
 ง

52058312 : สาขาวิชาการวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
คําสําคญั :  ท่ีราชพสัด ุ/ เรือนจํากลางบางขวาง / การใช้พืน้ท่ีแบบผสม / พืน้ท่ีริมนํา้ 
  ศิรินันท์  อินกลอย : การศึกษาเพ่ือเสนอแนะทางเลือกและรูปแบบการพฒันาพืน้ท่ี
ขึน้มาใหม่ในบริเวณท่ีตัง้เรือนจํากลางบางขวาง  ชุมชนเมืองนนทบุรีเดิม.  อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ   : ผศ.วิชยั  บญุวาศ. 110 หน้า. 
 

การวิจยันีมี้จดุประสงค์เพ่ือศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาพืน้ท่ีราชพสัด ุและการบริหารจดัการท่ีราช
พัสดุทางด้านลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรม 
ตลอดจนเสนอแนะรูปแบบของโครงการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีราชพสัดบุริเวณท่ีตัง้เรือนจํา
กลางบางขวางชมุชนเมืองนนทบรีุเดิม การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ดําเนินการวิจยัโดยใช้แบบสมัภาษณ์ 
มีกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 9 ราย และวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา 

ผลการวิจยัพบวา่ ท่ีราชพสัดมีุการจดัการดแูลและถือกรรมสิทธ์ิโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั แต่
ไม่ควรกําหนดการใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือเป็นสํานักงานราชการเป็นสําคญั แต่ควรมีการเปล่ียนแปลง
ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ตามลักษณะความเหมาะสมของกิจกรรมบริเวณนัน้ๆ และอาจมีการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่างจากพระราชบญัญัติผงัเมืองรวมได้ตามนโยบายของการพฒันา
พืน้ท่ีราชพสัดนุัน้ 

โครงการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ในเขตชมุชนเมืองท่ีเป็นท่ีดินแปลงใหญ่และมีศกัยภาพทางกายภาพสงู
นัน้ รูปแบบการพฒันาท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุท่ีเหมาะสม ควรมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลายหรือเป็นการใช้
พืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-use) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ด้านสงัคมและบริการของรัฐมีสดัส่วนการใช้พืน้ท่ี
ร้อยละ 25 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวร้อยละ 50 และพืน้ท่ีเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและนนัทนาการร้อยละ 
25 ของพืน้ท่ี โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะเป็นลักษณะกิจกรรมบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ เป็นโครงการท่ีมีส่วนส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม และเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนและชมุชนโดยรอบด้วย 

บทสรุปและข้อเสนอแนะในการพฒันาพืน้ท่ีเฉพาะของเมือง ควรมีการร่วมมือกนัของภาครัฐและเอกชน 
และต้องมีการพฒันาให้ครบทกุด้าน ทัง้รูปแบบกิจกรรมภายในพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบับริบทโดยรอบ โครงข่ายการ
คมนาคม ระบบสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ ตลอดจนด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไปด้วย 
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 The purpose of this research was to investigate on the notion of State Property 
redevelopment, State Property management, in terms of physical, economy and social, and also 
evaluation of appropriate activities together with the recommended models of land use for the former 
Bang Khwang Jail Site in Nontaburi. The research methodology is using questionnaire to gather data 
from 9 people and analyzed it in the sense of qualitative research and descriptive research. 
 The results of the study were that even though the land belongs to the Treasury 
Department of Ministry of Finance, the major land use does not have to serve government services or 
to be government offices but it shall reflect suitable activities for this area and the land use can be 
changed from Town Planning Act according to the redevelopment policy. 
 The study showed that the land use of large and high potential plot shall be mixed use 
type which is comprised of 3 parts; 1) Social, Cultural and Infrastructure 2) Economic and Traveling 
3) Environmental and Recreation Area, in appropriate proportion in order to control the suitability of 
land use and to maximize the land use. The project or activities shall be public utilities and public 
facilities which either directly or indirectly support local economy as well as benefit local people and 
community. 
 The principle conclusion was that a successful redevelopment project for a specific 
urban land shall be a collaboration work between government section and public section whilst the 
activities shall conform to local context, public transportation network, public utilities, public facilities 
and also social and environmental aspect. 
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การศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ข้ึนมาใหมใน

บริเวณที่ต้ังเรือนจํากลางบางขวางเดิมในชุมชนเมืองนนทบุรี สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่ง

จาก รองศาสตราจารยสิทธิพร ภิรมยร่ืน ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม ดร.ธนะ จิระภิวัฒน 

ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพักตรา สุทธสุภา และผูชวยศาสตราจารยวิชัย 

บุญวาศ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาในการวิจัย ใหคําปรึกษาและแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ขอ

กราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานเปนอยางยิ่ง 

การวิจัยในคร้ังนี้ไดรับความอนุเคราะห ความรวมมือจากหนวยงานราชการ หนวยงาน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของในจังหวัดนนทบุรี และผูเชี่ยวชาญทุกทานเปนอยางดี ขอกราบของพระคุณทุก

ทานไว ณ ที่นี้ดวย 
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