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ความเป็นมาของผงัเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ 

ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่                            
จังหวัดสงขลา ปรับปรุงครั้งที่ 3 

ขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมความเป็นเมืองและแนวเขตการ
ปกครอง มีพื้นที่ประมาณ 1,226.23 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นท่ี 26 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขต 5 อ าเภอ ได้แก่  
 

- อ ำเภอหำดใหญ่  
- อ ำเภอนำหม่อม  
- อ ำเภอคลองหอยโข่ง  
- อ ำเภอควนเนียง  
- อ ำเภอบำงกล  ำ 
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1. ก าหนดเขตผังเมือง
รวมและแต่งต้ังคณะที่

ปรึกษา 

2. ด าเนนิการวางและ 
จัดท าผังเมืองรวม 

 (ฉบับร่าง) 

 

3. กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

พิจารณาเห็นชอบผัง 

 

4. ด าเนนิการโฆษณา
ประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน 

 

5. คณะกรรมการผัง
เมือง 

พิจารณาเห็นชอบ 

 

6.ปิดประกาศ 90 วนั
และพิจารณาค าร้อง 
ของผู้มีส่วนได้สว่น

เสีย 

 

ขั้นตอนการวางและจัดท าผังร่าง 
ปีที่

 1
 ข

อง
กา

รว
าง

แล
ะจ

ัดท
 าผ

ัง 

 
ปีที่

 2
 ข

อง
กา

รว
าง

แล
ะจ

ัดท
 าผ

ัง 

ขั้นตอนจัดท าร่างผังเมืองรวมให้เป็นกฎหมาย 

7. จัดท าร่าง
กฎกระทรวง 

8.
กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบร่าง
กฎกระทรวง 

 

9. ครม.พิจารณา
เห็นชอบร่าง
กฎกระทรวง 

 

12. จัดพิมพ์แผนที่ 
แผนผัง และประกาศ

กฎกระทรวง 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

11. รัฐมนตรีลงนาม
ในกฎกระทรวง 

 

10. คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 

ขั้นตอนการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมมี 12 ขั้นตอน 

- ขั้นตอนการวางและจัดท าผังร่าง 
(ขั้นตอนที่ 1-6) 

- ขั้นตอนจัดท าร่างผังเมืองรวมให้
เป็นกฎหมาย (ขั้นตอนที่ 7-12) 

ก าลังด าเนินการขั้นตอนที่ 2 
ด าเนนิการวางและจัดท าผัง

เมืองรวม (ฉบบัร่าง) 



วิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ 
แนวคิดผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ 

(ปรับปรุงครัง้ที่ 3) 
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“นครสีเขียว พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน” 

วิสัยทัศน ์

เมืองสีเขียว (Green City)   
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(Sustainable Development)   

แนวคิดในการวางผัง 
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ก าหนดขอบเขตการ
ขยายตัวของเมือง 
(Urban Growth 
Boundaries) 

ก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  
ความหนาแน่น และ
รางวัล (Land-Use 
Regulation,  
Density Regulation 
and Bonus) 

อ านาจในการวางผัง 
(Planning Powers) 

การบริหารการจราจร
และระบบขนส่งมวลชน 
รวมถึงลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Traffic 
Regulation, Car-Free 
Development, and 
Minimum Emission 
Standard) 

เมืองสีเขียว (Green City) 

แนวคิดในการวางผัง 
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แนวคิดในการวางผัง 

ส่งเสริมการเติบโตที่
มีคุณภาพ 
(Reviving Growth, 
Quality of 
Growth), 

จัดสรรความต้องการ
พื้นฐานอยา่งเพียงพอ 
และอนุรกัษ์แหล่ง
ทรัพยากร (Essential 
Needs, Conserving 
the Resource) 

ปรับใช้เทคโนโลยี
และจัดการความ
เสี่ยง (Reorienting 
Technology and 
Managing Risks) 

การตดัสินใจบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและเศรษฐกิจ 
(Merging 
Environment and 
Economic in 
Decision Making) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
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ผังแนวคิดบูรณาการ 
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แนวคิดด้านคมนาคมขนส่ง 

1) แนวคิดด้านระบบโลจิสติกส์ 

2) แนวคิดด้านระบบถนนโครงข่าย 

3) แนวคิดด้านระบบขนสง่สาธารณะ 
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1) แนวคิดด้านระบบโลจิสติกส์ 

10 



2) แนวคิดด้านระบบถนนโครงข่าย 

การจ าแนกพื้นที่ตามระบบคมนาคมขนส่ง 
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การจ าแนกประเภทของถนน 1) สายประธาน 

2) สายหลักในชุมชน 3) สายหลักนอกชุมชน 

4) สายรองในชมุชน 5) สายรองนอกชุมชน 
6) สายย่อย 
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พื้นที่1 

- ระบบถนนสายรองใน/
นอกชุมชนและสายย่อย
และปรับปรุง 

- รองรับศูนย์การขนส่ง
สินค้าบางกล่ า 
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พื้นที่2 

- เพิ่มถนนสายหลักใน
ชุมชนในรูปแบบตาราง
ด้านทิศตะวันตก 

- เพิ่มถนนสายรองใน
ชุมชนในรูปแบบตาราง
ด้านทิศตะวันออก 
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พื้นที่3 

- เพิ่มถนนสายหลัก
ในชุมชนเพื่อเชื่อมต่อ
กับถนนสายหลักเดิม
ให้เป็นรูปแบบตาราง 

- เชื่อมต่อถนนสาย
หลักในชุมชนกับถนน
สายหลักนอกชุมชน 
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พื้นที่4 

- เพิ่มถนนสายหลักใน
ชุมชนเพื่อ เชื่ อมต่อกับ
แนวถนนเลี่ยงเมือง 

- เพิ่มถนนสายรองใน
ชุมชนเพื่ อ รองรับการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง เ มื อ ง  4 
บริเวณ 

- รักษาถนนสายรองนอก
ชุมชน 
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พื้นที่5 

- เพิ่มถนนสายรองใน
ชุมชนเพื่ อ รองรับการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง เ มื อ ง  2 
บริเวณ 

- ปรับปรุงถนนสายรอง
นอกชุมชน 
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พื้นที่6 

- ปรับปรุงระบบถนนสาย
รองนอกชุมชน 

- ปรับปรุงถนนบ้านพรุ
ธานีให้เป็นถนนสายรอง
ในชุมชน 
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พื้นที่7 

- เพิ่มแนวถนนเลี่ยงเมือง
หาดใหญ่ให้บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข4 

- วางแนวถนนโลจิสติกส์
แยกออกจากถนน ใน
ชุมชน 

- ปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 4287 ให้เป็น
ถนนสายหลักในชุมชน 
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(1) ระบบสาธารณะหลัก 

(2) ระบบสาธารณะรอง 

- Monorial 
- รถไฟบนดิน 
- ต าแหน่งสถานีส าคัญ 

(3) ระบบสาธารณะเชือ่มต่อ 

3) แนวคิดด้านระบบขนส่งสาธารณะ 
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แนวคิดด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
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ระบบประปา 
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ระบบไฟฟ้า 
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ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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ระบบก าจัดขยะ 
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การศึกษา 
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การสาธารณสุข 
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ด้านพื้นที่โล่งว่าง 
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ประเด็นส าคัญที่เปลี่ยนแปลงของผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ (ปรับปรุงครั้งที่3) 

มีการขยายพื้นที่เป็นประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของ
ประเทศรองจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

มีการเสนอย่านย่อยส าหรับการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงของพื้นที่มากขึ้น 

มีการปรับข้อก าหนดให้ได้ตามมาตรฐาน มีการเพิ่มค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน 
(FAR) เพ่ือควบคุมความหนาแน่นของอาคาร 
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ประเด็นส าคัญที่เปลี่ยนแปลงของผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ (ปรับปรุงครั้งที่3) 

มีการปรับแนวถนนเสนอแนะตามผังเมืองรวม ให้เป็นถนนบังคับทั้งหมด โดยจ าแนกเป็น  
“บังคับแบบเข้มงวด” และ “บังคับแบบยืดหยุ่น” 

เพิ่มเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างมาก โดยเฉพาะ มีการประชุมกลุ่มย่อยกว่า 100 กลุ่ม และ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท้องถิ่นทั้ง 26 แห่ง 

เพ่ิมการจัดท าบัญชีแนบท้ายข้อก าหนดเพื่อควบคุมประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
เหมาะสม จ าแนกตามโรงงานจ าพวก 1, 2 และ 3 


