุภการ สิริไพศาล (2550)
74
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
75
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549)
76
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
77
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
78
ลักษมี จิระนคร (2529)
79
มลิวรรณ รักษ์วงศ์ (2543)
80
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
81
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
82
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
83
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
84
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
85
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
86
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
87
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
88
เทศบาลนครหาดใหญ่ (2556)
89
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
90
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (2551)
91
หัวหน้างานควบคุมผังเมือง สํานักการช่างและผังเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 21 กุมภาพันธ์ 2557
92
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549)
93
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549)
94
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2541), บริษัท เอเซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549), สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2528)
95
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549)
96
หัวหน้างานควบคุมผังเมือง สํานักการช่างและผังเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 21 กุมภาพันธ์ 2557
97
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549)

ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

หน้า 64

98

บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน จํากัด (2549)
ร่างรายงานวิจัยกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(2557)
100
ร่างรายงานวิจัยกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(2557)
101
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (2551)
102
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ (2547)
103
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2541)
104
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2541)
105
นายกสมาคมมุสลิมหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 3 ธันวาคม 2555
106
ตัวแทนมูลนิธิชุมชนสงขลาและตัวแทนองค์กรอิสระ. (สัมภาษณ์), 15 กุมภาพันธ์ 2556
107
ตัวแทนมูลนิธิชุมชนสงขลาและตัวแทนองค์กรอิสระ. (สัมภาษณ์), 15 กุมภาพันธ์ 2556
108
ประธานชุมชนศิครินทร์. (สัมภาษณ์), 16 มกราคม 2556
109
ตัวแทนสโมสรโรตารีคอหงส์. (สัมภาษณ์), 14 พฤษภาคม 2556
110
ตัวแทนชุมชนบ้านกลาง, ประธานอสม.ของเทศบาลนครหาดใหญ่, สมาชิกกลุ่มสตรี, อุปนายกของสมาคม
อาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย.(สัมภาษณ์), 14 พฤศจิกายน 2555, ประธานอสม.ชุมชนตลาดพ่อพรหม.
(สัมภาษณ์), 25 มีนาคม 2556, ประธานชุมชนสวนศิริ. (สัมภาษณ์), 7 มีนาคม 2556, ประธานชุมชนขนส่ง.
(สัมภาษณ์), 5 มีนาคม 2556
111
ตัวแทนชุมชนบ้านกลาง, ประธานอสม.ของเทศบาลนครหาดใหญ่, สมาชิกกลุ่มสตรี, อุปนายกของสมาคม
อาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย.(สัมภาษณ์), 14 พฤศจิกายน 2555
112
ประธานชุมชนสวนศิริ. (สัมภาษณ์), 7 มีนาคม 2556
113
นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 18 เมษายน 2556
114
ประธานชุมชนศิครินทร์. (สัมภาษณ์), 16 มกราคม 2556
115
Thai PBS (2553) ย้อนรอยเหตุการณ์น้ําท่วม “หาดใหญ่” ปี 2531 และ 2543.
116
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2541)
117
ผู้จัดการ (2553)
118
ไทยโพสต์ (2553)
119
ตัวแทนพยาบาลประจําศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 6 กุมภาพันธ์ 2556;
ประธานชุมชนอู่ญี่ปุ่น. (สัมภาษณ์), 25 มกราคม 2556; ประธานชุมชนริมควน. (สัมภาษณ์), 31 มกราคม 2556;
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ. (สัมภาษณ์), 19 มกราคม 2556
120
ตัวแทนพยาบาลประจําศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 6 กุมภาพันธ์ 2556
121
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการแลละแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 19
มกราคม 2556
122
ประธานชุมชนบางหัก. (สัมภาษณ์), 1 กุมภาพันธ์ 2556
123
ประธานชุมชนกลางนา. (สัมภาษณ์), 5 กุมภาพันธ์ 2556; ตัวแทนพยาบาลประจําศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 6 กุมภาพันธ์ 2556
124
ตัวแทนพยาบาลประจําศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 6 กุมภาพันธ์ 2556
125
ประธานชุมชนบางหัก. (สัมภาษณ์), 1 กุมภาพันธ์ 2556
126
ประธานชุมชนอู่ญี่ปุ่น. (สัมภาษณ์), 25 มกราคม 2556
127
รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา. (สัมภาษณ์), 7 มีนาคม 2556
99
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128

ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล. (สัมภาษณ์), 16 มีนาคม 2556
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล. (สัมภาษณ์), 16 มีนาคม 2556
130
ประธานชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง. (สัมภาษณ์), 6 กุมภาพันธ์ 2556
131
ประธานชุมชนกลางนา. (สัมภาษณ์), 5 กุมภาพันธ์ 2556; ประธานชุมชนริมควน. (สัมภาษณ์), 31 มกราคม
2556
132
ตัวแทนฝ่ายบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 18
มกราคม 2556
133
ประธานชุมชนกลางนา. (สัมภาษณ์), 5 กุมภาพันธ์ 2556
134
ประธานชุมชนริมควน. (สัมภาษณ์), 31 มกราคม 2556; ประธานชุมชนท่าเคียน. (สัมภาษณ์), 21 พฤศจิกายน
2555
135
ประธานชุมชนคลองเตย. (สัมภาษณ์), 20 พฤศจิกายน 2555
136
นิตยสารผู้นําท้องถิ่น (2553)
137
ประธานชุมชนพรุแม่สอน. (สัมภาษณ์), 16 มกราคม 2556; ประธานชุมชนกลางนา. (สัมภาษณ์), 5 กุมภาพันธ์
2556
138
ประธานชุมชนกลางนา. (สัมภาษณ์), 5 กุมภาพันธ์ 2556
139
ประธานชุมชนอู่ญี่ปุ่น. (สัมภาษณ์), 25 มกราคม 2556; ประธานชุมชนสวนศิริ. (สัมภาษณ์), 7 มีนาคม 2556;
ตัวแทนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์) 13
กุมภาพันธ์ 2556
140
ประธานชุมชนบางหัก. (สัมภาษณ์), 1 กุมภาพันธ์ 2556
141
ประธานชุมชนสวนศิริ. (สัมภาษณ์), 7 มีนาคม 2556
142
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 4 เมษายน 2556
143
ตัวแทนฝ่ายบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 18
มกราคม 2556
144
ตัวแทนฝ่ายบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่. (สัมภาษณ์), 18
มกราคม 2556
145
การประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนเทศบาล วันที่ 21 มีนาคม, ตัวแทนภาคธุรกิจ วันที่ 27 มีนาคม, 8 เมษายน 2557
146
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
147
นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา. (สัมภาษณ์), 6 มีนาคม 2556 ; ประธานชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์.
(สัมภาษณ์), 23 พฤศจิกายน 2555
148
ประธานชุมชนหลังอําเภอ. (สัมภาษณ์), 5 มีนาคม 2556
149
ประธานชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์. (สัมภาษณ์), 23 พฤศจิกายน 2555
150
นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา. (สัมภาษณ์), 6 มีนาคม 2556
151
นิตยสารผู้นําท้องถิ่น. 2553. สุนทรพิมพ์ : ม.ป.พ.
152
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หมายเหตุ การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมทีด่ ี จะนําพาประชาชนไปสู่การเป็นเมืองสุขภาพที่แข็งแรง

ตาราง ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ทไี่ ด้จากการประชุมครั้งที่ 2
เมืองที่ต้องการจะให้เป็น
คุณลักษณะของเมือง
วิธกี าร
มิติสังคม
1. เมืองสุขภาพ1
กายภาพ
• สิ่งอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
สาธารณสุข
• จัดทําตลาดเพื่อสุขภาพ
• มีแพทย์ทางเลือก
จําหน่ายอาหารปลอดสารพิษ
• ประชาชนสามารถเข้าถึง
• ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย
บริการทางสุขภาพ
ในช่วงเย็น ของทุกๆ วัน
• การมีส่วนร่วมในการดูแลสุข
ภาวะ

-

-

1

ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยความสําเร็จ

ประเด็นที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ นําเสนอความต้องการไว้หลากหลาย แต่เมื่อใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญแล้ว พบว่าเมืองหาดใหญ่ที่ต้องการจะให้เป็นประกอบด้วย เมืองเมืองสุขภาพ เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดี เมืองมีคุณธรรม และเมืองสงบสุข
ปลอดภัย (บ้านสีขาว เมืองสีเขียว)

ผลทีไ่ ด้จากการประชุมกลุ่มย่อย
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 2
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ณ โรงแรมบุรศี รีภู บูติคโฮเต็ล

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

• สิ่งแวดล้อมดี
• มีต้นไม้ ความร่มรื่น
• สร้างพื้นที่สาธารณะให้ทุกคน
สามารถใช้ประโยชน์ได้
o สวนสาธารณะ
กลางเมือง
o สถานที่พักผ่อน
o สถานที่ออกกําลัง
กาย

คน
• เมืองผู้สูงอายุ คือ การให้
ความสําคัญกับผู้สูงอายุ
• การดําเนินความร่วมมือ
ระหว่างสภาประชาชน และ
กลไกของรัฐ
• ประชาชนในเมืองทุกคนมี
ความเท่าเทียมกัน
• ให้ความสําคัญกับคนพิการ
ด้อยโอกาส
• ชุมชนเข้มแข็ง

คุณลักษณะของเมือง

วิธกี าร
• จัดประชุมความร่วมมือระดับ
ผู้นํา ผู้บริหารท้องถิ่นทุก
ท้องถิ่นให้รับทราบถึงปัญหา
และพร้อมที่จะดําเนินการ
แก้ปัญหาร่วมกันทันที
• เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
o จัดตั้งสภาประชาชนเข้าไป
ร่วมบริหารจัดการ พัฒนา
เมืองหาดใหญ่
o สร้างพื้นที่ให้ผสู้ ูงอายุได้
พบปะ ทํากิจกรรม
ร่วมกัน
•
•

•
•

-

ปัจจัยความสําเร็จ
ความร่วมมือคนในชุมชน
ความคิด ความสร้างสรรค์
ในการดําเนินการพัฒนา
พลังพลเมือง
ทุนทางสังคม

2

-

ข้อเสนอแนะ
-

2. เมืองสงบสุข ปลอดภัย
บ้านสีขาว เมืองสีเขียว

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

วิธกี าร
ปัจจัยความสําเร็จ
• หาพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออก
เพื่อช่วยลดปัญหายาเสพติด
และให้ทุกคนสามารถมาทํา
กิจกรรมร่วมกัน
• สร้างสัญลักษณ์ของเมือง
• ควรมีการจัดทําพิพิธภัณฑ์เมือง
รวบรวมประวัติศาสตร์เมือง
หาดใหญ่
• ความปลอดภัย
• มีการรณรงค์สง่ เสริม สนับสนุน ประชาชน
o ไม่มียาเสพติด วัยรุ่นส่ง
เรื่องความปลอดภัย
• เคารพกฎหมาย
ยา
• มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
• มีระเบียบวินัย
o ไม่มีปัญหารถซิง่
อย่างทั่วถึง
• ช่วยกันสอดส่อง
o ปลอดภัยในชีวิตและ • มีการบังคับใช้มาตรการอย่าง
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้
ทรัพย์สิน ไม่มโี จร ไม่มี
เคร่งครัด
เจ้าหน้าที่
คดีอาชญากรรม
• ไม่เห็นแก่ประโยชน์
• ดําเนินการอย่างเสมอต้นเสมอ
เหตุร้ายตั้งแต่ระดับ
ส่วนตน
ปลาย สม่ําเสมอ
ครัวเรือน/ชุมชน/
เทศบาล
สังคม
• เป็นตัวแทนเป็น
o ความปลอดภัยไม่ใช่แค่
หน่วยงานหลัก
ในพื้นที่ เมืองที่อยู่
ดําเนินการรณรงค์
รอบๆ ก็ต้องทําด้วย
ส่งเสริม สนับสนุน
เรื่องความปลอดภัย

คุณลักษณะของเมือง
• ปลอดยาเสพติด

3

-

-

ข้อเสนอแนะ
-

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

วิธกี าร

การจัดการชุมชนด้วยการบูรณาการ
แนวทางต่างๆโดยเน้นการมีส่วนร่วม
• การให้ความรู้
• จัดเวทีเสวนาในเรื่องที่คนสนใจ
• มีการจัดประชุ มในชุมชน เพื่อ
ท ร า บ ปั ญ ห า พ ร้ อ ม ก า ร
แก้ปัญหาของแต่ละชุมชน
• ชุมชนต้องมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละ

คุณลักษณะของเมือง

• สุขภาวะคนเมืองมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี
• มีระเบียบวินัย
o การจราจร
o ระเบียบครัวเรือน
ระเบียบส่วนรวมเห็น
ใจซึ่งกันและกัน
• เมืองสําหรับทุกคน ไม่ใช่ของผู้มี
อํานาจ

4

ปัจจัยความสําเร็จ
ข้อเสนอแนะ
• มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง
• บังคับใช้มาตรการ
อย่างเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่
• ต้องไม่บกพร่องต่อ
หน้าที่ ตํารวจดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย
• ตรวจตราสม่ําเสมอ
ตลอดเวลา จริงจัง
เป็นที่พึ่งของประชาชน
• สื่อออนไลน์ให้ไปถึง
• ผู้นํา
o มีความรู้
ทุกกลุ่ม
ความสามารถ
• มีการรวมกลุ่มของคน
o มีศักยภาพของการ
ในพื้นที่
เป็นผู้นํา
o มีจติ อาสา/จิต
สาธารณะ
o มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
แกนนําชุมชน

3. เมืองคุณธรรม

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

•

•

•

•

วิธกี าร
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ปัจจัยความสําเร็จ
ข้อเสนอแนะ
บ้าน
• ความร่วมมือกันด้านข้อมูล
o จัดทําแผนที่ชุมชน
การทํางาน
o จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ของ • จัดประชุมในชุมชน เพือ่ ให้
ชุมชน
รู้และแก้ปญ
ั หาของชุมชน
o มีการ update
ตัวเอง
ทุกเดือน
ผู้นําชุมชน
• ต้องมาจากการเลือกตั้ง
ไม่ใช่แต่งตั้ง ต้องให้คนใน
ชุมชนเป็นคนเลือก
• เป็นคนที่ชุมชนพึ่งพาได้
• คนในชุมชนมีความศรัทธา
เมืองสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม
• หยุดปล่อยน้ําเสียลงคลองอู่
ตะเภา
1. สร้างแรงจูงใจ
มีการจัดการเมืองที่ดี ให้ภาค
• ตนเอง
• ทุกคนมีส่วน
• กําหนดตัวชี้วัดของชุมชน แล้ว • ชุมชน: ตัวแทนชุมชนทํา
ประชาชนได้รว่ มคิด และ
รับผิดชอบร่วมกัน
จั ด แข่ ง ขั น กั น ระหว่ า งชุ ม ชน
หน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบได้
• เทศบาลเปิดพืน้ ที่ให้
“ชุมชนคุณธรรมตัวอย่าง”
ตรวจสอบ ควบคุม
ประชาชนมีจติ สํานึกและมี
คนคุยกัน เช่น เวที
• เชิญชูคนที่สร้างคุณงามความดี • ผู้รักษากฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สมัชชา
โดยการให้รางวัล
• ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
เมืองมีระเบียบวินัย เช่น
• ตั้งคณะกรรมการเมือง
2. มีกระบวนการสรรหาผู้นําโดยคน
• เทศบาล
การจอดรถ การเดินบนทางเท้า ในชุมชน
น่าอยู่ (องค์กรอิสระ)

คุณลักษณะของเมือง

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

คุณลักษณะของเมือง
และการขายของบนฟุตบาท
• คนมีความเอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่
ช่วยเหลือกันและกัน มีศลี 5 ใน
การใช้ชีวิต (ถ้าคนอยู่ในศีล
บ้านเมืองก็จะสงบสุข) ให้เกียรติ
เคารพกันและกัน และเคารพ
สิทธิของผูอ้ ื่น
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วิธกี าร
ปัจจัยความสําเร็จ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อสร้างหาดใหญ่เป็น
• ผู้นําที่มีความรู้
• วัด โรงเรียน มัสยิด โบสถ์
เมืองน่าอยู่
• มีความสามารถ
• การสื่อสารที่ทวั่ ถึง กระจาย
ข่าวสารให้ได้รบั ทราบ
• มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
• มีงบประมาณ
• มีศีลธรรมจรรยา
สนับสนุน
• ชุ ม ชนเป็ น ผู้ เ ลื อ กไม่ ใ ช่ ม าจาก
• เพิ่มช่องทางการ
การแต่งตั้ง
ประชาสัมพันธ์ เช่น
3. สร้างให้เป็นวัฒนธรรมในสังคม
การทําสื่อออนไลน์
• ต้ อ งร่ ว มกั น ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง
• การทําพื้นที่ตวั อย่าง
หน่ ว ยงานรั ฐ เอกชน และ
โดยเทศบาลวิเคราะห์
ชุมชน
ปัญหาเรื่องระเบียบ
• ปลูกจิตสํานึก และสร้างนิสัยที่ดี
โดยเริ่ มจากตนเอง ครอบครั ว
วินัย จากนั้นจึงแก้ตาม
ชุมชน และสังคม
โซน
• สถานที่ ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม เป็ น
เข็ ม ทิ ศชี วิ ต แ ก่ ป ระ ชาชน :
โรงเรียน ศาสนสถาน โบสถ์ วัด
และมัสยิด
4. แนวทางสร้างเมืองคุณธรรม
(บทบาทเทศบาล)
• มีการประชาสัมพันธ์
• มีการสื่อสาร

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

คุณลักษณะของเมือง

•

•
•

•
•

วิธกี าร
มีการประสานงาน
มีตัวอย่างคนดี ได้รับการเชิดชู
เป็นแบบอย่างของสังคม
มีการให้รางวัล
มี ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ชุ ม ชน โดย
คนให้ความรู้ต้องเป็นตัวอย่างที่
ดี
เครื่องมือสร้างคุณธรรม
o มีมาตรการ แต่อาจทํา
เป็ น แ น ว ท า ง ใ ห้ แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ฝึ ก
คุ ณ ธรรม เช่ น สอน
เรื่ อ งการเข้ าคิ ว สร้ า ง
เส้ น กั้ น เพื่ อ ให้ค นรั บ รู้
ตลอดจนทํ า ทางคน
พิ ก า ร แ ละ มี ก ล้ อ ง
CCTV
o คิด IDEA ใหม่ หรือ
เอาตั ว อย่ า งสํ า เร็ จ มา
ใช้ อาจมี พื้ น ที่ นํ า ร่ อ ง
หรื อ พื้ น ที่ ท ดลองทํ า
ก่อน มีโครงการนําร่อง

ปัจจัยความสําเร็จ
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ข้อเสนอแนะ

มิติเศรษฐกิจ
มิติสิ่งแวดล้อม
เมืองสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

• การจราจรไม่ตดิ ขัด มีที่จอดรถ
เป็นระเบียบ
• ขนส่งมวลชนทีม่ ีประสิทธิภาพ

• เป็นเมืองที่น้ําไม่ท่วม

-

คุณลักษณะของเมือง

• ควรมีการทําแก้มลิงบริเวณ
รอบๆ เมือง ประมาณ 2-3
จุด เพื่อเป็นการรองรับน้ํา
ลดปัญหาปริมาณน้ําที่เข้าท่วม
ในเมือง
• คูระบายน้ําควรเป็นแบบคูเปิด
เหมือนประเทศสิงคโปร์ ทีช่ ว่ ย
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
• ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบ เรื่องการที่
เมืองมีรถสาธารณะขนส่ง

-

วิธกี าร
ระเบี ยบวิ นั ย เช่ น ทํ า
โครงการเข้ า คิ ว ขึ้ น
รถเมล์ ทําทางเท้าเดิน
ง่ายในถนนสายต่างๆ
o มี ข้ อ ต ก ล ง ร่ ว ม กั น
ภายในชุ ม ชน เพื่ อ ได้
ช่ ว ยกั น สอดส่ อ งดู แ ล
ความปลอดภัย
-

ข้อเสนอแนะ
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• ท้องถิ่นรอบๆ จะต้องมีการ
ดําเนินการแบบบูรณาการ
ทํางานเป็นระบบร่วมกัน
• การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง
• สร้างจิตสํานึก กระตุ้น
ประชาชนให้มคี วาม
ตระหนักรักสิ่งแวดล้อม
• นโยบายการดําเนินงานของ • กําหนดอายุการใช้งาน
ของรถยนต์ หากมีอายุ
เทศบาลต้องสอดคล้องกับ
ใช้งานนานเกินไปไม่
สภาพความเป็นจริงของ

-

ปัจจัยความสําเร็จ

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

คุณลักษณะของเมือง
วิธกี าร
มวลชนให้มากขึ้น
• โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ
• วางระบบการจัดเก็บค่าบริการ
และทั่วถึงทุกชุมชน
ที่จอดรถ สําหรับบางบ้านที่หน้า
• คนสามารถเดินเท้าในเมืองได้
บ้านเป็นที่สาธารณะ บ้านทีม่ ี
• Sky Walk
บริเวณพื้นที่สาธารณะหน้าบ้าน
จะต้องเสียค่าบํารุงให้ทาง
เทศบาลก่อน แล้วจึงมาเรียก
เก็บค่าจอดรถจากผู้ที่มาจอดรถ
ในราคาที่เหมาะสม
• การเพิ่มพื้นที่สาํ หรับจอดรถ
ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใช้
บริเวณสนามของโรงเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียน
• สร้างแรงจูงใจให้คนเดินใน
ระยะใกล้แทนการใช้รถ
o การขายของระหว่างทาง
o ทํา Sky Walk เชื่อมต่อ
กันทั้งเมือง

ปัจจัยความสําเร็จ
ชุมชน และสามารถนํามา
ปฏิบัติได้จริง

•

•

•

•

•

•
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ข้อเสนอแนะ
อนุญาตให้นํามาขับใน
เมือง
การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท้องถิ่น
ย้ายชุมทางรถไฟไปอยู่
ที่ อ.บางกล่ํา เพื่อลด
ความวุ่นวายในเมือง
กระจายความเจริญ
ออกไปเมืองบริเวณรอบ
นอกพร้อมทั้งมีแผน
รองรับการเติบโตของ
เมืองในอนาคต
กําหนดสิ่งก่อสร้าง
การวางผังเมือง
ส่งเสริมระบบขนส่ง
มวลชน
จัดทําโซนนิ่งสําหรับ
การจอดรถบริเวณ
เส้นทางถนนสายหลักที่
เป็นรอยต่อของเมือง
เช่น ถนนลพบุรีราเมศวร์ ทางเทศบาล

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

•
•
•
•

มีพื้นที่สีเขียว
พื้นที่สาธารณะในการแสดงออก
พื้นที่ออกกําลังกาย
ต้นไม้ในเมือง ความร่มรื่น

คุณลักษณะของเมือง

• การเพิ่มพื้นที่สเี ขียวและพื้นที่
สาธารณะ โดยการปลูกต้นไม้
บริเวณริมคลอง
• ออกเทศบัญญัติให้มีการปลูก
ต้นไม้ทั่วหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
• การไปศึกษาดูแบบอย่างเมืองที่
มีการปลูกต้นไม้ริมถนนสองข้าง
ทางอย่างสวยงาม

วิธกี าร

ปัจจัยความสําเร็จ
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ข้อเสนอแนะ
จัดหาเช่าพื้นทีบ่ ริเวณ
นั้น แล้วทางเทศบาลก็
เก็บค่าเช่าผู้ที่มาจอดรถ
จากนั้นก็ตอ่ รถเข้าเมือง
ด้วยระบบบริการขนส่ง
มวลชน
• ลดปริมาณรถในเมือง
โดยการออกเทศบัญญัติ
ห้ามนํารถเข้าเมือง
(เฉพาะพื้นที่ที่มีการ
กําหนดรถห้ามเข้า)
ยกเว้นรถเพื่อการ
พาณิชย์
• ออกเทศบัญญัติให้มี
การปลูกต้นไม้

เมืองที่ต้องการจะให้เป็น

•
•

•
•

คุณลักษณะของเมือง
วิธกี าร
เมืองสะอาด มีระเบียบ
• จัดระเบียบบ้านเมือง แต่ตอ้ งไม่
ทําลายอัตลักษณ์ของชุมชน
ไม่มีสตั ว์เชือ้ โรค เช่น หนูวิ่งใน
• จัดระเบียบตลาดนัดให้มีความ
ตลาดสด
สะอาด ปลอดเชือ้ โรค
ท่อระบายน้ําปลอดกลิ่น
สิ่งปฏิกูล และขยะ
มีการจัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ
• จัดระเบียบป้ายโฆษณา
และกําจัดอย่างปลอดภัย

ปัจจัยความสําเร็จ
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ข้อเสนอแนะ
• ปรับปรุงที่ดินรถไฟ
ทําให้ที่ดินรถไฟ
สามารถเกิดประโยชน์
มากที่สดุ และไม่มีการ
ครอบครองทีด่ นิ ของ
นายทุน เช่น การทํา
สัญญาให้เอกชนเช่า
ในระยะยาว 30 ปี
ในราคาที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ตั้งคณะกรรมการของเมือง เพื่อผลักดันให้หาดใหญ่เป็นเมืองน่าอยู่
2. ต้องมีงบประมาณสนับสนุน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการทํางาน เช่น คณะกรรมการกลางเพื่อ
คิดว่าจะทําอะไร ให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
3. การคิด มีทงั้ คิดไอเดียใหม่ และนําตัวอย่างจากที่อื่นมาปรับใช้
4. เอกภาพของเมืองไม่ใช่แค่หาดใหญ่ แต่ขยายขอบเขตไปสู่พื้นที่อื่นๆ หรือท้องถิ่นทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ
5. สร้างการมีส่วนร่วม เช่น ให้นายกเทศมนตรีจากท้องถิ่นอื่นมีส่วนร่วม มีเวทีสาธารณะของคน
ในเมือง หาที่จัดกิจกรรมให้คนในเมืองมาคุยกัน มีดนตรี มีกิจกรรม เปิดเวทีในพื้นที่โล่งๆ หรือเทศบาลจัด
ห้องเปิดฟรี จัดให้มีห้องนิทรรศการเมือง ให้คนดูสัมผัสเมืองของคน ระดมความคิดเห็นของคนในเมือง
6. การศึกษา ต้องพัฒนาศักยภาพของประชาชน ทั้งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การรู้จักคิดแก้ไข
ปัญหา การมีระเบียบวินัย
7. มีการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางต่อยอดให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด
8. การค้นหาทิศทางเมืองหาดใหญ่ ควรจะมี 3 ระยะ ได้แก่
• ระยะต้น มีการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักเริม่ คิด รวมกลุม่ วางแผน
• ระยะกลาง สร้างความเข้มแข็งของสมัชชาฯ ผลักดันผู้บริหาร หน่วยงานราชการให้
ดําเนินการ
• ระยะยาว มีการติดตามประเมินผล
นอกจากนี้ ปัญหาของเมืองที่เป็นเมืองขยาย ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา ใช้เศรษฐศาสตร์ สถิติที่
สามารถวิ เ คราะห์ เ พื่ อ คาดการณ์ สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ไป หรื อ มองปั ญ หาในอนาคตได้ จั ก ได้ เ รี ย นรู้ ใ น
การหาทางป้องกันและแก้ไข
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