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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตของเมือง ตลอดจนการพัฒนาท่ีอยูอาศัยเปนรากฐาน
ท่ีสําคัญตอการพัฒนามนุษยในทุกดาน  ซ่ึงมีความสัมพันธกับการพัฒนาทางสังคม  วัฒนธรรม  
เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอมอยางเดนชัด แตในปจจุบันชุมชนเมืองหลายแหงยังมีการพัฒนาและ
เติบโตโดยขาดการวางแผนเพื่อการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองอยางชาญฉลาดและการพัฒนา
ทางดานท่ีอยูอาศัยอยางครอบคลุม รวมถึงการขาดแคลนพ้ืนท่ีอยูอาศัยในกลุมผูดอยโอกาส  ปญหา
ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานท่ีไมเพียงพอ ความไมม่ันคงในการอยู
อาศัย  ไปจนถึงการเติบโตของท่ีอยูอาศัยบนพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากธรรมชาติอันเนื่องมาจากการพัฒนาท่ี
อยูอาศัยท่ีไมสอดคลองกับภูมิประเทศและระบบนิเวศของเมือง  
 จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจึงมีการขยายตัว
ของท่ีอยูอาศัยจากกรุงเทพมหานครเขาสูพื้นท่ีอยางรวดเร็ว  ปจจัยท่ีสงเสริมการขยายตัวของท่ีอยู
อาศัยท่ีสําคัญไดแก  การคมนาคมทางบกมีถนนกาญจนาภิเษก  รัตนาธิเบศร  ชัยพฤกษ  การกอสราง
ระบบขนสงมวลชนดวนเชน รถไฟฟา สายสีมวง  การคมนาคมทางน้ํามีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน
กลางพื้นท่ี  นโยบายของรัฐท่ีสงเสริมใหจังหวัดนนทบุรีเปนท่ีพักอาศัย  จากปจจัยตางๆจึงทําให
เหมาะสมสําหรับเปนพื้นท่ีรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและการพัฒนาท่ีอยูอาศัยบริเวณพื้นท่ี
ฝงตะวันตกของจังหวัด  ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีจึงไดกําหนดวัตถุประสงคใหใชประโยชนท่ีดิน
เพื่อการประกอบการเกษตร  การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว  บานแฝด  ในพื้นท่ีเขตชานเมือง  ใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดีในการตั้งถ่ินฐาน  ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ีสําคัญในบริเวณนี้ก็
คือการบุกรุกพื้นท่ีเกษตรกรรมมีโครงการหมูบานจัดสรรเกิดข้ึนอยางมากมาย แสดงใหเห็นวา 
ขอกําหนดดังกลาวมีจุดออน ท่ีไมสามารถคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น 
จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการศึกษาหามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีควร
ประกอบดวยมาตรการอะไรบางท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีควร
นํามาใชประโยชนในการนําแผนและผังเมืองรวมไปปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล
ของการบริหารจัดการเมืองใหเจริญเติบโตอยางชาญฉลาดควบคูไปกับการสงวนรักษาส่ิงแวดลอม
และภูมิทัศนชุมชน ในการพัฒนาชุมชนชานเมืองนนทบุรีทางดานกายภาพใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน
ตลอดไป  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 ความมุงหมาย 
 เพื่อศึกษาโครงสรางการเจริญเติบโตของเมือง แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง 
แนวคิดและมาตรการคุมครองพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม ท่ีควรนํามาใชในการนําแผนและ
ขอกําหนดตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีไปปฏิบัติ ใหเปนการพัฒนาอยางชาญฉลาดควบคูไปกับ
การสงวนรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 วัตถุประสงค 
                 1. เพื่อศึกษาทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโครงสรางการเจริญเติบโตของเมือง 
แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง  และมาตรการคุมครองพื้นท่ีประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  
                 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท่ีใชอยูในปจจุบันในบริบททองถ่ินชุมชนชานเมืองนนทบุรี 
                 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ที่เปนการพัฒนา
อยางชาญฉลาดควบคูไปกับการสงวนรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
  
ปญหาสําหรับการวิจัย 
 มาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมท่ีชาญฉลาดและยั่งยืนท่ีควรนํามาใชในการนําผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีไปปฏิบัติ 
ควรเปนอยางไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 การพัฒนาท่ีอยูอาศัยในบริเวณพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมอยางชาญฉลาดและสงวนรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนควรประกอบดวยมาตรการ
ควบคุม สนับสนุน และสงเสริม ท้ังทางบวกและทางลบท่ียอมรับโดยทุกภาคสวน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
                1. ขอบเขตทางดานพื้นท่ีวิจัย  
                    1.1 เขตผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัดนนทบุรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

                    1.2 เขตการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
   2. ขอบเขตดานเนื้อหา   
                    2.1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางการเจริญเติบโตของ
เมือง แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง และมาตรการคุมครองพื้นท่ีประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  มาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 
                     2.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สถานการณท่ีอยู
อาศัยตามแผนพัฒนา โครงการพัฒนาท่ีดินและบานจัดสรรของภาคเอกชน นโยบายของภาครัฐ ผัง
เมืองรวมจังหวัดนนทบุรี  
                     2.3 การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรมจากประสบการณการวางผังเมืองภายในประเทศ  
                     2.4 การวิเคราะหมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมท่ีใชในบริบทของชุมชนชานเมืองจังหวัดนนทบุรี 

                2.5 การจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ท่ี
เปนการพัฒนาอยางชาญฉลาดและย่ังยืน  

 
กระบวนการวิจัย  
 ประกอบดวยการทํางาน 6 ข้ันตอน คือ 
                ข้ันตอนท่ี 1 การรางเคาโครงการวิจัย และเสนอขออนุมัติโครงการ 
                ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษา  ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางการ
เจริญเติบโตของเมือง แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง และมาตรการคุมครองพ้ืนท่ีประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม  
                ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบการวิจัย  โดยกําหนดกรอบแนวคิดดานทฤษฏี กระบวนการวิจัย 
วิธีการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีจะใช  ชวงระยะเวลาดําเนินการ ประชากรกลุมตัวอยางและรายละเอียดอ่ืนๆ 
                ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการวิจัยตามท่ีกําหนดในข้ันตอนท่ี 3 
                ข้ันตอนท่ี 5 การสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะห  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
                ข้ันตอนท่ี 6 การสรุปผลการวิจัย และจัดทํารายงาน 
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วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยท่ีนํามาใชมี 2 สวน คือ วิธีการที่ใชในข้ันตอนการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูล และข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
     1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 
               1.1 การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางการ
เจริญเติบโตของเมือง แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง และมาตรการคุมครองพ้ืนท่ีประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการ เว็บไซด 
                1.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ใชวิธีการลงสํารวจ
ดวยตาเปลา การสังเกตการณ และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับสภาพดานตางๆของชุมชน 

              1.3 การสํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยาง ในเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีตอ
มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยใชวิธีสํารวจดวย
แบบสอบถาม 

 2. การวิเคราะหขอมูล 
         2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นกลุมประชากรตัวอยาง 3 กลุม 

ประกอบดวย กลุมวิชาชีพ กลุมผูบริหาร กลุมเกษตรกร โดยใชคาทางสถิติเพื่อการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลนั้นจะใชคอมพิวเตอรในการคํานวณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลและจัดเก็บขอมูล 

         2.2 การวิเคราะหทางสถิติ ประมวลผลโดยเช่ือมโยงการวิเคราะหดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป สําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการหาคะแนนคาเฉล่ีย (mean) คามัธยฐาน 
(median)และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) เพื่อวิเคราะหถึงความคิดเห็นของ
ประชากรกลุมตัวอยางเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1. เนื่องจากในการศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีท่ีใชบังคับหมดอายุลงและอยูระหวาง
ดําเนินการจัดทํา การวิจัยคร้ังนี้จึงจะใชขอกําหนดตามผังเมืองรวมฉบับท่ี 3 หรือผังเมืองรวม
ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ฉบับรางลาสุด เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2555 มาใชในการวิจัย  
 2. มาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินในการวิจัยนี้          
ครอบคลุมท้ังประเภทชนบทและเกษตรกรรม และประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  
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นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 1. ผังเมืองรวม หมายถึง ผังเมืองท่ีวางและจัดทําโดยเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม มาตรา 17 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
      2. เกษตรกรรม หมายถึง การทํานา ทําสวน ทําไร ทํานาเกลือ เล้ียงสัตว เล้ียงสัตวน้ํา และ
กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกกระทรวง  
 3. เกษตรกร หมายถึง ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และรวมถึงบุคคลผูยากจน
หรือผูจบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผูเปนบุตรของเกษตรกร บรรดาผูซ่ึงไมมีท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมเปนของตนเองและประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไข กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
     4. พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม หมายถึง พื้นท่ีท่ีถูกกําหนดเพื่อใหเปนพื้นท่ีสําหรับอยู
อาศัยและเปนพื้นท่ีเพาะปลูก สําหรับชุมชนชนบท และเปนพื้นท่ีท่ีชวยปองกันการขยายตัวของ
พื้นที่ชุมชนไปในบริเวณท่ีมีขอจํากัด เชน พื้นท่ีลุม น้ําทวมถึง (สํานักพัฒนามาตรฐาน, 2552: 25) 
     5. พื้นท่ีอนรัุกษชนบทและเกษตรกรรม หมายถึง พื้นท่ีท่ีถูกกําหนดเพื่อรักษาสภาพ 
แวดลอมและสงวนอาชีพความเปนอยูในบริเวณนั้นๆ ใหคงอยูและพฒันาเพื่อใหการอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรมน้ันมีสภาพท่ีดีม่ันคงตอไป (สํานักพัฒนามาตรฐาน, 2552: 27) 
   6. พื้นท่ีโลงเพื่อนันทนาการและอนุรักษส่ิงแวดลอม หมายถึง พื้นท่ีเปดโลงเพื่อ
ประโยชนในการนําธรรมชาติเขามาในพื้นท่ีเมือง เพ่ือสุขภาพอนามัยชุมชนและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สรางความร่ืนรมย ผอนคลายความเครียด เปนการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมกอใหเกิด
รายไดทางเศรษฐกิจ แตเปนการใชประโยชนท่ีดินใหเกิดผลตอบแทนทางดานสังคม (สํานักพัฒนา
มาตรฐาน, 2549: 49) 
     7. การใชประโยชนท่ีดิน หมายถึง บริเวณท่ีมีกิจกรรมทุกชนิดท่ีมีการกระทําในลักษณะ
เปนประจําไมวากิจกรรมนั้นจะประกอบอยูบนพ้ืนดินเหนือพื้นดินหรือใตพื้นดินและมาวาจะอยู
ภายในอาคารหรือนอกอาคารที่ตั้งอยูบนที่ดินแปลงนั้น(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549: 1) 

    8. มาตรการควบคุม หมายถึง ขอกําหนดควบคุมการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 

    9. มาตรการสงเสริม หมายถึง มาตรการทางตรงท่ีนํามาใชสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 

   10. มาตรการสนับสนุน หมายถึง มาตรการทางออมท่ีนํามาใชสนับสนุนการใชประโยชน
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
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     11. ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน หมายถึง ขอกําหนดท่ีแสดงวาจะใหใช หามใช 
หรือผอนผันใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการประเภทใดบาง ( สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนนทบุรี, 2548: 13) 
       
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. ทฤษฏี  แนวคิด  และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับโครงสรางการเจริญเติบโตของเมือง 
แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง  และมาตรการคุมครองพื้นท่ีประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  
                2. ผลการวิเคราะหมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม ท่ีใชอยูในปจจุบันในบริบททองถ่ินชุมชนชานเมืองนนทบุรี 
                3. ขอเสนอแนะแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ท่ีเปนการพัฒนา
อยางชาญฉลาดควบคูไปกับการสงวนรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
การนําเสนอผลการวิจัย 
 1. การนําเสนอผลการวิจัยเปนรายงานฉบับสมบูรณ สรุปผลการศึกษาตามรูปแบบของ
บัณฑิตวิทยาลัยอันประกอบดวยขอมูลรายละเอียด พรอมดวยรูปภาพ ภาพประกอบ แผนท่ี
ประกอบการบรรยาย มีเนื้อหารวมท้ังหมด 7 บท คือ บทท่ี 1 บทนํา บทที่ 2 การศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด เอกสารและงานวิจัย บทท่ี 3 การออกแบบการวิจัย บทท่ี 4 สภาพท่ัวไปของจังหวัดนนทบุรี 
บทท่ี 5 การดําเนินการวิจัย บทท่ี 6 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และเสนอแนะ และบทท่ี 7 บทสรุป 

    2. การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการเพื่อนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ 

3. การนําเสนอในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล(CD)การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

บทท่ี 2 
การศึกษาทฤษฎี  แนวคดิ  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษามาตรการสงเสริมและควบคุมการพัฒนาที่อยูอาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดคนควา
หลักการ ทฤษฎี และแนวความคิดตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของเมือง โครงสรางเมือง 
การพัฒนาเมืองและการควบคุมการพัฒนาเมืองโดยมีเนื้อหา 7 สวน ไดแก ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสราง
การใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยภายในเมือง แนวคิดเกี่ยวกับพื้นท่ีประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัย หลักการ แนวคิด มาตรการอนุรักษและคุมครอง
พื้นท่ีเกษตรกรรม กฎหมายและนโยบาย ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมาตรการควบคุมการใช
ประโยชนท่ีดิน 
 
ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน 
 1. ทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรางการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยภายในเมือง 
 ในการศึกษาโครงสรางการใชประโยชนท่ีดินเพื่ออยูอาศัยภายในเมือง สวนใหญจะ
เกี่ยวของกับทฤษฎีการตั้งถ่ินฐานในเขตเมือง ซ่ึงจะมีรูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน ตามทฤษฎีท่ีถือ
เปนแนวความคิดพื้นฐานสําคัญ ดังนี้ 
 ทฤษฎีการพัฒนาตามแนวแกน(Axial Development Theory) 
 Brian Goodall ไดกลาววา การเคล่ือนท่ีจะถูกจํากัดจากเสนทางคมนาคม แกนของ
เสนทางคมนาคมเปนตัวสรางรูปแบบของเมืองในลักษณะแผออกไปเปนรูปดาว (Star – Shaped 
Pattern) ในท่ีนี้ความสะดวกในการเขาถึงซ่ึงหมายความรวมถึงการขยายตัวของเมืองจะพิจารณาใน
รูปของการประหยัดเวลาที่สัมพันธกับระบบคมนาคมขนสงท่ีเอ้ืออํานวยให แตอยางไรก็ตาม 
ลักษณะทางพื้นท่ีก็เปนขอจํากัดหนึ่งท่ีทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง (ฐนิตา เสือปา, 
2540: 8) 
 ตามแนวความคิดนี้ยาน(zone)การใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ยังคงเหมือนกับท่ี
ปรากฏใน Concentric Theory สวน Central Business District ท่ีอยูใจกลางเมืองเปนศูนยกลาง
ทางดานธุรกิจของเมือง โดยการขยายตัวของเมืองจะเกิดข้ึนตามเสนทางสายสําคัญไมวาจะเปนถนน 
หรือทางรถไฟ เม่ือเสนทางเหลานี้ทอดตัวไปในทิศทางใดก็ตาม จะมีผูคนไปอาศัยอยูกระจาย
ออกไปตามแนวของเสนทางนั้นแนวโนมของผูท่ีจะไปอาศัยอยูตามเสนทางสายสําคัญเหลานี้ยึดถือ
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เอาระยะเวลาท่ีตองเดินทางเขาสูจุดศูนยกลางธุรกิจในเมืองเปนสําคัญ โดยดูวาเสนทางใดจะเร็วท่ีสุด 
รูปแบบของการขยายตัวจะคํานึงถึงเวลาในการเดินทางมากกวาระยะทาง 

 
 
ภาพท่ี  1 ทฤษฎีการพัฒนาตามแนวแกน  
ท่ีมา: รตาพร สุกแกวมณี, (2546: 15) การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินและแบบรูปการต้ังถ่ินฐานใน            

อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา หลังจากสรางถนนลพบุรีราเมศวร 
 
 ทฤษฎีการขยายตัวแบบล่ิม(Secter Theory) 
 Homer Hoyt ไดเสนอทฤษฎีนี้ ซ่ึงเรียกอีกอยางวา การขยายตัวแบบล่ิม ในแตละสวน
(sector) จะมีลักษณะการขยายตัวและการใชประโยชนท่ีดินในลักษณะเดียวกัน โดยจะขยายตัวไป
ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยเฉพาะจากศูนยกลางธุรกิจในเมือง ส่ิงท่ีมากําหนดการขยายตัวของ
เมืองก็คือยานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงผูกําหนดคือผูมีรายไดสูง โดยท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดสูงถูกลอมรอบ
โดยกลุมผูมีรายไดปานกลาง ท้ังนี้ผูมีรายไดสูงมีแนวโนมท่ีจะมีการโยกยายไปอยูอาศัยในยานใหม
ท่ีไกลออกไปตามเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกที่สุด และเปนยานท่ีดินมีราคาสูง สภาพแวดลอมและ
ภูมิอากาศดี อยางไรก็ตามในบางพื้นท่ีท่ีผูกําหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองอาจเปนนักจัดสรร
ท่ีดิน โดยไปจัดสรรท่ีดินท่ีมีราคาสูง หรือคุณภาพดีในยานชานเมือง และผูมีรายไดสูงก็อพยพไปอยู
ในยานนั้น โดยรอบขางมักจะเปนท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดปานกลาง และรายไดต่ําตามลําดับ ซ่ึงจะ
รวมเอาโรงงานอุตสาหกรรมเขาไปดวย (ฐนิตา เสือปา, 2540: 9) 
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 ภาพท่ี 2 ทฤษฎีรูปล่ิม 
 ท่ีมา: รตาพร สุกแกวมณี (2546: 13) การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินและแบบรูปการต้ังถ่ินฐานใน  

อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา หลังจากสรางถนนลพบุรีราเมศวร 
 
 ทฤษฎีการขยายตัวแบบหลายศูนยกลาง(Multiple Nuclei Theory) 
 ทฤษฎีการขยายตัวแบบหลายศูนยกลาง(Multiple Nuclei Theory) เสนอโดย ชอนซี ดี 
แฮริส( Chauncy D. Harris )และ เอดเวิรด แอล อัลลมาน(Edward L. Ullman) ทฤษฎีนี้กลาววา การ
ใชประโยชนท่ีดินในเมืองมีบริเวณศูนยกลางแยกกันหลายแหง ศูนยกลางใหญจะอยูบริเวณเดิม 
ในขณะท่ีศูนยกลางใหมจะมีขนาดเล็กกวา ทําใหทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมการคากระจายกันอยูในแต
ละศูนยกลาง โดยต้ังอยูใกลกับเขตท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดปานกลางและรายไดสูงเนื่องจากคนกลุม
นี้มีกําลังซ้ือคอนขางสูง ขณะเดียวกันกิจการรานคายังคงคํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงเปน
สําคัญ สําหรับรูปแบบของกิจกรรมการคาจะแผขยายออกไปจากแตละศูนยกลางตามเสนทาง
คมนาคม โดยมีความหนาแนนของกิจกรรมการคามากท่ีสุดในเขตใจกลางเมือง (Central Business 
District หรือCBD)ปจจุบันยานการคาในเขต CBD กําลังลดความสําคัญลงเนื่องจากเกิดศูนยการคา
ในเขตชานเมืองซ่ึงมีความสะดวกในการเขาถึงมากกวา ทําใหประชาชนไปใชบริการมากข้ึน 
ในขณะท่ีรานคาในเขต CBD มีจํานวนลูกคานอย (รตาพร สุกแกวมณี, 2546: 14) 
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ภาพท่ี 3 ทฤษฎีหลายศูนยกลาง 
ท่ีมา: รตาพร สุกแกวมณี (2546: 14) การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินและแบบรูปการต้ังถ่ินฐานใน

อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา หลังจากสรางถนนลพบุรีราเมศวร 
  
ตามทฤษฎีนี้ เมืองท่ีมีขนาดใหญมากเพียงไร ขนาดของศูนยกลางก็จะมีขนาดใหญยิ่งข้ึน และยังมี
ศูนยกลางยอยกระจายไปตามจุดตางๆ ของเมือง ศูนยกลางยอยเหลานี้ไมจําเปนตองอยูในศูนยกลาง
เมืองเสมอไป แตอยูตามขอบของเมืองท่ีขยายออกไปเปนชุมชนท่ีการเดินทางมีความสะดวกสบาย 
ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรม รานคาสง โกดังเก็บสินคา มักจะไปรวมตัวในเสนทางคมนาคมที่เดินทาง
สะดวก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงจะสงเสียงรบกวนและมีน้ําเสีย มักจะอยูในยานท่ี
หางไกลออกไป ศูนยกลางยอยของเมืองบางแหงเปนศูนยวัฒนธรรม หรือแหลงพักผอนหยอนใจ 
หรือกลายเปนศูนยกลางธุรกิจชานเมือง ในขณะที่ศูนยกลางยอยอีกแหงเปนยานหอพัก หรือเปนท่ี
อยูอาศัยของผูท่ีสามารถเดินทางไปมาสะดวก ไมวาจะโดยบริการสาธารณะหรือรถยนตสวนตัว การ
ขยายตัวของเมืองในลักษณะน้ีจะไมมีรูปแบบซํ้ากัน เพราะเมืองสามารถขยายออกไปไดจาก
ศูนยกลางหนึ่งไปสูอีกศูนยกลางหนึ่ง ไมวาจะไปเกิดข้ึนท่ีใดผูคนก็จะไปอยูเปนกระจุก แตละเมือง
จะมีรูปแบบของตนอง แตจะไมมีรูปแบบเฉพาะ เนื่องจากปจจัย 4 ประการดังกลาวขางตน 
 จาการศึกษาแนวความคิดโครงสรางการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยภายในเมือง
ตามแนวความคิดท้ัง 4 ขางตน จะพบวามีการแบงเขตท่ีอยูอาศัยออกเปนเขตท่ีอยูอาศัยรายไดต่ํา ซ่ึง
ท่ีอยูอาศัยของคนกลุมนี้จะสัมพันธกับแหลงงาน คือ อยูใกลกับยานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
ซึ่งเปนแหลงงานของเมืองรวมท้ังอยูใกลเสนทางคมนาคมขนสงดวย สวนเขตที่อยูอาศัยของผูมี
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รายไดปานกลางและสูงจะอยูถัดออกไป โดยผูมีรายไดสูงมีแนวโนมท่ีจะยายไปอาศัยในยานใหมท่ี
ไกลออกไปตามเสนทางคมนาคมท่ีสามารถเดินทางไดสะดวก เปนบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอมและ
ภูมิอากาศดี และมีทิวทัศนสวยงาม ซ่ึงจะมีผลใหเมืองขยายตัวตามไปดวย  
 ทฤษฎีวงแหวนซอน (Concentric Zone) 
 เออรเนสต ดับเบ้ิลยู เบอรเจสส (Ernest W. Burgess) เสนอทฤษฎีนี้จากการสังเกตความ
เจริญและการขยายตัวของเมืองชิคาโกในชวง ค.ศ.1920-1930 (พ.ศ.2463-2473) พบวากิจกรรม
การคาจะมีทําเลที่ตั้งอยูในเขตใจกลางเมือง เพื่อใหบริการแกพื้นท่ีรอบๆ โดยกิจกรรมการคาจะ
ตั้งอยูรวมกันเปนกลุมใหญท่ีสุดเพียงกลุมเดียวในเมืองเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะเมืองขนาดเล็ก ซ่ึง
พบประกอบไปดวย รานคา หางสรรพสินคา สํานักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต เปนตน 
สําหรับเมืองท่ีมีขนาดใหญจะปรากฏกิจกรรมการคาเปนยานๆ ซ่ึงมีความชัดเจนมากถัดออกไปจาก
ยานนี้จะเปนยานการคาสงและอุตสาหกรรมเบาโดยลอมรอบดวยยานท่ีพักอาศัยของผูมีรายไดนอย 
เหตุท่ีกิจกรรมการคาต้ังอยูใจกลางเมือง เนื่องจากบริเวณใจกลางเมืองมีความเปนศูนยกลางมากกวา
บริเวณอ่ืน นอกจากนี้ยังเปนจุดรวมของการคมนาคมทําใหสะดวกในการเขาถึง ดังนั้นรูปแบบการ
ใชท่ีดินจึงมีลักษณะเกาะกลุมรวมกัน โดยขยายตัวออกไปจากจุดศูนยกลางเดียวในรูปรัศมีวงกลม 
(รตาพร สุกแกวมณี, 2546: 11) 
 

 
 

 ภาพท่ี 4 แสดงทฤษฎีวงแหวนซอน 
 ท่ีมา: รตาพร สุกแกวมณี (2546: 12) การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินและแบบรูปการต้ังถ่ินฐานใน

อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา หลังจากสรางถนนลพบุรีราเมศวร 
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2.  แนวความคิดเก่ียวกับการขยายตัวของเมือง 
วิวัฒนาการของเมือง Pattrick Geddes ไดกลาววาเมืองจะมีวิวัฒนาการเกิดข้ึนตามลําดับ

ข้ันตอนดังนี้ (ฐนิตา เสือปา, 2540: 11) 
1. ข้ันเร่ิมตนรวมตัวกันเปนศูนย (inflow) เปนข้ันตอนท่ีเกิดการรวมตัวกันหนาแนนข้ึน

เร่ือยๆจนมีลักษณะเปนชุมชนเมือง 
2. ข้ันสรางความหนาแนนเปนเมือง (built up) เปนข้ันตอนที่มีการกอสรางอาคารอยู

หนาแนนในศูนยกลางและเมืองเร่ิมมีการขยายตัวออกไป 
3. ข้ันขยายตัวออกจากศูนยกลางเมือง (back flow) เปนข้ันท่ีเมืองขยายออกสูภายนอก

และศูนยกลางเมืองเร่ิมเส่ือมโทรม 
4. ข้ันเมืองเจริญเติบโตแบบกระจัดกระจาย (sprawling mass) และศูนยกลางเมืองเส่ือม

โทรมลง 
ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของเมือง 
การขยายตัวของเมืองนั้น รูปรางลักษณะและทิศทางการขยายตัวของเมืองจะคอยๆ 

เปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของพาหนะท่ีใชในการคมนาคมขนสง โดยแตเดิมศูนยกลาง
เมืองดั้งเดิมจะเปนยานธุรกิจกลาง และกอนท่ีจะมียานยนตใชในการคมนาคม เมืองจะมีรูปรางเปน
วงกลม ตอมาเม่ือมีการนํายานยนตเขามาใชในการขนสงมวลชน ทําใหเกิดการขยายเมืองแผออก
จากยานธุรกิจกลางเดิมออกไปตามเสนทางคมนาคม ตอจากนั้นบริเวณท่ีเปนสถานีรถไฟฟาหรือ
สถานีรถยนตตามชานเมือง จะเริ่มเติบโตกลายเปนชุมชนยอยๆ ตามแนวเสนทางหลักท่ีมุงเขาสู 
ศูนยกลางเมือง เม่ือเมืองขยายตัวออกมากข้ึนชุมชนเล็กๆ ชานเมืองท่ีอยูใกลเมืองมากที่สุด ก็จะถูก
กลืนกลายเปนสวนหนึ่งของเมืองไปและทายท่ีสุดพื้นท่ีวางท่ีอยูตอนในระหวางถนนก็จะคอยๆ
เจริญข้ึน 
     ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของเมือง 

การขยายตัวของเมือง จะขยายตัวไปตามเสนทางคมนาคมในแนวราบจากศูนยกลางของ
เมืองไปสูชนบท ซ่ึงเปนการเกิดในลักษณะท่ีเปนแนวเสนตรง(ribbon development)การขยายตัวจะ
แผตอออกไปเรื่อยๆตราบเทาท่ียังไมมีแรงหรือปจจัยใดๆมาตอตานการขยายตัวนั้นๆ เม่ือการ
คมนาคมและการเขาสูพื้นท่ีไมสะดวก การใหบริการการเดินทางไมดีพอ ไมมีความปลอดภัยแรง
ตานทานการขยายตัวธรรมชาติก็จะเกิดข้ึนท่ีละนอยๆ จนในท่ีสุดการขยายตัวในแนวราบของเมือง
เร่ิมมีปญหาจนไมคุมคากับการขยายตัวตอไป ก็จะเกิดทางเลือกข้ึน 3 ทาง คือ 

1. การแยกตัวเปนอิสระไมติดตอกับในเมือง เปนเมืองใหม (New Town) 
2. การหยุดการขยายตัว 
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3. การเร่ิมหันกลับเขามาในเมืองและเติบโตในเมือง 
 3.  แนวความคิดเก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยในเขตชานเมือง 
 Niedercorn ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินเพื่ออยูอาศัยในเขตชานเมือง ซ่ึง
พบวาในขณะท่ีกิจการตางๆ เร่ิมหนีหางจากตัวเมืองไปสูเขตชานเมืองนั้น เปนการสรางงานจํานวน
มากใหกับเขตชานเมือง และท่ีอยูอาศัยก็ขยายออกสูเขตชานเมืองมากยิ่งข้ึน บริเวณท่ีอยูอาศัยเปน
การใชประโยชนท่ีดินท่ีคลุมพื้นท่ีของตัวเมืองมากท่ีสุด ซ่ึงมีพื้นท่ีราวรอยละ 29.6 และพื้นท่ีของ
เมืองท่ีขยายออกไปน้ัน จะพบวารอยละ 39 เปนพื้นท่ีเพ่ือการอยูอาศัย ท่ีอยูอาศัยสวนใหญของเขต
ชานเมืองยังเปนท่ีอยูอาศัยของผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดี และจะกระจายตัวเปนกลุมของหมูบานเรียง
รายรอบตัวเมือง ประชากรสวนใหญท่ีอยูอาศัยในเขตชานเมืองยังมีท่ีทํางานอยูในศูนยกลางธุรกิจ
การคาของเมืองและอาศัยการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว (ฐนิตา เสือปา, 2540: 30) 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ป คศ.1915 (พ.ศ.2458) มีรถยนตสวนตัว 2.5 ลานคัน แตในป 
คศ.1920 (พ.ศ.2463) มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 9 ลานคัน และในอีก 10 ปตอมา จํานวนรถยนตได
เพิ่มข้ึนเกือบ 3 เทา คือ 26.5 ลานคัน ท้ังนี้เปนผลใหประชาชนสวนมากสามารถท่ีจะเดินทางไดใน
ระยะทางที่ไกลเพ่ือท่ีจะไปทํางาน การเพ่ิมข้ึนของรถยนตสวนตัวนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงการเปด
พื้นที่ใหมบริเวณชานเมืองเพื่อเปนท่ีอยูอาศัย (ฐนิตา เสือปา, 2540: 30) 
  Henry George มีทฤษฎีท่ีกลาวไววา “Transportation opened new lands to urban use” 
การสรางถนนสายหลักทําใหเกิดการขยายตัวของท่ีอยูอาศัยบริเวณชานเมืองอยางรวดเร็ว ซ่ึงถนน
สายหลักท่ีตัดสูชานเมืองนี้เปนส่ือนําในการขยายตัวของชุมชน โดยท่ีอยูอาศัยภายในตัวเมืองบาง
แหงเส่ือมความเหมาะสมไป การยายออกไปเพื่อหาแหลงใหมก็จะมุงออกสูชานเมืองซ่ึงมีพื้นท่ีท่ี
กวางขวางสําหรับสรางท่ีอยูอาศัย มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีกวาในตัวเมืองอยางเดนชัด 
สภาพอากาศปลอดโปรง มีความเงียบสงบที่ไมคอยมีเสียงยวดยานท่ีสัญจรไปมามากนักและถนนท่ี
เปนถนนสายหลักมักกระจายออกสูชานเมือง แลวจึงมีถนนสายยอยตัดกระจายออกสูเขตท่ีอยูอาศัย
ชานเมือง เสนทางเหลานี้เปนตัวอํานวยความสะดวกตอการเขาออกไดเปนอยางดี (ฐนิตา เสือปา, 
2540: 30) 
 นอกจากนี้ ปจจัยท่ีกําหนดการใชประโยชนท่ีดินเพื่ออยูอาศัยในเขตชานเมือง ยังไดแก
เร่ืองราคาท่ีดิน ซ่ึงในแตละเมืองจะมีระดับราคาท่ีดินท่ีแตกตางกันตามตําแหนงท่ีตั้ง การที่ราคา
ท่ีดินแตกตางกันตามตําแหนงท่ีตั้งน้ีจะมาจากตัวกําหนดตางๆคือ 

1. การประเมินประโยชนท่ีไดจากการใชประโยชนท่ีดินมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะข้ึนอยู
กับตําแหนงท่ีจะใหผลกําไรตอบแทนไดสูงคุมคากับการลงทุนสําหรับท่ีดินในบริเวณนั้น ราคาท่ีดิน
ในบริเวณใจกลางเมืองหรือบริเวณใกลเคียงจะสูงมาก และราคาท่ีดินท่ีสูงมากเชนนั้นจะไมเหมาะ
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กับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อเปนท่ีอยูอาศัย เพราะธรรมชาติของการใชประโยชนท่ีดินเปนท่ีอยู
อาศัยนั้น  โดยเฉพาะท่ีอยูอาศัยประเภทครอบครัวเดี่ยว  จะไดคาตอบแทนกลับคืนมาเปน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีต่ํามาก ไมเหมือนกับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการคาหรือการ
อุตสาหกรรม ดังนั้นการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยจะกระจายตัวหนีหางออกจากเขตที่ดิน
ราคาแพงในเขตใจกลางเมือง ไปสูราคาท่ีดินท่ีไมสูงมากในเขตชานเมือง 

2. การกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดินจากการวางผังเมือง และควบคุมใหเปนไปตาม
ผังเมืองอยางเขมงวดแลว จะสามารถกําหนดตําแหนงและความเขมของการใชประโยชนท่ีดินแตละ
ชนิดของเมืองไดอยางเดนชัด 

อยางไรก็ตามการท่ีประชากรจะเขาไปอยูอาศัยในเขตชานเมืองนี้ จําเปนตองมีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีดีพอกับการใชจายในดานตางๆ เชน การซ้ือท่ีดิน การลงทุนสรางอาคารท่ีอยูอาศัย
ตลอดจนการตกแตงตัวอาคารใหเหมาะสมตามท่ีตองการ คาเดินทางท่ีสูงกวาภายในเขตตัวเมือง
คาใชจายเบ้ืองตนเหลานี้สูงพอสมควรจนสามารถเปนตัวกําหนดตอการแยกประชากรท่ีจะเขามาอยู
ในเขตชานเมืองไดอยางเดนชัด ซ่ึงจะไดแกกลุมประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูใน
ระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน สวนใหญจะเปนกลุมประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู
ในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง มีรายไดสูง มีงานทําท่ีแนนอนม่ันคง มีความเปนอยูท่ีสอดคลอง
กัน 

การใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรี ปจจุบันไดมีการขยายตัวเขาไปหลายพ้ืนท่ีตามเสนทางคมนาคมสายสําคัญ สวนใหญจะ
เปนหมูบานจัดสรร ซ่ึงจะเปนประชากรกลุมท่ีมีรายไดปานกลางและรายไดสูง ข้ึนกับขนาดท่ีดินท่ี
ถือครอง ถาเปนบานทาวนเฮาสท่ีมีท่ีดินขนาดเล็กราคาไมสูงมากจะเปนท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายได
ปานกลาง สวนบานเดี่ยวขนาดใหญชานเมืองท่ีมีขนาดท่ีดินมาก ราคาแพง จะเปนท่ีพักอาศัยสําหรับ
ผูมีรายไดสูง   
 4.  แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 
 แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินจะตองเขาใจ
กระบวนการวางแผน ซ่ึงในปจจุบันไดมีแนวความคิดของการวางแผนท่ีเปนระบบและมีความ
ตอเนื่องมากข้ึน รวมท้ังมีการติดตามผลวาผลในทางปฏิบัติเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม โดยท่ี
แนวความคิดของการวางแผนสมัยใหมจะใหความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค (objective) 
ของแผนและวางแนวทางเลือกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและท่ีกําหนดเปาหมาย โดย
นําเสนอเปนรายงานท่ีมีรายละเอียดของแผนแทนการวางแผนอยางละเอียดลงในแผนท่ี 
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 แนวความคิดในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินแผนใหมนี้ เรียกวา “Cybernetic” 
หรือ “Systems Planning” ซ่ึง Norbert Weiner เปนผูนิยามข้ึน ในการวางแผนอยางเปนระบบนี้จะ
เปนการนําเอาปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ชีววิทยา ฯลฯ เขามาผนวกเขาดวยกันอยางเปนระบบ
เพื่อใหไดแผนผังท่ีสมบูรณท่ีสุด จากนั้นก็จะมีการใชเคร่ืองมือการวัดคาทดสอบในกระบวนการ
อยางเหมาะสมเพ่ือนําไปสูวัตถุประสงคท่ีวางไวแลวตอไป จุดสําคัญในการวางแผนการใช
ประโยชนท่ีดินแบบใหมนี้ จึงอยูท่ีความสามารถในการวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีวางแผน
อยางเปนระบบ แมวาจะไมมีความจําเปนท่ีจะตองเขาใจในรายละเอียดของปจจัยท้ังหมดก็ตาม ทั้งนี้
เพ่ือจะไดควบคุมปจจัยตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในกรณีท่ีมีการละเลยโดยการหยิบยกมาเปน
บางสวนอาจทําใหเกิดผลกระทบจากปจจัยที่ไมไดวิเคราะหถึง (ฐนิตา เสือปา, 2540: 32) 
 Brian Mcloughlin ไดเสนอระเบียบวิธีการวางแผนในลักษณะเสนตรงในรูปแบบงายๆ 
โดยเร่ิมจาก การตัดสินใจเลือกแผนเพื่อสรางระบบข้ึนมา หลังจากนั้นนักวางแผนจะตั้งความมุง
หมายอยางกวางๆ และกําหนดวัตถุประสงคอยางละเอียดตามความมุงหมายน้ัน หลังจากนั้นจะหา
แนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามระบบท่ีวางไว และคํานวณหาทางเลือกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคและทรัพยากรที่มีอยู ในท่ีสุดนักวางแผนจะดําเนินการใหเปนไปตามทิศทางท่ีวางไว
(ฐนิตา เสือปา, 2540: 32) 
 ในการวางแผนข้ันตอนหน่ึงคือการกําหนดความมุงหมาย วัตถุประสงค หรือเปาหมาย 
ซ่ึงนักวางแผนตองทําความเขาใจกับ 3 ส่ิงนี้ 
 ความมุงหมาย (goal) เปนส่ิงท่ีมีลักษณะนามธรรม ความหมายของความมุงหมาย
ครอบคลุมเร่ืองราวท่ีกวางขวางทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ในการกําหนดความมุงหมายนั้นนัก
วางแผนจะเร่ิมจากการศึกษาหนาท่ีอยางกวางๆ ของระบบยอยท่ีเขาสนใจ เนื่องจากส่ิงนี้จะเปนการ
เสนอปญหาซ่ึงจะตองแกไข ตัวอยางปญหาท่ีสนใจ เชน การกระจายรายไดของประชากร อนามัย
ส่ิงแวดลอมชุมชน เปนตน 
 วัตถุประสงค (objectives) มีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวาความมุงหมาย คือ จะตองมี
ความชัดเจนในตัวเอง การกําหนดวัตถุประสงคตองมีคําจํากัดความ นิยามที่ใชในโครงการ แตไม
จําเปนตองลึกลงไปในรายละเอียดของคํานิยามนั้น ดังนั้นถาเร่ืองการจราจรเปนความมุงหมาย 
วัตถุประสงคของโครงการจะกลาวถึงการประหยัดเวลาในการเดินทางไปทํางาน การปรับปรุง
ระบบขนสงมวลชน การปรับปรุงผิวจราจรเพื่อรับการเพิ่มรถยนตสวนบุคคล เปนตน 

เปาหมาย  ( targets)  เปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการสืบเนื่องมาจาก
วัตถุประสงคท่ีวางไว เชน การสรางรถไฟฟาใตดินใน 10 ปขางหนาเพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง 
หรือสรางทางรถยนตในอีก 5 ปขางหนาเพื่อแกไขปญหารถติด 
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ดังนั้นจะเห็นวาท้ัง ความมุงหมาย วัตถุประสงค หรือเปาหมาย จะมีความสัมพันธ
ตอเน่ืองกันเปนลําดับ 

นอกจากนี้การวางแผนจะประกอบดวยส่ิงสําคัญสองสวน คือ ประการแรกการเลือก
รูปแบบของระบบเพ่ือใหเห็นประเด็นที่สําคัญท่ีจะศึกษา โดยจะตองใหมีผลท่ีปฏิบัติไดและตอเนื่อง
ไปในอนาคต และอีกประการหนึ่ง คือ การประเมินศักยภาพของพื้นท่ี เพื่อใหไดทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. รูปแบบของแผน 
ในการวางแผนตองมีประเด็นหลักประเด็นหนึ่งท่ีจะเปนแกนในการรวบยอดเอา

ความสําคัญเขาไวดวยกัน ประเด็นท่ีสําคัญในการวางแผนน้ัน ผูวางแผนจะตองรูอยูในใจต้ังแตการ
วางรูปแบบของแผนงาน สวนแผนงานยอยนั้นตองมีการมองคาดการณอยางเปนระบบ โดยปจจัย
ตางๆ มีความสัมพันธอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนั้นหากรูปแบบของแผนเนนเร่ืองการวาง
ระบบจราจร ประเด็นสําคัญจะเกี่ยวกับการจัดชองทางการเดินรถและปจจัยตางๆ ท่ีทําใหการจราจร
คลองตัว 

2. การประเมินศักยภาพของพื้นท่ี (evaluation) 
เทคนิคท่ีใชในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินใหมสามารถแบงอยางกวางๆ ได 2 วิธี 
วิธีแรก การใชแผนท่ี (graphic methods) เปนการนําเสนอปจจัยท่ีนํามาพิจารณาโดยการ

ใชแผนท่ีแสดง และการตัดสินใจจะอาศัยจากแผนท่ีแสดงปจจัยตางๆ รวมกัน 
วิธีท่ีสอง การใชตัวเลข (digital methods) เปนการประเมินผลศักยภาพพื้นท่ีรวมท้ังหมด

จากการนําเอาพื้นท่ีวางแผนมาแบงเปนยานหรือตาราง  แตละยานจะมีการใหคะแนนตาม
ความสําคัญของปจจัยตางๆ ท่ีผูวางแผนเห็นวามีความเกี่ยวของกับระบบการวางแผน ผลสุดทาย
คะแนนของปจจัยตางๆ ในแตละชองจะถูกนํามารวมกันซ่ึงก็จะไดศักยภาพ (potential) ของพ้ืนท่ี
นั้น  

 
แนวคิดเก่ียวกับพื้นท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

1. ความหมายของพ้ืนท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 พื้นท่ีสีเขียว (green areas) มีผูใหความหมายไวหลายประการดังนี้ (ไพรัช สินชูวงศ, 
2552: 15) 
 1.1 พื้นท่ีปา ไดแก ปาชุมชน อุทยาน วนอุทยาน ปาสงวน เขตรักษาพันธุสัตวปา สวน
พฤกษศาสตรและสวนรุกขชาติ เปนตน 
 1.2 พื้นที่แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา แมน้ํา ลําคลอง เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

 

 1.3 พื้นที่ชุมน้ํา พื้นท่ีราบน้ําทวมถึง 
 1.4 พื้นที่เกษตรกรรม 
 1.5 พื้นที่โลงรอบเมือง หรือในเขตกึ่งเมือง กึ่งชนบท 
 1.6 พื้นท่ีโลงเพื่อนันทนาการ และการพักผอนหยอนใจท้ังท่ีดําเนินการโดยรัฐและ
เอกชน 
 1.7 แถบท่ีโลง หมายถึง พื้นท่ีเวนวางสําหรับการสัญจร ไดแก ถนนหนทาง ทางเดิน 
 1.8 พื้นที่ร้ิวเขียว เชน ตนไมริมถนน ตนไมริมแมน้ํา ระยะขนานลําคลอง 
 1.9 พื้นที่แหลงส่ิงแวดลอมและศิลปกรรม แหลงโบราณคดี โบราณสถาน 
 1.10 พื้นที่โลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถ่ิน ชุมชนโบราณ ส่ิงแวดลอม 
 1.11 พื้นท่ีโลงวางของเมืองพื้นท่ีเวนวาง หรือพื้นท่ีโลง สวนสาธารณะ สวนหยอม        
สนามกีฬา สนามเด็กเลน 
 1.12 พื้นที่ควบคุมการพัฒนาหรือรักษาสภาพธรรมชาติ 
 1.13 พื้นที่สาธารณะประโยชน 
 พื้นท่ีสีเขียวมีความหมายกวางขวางมากต้ังแตพื้นท่ีปา พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีโลงวาง 
พื้นท่ีแหลงน้ํา มาจนถึงพื้นท่ีสีเขียวรอบเมืองและในเมือง สวนสาธารณะตลอดจนสนามเด็กเลน 
ฯลฯ พื้นท่ีสีเขียวมีหนาท่ีและประโยชนตางๆ กัน บางคร้ังสามารถใชประโยชนไดหลายอยาง หรือ
ใชประโยชนรวมกันในพื้นท่ีเดียวกัน การทําความเขาใจในความหมายของพ้ืนท่ีสีเขียวจะทําให
สามารถเขาใจหนาท่ีของพ้ืนท่ีสีเขียวในมิติตางๆ โดยเพื่อเปนประโยชนในการอนุรักษพื้นท่ี
เกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีได 

2.  ประเภทพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม 
 พื้นที่สีเขียวอาจแบงไดหลายประเภทดังนี้ (ไพรัช สินชูวงศ, 2552: 16) 
 2.1 พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ไดแก พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีเล้ียงสัตว สวนผลไมยืนตน 
สวนปาเศรษฐกิจ 
 2.2 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการ ไดแก สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ลานเมือง สวน
พฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ และสวนสัตว พื้นท่ีชายนํ้าริมตล่ิง ท่ีวางชายฝงทะเล หรือชายหาด ท่ี
โลงวางเพ่ือการนันทนาการ พื้นท่ีพิเศษ เชน สนามกอลฟ เขตโบราณสถานท่ีเปดใหทองเท่ียวได 
พื้นที่สีเขียวในบริเวณท่ีอยูอาศัยของเอกชน 
 2.3 พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมรวมท้ังระบบนิเวศวิทยา 
ไดแก อุทยานแหงชาติ พื้นท่ีรักษาพันธุสัตวปา ปาสงวน ภูเขา ปาไม แมน้ํา ลําธาร คลอง ทะเลสาบ 
พรุ และพ้ืนท่ีชุมน้ํา ปาชายหาด พื้นท่ีริมน้ํา ริมตล่ิงท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของพืชและสัตวน้ํา พื้นท่ีร้ิวเขียว 
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ในเสนทางสัญจรท้ังทางบกและทางน้ํา แนวถอยรนริมน้ํา ริมทางรถไฟ เกาะกลางถนน พื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีสงวนไวเปนพื้นท่ีลอมเมือง พื้นท่ีโลงวาง พื้นท่ีสาธารณะประโยชน 
 2.4 พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน เปนพื้นท่ีตอบสนองการใชสอยภายในชุมชน ไดแก 
อางเก็บน้ํา พื้นท่ีสาธารณูปการตางๆ เชนพื้นท่ีฝงกลบขยะ พื้นท่ีบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนพ้ืนท่ีท่ีกันไว
เพื่อควบคุมน้ําทวม พื้นท่ีสุสานทุกประเภท พื้นท่ีสีเขียวในบริเวณศาสนสถานตางๆ พื้นท่ีสีเขียวใน
แหลงโบราณสถานและประวัติศาสตร ฯลฯ 
 2.5 พื้นท่ีสีเขียวอ่ืนๆ ไดแก พื้นท่ีสีเขียวท่ีไมสามารถจําแนกไวในประเภท 1-4 ไดเชน
พื้นท่ีสีเขียวท่ีปลอยรกราง พื้นท่ีสีเขียวท่ีถูกรบกวนสภาพธรรมชาติและพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีการใช
ประโยชนผสมผสานกัน 
 พื้นท่ีสีเขียวอาจแบงไดหลายประเภทตามลักษณะประโยชนในดานตางๆ ของพ้ืนท่ีสี
เขียวนั้นๆ บางคร้ังพื้นท่ีสีเขียว ประเภทหนึ่งอาจมีประโยชนใชสอยไดหลายอยาง เชนเปนแหลง
ผลิตอาหาร ผลิตอากาศบริสุทธ์ิ พรอมกับเปนท่ีพักผอนหยอมใจ เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
การศึกษาประเภทของพื้นท่ีสีเขียวอยางกวางขวางจะสามารถนําเอาประโยชนของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี
หลากหลายนํามาสูการนําเสนอแนะแนวการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีได 

3.  แนวความคิดของพื้นท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
     3.1 พื้นท่ีเกษตรกรรม หมายถึง พื้นท่ีเกษตรกรรมที่กระจายโอบลอมบริเวณพื้นท่ี
เมืองและแสดงถึงขอบเขตการส้ินสุดเมือง พรอมกับการเร่ิมตนของชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมเมือง
จึงจัดเปนรอยตอระหวางเมืองและชนบท ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเกษตรกรรมมิไดเปนไปใน
รูปแบบเขตชนบทอยางแทจริง แตจะมีลักษณะการใชประโยชนท่ีดินแบบเมืองปะปน อยางไรก็ตาม
พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองสามารถนํามาพัฒนาใหโยงกับพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเพื่อใหเกิดธรรมชาตท่ีิ
สวยงาม มีคุณคา เปนปอดและเสริมสรางความนาอยูของเมืองไดอีกดวย 
 สําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูในเขตการวางผังเมืองรวมนั้นมีอยู 2 สวน ไดแก 
    1. พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงคทางผังเมืองเพื่อเปนพื้นท่ีฉนวน 
(buffer zone) โดยมีพื้นท่ีประมาณ 60% ของพ้ืนท่ีผังเมืองรวม มีระยะระหวางแนวเขตผังเมืองรวม 
แนวพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวชุมชนอนาคตประมาณ 1.5 - 3.0 กิโลเมตร โดยรอบ 
    2. พื้นท่ีเกษตรกรรมประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมและสงวนอาชีพความเปนอยูในบริเวณนั้นใหคงอยูและพัฒนาเพื่อใหการอนุรักษนั้น
มีสถานการณท่ีดีม่ันคงและพื้นท่ีบริเวณนั้นมีสมรรถนะดินเหมาะแกการเกษตรกรรม 
     3.2 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการ สวนสาธารณะ หมายถึงพื้นท่ีโลงท่ีมีการจัดภูมิทัศน 
( landscape)  ให เกิดความสวยงามและใช เปนท่ีพักผอนซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดในดาน
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สวนสาธารณะ สามารถแบงสวนสาธารณะเปนลําดับข้ันตางๆ ตามพ้ืนท่ีและการตอบสนองตอเมือง
ไดแก สนามเด็กเลน สวนในชุมชนยอย สวนในระดับชุมชน สวนระดับยานหรือระดับเขต สวน
ระดับเมือง สวนระดับภาค 
     3.3 พื้นท่ีสีเขียวประเภทสวนสาธารณะ เปนพื้นท่ีท่ีเอ้ือประโยชนตอการพักผอน
หยอนใจและปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนเมือง ซ่ึงการท่ีจะเอ้ือประโยชนตอชุมชนใน
ลักษณะดังกลาวได ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะจึงมีความสําคัญ ซ่ึงสวนสาธารณะ
แตละแหงจะมีองคประกอบภายในสวนแตกตางกัน ข้ึนอยูกับประเภท ขนาดพื้นท่ีและวัตถุประสงค
ของการจัดสวนสาธารณะ ซ่ึงแนวคิดในการกําหนดองคประกอบดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
สวนสาธารณะ แบงตามประเภทกิจกรรม ไดดังน้ี 
        3.3.1 การพักผอนแบบสบายๆ เปนการผอนคลาย (passive recreation) เชน การ
นั่งเลน เดินเลน ฟงเพลง เปนตน 
        3.3.2 กิจกรรมท่ีมีการออกกําลังกาย (active recreation) เชนการวิ่ง การเลนกีฬา
ชนิดตางๆการเตนแอโรบิค เปนตน 
        3.3.3 กิจกรรมทางการศึกษา การเรียนรู (education) ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีอาจ
เ พ่ิมเ ติมภายในสวน  เชน  หองสมุด  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  โดยเฉพาะสวนในชุมชนยอย
(neighbourhood park) มักมีกิจกรรมทางการศึกษาเปนองคประกอบ ท้ังนี้เพื่อใหเยาวชนสามารถใช
ประโยชนเปนท่ีออกกําลังท่ีมีสุขลักษณะ มีความรมร่ืน มีชีวิตชีวา ควบคูไปกับการศึกษาหาความรู
ในขณะท่ีชุมชนหรือทองถ่ินก็สามารถใชพื้นที่สวนเปนพื้นท่ีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมของสังคมดวย 
     3.4 พื้นท่ีวางอ่ืนๆ ประกอบดวยพื้นท่ีวางสาธารณะและพ้ืนท่ีวางเพื่ออนุรักษ
ธรรมชาติท่ีจัดเปนพื้นท่ีสีเขียวอีกประเภทหนึ่ง สําหรับพื้นท่ีวางในชุมชนน้ันจําแนกไดหลาย
ประเภท ดังนี้ 
 จําแนกตามลักษณะของท่ีวางนั้นๆ จําแนกเปน 4 จําพวก คือ 

    1. ท่ีเวนวางท่ีเปนแหลงทรัพยากร (resource land) เชน ทุงนา ท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีปา 
ฯลฯ 

    2. ท่ีวางเพ่ือประโยชนใชสอยในชุมชน (urban facility space) เชน สวนสาธารณะ 
ลานเอนกประสงค สนามเด็กเลน เปนตน 

    3. ท่ีวางซ่ึงเวนไวเนื่องจากน้ําทวม (flood control) หรือปองกันน้ําทวมหรือเพื่อ          
ระบายนํ้า เปนตน 

    4. ท่ีสงวน (reserve) เปนท่ีวางท่ีสงวนไวเพื่ออนุรักษ รักษาสภาพแวดลอมหรือเพื่อ
รักษาสภาพและคุณคาทางศิลปะ เปนตน 
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         3.4.1 การจําแนกตามลักษณะของประโยชนใชสอย 
            1. ท่ีเวนวางสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกในดานสาธารณูปโภค (urban utility 

space) 
       2. ท่ีเวนวางท่ีเปนสีเขียว (open green) หรือไมจําเปนตองเปนสีเขียวก็ไดแตเปนท่ี

เวนวางท่ีใหญพอสมควร ไดแก สวนสาธารณะ ท่ีพักผอนหยอนใจ แนวสีเขียวของเมือง(green 
belts) สนามกีฬา สนามเด็กเลน ฯลฯ 

            3. ท่ีเวนวางสําหรับการสัญจร (corridor space) เชน ถนนหนทาง และทางเดิน 
         3.4.2 จําแนกตามลักษณะโครงสราง 

            1. ท่ีวางสวนท่ีเปนสีเขียว (green) ไดแก สนามหญา สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
            2. ท่ีวางสวนท่ีมีวัสดุปูพื้น(paved) สวนท่ีเปนการกอสราง ไดแก จัตุรัส ลาน

เอนกประสงค เปนตน 
 นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังไดใหความหมายของสวนสาธารณะ (park) 
หมายถึงพื้นท่ีโลงท่ีมีการจัดการภูมิทัศนใหเกิดความสวยงามเทาท่ีจะทําได เชน จัดเปนพื้นท่ีสวน มี
ความรมร่ืน ใชสําหรับพักผอนคลายความเม่ือยลา เปนท่ีพบปะพูดคุยสนทนาอยางเงียบๆ ใชเดิน
เท่ียวเลนเปนท่ีเพิ่มความสดช่ืนสรางสรรคความคิด นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองยังไดแบง
สวนสาธารณะในเมืองออกเปน 2 ประเภท ตามแนวความคิดของชุมชนยอย (neighbourhood) และ
ชุมชน (community) ไดแก 
   1. สวนระดับทองถ่ิน ไดแก สวนชุมชนยอย (neighbourhood park) สวนระดับชุมชน 
(community park) สามารถเดินทางไปพักผอนยังสวนสาธารณะโดยการเดินเทา สําหรับใชพักผอน
ในประจําวัน 
 2. สวนสาธารณะแบบยานและแบบเมือง (district park and urban park) เพื่อใหบริการ
ประชาชนหลายกลุม เชน กลุมครอบครัว วัยรุน นักศึกษา ผูใหญวัยทํางาน และประชาชนทั่วไป 
(ไพรัช สินชูวงศ, 2552: 15-19) 
 พื้นท่ีสีเขียวแตละประเภทมีแนวคิดในการนํามาใชประโยชนตางๆ กัน แนวคิดพ้ืนท่ีสี
เขียวประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมคือ พื้นท่ีเกษตรกรรมไดแกพื้นท่ีชนบท
และเกษตรกรรม พื้นท่ีอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทสวนสาธารณะ 
การศึกษาแนวคิดพ้ืนท่ีสีเขียว จะทําใหทราบถึงคุณลักษณะ พื้นท่ีสีเขียวแตละประเภทสามารถ
นํามาใชประโยชนไดถูกตองหรือใชประโยชนรวมกันในพื้นท่ีเดียวกันเพื่อการอนุรักษใหคงอยูได   
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4.  ความสําคัญของพ้ืนท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 พื้นที่สีเขียวมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมาก เนื่องจากเปนแหลงทรัพยากรทาง
ชีวภาพ แหลงอนุรักษและสงวนรักษา และแหลงนันทนาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีสีเขียวใน
เมืองเปนปจจัยสําคัญตอความเปนอยูของประชาชนเมือง เนื่องจากสภาพความแออัดและความ
หนาแนนของประชากร รวมท้ังมลพิษตางๆ และมีนักวิชาการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดกลาวถึง
ความสําคัญของพื้นท่ีสีเขียวไดดังนี้ 
 พันธวัศ สัมพันธพานิช ไดกลาวถึงความสําคัญและคุณคาจากพ้ืนท่ีสีเขียวตอเมืองในแง
ของส่ิงแวดลอมดังนี้ (ไพรัช สินชูวงศ, 2552: 19-21) 
 1. คุณคาตอเมืองในเชิงนิเวศวิทยา พื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญจะชวยลดปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ เปนพื้นท่ีชะลอและปองกันน้ําทวมไดเปน
อยางดี 
 2. คุณคาตอเมืองในเชิงคุณภาพ การจัดอัตราสวนของพื้นท่ีสีเขียวใหเหมาะสมเปนวิธี
ทางธรรมชาติท่ีจะชวยปรับอากาศของเมืองใหบริสุทธ์ิมากข้ึน ชวยใหอากาศมีอุณหภูมิลดลง ชวย
เพิ่มความชื้นในอากาศ นอกจากนี้พื้นท่ีสีเขียวในเมืองยังมีบทบาทในการชวยกรองฝุนละอองใน
อากาศและชวยลดระดับความดังของเสียงซ่ึงเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของเมืองดวย 
 3. คุณคาตอเมืองในเชิงเศรษฐกิจ พื้นท่ีสีเขียวสามารถใหประโยชนในเชิงเกษตรกรรม 
เชนการทํานา ทําสวนดอกไม สวนผักและสวนไมผล เปนแหลงสงผลผลิตมาเล้ียงประชากรในเมือง
ท่ีอยูใกลเคียงและเปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรท่ีสมบูรณและมีคุณคายิ่ง 
เหมาะสมแกการอนุรักษใหคงอยู 
 4. คุณคาตอเมืองเชิงสังคม พื้นท่ีสีเขียวในเขตชานเมืองสามารถดัดแปลงเปนพื้นท่ี
พักผอนหยอนใจของประชาชนรวมไปดวย และโดยท่ัวไป สีเขียวและสีน้ําเงินมีอิทธิพลท่ีกอใหเกิด
การผอนคลายแกระบบของประสาทสัมผัสไดอยางมีนัยสําคัญ พื้นท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีโลง จึงเปน
แหลงบรรเทาความเครียดของประชากรเมืองได 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาพื้นท่ีสีเขียวภายในเมืองมีความสําคัญตอประชากรเมือง โดยใชเปน
พื้นท่ีพักผอนหยอนใจ คลายความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มนุษยจําเปนตองไดรับการ
พักผอนเพื่อการดํารงชีวิตใหมีความสุข เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี และสงผลดีตอสุขภาพ ซ่ึงการไดรับ
การผอนคลายดวยพื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนธรรมชาติ ก็เปนแนวทางหน่ึงในการเลือกพักผอน นอกจากนี้
พื้นท่ีสีเขียวยังมีความสําคัญในแงเปนองคประกอบของเมือง เพื่อเสริมโครงสรางของเมืองใหมี
ความสมบูรณและเปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหรูปแบบของเมืองแตกตางกัน จากท่ีกลาวมาแลว
อาจสรุปความสําคัญของพื้นท่ีสีเขียว ไดดังนี้ 
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 4.1 ดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
           1. สีเขียวมีสวนชวยปรับสภาพภูมิอากาศใหดีข้ึนและสามารถลดภาวะโลกรอนได 
พื้นท่ีสวนสาธารณะสามารถลดอุณหภูมิภายในบริเวณพ้ืนท่ีนั้นๆ และพ้ืนท่ีโดยรอบในฤดูรอนได 
5-6 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีเปนพื้นท่ีสีเขียวจะมีความช้ืนสัมพัทธสูงและอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณ
อ่ืน ดังนั้นถามีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยการปลูกตนไมใหญเพิ่มมากข้ึนจะสามารถลดภาวะโลกรอน
ได และการปลูกตนไมใหญหนึ่งตนเทียบเทากับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตัน  
  2. สีเขียวชวยสงเสริมระบบนิเวศของเมือง ซ่ึงเปนการสงเสริมการดํารงชีวิตรวมกัน
ระหวางคนเมืองกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติในเมือง 
 4.2 ดานผังเมือง 
           1. ปองกันไมใหมีการขยายตัวของชุมชนและอาคารตางๆ เพื่อรักษาพื้นท่ีโลงวาง
ไมใหลดนอยลง 
           2. สงเสริมความสัมพันธและสายใยความรักภายในครอบครัวและความสัมพันธ
ภายในชุมชนโดยการทํากิจกรรมรวมกันในบริเวณสวนสาธารณะ 
 พื้นท่ีสีเขียวมีความสําคัญท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยเปน
แหลงผลิตอาหาร ผลิตอากาศบริสุทธ์ิ การรักษาระบบนิเวศและเปนการปองกันมลภาวะ ปองกัน
การขยายตัวของเมือง สถานท่ีผอนคลายความเครียด การพักผอนหยอมใจ เปนตน ซ่ึงทําใหเมืองมี
ความสมบูรณและสมดุล การทราบความสําคัญของพ้ืนท่ีสีเขียวจะทําใหสามารถนําประโยชนท่ีมี
ของพ้ืนท่ีสีเขียวมาใชในการอนุรักษพื้นที่สีเขียวตอไป 
 5.  ผลของการกําหนดพื้นท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 การกําหนดและมาตรการในพื้นท่ีสีเขียวกอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 
         1. สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม รักษาพื้นท่ีเกษตรกรรม 
         2. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
         3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
         4. ปองกันไมใหเมืองเติมโตแบบกระจัดกระจาย (urban sprawl) 
 แมพื้นท่ีสีเขียวจะมีประโยชนดังท่ีกลาวมาแตการกําหนดพื้นท่ีสีเขียวอาจสงผลในดาน
ลบดังตอไปนี้ 
 1. เกิดการหนวงเหนี่ยวการพัฒนา ถาพื้นท่ีสีเขียวไมสามารถนํามาใชประโยชนไดเต็ม
ศักยภาพตามหนาท่ีของพื้นท่ีสีเขียวนั้นๆ และนําไปสูการกักตุนท่ีดิน ไมไดนํามาใชประโยชน เพื่อ
รอการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีตอไป 
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 2. เกิดการลาหลังของพื้นท่ี การอพยพยายถ่ินของประชากร การขาดรายได ความเงียบ
เหงาในขณะพ้ืนท่ีขางเคียงมีแรงกดดันตอการพัฒนาสูงกวาอาจเกิดความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม (ไพรัช สินชูวงศ, 2552: 21-22) 
 การศึกษาผลการกําหนดพื้นท่ีสีเขียวจะทําใหสามารถรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไวไดอัน
จะทําใหอาชีพเกษตรสามารถดํารงอยูไดทามกลางแรงกดดัน นอกจากนี้ยังทําใหสามารถรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม ท้ังทางนิเวศวิทยาสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคา และระบบนิเวศ
รวมท้ังพื้นท่ีสีเขียวยังควบคุมไมไดเมืองเติบโตแบบกระจัดกระจาย ซ่ึงผลของมาตรการตางๆเหลานี้
ลวนมาจากการอนุรักษพื้นท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

6.  มาตรการในการคุมครองพ้ืนท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 แนวนโยบายดําเนินการควบคุม อนุรักษ และคุมครองการใชประโยชนพื้นท่ีเหมาะสม
สําหรับการเกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับปรุงหรือฟนฟูท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับการเกษตรกรรม เพื่อรักษาพื้นท่ีใหคงอยูตลอดไป ไดแก (ไพรัช สินชูวงศ, 2552: 30) 

6.1 มาตรการทางกฎหมาย 
รัฐตองออกกฎหมายในลักษณะปองกันการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินไปทํา

กิจกรรมอ่ืน ซ่ึงไดแกกฎหมายคุมครองและปองกันการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ี
เกษตรกรรม โดยจะเขมงวดในพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 1 และผอนผันมากข้ึนในช้ันท่ี 2 และ 3 โดยมี
ขอกําหนดโดยสรุปดังนี้ 

        1. พื้น ท่ี เกษตรกรรมช้ันท่ี  1 ใหใชประโยชน ท่ีดินเ พ่ือการเกษตร  หามมิให
เปล่ียนแปลงไปทํากิจกรรมอื่น ซ่ึงจะทําใหสภาพการเกษตรเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง เชน หมูบาน
จัดสรร โครงการอุตสาหกรรม ยกเวนไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
         2. พื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 2 ใหใชประโยชนท่ีดินเฉพาะเพื่อการเกษตรและเพ่ือกิจการ
อ่ืนท่ีไมมีผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตรอีกไมเกิน รอยละ10 แตการดําเนิน
กิจการอ่ืนจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 3. พื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 3 ใหใชประโยชนท่ีดินในช้ันนี้เพื่อการเกษตร และเพื่อ
กิจกรรมอ่ืนไมเกินรอยละ 25 แตการดําเนินการเพื่อกิจกรรมอ่ืนจะตองไมมีผลกระทบตอการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
 4. พื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 4 (เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ) เปนพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ มี
กฎหมายคุมครอง สามารถกันออกเปนพื้นท่ีอนุรักษหรือปาเศรษฐกิจ ไมสามารถใชประโยชนได
ยกเวนไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 6.2 มาตรการดานการใชประโยชนท่ีดิน 
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           6.2.1 มาตรการชะลอการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
                   1. การเรียกเก็บภาษีในอัตราคอนขางสูงสําหรับนําพื้นท่ีเกษตรกรรมไปทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ หรือท้ิงพื้นท่ีวางเปลาเพื่อรอการขาย 
                   2. จัดตั้งหนวยงานพิเศษเพื่อรับซ้ือหรือจําหนายท่ีดินหรือจัดสรรท่ีดินให
เกษตรกรในกรณีท่ีมีความตองการซ้ือ ขายท่ีดิน 
      6.2.2 มาตรการชดเชยการถูกจํากัดสิทธ์ิของราษฎรผูเปนเจาของท่ีดิน ในกรณีมีการ
ออกกฎหมายขอบังคับมิใหมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน นอกจากทําการเกษตร 
                   1. ลดภาษีที่ดินใหแกเจาของท่ีดินท่ีไดมีการทํากิจกรรมดานการเกษตรบนท่ีดิน 
       2. ชดเชยการถูกจํ ากัดสิทธิของเจ าของท่ีดินในการใชประโยชน อ่ืน
นอกเหนือจากการเกษตรกรรม 
 6.3 มาตรการปรับปรุงแหลงน้ํา 
           6.3.1 มาตรการเพิ่มและปรับปรุงสภาพแหลงน้ํ าธรรมชาติ  ในบริเวณพื้นท่ี
เกษตรกรรม เชน น้ําบอต้ืน น้ําบอบาดาล ใหสามารถใชดานการเกษตรเพิ่มมากข้ึน ไดแก 
                    1. การสํารวจและขุดเจาะ  แหลงน้ําบอตื้นหรือบอบาดาลบริเวณท่ีพื้นท่ี
เกษตรกรรม 
                    2. การสํารวจและขุดลอกแหลงน้ําผิวดิน 
          6.3.2 มาตรการปรับปรุงระบบชลประทานท่ีมีอยูเดิม ประกอบดวย 
                  1. การพัฒนา ปรับปรุง และซอมแซม ระบบชลประทานท่ีมีอยูเดิม ในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6.4. มาตรการสงเสริมระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 
            6.4.1 มาตรการปรับปรุงพื้นท่ีเกษตรกรรม มีดังนี้ 
                    1. การอนุญาตใหมีการปฏิรูปท่ีดิน  เพื่อพัฒนาสภาพทองถ่ินใหมีความ
เหมาะสมตอการทําการเกษตรและเพ่ิมระบบสาธารณูปโภคใหแกเกษตรกรผูถือครองท่ีดิน 
 2. การปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณของดินและสงเสริมการปลูกพืชผล
ทางการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
                    3. ใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเพื่อชวยเพิ่มผลผลิต ตลอดจน
สงเสริมการอนุรักษดินและน้ํา และใหมีการควบคุมอยางเขมงวด 
 6.4.2 มาตรการสงเสริมการปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นท่ีเกษตร เชน 
                     1. สงเสริมใหมีการศึกษา ทดลอง หาพันธุ หรือชนิดพืชสัตวท่ีเหมาะสมกับ
พื้นที่ 
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                    2. สงเสริมการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและส่ิงแวดลอม 
                     3. สงเสริมใหมีการปลูกพืช เล้ียงสัตว และผสมผสาน เพื่อใหมีการกระจาย
รายไดตลอดปและลดปญหาดานศัตรูพืช 
                     4. ติดตามตรวจสอบผลผลิตของพืชและสัตวท่ีไดมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง 
 6.4.3 มาตรการพัฒนาการตลาด สินเช่ือ ไดแก 
                     1. สงเสริมใหมีการจัดต้ังสหกรณเพื่อการเกษตรในกลุมเกษตรกร 
                     2. การฝกอบรมดานการตลาด 
                     3. การจัดหาสินเช่ือในระยะส้ันและระยะยาว 
                     4. แทรกแซงราคาปจจัยการผลิตในรูปแบตางๆ เชน ผานธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ หรือกลุมเกษตรกร เชนอาจใหการสนับสนุนเงินกูไมเสียดอกเบ้ียหรือเสีย
ดอกเบ้ียในอัตราตํ่า หรือรูปแบบการสนับสนุนอ่ืนๆ 
            6.4.4 มาตรการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ใชเปนแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในดาน
ตางๆ 
 6.5 มาตรการสรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร 
 การสรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เนื่องจากท่ีเกษตรกรจะมีความภาคภูมิใจใน
อาชีพของตนไดจะตองมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีพอที่จะดํารงอาชีพได ไดแก ตองมีตลาดรองรับ
ผลผลิตคุณภาพสินคาเปนท่ีตองการของตลาด ไมมีการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ขาวสาร
เทคโนโลยีของเกษตรไปถึง รวมท้ังการคมนาคมขนสงมีเสนทางท่ีสะดวก นอกจากสรางความ
ม่ันคงใหแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมแลว การยกยองใหความสําคัญของเกษตรกรก็เปน
ส่ิงจําเปน เชน การยกยองเกษตรกรดีเดนในระดับตางๆ ดีเดนประจําตําบล ประจําอําเภอ ประจํา
จังหวัด จนถึงระดับชาติ (สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 2539: 1-3) 
 มาตรการในการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมใหคงอยูไดแก มาตรการทาง
กฎหมาย ปองกันการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเกษตรกรรม มาตรการดานการใชประโยชนท่ีดิน มาตรการ
ทางภาษีกับผูท่ีนําท่ีดินไปทําประโยชนอยางอ่ืนหรือปลอยรกรางหรือลดภาษีแกผูทําการเกษตรและ
มาตรการทางการเกษตร มาตรการปรับปรุงแหลงน้ํา การชลประทาน การเกษตรแบบย่ังยืน 
มาตรการทางสินเช่ือ การตลาด มาตรการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเกษตร มาตรการสรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม มาตรการตางๆ เหลานี้นอกจากดาน
ผังเมือง แลวยังมีมาตรการสงเสริมเกษตรกรรม ซ่ึงจะเปนสวนสนับสนุนจะชวยใหขอเสนอแนะ
แนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

 

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและที่อยูอาศัย 
1.  แนวคิด “การเติบโตอยางชาญฉลาด” (Smart Growth) 

 ในกลางป ค.ศ. 1990 (พ.ศ.2533)ไดมีการใชคําวา (Smart Growth) ในวงการการ
วางแผนโดยมีการเร่ิมใชคร้ังแรกท่ีมลรัฐแมร่ีแลนด (Maryland) โดยที่การเติบโตอยางชาญฉลาด 
(Smart Growth) นี้จะมีความแตกตางกับการจัดการความเจริญเติบโต (Growth Management) หรือ
เปนพื้นฐานของการจัดการความเจริญเติบโต ภายใตช่ือท่ีมีความนาสนใจ ซ่ึงบางคนอาจจะเขาใจวา
การเติบโตแบบอ่ืนเปน “การเติบโตแบบโงเขลา” อยางไรก็ตามการเติบโตอยางชาญฉลาดจะตอง
เร่ิมเขามามีบทบาทกับชีวิตของประชากร (Duany, 2010) 

ในชวงระหวางปค.ศ.1990-2000 (พ.ศ.2533-2543)ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการ
เติบโตทางดานประชากรมากถึง 32 ลานคน โดยท่ีในแตละปนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากร
เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3 ลานตอป   
 การเติบโตอยางชาญฉลาด เปนเร่ืองเกี่ยวกับการขัดขวางการกระจายตัวออกสูชานเมือง 
อันเนื่องมาจากการท่ีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สรางความชัดเจนเกี่ยวกับการจํากัดการ
กระจายตัวของเมือง Reid Ewing กลาวไววาตัวช้ีวัดการกระจายตัวของเมืองมีดังนี้คือ (Levy, 2006: 
241) 

 1. การพัฒนาแบบกาวกระโดด หรือการพัฒนาแบบกระจัดกระจาย 
 2. การพัฒนาศูนยการคา 
 3. การขยายตัวของเมืองเพื่อลดความหนาแนน หรือการพัฒนาเพื่อการใชประโยชน  

 แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด ไดรับการคิดคนเพื่อตอยอดจากแนวคิดของชุมชน
เมืองสมัยใหม แตไดพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและลักษณะทางกายภาพ และ
สภาพปญหาท่ีตามหลังจากท่ีเมืองมีการเจริญเติบโตซ่ึงอาจจะเห็นไดจากเกือบทุกเมืองใน
สหรัฐอเมริกาท่ีกําลังเผชิญหนากับปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน จากปญหาการขยายตัวของอเมริกา
ในชวงกอนหนานี้การเจริญเติบโตของเมืองเปนไปโดยไมมีแบบแผน การขยายตัวของเมืองนั้นไดรุก
ลํ้าเขาไปพื้นท่ีทางเกษตรกรรม พื้นท่ีอนุรักษสภาพแวดลอม พื้นท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร 
ซ่ึงการขยายตัวของเมืองดังกลาวนี้ทําใหเกิดการสูญเสียพื้นท่ีทางเกษตรกรรมมาก  สงผลทําใหมี
พื้นที่ผลิตอาหาร และพ้ืนท่ีผลิตอากาศบริสุทธ์ิมีปริมาณลดลงซ่ึงตรงกันขามกับการขยายตัวของเมือง
ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรมลง อากาศมีความบริสุทธ์ิลดลง และเกิดมลพิษ
ที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  ดวยเหตุนี้ผูท่ีมีความรูหรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณจึงได
รวมกันศึกษา และพบวาปญหาสําคัญท่ีเกิดจากการเจริญของเมืองอยางกระจัดกระจาย หรือมีการ
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เจริญเติบโตของเมืองแบบไรทิศทาง ขอกําหนดทางดานกฎหมายและระบบการวางผังไดสงเสริม
เขตการใชประโยชนท่ีท่ีดินแบบผสมผสาน และไมมีมาตรการคุมครองพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของกับ
การเกษตร และพ้ืนท่ีควรอนุรักษไวซ่ึงในขณะน้ันนักออกแบบและวางผังเมืองของสหรัฐอเมริกา จึง
ไดรวมกันคิดคนแนวคิดการวางผังเมืองเพ่ือลดการเจริญเติบโตของเมืองแบบไรทิศทาง และการ
ขยายตัวของเมืองแบบกระจัดกระจาย โดยไดสรางเง่ือนไขในการพัฒนาเพ่ือการคุมครองปองกัน
พื้นท่ีท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งยังชวยในการสงเสริมการ
พัฒนาทางกายภาพของเมืองใหเกิดความยั่งยืนโดยมีการใชชุมชนท่ีอยูเดิมนั้นๆเปนตัวกําหนด
มาตรฐานการพัฒนา 

 ปจจุบันไดมีการนําแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดไปใชวางผังในระดับโครงการ 
ชุมชนยอย ชุมชน เมือง และในมลรัฐรัฐตางๆของสหรัฐอเมริกาอยางแพรหลาย เนื่องจากปจจุบัน
ทุกประเทศกําลังประสบกับปญหาภาวะโลกรอนวิกฤตดานพลังงานและส่ิงแวดลอม จึงมีหลายกลุม
หลายองคกรทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเห็นปญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการขยายตัวของ
เมืองโดยมีแนวคิดดังนี้คือ  

 การออกแบบวางผังกายภาพชุมชนขนาดใหญ ซ่ึงมีประชากรอยูอาศัย และประกอบ
กิจกรรมตางๆรวมกันอยางหนาแนน มีการจราจรแออัด มีการขยายเสนทาง หรือบางท่ีอยูใกลกับ
ศูนยการคาหรือแหลงคาขาย (shopping) ก็ยิ่งทําใหพื้นท่ีนั้นมีการจราจรท่ีติดขัดมากข้ึน หรือเปน
พื้นท่ีชุมชนโบราณท่ีมีการพัฒนาการทางประวัติศาสตรและยังเปนท่ีอยูอาศัยของชุมชนท่ีมีการตั้ง
ถ่ินฐานมาอยางยาวนาน หรือพื้นท่ีท่ีเปนเขตเศรษฐกิจหลักในมลรัฐนั้น การวางผังพัฒนาเมืองใน
พื้นท่ีท่ีมีความซับซอนเชนนี้ มีความจําเปนท่ีจะตองใชเคร่ืองมือจากแนวคิดและทฤษฎีเปนตัว
กําหนดการใชประโยชนจากท่ีดิน เพื่อกอใหเกิดความถูกตองและยั่งยืน ซ่ึงแผนผังท่ีไดจะชวยใน
การเพิ่มมูลคาใหกับพื้นท่ี ทําใหคุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีข้ึน สรางความสมดุลใหกับพื้นท่ีอนุรักษ
และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แหลงงาน สถานท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีสวนกลางและพ้ืนท่ีสีเขียว 
รวมทั้งยังสรางระบบการควบคุมและสงเสริมการใชประโยชนจากท่ีดิน ใหมีบทบาทในการ
สรางสรรคสภาพทางกายภาพใหเกิดความกระชับ ประหยัดการใชพื้นท่ี ประหยัดการใชพลังงาน 
และสงเสริมสุขภาพของผูท่ีอยูอาศัย รวมท้ังสงเสริมระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
 แนวความคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดไดพัฒนากลยุทธและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย
เพื่อใหเมืองและชุมชนไดเลือกสรรนําไปใชตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ีและตามวิสัยทัศน
หรือตามความตองการของชุมชน ในระดับกลยุทธการพัฒนาเมือง แนวความคิดการเติบโตอยาง
ชาญฉลาดจะแบงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาออกเปนหลายระดับจะมุงเนนการสงวนรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สนับสนุนการเช่ืองโยงลักษณะทางกายภาพและ
เศรษฐกิจระหวางเมืองและยานท่ีกอใหเกิดความสมดุลและสรางความอุดมสมบูรณ แตละเมือง
สามารถใชทรัพยากรไดอยางประหยัด และคุมคา กอใหเกิดประสิทธิภาพและมูลคาทางเศรษฐกิจท่ี
กระจายแกประชากรทุกระดับ แผนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เนนการรักษา
โครงสรางพ้ืนฐานทางธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศ พื้นท่ีปาไม พื้นท่ีเกษตรกรรม และแหลง
น้ําตามธรรมชาติ มีการสงวนพื้นท่ีท่ีมีคุณคาทางธรรมชาติ พื้นท่ีประวัติศาสตรท่ีมีความสําคัญ การ
จํากัดพื้นท่ีแผขยายของเมือง หรือหามมีการขยายเขาไปในพื้นท่ีธรรมชาติ และพ้ืนท่ีเกษตร  ควบคุม
การเจริญเติบโตของเมืองภายในขอบเขตพื้นท่ีซ่ึงไดรับการวางแผน และมีการวางแผนการใช
ประโยชนท่ีดินแบบผสมผสาน โดยการเช่ือมตอระหวางชุมชุนดวยการใชทางเดินเทา และการใช
จักรยานแทนการใชรถยนต 

การเติบโตอยางชาญฉลาดเปนแนวทางที่นาสนใจแตก็ไมสามารถท่ีจะจัดการไดทุกเร่ือง
ไป และจะหลีกเล่ียงจากนโยบายท่ีมีอยูกอนหนานี้แลว ตัวอยางเชน การเจริญของในเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วและมีการกวานซ้ือท่ีดินเพิ่มมากข้ึนซ่ึงมีการจัดซ้ือดินท่ีเปนพื้นท่ีทางการเกษตร หรือมี
การพัฒนาการใชประโยชนจากท่ีดินท่ีเปนพื้นท่ีเพาะปลูกทางการเกษตร เพื่อใชเปนชองทางการ
เจริญเติบโต และรักษาพื้นท่ีเปดโลง แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดน้ันจะมีการวางแผนชุมชน
เพ่ือใหเกิดความกระชับและใชประโยชนพื้นท่ีในลักษณะการผสมผสานกิจกรรมตางๆเขาดวยกัน 
และมีการเช่ือมดวยทางเลือกการเดินทางท่ีหลากหลาย เนนการเชื่อมตอดวยทางเดินเทา ทาง
จักรยาน มีการกําหนดใหมีพื้นท่ีสาธารณะบริเวณใจกลางของชุมชนซ่ึงมีการพัฒนาทางกายภาพให
เช่ือมตอระหวางท่ีอยูอาศัย และบริการสาธารณะ มีการสงเสริมใหเกิดความหนาแนนในพื้นท่ีศูนย
ชุมชน การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการสงวนรักษาพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การ
นําการเติบโตอยางชาญฉลาดมาใชจะทําใหไมสามารถใชสิทธิการใชประโยชนท่ีดินไดท้ังหมด
เสมอไป บางคร้ังตองมีการใชใหเหมาะสมกับพื้นท่ีนั้นๆ ดวย (Duany, 2010)  

แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดไดมีการนําไปใชตามลักษณะทางภูมิศาสตรหลายๆ 
พื้นที่ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในมลรัฐแมร่ีแลนด (Maryland) ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีไดมีการใชแผนงานการเติบโต
อยางชาญฉลาด เพราะในมลรัฐแมร่ีแลนด (Maryland) เปนอีกมลรัฐหนึง่ท่ีมีจํานวนประชากรอาศัย
อยูกันอยางหนาแนน ซ่ึงมากกวา 500 คนตอตารางไมล ซ่ึงตามปกติแลวจํานวนประชากรจะตองอยู
อาศัยในพื้นท่ี 100 คนตอ 1 ตารางไมล 
 เปาหมายในการใชแผนงานการเติบโตอยางชาญฉลาดของมลรัฐแมร่ีแลนด (Maryland) 
คือ (Levy, 2006: 242) 

1. เพื่ออนุรักษพื้นที่ท่ีมีคุณคาทางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
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2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีท่ีอยูในชุมชนและพืน้ท่ีใกลเคียง 
3. เพื่อยกเวนการเก็บภาษีท่ีไมจําเปน อาทิ ภาษี ส่ิงกอสรางท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานของ

ชุมชน ท่ีไมสนับสนุนการกระจายตัวของเมือง 
 แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดไดมีการนําไปใชฟนฟูสภาพพื้นท่ีสองระดับคือการ
ปรับปรุงกายภาพสวนประกอบของเมือง เชน พื้นท่ีชุมชนท่ีอาศัยกันอยูกอนแลว พื้นท่ีทางการคา 
พื้นท่ีใชสําหรับการอยูอาศัย พื้นท่ีตลาด หรือพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงเนนการพัฒนาในพื้นท่ีท่ีพัฒนา
หนาแนนมากหรือพื้นท่ีเส่ือมโทรมท่ีตั้งอยูบริเวณใจกลางศูนยธุรกิจ หรือแถบที่อยูอาศัยซ่ึงมีการใช
พื้นที่ไมคุมคาหรือเปนพื้นท่ีท่ีสรางมลพิษใหกับเมืองนั้นๆ การฟนฟูสภาพแบบเบ็ดเสร็จจะชวยใหมี
พื้นท่ีมีรูปแบบการใชสอยใหมตามความตองการของชุมชนโดยภาพรวม พันธกิจของแนวคิดนี้
ประกอบดวย การวางแผนชุมชนหรืออาคารใหเกิดความกระชับและการใชประโยชนในพ้ืนท่ีใน
ลักษณะการผสมผสาน การวางแผนเช่ือมตอภายในพื้นท่ีฟนฟูสภาพกับพื้นท่ีอ่ืนๆ ดวยการสราง
ทางเลือกการเดินทางท่ีหลากหลาย เนนการเช่ือมตอดวยทางเดินเทา ทางจักรยานและระบบการ
ขนสงมวลชน การ กําหนดใหมีพื้นสาธารณะหรือพื้นท่ีโลง (open space) บริเวณใจกลางหรือตาม
แนวยาวของบริเวณฟนฟูสภาพ ซ่ึงมีการพัฒนาทางกายภาพใหเช่ือมตอระหวางพื้นท่ียานท่ีอยูอาศัย
ท่ีอยูใกลเคียง มีการกําหนดการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษการจัดทําเง่ือนไขการฟนฟูสภาพกอนและหลังการ
ฟนฟูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกรรมสิทธ์ิ การจัดรูปท่ีดิน การแบงปนหรือการเปล่ียนแปลงท่ีดิน 
การประเมินมูลคาทรัพยสิน การตอบแทนการขาดรายได หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน
ระหวางหรือหลังการฟนฟู การจัดทําขอบัญญัติทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหรือควบคุม
ทางกายภาพ การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการสงเสริมเศรษฐกิจ หรือการกอตั้งกองทุนเพื่อตอบ
แทนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการฟนฟูสภาพพื้นท่ี  โดยพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดในลักษณะเชนนี้ไดแก 
(Levy, 2006: 243) 

1. ทุกๆ ชุมชนในมลรัฐนั้นๆ 
2. ทุกพื้นท่ีในมลรัฐแมรี่แลนด ในสหรัฐอเมริกา หรือการสรางถนนไฮเวย ในเมืองบัล

ติมอร(Baltimore) พื้นที่ท้ังหมดของเมืองบัลติมอร ในมลรัฐแมร่ีแลนดและโคลัมเบีย รวมท้ังพื้นท่ีท่ี
เปนรอยตอของมลรัฐแมร่ีแลนด และมลรัฐเวอรจิเนีย 

3. พื้นท่ีที่อยูในโครงการ พื้นท่ีใกลเคียง พื้นท่ีท่ีเปนทรัพยสินมรดกตกทอด และพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

การพัฒนาตามแนวความคิดขางตนอาจกอใหเกิดปญหาในระยะยาวหากไมได
ดําเนินการตามกรอบแนวคิดอยางเครงครัด ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการพัฒนาเปนไปตาม
เปาประสงค สามารถตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกอใหเกิดความยั่งยืน 
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แนวคิดการเติบโตอยางอยางฉลาด เชน การสงวนรักษาลักษณะเฉพาะและเอกลักษณของชุมชน 
การอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีโลง มีการกระตุนใหเกิดการใชประโยชนสาธารณูปโภค
อยางเต็มพื้นท่ีท่ีไดลงทุนไวแลว มีการควบคุมการพัฒนาในพื้นท่ีแหงใหมใหมีความสัมพันธกับ
พื้นที่ท่ีพัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานรวมกัน 
การรักษาหรือยกระดับบริการสาธารณสุขในชุมชนใหสูงข้ึน การสรางโอกาสการมีบานเรือน
สําหรับอยูอาศัย การเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบบานในทุกระดับราคา และการสงเสริมการ
พัฒนาท่ีอยูอาศัยใหมากข้ึน หลีกเล่ียงการพัฒนาท่ีจะกอใหเกิดปญหาสภาพแวดลอม มีการวางแผน
ปองกันไมใหเกิดการกระจัดกระจายในพื้นท่ี เสริมสรางใหเกิดพื้นท่ีมีความงดงามและสงวนรักษา
พื้นท่ีทางประวัติศาสตร ลดความแออัดดานการจราจร การสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของ
ชุมชน ตลอดจนการเตรียมการใหเกิดความยืดหยุนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมี
มากข้ึนในอนาคต   

2.  แนวคิด “ชุมชนเมืองท่ียั่งยืน” (Sustainable City) และแนวคิด “เมืองกระชับ” 
(Compact City) 
 “การพัฒนาอยางยั่งยืน” คือ กระแสแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลท่ีสําคัญตอการพัฒนา
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาของหนวยงานระดับตางๆทั่วโลก และเปนแนวคิดท่ีไดรับการกลาวถึง
อยางกวางขวางในนานาประเทศ ดวยอิทธิพลสําคัญของแนวคิดนี้ไดกลายเปนรากฐานทางแนวคิด
ในการกาวขามจากศตวรรษท่ี 20 มาสูศตวรรษท่ี 21 (Leitmann, 1999) 
 คําจํากัดความของ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ท่ีกําเนิดข้ึนจากรายงานเร่ืองส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน (the Brundtland Report หรือ  Our Common Future) ซ่ึงเปนรายงานท่ีจัดทํา
ข้ึนโดย the World Commission on Environment and Develoment ในปพ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) คือ 
“การพัฒนาท่ีสนองความตองการของปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนในรุนตอไปในอนาคตตอง
ประนีประนอมยอมลดความสามารถในการท่ีจะสนองความตองการของเขาเอง”   
 สําหรับการพัฒนาเมืองท่ีเกี่ยวเนื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนและแนวคิดเมืองกระชับซ่ึง
ไดรับการศึกษาคนควาและเผยแพร ในปค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) และค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) โดยคณะ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ออกฟอรดบรูกส (Oxford Brookes University) ประเทศอังกฤษ(Jenks, 
2000; Williams, 2000) คือแนวคิดท่ีมีความมุงหมายสู “ความยั่งยืน” อยางเดนชัด แตกอนหนานั้น 
แนวคิดเมืองกระชับเปนแนวคิดท่ีปรากฏอยูในปค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ซ่ึงเปนขอเสนอของสหภาพ
ยุโรปเอกสารสีเขียว (Green Paper on the Urban  Environment) เชนกัน โดยตางมุงหมายวาแนวคิด
ดังกลาวจะเปนแนวคิดการพัฒนาเมืองท่ีจะนําพาไปสูเมืองท่ียั่งยืนไดในอนาคต 
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 คณะกรรมการของสหภาพยุโรป ไดนําเสนอเอกสารสีเขียววาดวยส่ิงแวดลอมชุมชน
เมือง ซ่ึงเปนการตอบรับกับแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ  21 สภาพปญหาของ
สภาพแวดลอมชุมชนเมือง ท่ีมาจากมลพิษทางอากาศ เสียง การจราจร และการใชประโยชนท่ีดิน
ของชุมชนเมือง ซ่ึงรวมถึงการผลิต การบริโภค และการถายเทของเสียกลับสูธรรมชาติส่ิงเหลานี้
เปนประเด็นท่ีถูกยกมากลาวถึง โดยท่ีเอกสารฉบับนี้ยังไดกลาวถึงการพัฒนานั้นมี 4 สวนท่ีสําคัญ 
คือ การคมนาคม การทองเที่ยว พลังงาน และอุตสาหกรรม โดยท่ีจะตองมีการปฏิบัติเพ่ือการแกไข
ปญหาเรื่องอากาศ เสียง น้ํา และระบบการกําจัดของเสียจากชุมชนเมือง ส่ิงเหลานี้จะเปนผลสําคัญ
ตอคุณภาพทางสภาพแวดลอมของชุมชนเมือง สหภาพยุโรปแสดงความเช่ือม่ันวา ลักษณะของ
ชุมชนในแบบแนวคิดเมืองกระชับ จะเปนรูปทรงของชุมชนเมืองท่ียั่งยืนในอนาคต โดยมีหลักการ 
คือ ชุมชนรวมตัวกันอยางหนาแนนใชประโยชนท่ีดินแบบผสมผสาน เนนการลงทุนระบบขนสง
สาธารณะเพ่ือประหยัดพลังงาน ใชรถจักรยานและการเดินเทาแทนรถยนตสวนตัว 
 สําหรับแนวคิดเมืองกระชับ โดยการนําเสนอจากทีมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยออก
ฟอรด บรูกส (Oxford Brookes University) ประเทศอังกฤษ แนวคิดนี้เกิดจากความพยายามที่จะ
คนหาแนวทางการออกแบบชุมชนเมืองท่ีจะตอบรับกับการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยตรง แนวคิดหลักท่ี
สําคัญ คือ สรางรูปทรงของชุมชนเมืองท่ียั่งยืนโดยสรางรูปทรงท่ีความกระชับ เพื่อลดการกระจัด
กระจายตัวนอกเมือง (suburban sprawl) สงเสริมการใชพื้นท่ีภายในเมืองอยางหลากหลาย เพื่อสราง
ความมีชีวิตชีวาใหกับเมือง มีการกระจายบริการขั้นพื้นฐานเพ่ือสนองความตองการอยางท่ัวถึง และ
สรางความสมดุลใหกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ โดยมีแนวคิดหลักๆ ในเบ้ืองตนดังนี้ (Jenks, 
2000; Williams, 2000) 

1. สรางความกระชับของเมือง โดยการสรางชุมชนใหมีความกระชับ ใชพื้นท่ีภายใน
เมืองอยางเต็มประสิทธิภาพ ยานรกรางและเส่ือมโทรมของเมืองจะไดรับการฟนฟูใหนํากลับมาใช
ประโยชน ลดการกระจายตัวของพ้ืนท่ีเมืองไมใหแผกระจายออกไปมากเกิด เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว
รอบนอกชุมชน และควบคุมระบบสาธารณูปโภคมิใหขยายตัวเกินขอบเขตท่ี 

2. การใชพื้นท่ีแบบผสมผสาน(mixed use)  สรางชุมชนท่ีมีความสมบูรณทางกิจกรรม 
ดวยการใชพื้นท่ีท่ีหลากหลาย  ท้ังพื้นท่ีพักอาศัย  ธุรกิจการคา  และแหลงงานท่ีมีความสมดุลกัน  ชวย
ใหชุมชนมีความสมบูรณในตัวเอง  ลดการพึ่งพาภายนอกได  และชวยสรางชีวิตชีวาใหกับชุมชน 
สังคมจะอบอุนข้ึนดวยกิจกรรมที่เกิดจากปฏิสัมพันธของผูคนซ่ึงจะชวยกันสอดสองดูแลความ
ปลอดภัย 

3. การสนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ  การเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจะลดลงท้ัง
ระยะทางและปริมาณ  การเดินเทา  การใชรถจักรยาน  รวมท้ังการใชบริการระบบขนสงสาธารณะจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

 

เพิ่มข้ึน  สงผลใหมลภาวะลดลงและชวยประหยัดพลังงาน  รวมท้ังตองมีโครงขายถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมการเดินเทาท่ีสะดวก 

แมวาแนวคิดเบ้ืองตนของเมืองท่ียั่งยืน  คือ  เมืองกระชับ  โดยมีลักษณะของรูปแบบเมือง
ท่ีรวมกลุมกันอยางหนาแนน (centralization) แตภายหลังเมืองกระชับไดถูกเสนอใหประนีประนอม
ระหวางรูปแบบเมืองท่ีรวมกลุมหนาแนนกับเมืองท่ีกระจายตัวเบาบาง  และเรียกวารูปแบบเมืองท่ี
กระจายตัวเปนกลุม (decentralized concentration)  

ประเด็นทางสังคมน้ัน  ขอดีของแนวคิดเมืองกระชับท่ีมีการกลาวถึง  คือ  คุณภาพชีวิต
ท่ีมาจากโอกาสในการปฏิสัมพันธทางสังคมของผูคนในเมืองท่ีจะมีมากข้ึนชุมชนท่ีมีความกระชับ
จะสงผลใหมีการจัดเตรียมระบบบริการพื้นฐานไดครบถวน  ผูคนมีโอกาสเขาถึงระบบบริการตางๆ
ท่ีสะดวก  ระบบขนสงสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  มีความยุติธรรมทางสังคมดวยท่ีพัก
อาศัยท่ีมีความหนาแนนนั้นจะมีความหลากหลายของการพักอาศัย  และผูคนในเมืองจะไดรับสิทธิท่ี
เทาเทียมกันในการอยูอาศัยท้ังทางเชื้อชาติและระดับทางสังคม  และเมืองกระชับยังจะตองให
ความสําคัญของแหลงงานในชุมชนท่ีสมดุลกับการพักอาศัย 

ประเด็นทางธุรกิจ  ขอดีของเมืองกระชับ  คือ  ความหลากหลายท่ีมากข้ึนของกิจการ
รานคาตางๆจากการใชประโยชนท่ีดินท่ีหลากหลายและมีความกระชับ  แหลงงานจะใกลกับท่ีอยู
อาศัย ลดปริมาณการใชพลังงาน ซ่ึงสามารถลดคาใชจายสําหรับปริมาณการเดินเทาของผูคน รวมถึง
การจัดการของรัฐ 
 ในประเด็นทางส่ิงแวดลอม  ดวยลักษณะชุมชนเมืองท่ีกระชับ  พื้นท่ีในเมืองจะถูกใช
อยางเต็มประสิทธิภาพ ยานเส่ือมโทรมใจกลางเมืองไดรับการฟนฟูกลับมาใชประโยชนไดอีก  สราง
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน  ลดการเดินทางและมุงเนนการเดินเทา  ลดการใชรถยนต
สวนตัวซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี  สามารถลดมลพิษภายในของเมือง  รวมถึง
สามารถรักษาและฟนฟูธรรมชาติรอบเมืองและรักษาระบบนิเวศ  

3.  แนวคิด “ชุมชนเมืองยุคใหม” (New Urbanism ) 
 แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) เปนกระบวนทัศนหนึ่งของการออกแบบ
ชุมชนเมืองท่ีพยายามแสวงหาแนวคิดใหมๆในดานรูปทรงของเมืองและการพัฒนาเมืองแนวคิดนี้
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากบทเรียนจากประวัติศาสตรของเมืองท่ีสวยท่ีสุด และประสบความสําเร็จ
มากท่ีสุด ซ่ึงโดยมากมักจะเปนเมืองท่ีมีความกระชับ (compact) มีการใชงานอยางผสมผสาน 
(mixed use) สามารถเดินเทาได (walkable)และเปนชุมชนท่ีมีความสมบูรณ (self-contained) 
แนวคิดชุมชนเมืองใหมนี้จะตอตานการพัฒนาท่ียึดเอาความสะดวกทางรถยนตเปนหลัก โดยจะเนน
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ไปท่ีรูปแบบอาคารแบบประเภทท่ีอํานวยความสะดวกใหแกคนเดินเทา และสรางสรรคเอกลักษณ
เฉพาะของเมือง (Duany, 1994) 
 แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหมเร่ิมตนเม่ือประมาณ ค.ศ. 1980 (พ.ศ.2523) และตอมาในป 
ค.ศ.1993(พ.ศ.2536) ไดมีการกอตั้ง สภาชุมชนเมืองยุคใหม (Congress for the New Urbanism) ข้ึน
ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของแนวคิดหลัก ท่ีนําเสนอรูปแบบใหมของสองชุมชนเมือง โดยยึดหลักการ
ท่ีคลายคลึงกัน คือ แนวคิด “การพัฒนาใหสอดคลองกับระบบขนสงมวลชน” (Transit-Oriented 
Development)และแนวคิด  “การพัฒนาหนวยชุมชนโดยยึดรูปแบบประเพณี” (Traditional 
Neighborhood Development) โดยมีหลักการและแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้ (Duany, 2010) 

1. การใชงานอยางผสมผสาน (mixed use) ชุมชนหรือหนวยชุมชนควรมีการใช
ประโยชนท่ีดิน อาคาร และรูปแบบอาคารแบบผสมผสาน เชน ควรมีกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดิน
เพื่อการพาณิชยกรรม สํานักงาน โรงเรียน และกิจกรรมนันทนาการรวมท้ังมีอาคารหลากหลาย
รูปแบบ แนวคิดนี้อางอิงจากทฤษฎีท่ีวาความหลากหลายนั้นเปนการสรางโอกาสทางสังคม และ
เศรษฐกิจใหแกคนในชุมชน ไมวาจะเปนโอกาสในการพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือ
โอกาสในการประกอบการคาท่ีหลากหลายสําหรับผูประกอบการคายอยเม่ือชุมชนนั้นประกอบไป
ดวยประชากรที่มีความหลากหลายในดานรายได อายุ หรือเช้ือชาติ 

2. ความกระชับ (compact form) ชุมชนควรมีการพัฒนาที่มีความหนาแนนคอนขางสูง
กวาชุมชนเมืองท่ัวๆไปโดยเนนใหมีแปลงท่ีดินท่ีเล็กลง และปลูกสรางอาคารใหชิดกันมากข้ึน โดย
มีเหตุผล 2 ขอคือ เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรดิน ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
และเพื่อใหเกิดความแนนแฟนทางสังคม 

3. ส่ิงแวดลอมท่ีเปนมิตรตอคนเดินเทา (pedestrian-friendly environment) ชุมชนควรมี
การออกแบบใหมีการเดินเทาท่ีสะดวกสบายเหมาะสมตอกิจกรรมการเดินเชน มีทางเทาท่ีกวางขวาง
และตอเนื่อง มีตนไมริมทางเทา ถนนไมควรกวางจนเกินไปและควรมีทางแยกยอยๆ เปนระบบ
ตารางเพ่ือชะลอความเร็วของรถยนต และสรางทางเลือกทางดานเสนทางใหคนเดินเทา แนวคิดนี้จะ
เนนใหชุมชนเปนชุมชนท่ีคนสามารถเดินไดโดยสะดวก ซ่ึงนอกจากจะสนองตอบตอความคิดดาน
การอนุรักษพลังงานแลว ยังมีความเช่ือวากิจกรรมการเดินเทานั้นสรางโอกาสใหคนในชุมชนได
รูจักกัน เปนการสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนอีกดวย 

4. ทางเลือกในการเดินทาง (transportation alternatives) ชุมชนควรมีทางเลือกในการ
เดินทางใหแกคนในชุมชน เชน ควรมีระบบขนสงมวลชนทางจักรยานและทางเทา ไมใชเพียงแค
ถนนสําหรับรถยนตเทานั้น โดยในแนวคิดการพัฒนาใหสอดคลองกับระบบขนสงมวลชนนั้น จะ
เนนท่ีการสรางชุมชนโดยใชสถานีรถไฟเปนศูนยกลาง และเช่ือมตอชุมชนในระดับภูมิภาคดวย
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ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ซ่ึงภายในชุมชนโดยรอบๆแตละสถานีจะมีขนาดเทากับรัศมีคนเดิน
เทาท่ีเหมาะสมเทานั้น หรือประมาณ 500 เมตร โดยเนนใหคนในชุมชนใชทางจักรยาน และทางเดิน
เทาภายในชุมชน 

5. พื้นท่ีสาธารณะสําหรับชุมชน (public space) พื้นท่ีสาธารณะภายในชุมชน เชน 
สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน และลาน ควรออกแบบใหมีความโดดเดน และตั้งอยูในบริเวณท่ีเปน
จุดศูนยกลาง หรือมีความสําคัญกับชุมชนเนื่องจากพ้ืนท่ีสาธารณะเหลานั้นเปนสถานท่ีท่ีคนใน
ชุมชนไดมีโอกาสมาพบปะกัน และสรางความแนนแฟนทางสังคมของชุมชน นอกจากนี้แลวพื้นท่ี
เหลานี้ยังสามารถออกแบบใหเปนเอกลักษณและความภูมิใจของคนในชุมชนไดอีกดวย 

6. การออกแบบท่ีดีและมีขอบเขตท่ีชัดเจน (well definded quality urban design) ชุมชน
มีขอบเขตท่ีชัดเจน และมีศูนยท่ีเปนสถานท่ีสําคัญท่ีคนในชุมชนสามารถใชรวมกันได นอกจากนี้
แลวควรไดรับการออกแบบทั้งตัวอาคาร และถนนหนทางท่ีดี เพื่อสรางความภูมิใจใหแกคนใน
ชุมชน  

4.  แนวความคิด “เมืองนาอยู” 
 เมืองนาอยูเปนแนวความคิดหนึ่งท่ีไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง  แนวคิดเมืองนาอยู
ของศาสตราจารย Mckeown อางโดย นพ.ไชยยันต  กัมปนาทแสนยากร คือ “เมืองนาอยูเปน
กระบวนการที่ทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทาง
สังคม  และมีความพรอมท่ีจะรวมกันสรรคสรางสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิต” และ
ตามความหมายขององคการอนามัยโลก เมืองนาอยู คือ “เมืองท่ีมีการสรางสรรคและปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมท้ังทางดานกายภาพและสังคมอยางตอเนื่องรวมทั้งมีการขยายแหลงทรัพยากรของ
ชุมชน  โดยใหประชาชนในชุมชนน้ันมีสวนรวมและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิต  เพื่อใหไดศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด” (ไชยยันตร กัมปนาทแสนยากร, 2538) 
 ภายในเมืองจะตองมีสภาพแวดลอมท่ีดี  พลเมืองนั้นจะตองสามารถดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพ  มีสุขภาพจิตท่ีดี  มีความรูสึกเปนเจาของเมืองนั้นๆรวมกัน มีความภาคภูมิใจในชุมชนเมือง
และวัฒนธรรมเมืองของตน  มีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือเผ่ือแผเพื่อสาธารณะ มีความใฝรูและใฝฝน  และ
สามารถพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลสรางสรรคผลงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  ทําใหเมืองมี
จิตวิญญาณของตนเอง  กลาวสรุปไดวา  เมืองท่ีนาอยูและยั่งยืน คือ เมืองท่ีประชาชนใชชีวิตอยูดวย
ความผาสุก มีความสะดวก มีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการ
ใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและสอดคลองกับระบบนิเวศ  คนในเมืองนั้นจะตองมีความสุข มี
มาตรฐานตามท่ีสมาชิกในเมืองคาดหวังและคงเอกลักษณของเมืองนั้น 
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 ลักษณะของเมืองนาอยู องคการอนามัยโลก (World Health Organization หรือWHO) 
ไดรวบรวมไวมี 11 ประการ ดังน้ี (ไชยยันตร กัมปนาทแสนยากร, 2538) 

1. การรักษาความสะอาดดานกายภาพและส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพ  รวมทั้งคุณภาพของ
ท่ีอยูอาศัย 

2. ระบบนิเวศที่ยึดโยงการอยูรวมกันระหวางพืช  สัตว  และส่ิงแวดลอมท่ีสามารถอยู      
รวมกันอยางสมดุลอยางยั่งยืนนาน 

3. ชุมชนที่มีการเกื้อกูลและไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 
4. ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดและควบคุม  ตัดสินใจเกีย่วกับ

เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  สุขอนามัย  และการกินดีอยูด ี
5. การสนองตอบความความจําเปนพืน้ฐาน (อาหาร น้ํา ท่ีพักอาศัย รายได ความ

ปลอดภัย และการมีงานทํา) 
6. การมีกลไกในการระดมความคิด ประสบการณ และทรัพยากรอันหลากหลายจากการ

ประสานงานการติดตอและการทํางานรวมกันระหวางชุมชน 
7. การเปนเมืองท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลายท่ีมีชีวิตชีวา  และมีนวัตกรรมอยูเสมอ 
8. เสริมสรางการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรมสภาพทางชีวภาพอันดีงามของแตละ          

ชุมชน 
9. การมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีสามารถขับเคล่ือนโครงการใหบรรลุเปาหมายโดยใช

ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
10. การมีระบบการใหบริการดูแลความเจ็บปวยท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชน 
11. การมีสภาวะสุขภาพของประชาชนในระดับดีมาก คือ มีสุขภาพอนามัยในระดับสูง

และมีอัตราการเจ็บปวยในระดับตํ่า 
คุณลักษณะของเมืองนาอยู คือ ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีผาสุก  มีความสะดวก 

สบายในการดาํเนินชีวิต มีสุขภาพที่ดีท้ังทางกายและใจ  และมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
กรอบแนวทางในการดําเนินการเพ่ือมุงไปสูเมืองท่ีนาอยูและยั่งยืน  ไดแก 
1. การจัดหาที่พักอาศัยใหประชาชนอยางเพียงพอ 
2. การปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการเมือง 
3. การสงเสริมการจัดการและการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน 
4. การสงเสริมการจัดหาโครงการพื้นฐานทางดานส่ิงแวดลอมแบบผสมผสาน  การ          

จัดการน้ํา  การสุขาภิบาล  การระบายนํ้า  และการจัดการขยะมูลฝอย 
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5. การสงเสริมดานระบบการคมนาคมขนสงและการใชพลังงานอยางยั่งยืนไวใน                    
แผนการพัฒนาเมือง 

6. การจัดการพื้นท่ีท่ีเส่ียงตอการเกิดภัยพิบัติ 
7. การสงเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกอสรางอยางยั่งยืน 
8. การสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรท่ีเอ้ือตอการ

พัฒนาเมือง 
 โครงการเมืองนาอยูเปนการสงเสริมใหประชาชนในเมืองมีสุขอนามัยท่ีดี  มีส่ิงแวดลอม
และสังคมท่ีดีและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเมือง  โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยู 6 แนวทาง คือ (ไชยยันตร กัมปนาทแสนยากร, 2538) 
 1. ความมุงม่ันทางดานการสาธารณสุข (commitment to health) 
 2. การตัดสินใจทางการเมือง (political decision-making) 
 3. การสรางกลไกการประสานงานและการทํางานรวมกันระหวางองคกรของภาครัฐ
และเอกชน (intersectoral action) 
 4. การมีสวนรวมของชุมชน (community participation) 
 5. นวัตกรรม (innovation) การเปดโอกาสใหมีแนวคิดใหมๆท่ีจะสนับสนุนใหบังเกิดส่ิง
ท่ีดีกวาเดิม 

6. การมีนโยบายของรัฐในเร่ืองสงเสริมสุขภาพท่ีชัดเจนในทุกหนวยงาน (healthy 
public  policy) 

สําหรับแนวทางเมืองนาอยูประกอบดวย 3 ระยะ สามารถกําหนดไดเปน 20 ข้ันตอน 
ดังนี้  

ระยะเริ่มตนของโครงการเมืองนาอยู 
1. การสรางหรือการแสวงหาแนวรวมในการสนับสนุนโครงการในทองถ่ิน (build a  

local support group) ซ่ึงเปนข้ันตอนแรกของการดําเนินการ แนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมเปนเจาของ
โครงการโดยการเรียกรองใหชุมชนเขามาชวยดําเนินโครงการ คือ ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะ
ไดรับการสนับสนุนในการทํางาน 

2. การสรางความเขาใจแนวความคิดของโครงการเมืองนาอยู (understand healthy city  
ideas)เปนการสนับสนุนใหเกิดความเขาใจในหลักการและกระบวนการเมืองนาอยู เพื่อใหสามารถ
นําหลักและแนวคิดไปประยุกตใชได 
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3. การรูจักเมืองของตน (get to know your city) เปนการเขาใจโครงสรางของเมืองท่ี
อาศัยอยูเพื่อใหเกิดการนําแผนไปประยุกตใชใหเหมาะสม  การวิเคราะหท่ีสามารถประมวลลักษณะ
ท่ีสําคัญของเมือง 8 คําถามมีดังนี้ 

    3.1 ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของเมืองคืออะไร 
    3.2 เศรษฐกิจและเง่ือนไขทางสังคมมีผลกระทบตอสุขภาพอยางไร การมีผูสนับสนุน

ท่ีจําเปนตอความสําเร็จของโครงการ การเมืองระดับทองถ่ิน องคกรปกครองหรือทองถ่ิน มีอํานาจ
จัดการเกี่ยวกับสุขภาพมาก  นอย เพียงใด 

    3.3 กลไกการบริหารสวนทองถ่ิน 
    3.4 ระบบสาธารณสุขเกี่ยวของกับเร่ืองนี้อยางไร 
    3.5 กลุมประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเมืองอยางไร 
    3.6 จะหาขอมูลเพื่อพัฒนาโครงการไดจากท่ีไหนบาง 
    3.7 แผนงานระดับชาติและระดับภาคมีผลกระทบตอโครงการอยางไร 
    3.8 ภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรมและภาคแรงงานจะใหการสนับสนุนโครงการหรือไม 
4. การแสวงหาแหลงเงินทุนสนับสนุนโครงการ (find financial support) หาแหลง

สนับสนุนทางการเงิน เร่ืองงบประมาณคาใชจายของโครงการ  ในชุมชนโดยท่ัวไปมักจะมีแหลง
สนับสนุนทุนมากมาย ดังนั้นจะตองคนหากลุมผูใหการสนับสนุนทางการเงินใหพบ  การจัดต้ัง
คณะกรรมการดานงบประมาณ ควรใหผูแทนท่ีหาแหลงเงินลงทุนไดมีสวนรวมในการวางแผนใน
การทํางานรวมกัน 

5. การตัดสินใจหาตําแหนงท่ีตั้งขององคกร (decide organizational location) เพื่อใหเกิด
รูปแบบและความสัมพันธของหนวยงานท่ีตั้งข้ึนกับหนวยงานในพ้ืนท่ีและกลไกการบริหาร
โครงการ อาจจะมี 4 รูปแบบคือ 

    5.1 เปนองคกรอิสระไมแสวงหากําไร 
    5.2 โครงการต้ังเปนหนวยงานอยูภายในรัฐบาลทองถ่ินและเกี่ยวของกับรัฐบาลกลาง 
    5.3 องคกรบริหารโครงการเปนสวนหนึ่งของสํานักงานสาธารณสุขของรัฐบาล

ทองถ่ิน 
    5.4 องคกรบริหารโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนและมีตัวแทนจากรัฐบาลท้ัง 2 

ระดับ คือ ระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
6. การจัดเตรียมรางขอเสนอของโครงการ (prepare a project proposal) ตองมีความ

ชัดเจน  ถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติได 
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7. การไดรับการเห็นชอบของโครงการ (obtain project approval) เพื่อเปนหลักประกัน
ในการไดรับความเห็นชอบและอนุมัติสูข้ันตอนตอไป 

การจัดตั้งองคกร 
 1. การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ (appoint a project steering committee) 
ท้ังนี้จากคณะกรรมการบริหารจะเปนแกนสําคัญของโครงการที่จะวางแผนและกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
 2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมโครงการ (analysis the project environment) เพื่อใหเกิด
การจัดเตรียมและแนวทางใหสอดคลองกับโครงการพื้นฐาน 
 3. การกําหนดความหมาย ขอบเขตและข้ันตอนการทํางานของงานในโครงการอยาง
ชัดเจน (define project work) ควรมีความเขาใจอยางครบถวนกระบวนความในการดําเนินการตาม
ข้ันตอนของแผน  รวมไปถึงความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  เพื่อให
เกิดการกําหนดบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจนและถูกตอง 
 4. จัดต้ังสํานักงานโครงการ (set up a project office) 
 5. การวางแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานในระยะยาว (plan long-term strategy) เปน
การเปดวิสัยทัศนใหเจาหนาท่ีของเมืองและสรางความสัมพันธอันดีของชุมชนภาพพจนและ
สงเสริมยุทธศาสตรของโครงการอยางชัดเจน 

6. การสรางศักยภาพของโครงการ (build project capacity) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลท้ัง
ในดานการจัดการ  การวิเคราะห  การเตรียมโครงการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ 

7. การกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของงานสวนตางๆที่เช่ือถือไดโดยผูบริหาร
ระดับสูง (establish accountability mechanisms) 

ระยะปฏิบัติงาน 
 1. การเพิ่มความระมัดระวังในเร่ืองสุขภาพ (increasing health awareness) 
 2. การสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน (advocating Strategic 
planning) 
 3.  การระดมความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆในสังกัดในการปฏิบัติงาน 
(mobilizing intersect oral action) 
 4. การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (encouraging 
community participation) 
 5. การสงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม (promotion innovation) 
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 6. การสงเสริมและสรางความม่ันคงใหเกิดแกนโยบายสาธารณสุขในการสงเสริม
สุขภาพ (securing health public policy) 
 5.  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐาน ทางสายกลาง 
และความไมประมาณ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 4) 
 5.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 4 สวน 
          1. กรอบความคิด เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควร
จะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิธีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและ
เปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนภัย และวิกฤต เพ่ือ
ความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
         2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติไดในทุก
ระดับ โดยเนนการปฏิบัติทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 
         3. คํานิยาม ความพอเพียงตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆกัน ดังนี้ 
             3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดย
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและบริโภคท่ีอยูระดับพอประมาณ 
             3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ 
             3.3 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการ
เปล่ียนแปลงดานตางๆที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึง ความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
         4. เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจการตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตอง
อาศัยท้ังความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานคือ 
             4.1 เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบครอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
             4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
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 5.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางการพัฒนา
นําไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตางๆ อยางเปนข้ันตอนโดยลดความเส่ียงเกี่ยวกับ
ความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและ
ความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันท่ีดี มีความรูความเพียรและอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยท่ีเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหมในขณะท่ี แนว
พระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยาง
เปนข้ันตอนนั้น เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเปนตัวอยางการใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุรี, 2553: 4) 
 1. ความพอพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดกับ ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 ท่ีมุงแกปญหาของเกษตรท่ีอยูหางไกลแหลงน้ํา 
ตองพึ่งน้ําฝน และประสบความเส่ียงจากนํ้าไมพอเพียง แมกระท่ังสําหรับการปลูกขาวเพ่ือบริโภค 
และมีขอสมมุติวา มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาในเร่ืองดังกลาว จากการแกปญหา
ความเส่ียงเร่ืองน้ําจะทําใหเกษตรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพระดับหนึ่งได และใชท่ีดินสวน
อ่ืนๆ สนองความตองการพ้ืนฐานของครอบครัว รวมท้ังขายในสวนท่ีเหลือเพื่อมีรายไดท่ีจะใชเปน
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถผลิตเองได ท้ังหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดข้ึนในระดับ
ครอบครัว 
 2. ความพอเพียงในระดับองคกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 เปนเร่ืองของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ หรือ
การท่ีธุรกิจตางๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ เม่ือสมาชิกในแตละครอบครัว
หรือองคกรตางๆ มีความพอเพียงข้ันพื้นฐานเปนเบ้ืองตนแลวก็จะรวมกลุมกันเพื่อรวมมือกันสราง
ประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพ้ืนฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันตามกําลังและความสามารถของตนซ่ึงจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมหรือเครือวิสาหกิจ
นั้นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 
  3. ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 3 สงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ใน
ประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

 

 การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้ จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิ
ปญญาแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกร และ
ธุรกิจตางๆ ท่ีดําเนินชีวิตอยางพอเพียงกลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันดวยหลักไม
เบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 3-5) 
  
 แนวคิด เคร่ืองมือกลไกและ มาตรการอนุรักษและคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 1.  แนวความคิดการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
 แนวคิดในการคุมครองพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับเกษตรกรรม อาจดําเนินการได
โดยวิธีเชิงบังคับและหรือการจูงใจ ซ่ึงในการท่ีจะคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหอยูไดโดยใช
มาตรการบังคับอาจดําเนินการไดโดยใหทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดผังเมืองหรือขอ
กําหนดการใชพื้นท่ี ใหพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอการเกษตรเปนพื้นท่ีสีเขียวมีราคาตํ่าหรือมีขอจํากัดการ
ใชประโยชนท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ทําใหตองคงสภาพเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมตอไปสวนในการใช
วิธีการจูงใจใหเกษตรกรคงรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไวโดยไมเปล่ียนแปลงไปใชประโยชนอ่ืนจะตอง
สนับสนุนเกษตรกรใหมีรายไดท่ีพอเพียงตอการดํารงชีวิต โดยการชวยเหลือใหมีตนทุนการผลิต
ต่ําลงเพ่ือใหไดผลตอบแทนคุมคากับการรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไวเชน (ไพรัช สินชูวงศ, 2552: 35-
36) 
 1. ลดภาษีท่ีเกี่ยวของกับปจจัยการผลิตเพื่อใหตนทุนการผลิตสินคาเกษตรต่ําลง 
 2. การแทรกแซงราคาปจจัยการผลิตในรูปแบบตางๆ เชน ผานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณหรือกลุมเกษตรกร เชนการใหการสนับสนุนเงินกูไมเสียดอกเบ้ียหรือเสียดอกเบ้ียใน
อัตราต่ํา หรือรูปแบบการสนับสนุนอ่ืนๆ 
 3. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานใหแกพื้นท่ีเกษตรกรรม ไดแก การจัดหานํ้าใชและน้ํา
เพื่อการเกษตรจัดระบบชลประทานใหถึงพื้นท่ีเกษตรกรรม ขุดสระสํารองไวใชในสวน ไรนา ใหมี
น้ําใชเพียงพอตลอดป พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีแหลงน้ําสมบูรณจะเปนส่ิงจูงใจใหเกษตรกรรักษาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมของตนเองไว 
 4. การปรับปรุงโครงสรางการเกษตร ราษฎรจะเปนผูเลือกปรับเปลี่ยนชนิดพืชเกษตร
เองโดยรัฐเปนผูใหขอมูลและใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 
 5. การสรางความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม การท่ีเกษตรกรจะมีความภาคภูมิใจใน
อาชีพของตนได จะตองมีฐานทางเศรษฐกิจท่ีดีพอท่ีจะดํารงชีพได ไดแก ตองมีตลาดรองรับผลผลิต
การเกษตรใชเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตอยางสมบูรณ คุณภาพสินคาเปนท่ีตองการของตลาด ไม
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เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ขาวสารเทคโนโลยีการเกษตรจะตองไปถึง รวมท้ังการคมนาคมขนสงมี
เสนทางถนนที่สะดวก นอกจากน้ีแลวเกษตรกรจะตองเปนคนที่รับรูขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ
ปจจุบันมากข้ึน 
 นอกจากการสรางความม่ันคงใหแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมแลว การยกยองใหเห็น
ความสําคัญของเกษตรกรก็เปนส่ิงจําเปนโดยเลือกเกษตรกรบางรายที่มีฐานะดี มีความสําเร็จจาก
อาชีพเกษตรกรรม การไดรับการยกยองในระดับตางๆจะสรางความภาคภูมิใจไดท่ัวถึง เชน
เกษตรกรดีเดนประจําตําบล ประจําอําเภอ ประจําจังหวัด เปนตน 
 นอกจากนี้แลวจะตองเนนใหเกษตรกรภาคภูมิใจท่ีไดมีอาชีพท่ีอยูกับธรรมชาติ มี
ความสุขกับการดํารงชีพในสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม การท่ีเกษตรกรมีรายไดดีจะเปนสวนสําคัญท่ี
สรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรใหเกิดข้ึนเองได (สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 2540: 
2-3)  
 การคุมครองพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเกษตรอาจดําเนินการไดท้ังการควบคุมและ
การจูงใจ โดยการควบคุมใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมการพัฒนาใหท่ีดินราคาต่ํา ทําใหตองคง
พื้นท่ีเกษตรกรรมไว หรือจูงใจดวยมาตรการทางภาษี ลดหยอยภาษี สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 
การชลประทาน การปรับปรุงโครงสรางทางการเกษตร ปรับปรุงชนิดพืชท่ีปลูก สรางความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเปนมาตรทางการเกษตร การศึกษาแนวคิดการคุมครองพื้นท่ี
เกษตรกรรมจะทําใหสามารถนําเอาวิธีการที่เหมาะสมมาใชในการเสนอแนะแนวทางแกปญหา
การเกษตรได 

2. เคร่ืองมือและกลไกที่นํามาใชในการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรม 
2.1 การซ้ือสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือนํามาพัฒนา (Purchase of Development Rights)  
การซ้ือขายสิทธ์ิในการพัฒนา (the Purchase of Development Rights ) เพื่อการอนุรักษ

ท่ีดินพื้นท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเปดโลง (preserving agricultural land and open space) เปน
เคร่ืองมือท่ีใชในการรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม หรือพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชานเมืองโดยรอบ เพื่อปองกัน
การขยายตัวของเมืองและอนุรักษรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมซ่ึงเปนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนปอดของเมือง
รวมท้ังชวยเหลือเกษตรกรใหคงอยูบนพื้นท่ีเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดในสภาพท่ีมีความ
กดดันในการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางสูงในปจจุบัน การซ้ือขายสิทธ์ิในการพัฒนาที่ดินหรือ “PDRs” ยัง
สามารถนําไปเปนวิธีการในการรักษาพ้ืนท่ีเปดโลงภายในเมืองท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนเปนอาคาร
สูงท่ีมีความหนาแนนมากข้ึนทุกวัน ซ่ึงพื้นท่ีเหลานี้จะไดรับแรงกดดันในการพัฒนาอยางสูงจาก
พื้นท่ีรอบขาง ดังนั้น PDRs คือเทคนิคการวางแผนในการที่จะรักษาไวซ่ึงพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
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พื้นท่ีเปดโลง โดยการซ้ือสิทธ์ิในการพัฒนาท่ีดินจากเจาของท่ีดิน การรักษาพื้นท่ีเกิดจากการ
ตองการสภาพแวดลอมท่ีดีของภาครัฐ ท่ีจะรักษาพื้นท่ีเหลานี้ไมใหถูกลวงลํ้าในปจจุบันและอนาคต 

สิทธ์ิการพัฒนาหมายถึงสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงท่ีดินจากสภาพปจจุบันใหเปล่ียนแปลง
ไป เชน เปล่ียนจากเกษตรกรรมเปนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือเปล่ียนจากท่ีพักอาศัย
บานเรือนเปนอาคารสํานักงานขนาดใหญ ศูนยการคา เปนตน 

ดังนั้นในการซ้ือขายสิทธ์ิในการพัฒนาท่ีดิน เจาของท่ีดินจะยังคงมีสิทธ์ิของทรัพยสิน
ในท่ีดินครบถวนดังเดิมทุกประการ แตจะขาดสิทธ์ิในการพัฒนาเทานั้น เม่ือเจาของท่ีดินขายสิทธ์ิ
ในการพัฒนาจะไดรับเงินชดเชยจากรัฐ สําหรับสิทธ์ิในการพัฒนาท่ีดิน โดยเจาของท่ีดินยังคงมี
สิทธ์ิตามโฉนดท่ีดิน จะพักอาศัยทําเกษตรกรรมไดดังเดิม อีกท้ังยังสามารถที่จะขายหรือสงตอให
ผูอ่ืน 

ขอตกลงของการซ้ือขายสิทธ์ิการพัฒนานั้นรวมถึงการพัฒนาสําหรับท่ีพักอาศัยดวย 
ยกเวนเจาของท่ีดิน หรือลูกจาง และผูท่ีทํางานในพ้ืนท่ีจะปรับปรุงหรือซอมแซมที่พักอาศัยเพียง
เล็กนอย หากแตถามีการทําการทุบร้ือถอนท่ีพักอาศัยเดิม เพื่อสรางใหม หรือขยายท่ีพักอาศัย
เพิ่มเติม จําตองขออนุญาตรัฐซ่ึงซ้ือสิทธ์ิในการพัฒนาไปแลว ใหทราบถึงความจําเปนและรัฐ
พิจารณาเห็นสมควรดวยเทานั้น อีกประการของสิทธ์ิการพัฒนาพื้นท่ีก็คือ การหามมิใหมีการขน
ขยะมาทิ้งในพื้นท่ีหรือการขุดดินออกจากพื้นท่ี เพราะเปนการทําลายสภาพเดิมของพื้นท่ี 

เม่ือเจาของท่ีดินไดรับเงินคาชดเชยในการขายสิทธ์ิในการพัฒนา ก็จะนําไปใชเพื่อทํา
การตางๆ เชนผอนหนี้สิน นําไปใหกูเพื่อหารายไดหรือนําไปลงทุนซ้ืออุปกรณในการทําการ
เกษตรกรรมตอไป 

สิทธ์ิพิเศษสําหรับผูขายสิทธ์ิในการพัฒนาท่ีดิน นอกจากเจาของท่ีดินจะไดรับเงิน
คาชดเชยสําหรับสิทธ์ิในการพัฒนาท่ีดินแลว ภาครัฐยังสรางแรงจูงใจใหแกเจาของท่ีดินในการขาย
สิทธ์ิในการพัฒนาคือ การลดหยอนภาษีประเภทตางๆ ใหแกเจาของท่ีดินเชน ภาษีท่ีดิน ภาษี
โรงเรือน ภาษีมรดก เพื่อเปนการจูงใจเจาของท่ีดินในการชวยรักษาสภาพเดิมของพื้นท่ี และนําเงินท่ี
รัฐลดหยอนใหนําไปรักษาพื้นท่ีหรือลงทุนในการเกษตรกรรม 

กลาวโดยสรุป การดําเนินการของ PDRs นั้น จุดประสงคหลักคือการใหทางเลือกแก
เจาของท่ีดินท่ีจะสมัครใจในการเขารวมอนุรักษรักษาสภาพแวดลอมท่ีดิน แทนท่ีรัฐจะใชอํานาจเขา
มาบังคับเวนคืนท่ีดิน ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งในการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเปดโลง       
(ภมร กุลวรเศรษฐ, 2537 : 4-6 ) 

การซ้ือขายสิทธ์ิในการพัฒนา (PDRs) เปนมาตรการหน่ึงในการจูงใจเพ่ือชดเชยให
เกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนาท่ีดินโดยเกษตรกรเปนคูสัญญากับรัฐ โดยรัฐเปนผูรับภาระในการ
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ชดเชยใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิ การศึกษาการขายสิทธ์ิในการพัฒนาเปนทางเลือกหนึ่งในการชดเชย
ใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนาพื้นท่ีดวยมาตรการควบคุมของรัฐแตเปนผูสรางคุณประโยชน
ใหแกสังคม ส่ิงแวดลอม 

2.2 การแลกเปล่ียนสิทธ์ิในการพัฒนา (Transfer of Development rights) 
การแลกเปล่ียนสิทธ์ิการพัฒนา (Transfer of Development Rights) แนวคิดนี้มาจาก

สมมุติฐานวารัฐจะตองใหสิทธ์ิการพัฒนาแกเจาของท่ีดินใหเหมาะสมกับมูลคาของท่ีดิน ดังนั้นใคร
ไดรับสิทธ์ิไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาท่ีดินของตนเองในเชิงพาณิชยใหไดผลตอบแทนสูงตามท่ีตองการ
ไดก็ตองไปซ้ือสิทธ์ิจากคนอ่ืนและผูท่ีขายสิทธ์ิในตลาดตองเปนผูท่ีไมตองการพัฒนาหรือถูกหาม
การพัฒนานั้นๆ อยูแลว ประโยชนของการแลกเปล่ียนสิทธ์ิใชเพื่อจํากัดและลดความไมเทาเทียมกัน
ของยานควบคุม( zoning) โดยใชตลาดเปนเคร่ืองชดเชยใหสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาท่ีดิน
เพิ่มข้ึนได และสามารถใชคุมครองรักษาพื้นท่ีโลง ภูมิสัญลักษณ บริเวณพ้ืนท่ีท่ีออนไหวทางนิเวศ
และเปนเคร่ืองมือจัดการพัฒนาเมือง (สํานักพัฒนามาตรฐาน, 2549: 213) 

การแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในการพัฒนาหรือ TDR เปนวิธีการท่ีใชเทคนิคทางดาน
กฎหมายเพ่ือแลกเปล่ียนโอนยาย หรือซ้ือขายกรรมสิทธ์ิในการพัฒนา สวนมากจะใช FAR (Floor 
Area Ratio)สวนท่ีไมไดใชของอาคารหรือสถานท่ีอนุรักษเพื่อโอนยายไปยังท่ีดินแปลงอ่ืนที่อยู
ใกลเคียง หรือแปลงท่ีกําหนดผลตอบแทนท่ีไดจากการโอนยายเจาของทรัพยสินสามารถนํามาใชใน
การอนุรักษและดูแลรักษา (สิทธิพร ภิรมยร่ืน, 2543: 220-222) 

การแลกเปล่ียนสิทธ์ิการพัฒนา(TDR)เปนมาตรการหน่ึงในการจูงใจ เพื่อชดเชยให
เกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนาโดยเปนกลไกในการแลกเปล่ียนสิทธ์ิกันระหวางเอกชนกับเอกชน
โดยเอกชนผูไดรับสิทธ์ิเปนผูรับภาระจายเงินทดแทนแกเกษตรกรผูโอนสิทธ์ิ การศึกษาการ
แลกเปล่ียนสิทธ์ิในการพัฒนาเปนทางเลือกหนึ่งในการชดเชยใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนา
พื้นที่ดวยมาตรการควบคุมของรัฐแตเปนผูสรางคุณประโยชนใหแกสังคม ส่ิงแวดลอม 

2.3 มาตรการทางภาษี (Tax) 
มาตรการทางภาษีนํามาใชสําหรับขัดขวางหรือไมสนับสนุนการพัฒนาท่ีไมสอดคลอง

กับผังเมืองหรือใชเปนแรงจูงใจใหเจาของท่ีดินพัฒนาพ้ืนที่ใหสอดคลองกับผังเมือง 
กลยุทธการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเมือง 
1. เก็บภาษีท่ีดินในอัตราสูงสําหรับท่ีวางในเมืองท่ีไมไดทําประโยชน 
2. ลดภาษีสําหรับการพัฒนาท่ีถูกตองสอดคลองกับผังเมืองโดยเฉพาะการคงการใช

ประโยชนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นท่ีอนุรักษ 
3. เพิ่มผลตอบแทนใหแกผูจัดทําโครงการพัฒนาท่ีดี 
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4. เพิ่มภาระภาษีสําหรับการพัฒนาท่ีไมสอดคลองกับผังเมือง 
การเก็บภาษีควรมีผลตามมาในดาน 
1. สงเสริมใหผูมีรายไดนอยไดมีท่ีอยูอาศัยตามสมควร ปองกันมิใหมีการกักตุนท่ีดิน

เพื่อเก็งกําไรเกินราคาท่ีดินสูงเกินควร 
2. เรงรัดใหมีการพัฒนาในท่ีดินวางเปลาและท่ีดินเปาหมายผังเมือง 
3. ปองกันมิใหมีการพัฒนา พื้นท่ีเกษตรกรรมรอบนอกกอนถึงเวลาอันควร 
4. ปองกันการกักตุนเพื่อเก็งกําไร โดยใชมาตรการดังนี้ 
    4.1 ภาษีมรดก 
    4.2 ภาษีใหโดยเสนหา 
    4.3 ภาษีการไมพัฒนาท่ีดินท่ีเปนท่ีวางเปนเวลานาน 
    4.4 ภาษีท่ีดินอัตรากาวหนา 
มาตรการทางภาษีมีท้ังการจูงใจและการควบคุมในกิจการท่ีสอดคลองหรือขัดแยงตอ

การใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตรเพื่อใหเกิดผลในการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยมาตรการ
ทางภาษีจะมีผลในการปองกันการกักตุนท่ีดิน การเก็งกําไร ปองกันการพัฒนากอนเวลาอันสมควร 
การศึกษามาตรการทางภาษีจะทําใหทราบแนวทางในการเสนอแนะการแกปญหาใหกับพื้นท่ีเกษตร
ไดอยางถูกตอง  
 
กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน 

กฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินที่สําคัญประกอบดวย พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2518 ออกในรูปกฎกระทรวง เปนกฎหมายผังเมืองเพื่อใหเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีดี มี
ความสะดวกสบาย ความมีระเบียบสวยงาม การใชประโยชนท่ีดิน ความปลอดภัยของประชาชน 
และสวัสดิภาพของสังคม และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เปนกฎหมายท่ีกําหนดข้ึน
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร 

1. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ออกในรูปกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ.2518 เพื่อใหเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสะดวกสบาย ความมีระเบียบสวยงาม การใช
ประโยชนท่ีดิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม (กฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2549: 60-71) 
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ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาและดํารง
รักษากรุงเทพมหานคร ใหเปนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และศูนยกลางการบริหารและการปกครองของประเทศ มีเอกลักษณ
ดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนการเปนเมืองตนแบบในดานการรักษาสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ไดมีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ก.1 ถึงหมายเลข ก.2 ประเภทชนบทและเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข ก.3 ถึง
หมายเลข ก.4 (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)ไดกําหนดลักษณะการใชประโยชนท่ีดินดังนี้ 
 ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ก.1 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการ
อนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมเปนสวนใหญสําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ให
ใชไดไมเกินรอยละหาของท่ีดินประเภทน้ีในแตละบริเวณ ท่ีดินประเภท ก.1 ไดกําหนดบริเวณคือ 
ทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครบริเวณเขตคลองสามวา เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง 
 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมท่ีไมเขาขายโรงงาน 
(3)สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ (4)สถานท่ีท่ีใชเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง (5)การ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย (6)โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (7)โรงมหรสพตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร (8)สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (9)การจัดสรร
ท่ีดิน (10)การอยูอาศัยทุกประเภท (11)การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท (12)สํานักงาน 
(13)การติด ตั้ง หรือกอสรางปาย (14)สถานท่ีเก็บสินคา สถานท่ีรับสงสินคา (15)ศูนยประชุมหรือ
แสดงสินคา (16)ตลาด (17)สวนสนุกหรือสวนสัตว (18)การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และ
(19)การกําจัดวัตถุอันตราย  

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ก.2 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ 
สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบของท่ีดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ ท่ีดินประเภท ก.2 ไดกําหนดบริเวณคือทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวี
วัฒนา เขตตล่ิงชัน และเขตบางแค 
 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)สถานท่ีบรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ 
(3)สถานท่ีท่ีใชเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง (4)การเล้ียงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา (5)การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็ม
หรือน้ํากรอย (6)สุสานและฌาปนสถาน (7)โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (8)โรงมหรสพตาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

 

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร (9)สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (10)การจัดสรร
ท่ีดิน (11)การอยูอาศัยทุกประเภท (12)การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท (13)สํานักงาน 
(14)การติด ตั้ง หรือกอสรางปาย (15)สถานท่ีเก็บสินคา สถานท่ีรับสงสินคา (16)ศูนยประชุมหรือ
แสดงสินคา (17)ตลาด (18)โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว (19)ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(20)สวนสนุกหรือสวนสัตว (21)การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย (22)การกําจัดวัตถุอันตราย 
(23)การซ้ือขายหรือเก็บช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกา และ(24)การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.3 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละหาของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
ท่ีดินประเภท ก.3 ไดกําหนดบริเวณคือทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอก 
เขตลาดกระบัง ทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนา เขตบางบอน เขตหนองแขม 
และเขตบางขุนเทียน 
 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมท่ีไมเขาขายโรงงาน 
(3)สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ (4)สถานท่ีท่ีใชเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง (5)การ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย (6)โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (7)โรงมหรสพตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร (8)สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (9)การจัดสรร
ท่ีดิน (10)การอยูอาศัยทุกประเภท (11)การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท (12)สํานักงาน 
(13)การติด ตั้ง หรือกอสรางปาย (14)สถานที่เก็บสินคา สถานท่ีรับสงสินคา (15)ศูนยประชุมหรือ
แสดงสินคา (16)สวนสนุกหรือสวนสัตว (17)การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และ(18)การกําจัดวัตถุ
อันตราย  

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.4 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย  การบริการพ้ืนฐานทางสังคม สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญสําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ให
ใชไดไมเกินรอยละสิบของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ไดกําหนดบริเวณคือทิศตะวันตกของ
กรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางแคดานท่ีติดกับเขตบางบอนและเขตหนองแขม เขตบางบอนดาน
ตะวันตกถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียนดานใตของถนนกาญจนาภิเษก 
 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมท่ีไมเขาขายโรงงาน 
(3)สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ (4)สถานท่ีท่ีใชเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง (5)การ
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เพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย (6)โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (7)โรงมหรสพตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร (8)สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (9)การอยูอาศัย
ประเภทอาคารอยูอาศัยรวม อาคารขนาดใหญ อาคารสูง (10)การประกอบพาณิชยกรรมเกิน 300 
ตารางเมตร (11)สํานักงานเกิน 300 ตารางเมตร (12)การติด ตั้ง หรือกอสรางปาย (13)สถานท่ีเก็บ
สินคา สถานที่รับสงสินคา (14)ศูนยประชุมหรือแสดงสินคา (15)สวนสนุกหรือสวนสัตว (16)การ
กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (17)การกําจัดวัตถุอันตราย  (18)การซ้ือขายหรือเก็บช้ินสวน
เคร่ืองจักรกลเกา และ(19)การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  
 

 
 
ภาพท่ี 5 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2549: 20)  

 
2. กฎกระทรวงใหใชบงัคับผงัเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี พ.ศ.2550 
 ผังเมืองรวมหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญบุรี ออกในรูปกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ.2518 เพื่อใหเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสะดวกสบาย ความมีระเบียบ
สวยงาม การใชประโยชนท่ีดิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม  
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 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญบุรี มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบ
การใชประโยชนท่ีดิน โครงขายการคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะ ใหมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สงเสริมชุมชนเมืองใหเปน
ศูนยกลางการบริหารราชการ การปกครอง การคาและบริการในระดับอําเภอ ไดมีการกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และไดกําหนดลักษณะการใชประโยชน
ท่ีดินดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี พ.ศ.2550 
ท่ีมา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี  
          จังหวดัปทุมธานี 2550: 17) 
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ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน
สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของท่ีดิน
ประเภทนี้ในแตละบริเวณ ไดกําหนดบริเวณคือพื้นท่ีของอําเภอหนองเสือ อําเภอคลองหลวง อําเภอ
ธัญบุรี ยกเวนโดยรอบบริเวณเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เทศบาลตําบลหนองเสือ และเทศบาลตําบล
ธัญบุรี 
 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)สถานท่ีบรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ 
(3)สถานท่ีท่ีใชเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง (4)โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (5)โรงมหรสพตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร (6)สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (7)การจัดสรร
ท่ีดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม (8)จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม (9)การอยูอาศัยและ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  (10)การอยูอาศัยและประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว (11)การอยูอาศัยประเภทบานแถว และ(12)การอยูอาศัย
ประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

3. กฎกระทรวงใหใชบงัคับผงัเมืองรวมชุมชนทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. 
2549 

ผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ ออกในรูปกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 เพื่อใหเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสะดวกสบาย ความมีระเบียบสวยงาม การใช
ประโยชนท่ีดิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม (กฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2549: 26-27) 

ผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ มีนโยบายและวัตถุประสงคเพื่อจัดระบบการใชประโยชน
ท่ีดิน โครงขายการคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ไดมีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และไดกําหนดลักษณะการใชประโยชนท่ีดินดังนี้ 

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบของท่ีดิน
ประเภทนี้ในแตละบริเวณ ไดกําหนดบริเวณคือดานตะวันตกของชุมชนทาเรือ ดานตะวันออกติด
กับอําเภอบานหมอจังหวัดสระบุรี และดานใตจดเขตผังเมืองรวม 
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 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)สถานท่ีบรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ 
(3)สถานท่ีท่ีใชเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง (4)เล้ียงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา (5)โรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม (6)สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (7)การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม (8)จัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม (9)การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทหองแถว ตึกแถว (10)การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก(11)การอยูอาศัย
ประเภทบานแถว และ(12)ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ 100 เมตร 

 
ภาพท่ี 7 ผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ จังหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ.2549 
ท่ีมา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ผังเมืองรวมเมืองชุมชนทาเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
          2549 : 34) 

4. กฎกระทรงใหใชบังคับผงัเมืองรวมเมืองนครปฐม พ.ศ.2544 
ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ออกในรูปกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.

2518 เพื่อใหเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสะดวกสบาย ความมีระเบียบสวยงาม การใช
ประโยชนท่ีดิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม (กฎกระทรงใหใชบังคับผัง
เมืองรวมเมืองนครปฐม, 2544: 6-7) 
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ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใชประโยชนท่ีดิน 
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สงเสริมและ
พัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครอง และพาณิชยกรรมของจังหวัดนครปฐม 
ไดมีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และไดกําหนด
ลักษณะการใชประโยชนท่ีดินดังนี้ 

 
ภาพท่ี 8 ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม พ.ศ.2544 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม 2544: 18) 

 
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ 
สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชเพิ่มไดอีกไมเกินรอยละสิบของท่ีดินประเภทนี้ใน
บริเวณ ไดกําหนดบริเวณคือโดยรอบการใชประโยชนท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย(สี
เหลือง) ท้ัง 4 ดานของผังเมืองรวม 
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 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (3)การจัดสรรท่ีดินเพื่อ
ประกอบอุตสาหกรรม (4)จัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม (5)การอยูอาศัยและประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ (6)การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว
หรือตึกแถว และ(7)การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

5. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองท่ีตําบลจองคํา และตําบลปางหมู อําเภอ
เมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ.2542 

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองท่ีตําบลจองคํา และตําบลปางหมู อําเภอ
เมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ออกในรูปกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 เพื่อใหเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสะดวกสบาย ความมีระเบียบสวยงาม การใช
ประโยชนท่ีดิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม (กฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมในทองท่ีตําบลจองคํา และตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน, 
2542: 3-4) 

ผังเมืองรวมชุมชนในทองท่ีตําบลจองคํา และตําบลปางหมู อําเภอแมฮองสอน มี
นโยบายและมาตราการเพ่ือจัดระบบการใชประโยชนท่ีดินใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงขายบริการ
สาธารณะ ไดมีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)ไว และ
ไดกําหนดลักษณะการใชประโยชนท่ีดินดังนี้ 

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับ
เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญสําหรับการใช
พื้นท่ีเพ่ือกิจการอ่ืน ใหใชเพ่ิมไดอีกไมเกินรอยละยี่สิบหาของท่ีดินประเภทน้ีในแตละบริเวณ และ
หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
 ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังนี้ (1)โรงงานทุก
จําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (2)การจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม (3)จัดสรรท่ีดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม (4)การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
(5)การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก (6)การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ และ(7)โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 
 
 

   ส
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การวิจัยที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ไดเนนการศึกษาถึงมาตรการควบคุมการพัฒนา สงเสริม และ
สนับสนุนการใชประโยชนท่ีดิน ใหมีความเหมาะสมกับแนวคิดของการสงวนรักษาพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

1.การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีตอเกษตรกรรมชานเมือง กรณีศึกษาเขตหนองแขม 

สุรีรัตน ณ นคร (2526) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน
ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีมีตอเกษตรกรรมชานเมือง
บริเวณเขตหนองแขม ผลการศึกษาพบวา  

1. การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในเขตหนองแขมแตละประเภททั้งภาค
เกษตรกรรมและภาคนอกเกษตรกรรม เปนการเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีวางเปลาท่ียังไมไดใช
ประโยชน(vacant)เพื่อเปนบริเวณท่ีอยูอาศัย อุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงเปนการใช
ประโยชนท่ีดินตามสมรรถนะดินเปนตน 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินตามลําดับความสําคัญ 
คือ 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในรูปแบบของเสนทางคมนาคม ถนน 
2. การเพิ่มจํานวนประชากร ทําใหความตองการที่ดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยเพิ่มข้ึน 
3. การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดิน 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน ท่ีดินในเขตหนองแขมปจจุ บันเปนการ

เปล่ียนแปลงท่ีไมสอดคลองกันระหวางการใชประโยชนท่ีดินที่ดินแบบชนบทและการใชประโยชน
ท่ีดินท่ีดินแบบเมือง โดยท่ีการใชประโยชนท่ีดินแบบชนบทนั้นภาคเกษตรกรรมไมสามารถสราง
ผลผลิตไดเต็มท่ี ท้ังน้ีเนื่องจากไดประสบปญหาหลายประการในการประกอบอาชีพ 

1. ปญหาโรคพืชและแมลงรบกวน 
2. ปญหาน้ําเสีย 
3. การใชประโยชนท่ีดินแบบเมืองซ่ึงเปนการเร่ิมเขาสูขบวนการเปนเมือง โดยการ

ขยายตัวของบริเวณอาคารส่ิงกอสราง(built – up area) 
4. การขาดแคลนบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลกระทบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
การใชประโยชนท่ีดินในดานเศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีตอเกษตรกรหนองแขม ดังนี้ 

1. การแพรกระจายทางวัฒนธรรม (cultural diffution) จากเมืองทําใหมีการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติและคานิยม (attitudes and values) การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต (way of life) 
ของเกษตรกรหนองแขมเปล่ียนไปจากเดิมและแตกตางไปจากชาวชนบทโดยท่ัวไป เกษตรกรสวน
ใหญเปนผูยายถ่ินเขามาอาศัยอยูในเขตหนองแขมและเปนผูเชาท่ีดินโดยถือครองท่ีดินขนาดเล็ก
ระยะเชาท่ีดินส้ัน คือระยะเวลา 1 – 3 ป รายไดเฉล่ียของครอบครัวเกษตรกรสวนใหญรายไดปาน
กลาง และปานกลางคอนขางตํ่า แตเนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาในการประกอบอาชีพเนื่องจาก
ตนทุนการผลิตสูง การใชจายของครอบครัวจึงเปนไปเพื่อการลงทุนการเกษตร เปนสําคัญเกษตรกร
สวนใหญขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพและเปนหนี้สิน 

2. ผลกระทบประการตอมา การขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากบุตรหลานเกษตรกร เปนผู
ไดรับการศึกษาและหันไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกเกษตรกรรม ปริมาณผลผลิตจากการเกษตรใน
ปจจุบันไดลดลง รายไดจากการเกษตรจึงไมแนนอน 
 3. ผลกระทบตอทัศนคติในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรหนองแขม
บางสวนมีความคิดท่ีจะเปล่ียนอาชีพและเกษตรกรสวนใหญไมตองการใหบุตรหลานประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเน่ืองจากประสบปญหาหลายประการ 
 2. การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีชานเมือง ดาน
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน 

อําพัน รุงวรรธนวงศ (2525) ไดทําการศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนการใชประโยชน
ท่ีดินในพ้ืนท่ีชานเมืองทางดานตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ในเขตบางขุนเทียน ผลการศึกษา
พบวา 

เขตบางขุนเทียนมีประวัติความเปนมาตลอดจนลักษณะกายภาพเปนแบบชนบท พื้นที่
ท่ัวไปเปนท่ีราบลุมซ่ึงเหมาะแกการเกษตรกรรม มีลําคลองมากมายถึง 150 คลองมีพื้นท่ีซ่ึงใชใน
การทําเกษตร 108,263.7ไร หรือรอยละ 95.6 ของพื้นท่ีท้ังเขตในป 2522 แตในปจจุบันลักษณะ
ดังกลาวกําลังเปล่ียนแปลงไป โดยเฉล่ียมีการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเมืองประมาณ 301.8 ไรตอป 
เนื่องจากการขยายตัวของเมืองเขาสูพื้นที่ชนบท ความเปนเมือง (Suburbanization) ท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุ
หลายประการ 

1. การปรับปรุงดานคมนาคมขนสง 
2. การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 
3. การขยายตัวของท่ีอยูอาศัยและการเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร 
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ผลการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินคือ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเกษตรกรรมมาก
ท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศกําลังจะสูญไป ปรากฏการณดังกลาวกอใหเกิดปญหาหลายประการทั้ง
ในเขตตอชนบทเองและนอกพื้นท่ี แตผูท่ีรับผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกร เนื่องจากการสูญเสีย
พื้นที่สําหรับประกอบอาชีพของตน ผลกระทบมีดังนี้ 

1. พื้นที่สําหรับประกอบอาชีพลดลงเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและหมูบาน
จัดสรรตางๆ มากข้ึน 

2. ปญหานํ้าเสีย น้ําเนา และสารพิษซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมปลอยลงสูลําคลองตางๆ 
เกษตรกรตองใชน้ําในลําคลองเพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตประจําวันและการคมนาคม
ขนสงดวย จึงกอใหเกิดความเดือดรอนอยางยิ่ง 

3. ปญหาสภาพแวดลอมเปนพิษ ทําใหสัตวน้ําตางๆตามธรรมชาติ เชนกุง หอย ปู ปลา 
ลดจํานวนลง นอกจากนี้ยังทําใหการเพาะปลูกไมไดผลดีเทาท่ีควร 

4. ปญหาเร่ืองโจรผูรายมีมากข้ึน ในอดีตปญหาเร่ืองนี้มีนอยมาก โดยเกษตรกรระบุวา
โจรผูรายตามอุตสาหกรรมเขามา คนในทองถ่ินไมมีเร่ืองนี้มากนัก 

อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวเปนปญหารวมของเกษตรกรทุกอาชีพ แตเนื่องจากเขตบาง
ขุนเทียนมีพื้นท่ีอุดมสมบูรณ จึงมีการประกอบการเกษตรหลายประเภท ท่ีสําคัญคือการทํานา ทํา
สวน และเล้ียงสัตว ซ่ึงแตละกลุมตางประสบปญหาเฉพาะตัวไมเหมือนกันและมีความขัดแยงกันเอง
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมดวย เปาหมายหลักของแผนการใชประโยชนท่ีดินของเขตบาง
ขุนเทียนซ่ึงไดกําหนดข้ึนผลประโยชนของประชาชนสวนใหญ คือเกษตรกรพิจารณารวมกับ
แนวโนมการใชประโยชนท่ีดินอันเนื่องมาจากโครงการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตบางขุนเทียนและพ้ืนท่ี
ตอเนื่อง รวมท้ังปญหาความขัดแยงระหวางเกษตรกรแตละประเภทดวยในท่ีสุดจึงไดกําหนด
เปาหมายหลักคือการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรมไว โดยมีแนวนโยบายการวางแผนการใชประโยชน
ท่ีดินคือ 

1. เขตบางขุนเทียนจะตองมีการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมตามสมรรถนะของดิน 
2. กําหนดขอบเขตการขยายตัวของชุมชนเมืองใหอยูในท่ีท่ีเหมาะสมโดยไมรุกลํ้าพื้นท่ี

เกษตรกรรม 
3. สงเสริมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
4. ปองกันส่ิงจําเปนพื้นท่ีฐานสําหรับการเกษตรกรรม คือ คูคลองตางๆ และความอุดม

สมบูรณของดิน 
จากเปาหมายหลักและนโยบายดังกลาวจึงไดเสนอแนะแนวทางการกําหนดแผนการใช

ประโยชนที่ดินในเขตบางขุนเทียนซ่ึงประกอบดวยพื้นท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเมืองแยกจากกัน
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อยางเดนชัดโดยมีมาตรการตางๆเพื่อใหเกิดผลทางปฏิบัติ นอกจากนี้การศึกษายังไดเสนอแนะการ
แกปญหาความขัดแยงระหวางเกษตรกรรมประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดความจูงใจแกเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพรวมท้ังเพ่ือใหพื้นท่ีชานเมืองสามารถรักษาสภาพ การเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมไวได
ตอไป 

3. การพัฒนาเมืองธนบุรีและปญหาของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท (2544) ไดทําการศึกษาการพัฒนาเมืองธนบุรีและปญหาของ

พื้นท่ีเกษตรกรรม โดยพื้นท่ีฝงธนบุรีมีความสําคัญเปนแหลงเพาะปลูกพืชท่ีสําคัญมาตั้งแตในอดีต
หลังเปล่ียนแปลงการปกครองทําใหเกิดการการเปล่ียนแปลงทางกายภาพมาโดยลําดับ สาเหตุจาก
การ 

1. สรางสะพานเช่ือมกับฝงพระนคร การจราจรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความเปนเมืองขยายเขาสู
พื้นท่ีฝงธนบุรีเพิ่มมากข้ึน 

2. การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหพื้นท่ีเกษตรกรรมลดนอยลงตามลําดับใน
ระยะเวลา 10 ป ระหวางป พ.ศ.2532 – 2542 นอยลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ครัวเรือนเกษตรกรเหลือเพียง
รอยละ 1.54 ของครัวเรือนท้ังหมด แมวาประชากรในระยะ 10 ป ระหวาง พ.ศ.2533 – 2542 เพิ่ม
เพียงรอยละ 4.55 แตเม่ือเทียบกับจํานวนท่ีอยูอาศัย  ระหวาง พ.ศ.2533 – 2542 เพิ่มข้ึนรอยละ 52.8 
ยอมแสดงใหเห็นวานาจะเกิดจากการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหเกิดการสรางท่ีอยูอาศัยเกิน
กวาการเพิ่มของประชากร ทําใหเกิดการเก็งกําไร การลงทุนซ้ือที่ดินเพื่อขายตอหรือใหเชา ซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําให เกษตรกรไมสามารถสูราคาเชาท่ีดินได เกิดการแขงขันกันระหวางภาค
เกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม ท้ังการเชาท่ีดิน แรงงานภาคเกษตรกรรม และรายได ทําใหภาค
เกษตรกรรมขาดแคลน ทําใหเกษตรกรเกิดการทอถอย และละท้ิงอาชีพเกษตรกรรม ราคาท่ีดินท่ี
สูงข้ึนจากการพัฒนาถนนหนทาง เกิดการแบงขายท่ีใหกับนักลงทุน จากการขยายตัวของเมือง พื้นท่ี
ฝงธนบุรี ทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรมลง เกิดปญหานํ้าเสีย มีความเปนกรดเปนดาง ปญหา
น้ําเค็ม ปญหาขยะและนํ้าทวมขัง เปนปญหาตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเปล่ียนแปลง
ของภูมิอากาศ พืชพันธุไมผลหลายพันธุไดสูญพันธุไป 

กลาวโดยสรุป ปญหาตางๆ ในพ้ืนท่ีธนบุรีทําใหพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ไดแก 
1. ขาดนโยบายการช้ีนําการพัฒนาเมืองของภาครัฐ อีกท้ังเคร่ืองมือท่ีมีอยู เชนผังเมือง

รวมกรุงเทพมหานคร ไมสัมฤทธ์ิผลในการควบคุมการเติบโตของเมือง ทําใหพื้นท่ีเมืองขยายตัวไป
อยางไรทิศทาง 
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2. การใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเกิดข้ึนเพื่อใหบริการพื้นท่ีท่ีมีการตั้ง
ถ่ินฐานหนาแนน ขาดการดําเนินการท่ีทําใหเกิดศูนยกลางความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปนรูปธรรม 

3. การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมไดแก ภูมิอากาศ การเกิดน้ําทวมขัง ปญหาการแทรก
ตัวของน้ําเค็ม และน้ําเสียจากชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม โดยมิใหมีผลกระทบตอพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

4. ปญหาอ่ืนๆ ไดแก ดินขาดการบํารุงรักษา ตนทุนการผลิตสูง การถือครองท่ีดินขนาด
เล็ก ขาดแคลนแรงงานรวมท้ังขาดส่ิงจูงใจจากหนวยงานของรัฐ ฯลฯ ปญหาตางๆ เหลานี้ควรไดรับ
การพิจารณาเพื่อแสวงหาแนวทางในการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรมของธนบุรีใหไดผล ไมวาจะเปน
การใชมาตรการทางภาษีสําหรับท่ีดิน การบังคับใชกฎหมายอ่ืนๆ ประกอบกับผังเมืองรวม การ
บําบัดน้ําเสีย เปนตน  

 
สรุป 
 จากการศึกษาพบวาหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญของการควบคุมการพัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนท่ีดิน และการพัฒนาเมือง ประกอบดวยแนวความคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด 
(Smart Growth)ท่ีเนนการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพื้นท่ีเกษตรกรรม สนับสนุนการ
เช่ือมโยงลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจระหวางเมืองและยานท่ีกอใหเกิดความสมบูรณ แตละ
เมืองสามารถใชทรัพยากรไดอยางประหยัด คุมคากอใหเกิดประสิทธิภาพและมูลคาทางเศรษฐกิจที่
กระจายแกประชากรทุกระดับ แนวความคิดเมืองกระชับ (Compact City)เนนการใชพื้นท่ีในเมือง
อยางเต็มประสิทธิภาพ ยานเส่ือมโทรมใจกลางเมืองไดรับการฟนฟูรวมถึงการรักษาและฟนฟู
ธรรมชาติรอบเมือง แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม(New Urbanism) เนนรูปทรงของเมืองและการ
พัฒนาเมืองท่ีมีการกระชับ มีการใชงานอยางผสมผสาน สามารถเดินเทาได แนวคิดเมืองนาอยู เมือง
นาอยูเปนกระบวนการท่ีทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สุขภาพทางสังคม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและ
ความไมประมาท แนวคิดการซ้ือขายสิทธ์ิในการพัฒนา(PDRs) เปนมาตรการหน่ึงในการจูงใจเพ่ือ
ชดเชยใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนาท่ีดินโดยเกษตรกรเปนคูสัญญากับรัฐ โดยรัฐเปนผู
รับภาระในการชดเชยใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิ แนวคิดการแลกเปล่ียนสิทธิการพัฒนา(TDR)เปน
มาตรการเพ่ือชดเชยใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนาโดยเปนกลไกในการแลกเปล่ียนกัน
ระหวางเอกชนกับเอกชน โดยเอกชนผูไดรับสิทธ์ิเปนผูจายเงินทดแทนแกเกษตรกรผูโอนสิทธ์ิ 
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 หลักการ แนวคิด มาตรการอนุรักษและคุมครองพ้ืนท่ีเกษตร ท่ีสําคัญท่ีสุดตองมีท้ัง
มาตรการควบคุมและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือใหเกิดความสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยประกอบดวยมาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัด
สิทธิ มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน มาตรการทางภาษี มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตร ซ่ึง
มาตรการตางๆเหลานี้มีท้ังการควบคุมและจูงใจรวมอยูดวย 
 มาตรการดานขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินเกษตรกรรมทางผังเมืองของประเทศ
ไทยแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ขอกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ก.1-ก.2 (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสี
เขียว) และการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.3-ก.4 (สีเขียว) สวนจังหวัดอ่ืน 
มีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) และการใชประโยชน
ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) แตไมไดมีการ
กําหนดบริเวณเหมือนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 3 
การออกแบบการวิจัย  

 
การออกแบบการวิจัยเปนการกําหนดกรอบในการวิจัย คือ กรอบทฤษฎีและแนวคิดท่ี

นํามาใชในงานวิจัย การกําหนดกระบวนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัย การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
สรุป 

 
กรอบทฤษฎีและแนวคิดท่ีนํามาใชในงานวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีสําคัญในบทที่ 2 ท้ังเร่ืองทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสราง
การใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยภายในเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและท่ีอยูอาศัย 
และแนวคิดการคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรม ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ เพื่อสรางเปนกรอบ
แนวความคิดและแนวทางในการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนตอไป ไดดังน้ี 
   ทฤษฎีการพัฒนาตามแนวแกน(Axial Development Theory) 
                ทฤษฎีการพัฒนาตามแนวแกนมีพื้นฐานอยูบนสมมติฐานท่ีวาการเคล่ือนท่ีจะถูกจํากัดจาก
เสนทางคมนาคม แกนของเสนทางคมนาคมเปนตัวสรางรูปแบบของเมืองในลักษณะแผออกไปเปน
รูปดาว (Star – Shaped Pattern) ความสะดวกในการเขาถึงซ่ึงหมายความรวมถึงการขยายตัวของ
เมืองจะคํานึงถึงการประหยัดเวลาท่ีสัมพันธกับระบบคมนาคมขนสงท่ีเอ้ืออํานวยใหเปนสําคัญ แต
อยางไรก็ตาม ลักษณะทางพื้นท่ีก็เปนขอจํากัดหนึ่งท่ีทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง 
 ตามแนวทฤษฎีนี้ยาน(zone) การใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ยังคงเหมือนกับ
ปรากฏใน รูปวงแหวนซอน สวน Central Business District ท่ีอยูใจกลางเมืองเปนศูนยกลาง
ทางดานธุรกิจของเมือง โดยการขยายตัวของเมืองจะเกาะไปตามเสนทางสายสําคัญไมวาจะเปน
ถนน หรือทางรถไฟ เม่ือเสนทางเหลานี้ทอดตัวไปในทิศทางใดก็ตาม จะมีผูคนไปอาศัยอยูกระจาย
ออกไปตามแนวของเสนทางนั้นแนวโนมของผูท่ีจะไปอาศัยอยูตามเสนทางสายสําคัญเหลานี้ยึดถือ
เอาระยะเวลาที่ตองเดินทางเขาสูจุดศูนยกลางธุรกิจในเมืองเปนสําคัญ โดยพิจารณาวาเสนทางใดจะ
เร็วท่ีสุด รูปแบบของการขยายตัวจะคํานึงถึงเวลาในการเดินทางมากกวาระยะทาง จากทฤษฎีนี้จะ
เห็นไดวามีความสอดคลองกับการเจริญเติบโต และการพัฒนาเปนชุมชนเมืองของจังหวัดนนทบุรี 
ซ่ึงเกิดข้ึนตามแนวถนนสายหลักคือ ถนนรัตนาธิเบศร ถนนบางกรวย –ไทรนอย และถนนตล่ิงชัน – 
สุพรรณบุรี 
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  ทฤษฎีการขยายตัวแบบล่ิม(Secter Theory) 
    ทฤษฎีนี้ หรือ “การขยายตัวแบบล่ิม” ของHomer Hoyt มีสาระสําคัญวา ในแตละสวน

(sector) จะมีลักษณะการขยายตัวและการใชประโยชนท่ีดินในลักษณะเดียวกัน โดยจะขยายตัวไป
ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยเฉพาะจากศูนยกลางธุรกิจในเมือง ส่ิงท่ีมากําหนดการขยายตัวของ
เมืองก็คือยานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงผูกําหนดคือผูมีรายไดสูง โดยท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดสูงถูกลอมรอบ
โดยกลุมผูมีรายไดปานกลาง ท้ังนี้ผูมีรายไดสูงมีแนวโนมท่ีจะมีการโยกยายไปอยูอาศัยในยานใหม
ท่ีไกลออกไปตามเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกที่สุด และเปนยานท่ีดินมีราคาสูง สภาพแวดลอมและ
ภูมิอากาศดี อยางไรก็ตามในบางพื้นท่ีท่ีผูกําหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองอาจเปนนักจัดสรร
ท่ีดิน โดยไปจัดสรรท่ีดินท่ีมีราคาสูง หรือคุณภาพดีในยานชานเมือง และผูมีรายไดสูงก็อพยพไปอยู
ในยานนั้น โดยรอบขางมักจะเปนท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดปานกลาง และรายไดต่ําตามลําดับ จะเห็น
ไดวาลักษณะการพัฒนาเปนท่ีอยูอาศัยในบริเวณชานเมืองนนทบุรี เกิดข้ึนจากการจัดสรรท่ีดิน ตาม
ทฤษฎีการขยายตัวแบบล่ิมนี้ 

    ทฤษฎีการขยายตัวแบบหลายศูนยกลาง(Multiple Nuclei Theory) 
   ทฤษฎีนี้กลาวถึง การใชประโยชนท่ีดินในเมืองมักจะมีบริเวณศูนยกลางแยกกันหลาย
แหง ศูนยกลางใหญจะอยูบริเวณเดิม ในขณะท่ีศูนยกลางใหมจะมีขนาดเล็ก ทําใหทําเลท่ีตั้งของ
กิจกรรมการคากระจายกันอยูในแตละศูนยกลาง โดยตั้งอยูใกลกับเขตท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดปาน
กลางและรายไดสูงเนื่องจากคนกลุมนี้มีกําลังซ้ือคอนขางสูง ขณะเดียวกันกิจการรานคายังคง
คํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงเปนสําคัญ สําหรับรูปแบบของกิจกรรมการคาจะแผขยายออกไป
จากแตละศูนยกลางตามเสนทางคมนาคม โดยมีความหนาแนนของกิจกรรมการคามากท่ีสุดในเขต
ใจกลางเมือง (Central Business District หรือCBD)ปจจุบันยานการคาในเขต (CBD) กําลังลด
ความสําคัญลงเนื่องจากเกิดศูนยการคาในเขตชานเมืองซ่ึงมีความสะดวกในการเขาถึงมากกวา ทํา
ใหประชาชนไปใชบริการมาก การขยายตัวของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี เปนแบบหลายศูนยกลาง 
คือมีศูนยกลางหลักอยูท่ีฝงตะวันออกตามแนวถนนรัตนาธิเบศร และศูนยกลางรองอยูท่ีบางใหญ 
บางบัวทอง และไทรนอย 

      แนวคิด “เมืองกระชับ” (Compact City) 
    แนวคิดเมืองกระชับ แนวคิดนี้เกิดจากความพยายามท่ีจะคนหาแนวทางการออกแบบ
ชุมชนเมืองท่ีจะตอบรับกับการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยตรง แนวคิดหลักท่ีสําคัญ คือ สรางรูปทรงของ
ชุมชนเมืองท่ียั่งยืนโดยสรางรูปทรงท่ีความกระชับ เพื่อลดการกระจัดกระจายตัวนอกเมือง 
(suburban sprawl) สงเสริมการใชพื้นที่ภายในเมืองอยางหลากหลาย เพื่อสรางความมีชีวิตชีวาใหกับ
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เมือง มีการกระจายบริการขั้นพื้นฐานเพ่ือสนองความตองการอยางท่ัวถึง และสรางความสมดุล
ใหกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ โดยมีแนวคิดหลักๆ ในเบ้ืองตนดังนี้ 

1. สรางความกระชับของเมือง โดยการสรางชุมชนใหมีความกระชับ ใชพื้นท่ีภายใน
เมืองอยางเต็มประสิทธิภาพ ยานรกรางและเส่ือมโทรมของเมืองจะไดรับการฟนฟูใหนํากลับมาใช
ประโยชน ลดการกระจายตัวของพื้นท่ีเมืองไมใหแผกระจายออกไปมากเกิน เพ่ือรักษาพื้นท่ีสีเขียว
รอบนอกชุมชน และควบคุมระบบสาธารณูปโภคมิใหขยายตัวเกินขอบเขต 

     2. การใชพื้นท่ีแบบผสมผสาน(mixed use)  สรางชุมชนท่ีมีความสมบูรณทางกิจกรรม 
ดวยการใชพื้นท่ีท่ีหลากหลาย  ท้ังพื้นท่ีพักอาศัย  ธุรกิจการคา  และแหลงงานท่ีมีความสมดุลกัน  ชวย
ใหชุมชนมีความสมบูรณในตัวเอง  ลดการพึ่งพาภายนอกได  และชวยสรางชีวิตชีวาใหกับชุมชน 
สังคมจะอบอุนข้ึนดวยกิจกรรมที่เกิดจากปฏิสัมพันธของผูคนซ่ึงจะชวยกันสอดสองดูแลความ
ปลอดภัย 

     3. การสนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ  การเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจะลดลงท้ัง
ระยะทางและปริมาณ  การเดินเทา  การใชรถจักรยาน  รวมท้ังการใชบริการระบบขนสงสาธารณะจะ
เพิ่มข้ึน  สงผลใหมลภาวะลดลงและชวยประหยัดพลังงาน  รวมท้ังตองมีโครงขายถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมการเดินเทาท่ีสะดวก 
  แนวคิด “การเติบโตอยางชาญฉลาด” (Smart Growth) 
  แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด ไดรับการพัฒนามาจากแนวคิดของชุมชนเมือง
สมัยใหม แตไดพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและลักษณะทางกายภาพของแตละ
ชุมชน และสภาพปญหาท่ีตามหลังจากท่ีเมืองมีการเจริญเติบโตซ่ึงอาจจะเห็นไดจากเกือบทุกเมืองท่ี
กําลังเผชิญหนากับปญหาท่ีเกิดข้ึน จากปญหาการขยายตัวของเมืองเปนไปโดยไมมีแบบแผน ได
แพรกระจายเขาไปถึงพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีอนุรักษสภาพแวดลอม พื้นท่ีท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ซ่ึงการขยายตัวของเมืองดังกลาวนี้ทําใหเกิดการสูญเสียพื้นท่ีทางเกษตรกรรมมาก  
สงผลทําใหมีพื้นท่ีผลิตอาหาร และพื้นท่ีผลิตอากาศบริสุทธ์ิมีปริมาณลดลงซ่ึงตรงกันขามกับการ
ขยายตัวของเมืองท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรมลง อากาศมีความบริสุทธ์ิ
ลดลง และเกิดมลพิษท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  และพบวาปญหาสําคัญท่ีเกิดจากการเจริญของ
เมืองอยางกระจัดกระจาย หรือมีการเจริญเติบโตของเมืองแบบไรทิศทาง ขอกําหนดทางดาน
กฎหมายและระบบการวางผังไมสงเสริมเขตการใชประโยชนท่ีท่ีดินแบบผสมผสาน และไมมี
มาตรการคุมครองพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร และพ้ืนท่ีควรอนุรักษไว จึงไดมีการคิดคนแนวคิด
การวางผังเมืองเพื่อลดการเจริญเติบโตของเมืองแบบไรทิศทาง และการขยายตัวของเมืองแบบ
กระจัดกระจาย โดยไดสรางเง่ือนไขในการพัฒนาเพื่อการคุมครองปองกันพื้นท่ีท่ีมีคุณคาทาง
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ประวัติศาสตร สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งยังชวยในการสงเสริมการพัฒนาทางกายภาพ
ของเมืองใหเกิดความยั่งยืนโดยมีการใชชุมชนที่อยูเดิมนั้นๆเปนตัวกําหนดมาตรฐานการพัฒนา 

การแลกเปล่ียนสิทธ์ิในการพัฒนา (Transfer of Development rights) 
 การแลกเปล่ียนสิทธ์ิการพัฒนา (Transfer of Development Rights) แนวคิดนี้มาจาก
สมมุติฐานวารัฐจะตองใหสิทธ์ิการพัฒนาแกเจาของท่ีดินใหเหมาะสมกับมูลคาของท่ีดิน ดังนั้นใคร
ไดรับสิทธ์ิไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาท่ีดินของตนเองในเชิงพาณิชยใหไดผลตอบแทนสูงตามท่ีตองการ
ไดก็ตองไปซ้ือสิทธ์ิจากคนอ่ืนและผูท่ีขายสิทธ์ิในตลาดตองเปนผูท่ีไมตองการพัฒนาหรือถูกหาม
การพัฒนานั้นๆ อยูแลว ประโยชนของการแลกเปล่ียนสิทธ์ิใชเพื่อจํากัดและลดความไมเทาเทียมกัน
ของยานควบคุม( zoning) โดยใชตลาดเปนเคร่ืองชดเชยใหสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาท่ีดิน
เพิ่มข้ึนได และสามารถใชคุมครองรักษาพื้นท่ีโลง ภูมิสัญลักษณ บริเวณพ้ืนท่ีท่ีออนไหวทางนิเวศ
และเปนเคร่ืองมือจัดการพัฒนาเมือง 
 แนวความคิดการคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรม  
 แนวคิดในการคุมครองพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมสําหรับเกษตรกรรม อาจดําเนินการได
โดยวิธีเชิงบังคับและหรือการจูงใจ ซ่ึงในการท่ีจะคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหอยูไดโดยใช
มาตรการบังคับอาจดําเนินการได โดยใหทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดผังเมืองหรือขอ
กําหนดการใชพื้นท่ี ใหพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอการเกษตรเปนพื้นท่ีสีเขียวมีราคาตํ่าหรือมีขอจํากัดการ
ใชประโยชนท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ทําใหตองคงสภาพเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมตอไปสวนในการใช
วิธีการจูงใจใหเกษตรกรคงรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไวโดยไมเปล่ียนแปลงไปใชประโยชนอ่ืนจะตอง
สนับสนุนเกษตรกรใหมีรายไดท่ีพอเพียงตอการดํารงชีวิต โดยการชวยเหลือใหมีตนทุนการผลิต
ต่ําลงเพ่ือใหไดผลตอบแทนคุมคากับการรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไวเชน 

1. ลดภาษีท่ีเกี่ยวของกับปจจัยการผลิตเพื่อใหตนทุนการผลิตสินคาเกษตรต่ําลง 
2. การแทรกแซงราคาปจจัยการผลิตในรูปแบบตางๆ เชน ผานธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ หรือกลุมเกษตรกร เชนการใหการสนับสนุนเงินกูไมเสียดอกเบ้ียหรือเสียดอกเบี้ยใน
อัตราตํ่า หรือรูปแบบการสนับสนุนอ่ืนๆ 

3. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานใหแกพื้นท่ีเกษตรกรรม ไดแก การจัดหานํ้าใชและน้ํา
เพื่อการเกษตรจัดระบบชลประทานใหถึงพื้นท่ีเกษตรกรรม ขุดสระสํารองไวใชในสวน ไรนา ใหมี
น้ําใชเพียงพอตลอดป พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีแหลงน้ําสมบูรณจะเปนส่ิงจูงใจใหเกษตรกรรักษาพื้นท่ี
เกษตรกรรมของตนเองไว 

4. การปรับปรุงโครงสรางการเกษตร ราษฎรจะเปนผูเลือกปรับเปลี่ยนชนิดพืชเกษตร
เองโดยรัฐเปนผูใหขอมูลและใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 
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5. การสรางความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม การท่ีเกษตรกรจะมีความภาคภูมิใจใน
อาชีพของตนได จะตองมีฐานทางเศรษฐกิจท่ีดีพอท่ีจะดํารงชีพได ไดแก ตองมีตลาดรองรับผลผลิต
การเกษตรใชเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตอยางสมบูรณ คุณภาพสินคาเปนท่ีตองการของตลาด ไม
เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ขาวสารเทคโนโลยีการเกษตรจะตองไปถึง รวมท้ังการคมนาคมขนสงมี
เสนทางถนนที่สะดวก นอกจากนี้แลวเกษตรกรจะตองเปนคนที่รับรูขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ
ปจจุบันมากข้ึน 

การควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน ท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมจังหวัดนนทบุรี อาจพิจารณานํามาตรการตางๆ มาใชดังนี้   

    1. มาตรการควบคุมการพัฒนา โดยใชขอกําหนดจากการวางผังเมืองรวมของจังหวัด
นนทบุรี ไดแก การกําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดิน การกําหนดอัตราสวนของที่วาง
ตอพื้นท่ีอาคารรวม การกําหนดการสรางโรงงาน อาคาร และสถานีบริการตางๆ การกําหนดพื้นท่ี
ประกอบพาณิชยกรรม  และการจัดสรรท่ีดินเพื่อการเกษตร ของท่ีดินประเภท ก.1 ก.2 ก.3 และ ก.4 
ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 

2. มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน 
โดยการจายคาชดเชยของรัฐบาลในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ประสบกับปญหาอุทกภัย หรือการใชพื้นท่ี
เกษตรเปนท่ีรับน้ําในฤดูฝน (โครงการแกมลิง)  

     3. มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตรดวยวิธี ดังตอไปนี้ 
    3.1 การสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือการทําเกษตรกรรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง การสงวนพื้นท่ีทําการเกษตรตลอดจนการจายคาตอบแทนใหแกผูพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรม
อยางจริงจังจากรัฐบาล 

    3.2 การเก็บภาษี เชน การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภทเกษตรกรรมในอัตราท่ีต่ํา  การ
ประเมินภาษีโรงเรือนสําหรับตลาดสดท่ีจําหนายพืชผลทางการเกษตร การประเมินภาษีท่ีดินบริเวณ
ท่ีมีการตัดถนนผานในอัตราท่ีต่ําสําหรับพื้นท่ีท่ียังคงพื้นท่ีเกษตรกรรมไว 

     4. มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม  โดยการประกันรายไดของเกษตรกร การ
สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา การบริหารจัดการระบบชลประทาน ตลอดจนการ
สงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทางการเกษตร 

5. มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร ดวยการ
พัฒนาท่ีอยูอาศัยใหหนาแนนในบริเวณชุมชนเมืองเดิมแทนการขยายตัวกระจายออกไปในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม การกําหนดพื้นท่ีเปนเขตสงวนรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ตลอดจนการกําหนดร้ิวสีเขียว
เปนเขตกันชนระหวางชุมชนเมืองและชนบท  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 

 

สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังน้ี 
     1. การวางผังเมืองโดยใชทฤษฎี แนวคิด ท่ีสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนการ

พัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเดิมกอนใหมีความหนาแนนและกระชับ โดยเฉพาะในบริเวณศูนยกลาง
ชุมชน และบริเวณสถานีระบบขนสงมวลชนดวน(รถไฟฟาสีมวง) หรือระบบขนสงมวลชนอ่ืนๆ
และสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรม 

     2. การวางผังเมือง โดยมีมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน 
     3. การนํามาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใช      

ประโยชนท่ีดินมาใชสนับสนุนมาตรการควบคุม 
     4. การนํามาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มาใช

เพื่อสรางแรงจูงใจ 
     5. การนํามาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมมาใชเพื่อสรางแรงจูงใจ 
     6. การสรางมาตรการใหมๆมาสนับสนุนการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในบริเวณอ่ืนๆแทนการพัฒนาในพื้นท่ีเกษตรกรรม ตาม
แนวความคิด Compact City, Smart Growth, TOD, TDR, Rural and Agricultural Preserved Zone, 
และGreen Belt เปนตน 

 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยภาคสนาม ผูวิจัยไดออกแบบกระบวนการวิจัยใหเปนการทํางาน
ตอเน่ือง 5 ข้ันตอนดังนี้ 
 1. ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดกรอบการวิจัย เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดดานทฤษฏี 
กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีจะใช  ชวงระยะเวลาดําเนินการ ประชากรกลุมตัวอยาง
และรายละเอียดอ่ืนๆ เพื่อกําหนดกรอบและเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูล ดังนี้  
      1.1 กําหนดแผนภูมิตัวแปรการวิจัยเพื่อใหไดมาซ่ึงขอบเขตดานเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับ
มาตรการควบคุมการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ตามผังเมืองรวมของจังหวัดนนทบุรี  
     1.2 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยจากกลุมประชากรทั้งหมด 
 3 กลุม คือ กลุมวิชาชีพ กลุมผูบริหาร และกลุมเกษตรกร  
                1.3 กําหนดเคร่ืองมือท่ีวัดและวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
 2. ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบและสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

 

     2.1 การจัดเตรียมและสรางแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามซ่ึงสรางข้ึนจากเกณฑท่ีกําหนดเพื่อประเมินความคิดเห็นในแตละหัวขอ  

    2.2 การทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็น  
 3. ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินการวิจัย  

    การดําเนินการเพื่อรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวยข้ันตอนยอย ดังนี้  
     3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นดวยการ
สัมภาษณ  

  3.2 การรวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูสรุป และนําเสนอขอมูลท่ีไดจากภาคสนาม 
4. ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล 

     การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามตางๆ ไดแก 
    4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามความ

คิดเห็นดวยการสัมภาษณท้ังหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
 4.2 การสรุปผลการวิเคราะหข้ันสุดทาย พรอมกับแสดงตารางสถิติ   

5. ข้ันตอนที่ 5 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 
 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยนี้สรางข้ึน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีนํามาใชทําการ
คัดเลือกประเด็นในการต้ังคําถามใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและสงเสริม
การใชประโยชนจากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมตามผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงในแตละคําถามนั้นจะจัด
ชองใหแสดงระดับความคิดเห็นไว 5 ระดับ ไดแก ระดับความคิดเห็นนอยมาก นอย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสุดตามลําดับ โดยคําถามท่ีใชในการสัมภาษณนั้นจะแบงออกเปน 5 ตอน ตอนท่ี 1 เปน
การสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการควบคุมการพัฒนาโดยใหพิจารณาจากขอกําหนด
ประกอบการวางผังเมืองของจังหวัดนนทบุรี ตอนท่ี 2 เปนการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
มาตรการการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิประโยชนการใชที่ดินโดยให
พจิารณาทางดานผลประโยชนท่ีไดรับจากการชดเชยวาเหมาะสมกับผลประโยชนท่ีเสียไป ตอนท่ี 3 
เปนการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร โดยให
พิจารณาทางดานการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน และภาษี ตอนท่ี 4 เปนการสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอมาตรการสงเสริมการเกษตรซ่ึงใหพิจารณาทางดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
ตอนท่ี 5 เปนการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชน
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ท่ีดินเพื่อการเกษตร โดยใหพิจารณาทางดานแนวความคิดในการวางผังเมืองใหมๆ ท่ีควรนํามาใช
สรางมาตรการสนับสนุน  
 
 การเลือกประชากรกลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เพื่อใหไดคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
เลือกกลุมประชากรตัวอยางดังนี้ 

1. กลุมวิชาชีพ เปนผูปฏิบัติงานดานผังเมืองในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 2. กลุมผูบริหาร เปนผูบริหารทองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 

3. กลุมเกษตรกร เปนเจาของท่ีดินโดยถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินไมนอยกวา 20 ไร  
  จากเกณฑดังกลาวขางตนทําใหไดประชากรกลุมตัวอยางประกอบดวยกลุมผูปฏิบัติ
วิชาชีพ จํานวน 8 คน กลุมผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 10 คน กลุมเกษตรกรเจาของท่ีดินในพื้นท่ี 
จํานวน 12 คน รวมทั้งหมดเปน 30 คน  
 ผูวิจัยไดติดตอกับกลุมประชากร เพ่ือสอบถามความสมัครใจในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวและเพื่อเรียนเชิญขอสํารวจความคิดเห็นในการวิจัยคร้ังนี้ดวยตนเอง และกลุม
ประชากรท่ีใชในการวิจัยทุกทานยินดีใหความรวมมือดวยความเต็มใจ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนอุปกรณท่ีชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ ประกอบดวย เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรใชในการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยางเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการ
พัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัด
นนทบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับการแสดงผลผานทางจอภาพและใชในการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิต ิสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชในการวิเคราะหประกอบดวยโปรแกรมตางๆคือ 
   1.1 โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการตกแตงภาพและการปรับขนาดภาพ 
   1.2 โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับใชในการวิเคราะหขอมูลและจัดเก็บขอมูล 
   1.3 โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับใชในการนําเสนอทางจอภาพ 
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   1.4 โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับใชในการบันทึกขอมูลตัวอักษรเพื่อจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ 
   1.5 โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉล่ีย คามัธยฐาน 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  2. แบบสอบถามความคิดเห็นดวยการสัมภาษณ  
    การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นดวยการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลภาคสนามของกลุม

ประชากรตัวอยาง ไดกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการสัมภาษณความคิดเห็น ดังนี้  
      2.1 กําหนดวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยางท้ังสามกลุม

ท่ีมีตอมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี  

      2.2 การสัมภาษณความคิดเห็นจะใชวิ ธีอธิบายหัวขอแบบสอบถามพรอมแสดง
ภาพประกอบใหผูถูกสัมภาษณเขาใจความหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่อชวยใหประชากรกลุมตัวอยางสามารถ
เขาใจความหมาย ไดตรงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดอยางชัดเจน 

      2.3 แบบสอบถามท่ีใชในการสัมภาษณความคิดเห็นประชากรกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม
นั้น เหมือนกันท้ังหมด 30 ชุด โดยแบบสอบถามความคิดเห็นประกอบดวย 5 ตอน ดังนี้  

  ตอนท่ี 1 การสํารวจความคิดเห็นที่มีตอมาตรการควบคุมการพัฒนา 
  ตอนท่ี 2 การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการ

ถูกจํากัดสิทธิการใชประโยชนท่ีดิน 
  ตอนท่ี 3 การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อ

การเกษตร 
  ตอนท่ี 4 การสํารวจความคิดเห็นที่มีตอมาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
  ตอนท่ี 5 การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใช

ประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
 
การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  
  กอนดําเนินงานลงภาคสนามอยางละเอียดเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุม
ตัวอยางจําเปนตองมีการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ การทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็น
และการสัมภาษณไดเลือกประชากรกลุมตัวอยางละ 1 คน และไดสัมภาษณระหวางวันท่ี 15-16 
สิงหาคม 2555 พบวาแบบสอบถามความคิดเห็นมีปญหาในการใชภาษาท่ีมีลักษณะเปนวิชาการมาก
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เกินไปและมีความยืดยาวทําใหส่ือความหมายไดยากท่ีจะเขาใจ เกิดขอสงสัยในบางขอ ดังนั้น จึงได
ดําเนินการแกไขสรุปความใหกระชับมากข้ึนและปรับสํานวนบางประโยคใหเปนกลุมขอความ
เพื่อใหเขาใจและส่ือความหมายไดงายข้ึน พรอมท้ังเตรียมภาพประกอบใหสอดคลองกับคําถามและ
มีผูสอบถามชวยอธิบายในขณะดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี จะ
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยการสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากความ
คิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยาง ท่ีมีตอมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี จะใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นดวยการสัมภาษณแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือดังกลาวไดมีการจัดเตรียม ออกแบบและทดสอบเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
ท้ังนี้ไดวางแผนท่ีจะดําเนินการระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2555  
โดยผูวิจัยและผูชวยจะเปนผูดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็น กลุมวิชาชีพ กลุมผูบริหาร และกลุม
เกษตรกร ณ สํานักงานท่ีทําการของผูใหสัมภาษณในชวงเวลาทําการ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยจะทําการประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถามท่ีไดจากการออกแบบไวตามข้ันตอนดังท่ีไดกลาวมาแลว โดยผูใหสัมภาษณแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการควบคุมการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี รวมท้ังความคิดเห็นท่ีมีตอการนํา
ทฤษฎี แนวคิด การพัฒนาเมืองอยางชาญฉลาดและยั่งยืนมาใชในการวางผังเมืองแลววิเคราะห
เนื้อหาจากคําตอบ ซ่ึงกําหนดใหตอบเปนคาแบบมาตราสวน 5 ระดับหรือท่ีเรียกวา มาตรวัดรวม
ของลิคเคอรท (R.A.Likert)หลังจากนั้นจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย คามัธยฐาน และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูวิจัยจะไดนํามาสังเคราะหและสรุปหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาเสนอแนะเปน
มาตรการคุมครองท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี 

1. เกณฑการประเมินผลการสัมภาษณความคิดเห็น 
 เม่ือไดผลจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดจากการออกแบบไว
ตามข้ันตอนดังท่ีไดกลาวมาแลว โดยผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอขอกําหนดท่ีปรากฏใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 

 

มาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมท่ี
เหมาะสม แลววิเคราะหขอมูลจากคําตอบ ซ่ึงกําหนดใหตอบเปนคาแบบมาตราสวน 5 ระดับ ดังนี้ 
 1 คะแนน = นอยมาก 
 2 คะแนน =  นอย  
 3 คะแนน =  ปานกลาง 
 4 คะแนน  = มาก 
 5 คะแนน = มากท่ีสุด 
 หลังจากนั้น จึงจะนําผลรวมของแตละหัวขอมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมท้ังแบงระดับความคิดเห็นดังกลาวตามคาเฉล่ียท่ีไดเปน 5 ระดับ ดังเกณฑ
การใหคะแนนจากอันตรภาคช้ัน (class interval) ใน 5 ระดับดังนี้ 
 
 คาอันตรภาคช้ัน = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 
     จํานวนช้ันท่ีตองการ 
    =  5    -    1 
          5 
    =  0.8 
โดยคิดคาเฉล่ียต้ังแต  1.00  - 1.80  ระดับความคิดเห็น  นอยมาก 
   1.81  - 2.60 ระดับความคิดเห็น นอย 
   2.61  - 3.40 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
   3.41  - 4.20 ระดับความคิดเห็น มาก 
   4.21  - 5.00 ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คํานวณไดจากสูตร      
  

 
 
 

       เม่ือ  S   คือคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
                              X   คือคาของขอมูลแตละตัวหรือจุดกึ่งกลางช้ันแตละตัว 
                              X   คือคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
                              N   คือจํานวนขอมูลท้ังหมดของกลุมตัวอยาง  

 
SD S

X X

N

i
i

N
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ดังนั้นการแปลความหมายคาเฉล่ียของผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงไดเปน  5  
ระดับ ดังแสดงดานบน โดยคาเฉล่ียท่ีจะนํามาใชพิจารณาระบุระดับความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการ
ควบคุมการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี และทฤษฎี แนวคิดการวางผังเมืองใหมๆท่ีควรนํามาใชในการวาง
ผังเมือง 
 2. การวิเคราะหทางสถิติจะวิเคราะห 3 เร่ืองคือ คาเฉล่ีย คามัธยฐาน และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุป 
 การออกแบบการวิจัยในบทนี้ ไดนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีตางๆท่ีไดศึกษาจากบทท่ี 2 
มาสรุป ในการออกแบบการวิจัยไดกําหนดกรอบและหลักการสําคัญสําหรับดําเนินการวิจัย คือ  

1. กรอบทฤษฎีและแนวคิดของการวิจัย ประกอบดวยทฤษฎีการพัฒนาตามแนวแกน 
ทฤษฎีการขยายตัวแบบล่ิม ทฤษฎีการขยายแบบหลายศูนยกลาง แนวคิดเมืองกระชับ แนวคิดการ
เติบโตอยางชาญฉลาด แนวคิดการคุมครองพื้นท่ีเกษตร  

2. การออกแบบกระบวนการวิจัยท่ีใชมี 5 ข้ันตอน คือ การกําหนดกรอบการวิจัย การ
ออกแบบและสรางเคร่ืองมือในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและเสนอแนะ  

3. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย เปนการสรางตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยท่ี
นํามาใชทําการคัดเลือกประเด็นในการต้ังคําถามใหผูตอบแสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถามท่ีใช
สํารวจความคิดเห็นแบงออกเปน 5 หัวขอ ประกอบดวย การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการ
ควบคุมการพัฒนา มาตรการการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิประโยชนการ
ใชท่ีดิน มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร มาตรการสงเสริมการเกษตรซ่ึงให
พิจารณาทางดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และมาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 

4. การเลือกประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัย กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยแบงออกได 
3 กลุม ไดแก กลุมวิชาชีพ กลุมผูบริหาร และกลุมเกษตรกร รวมท้ังหมดจํานวน 30 คน  

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนอุปกรณท่ีชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ ประกอบดวย เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรใชในการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยาง 
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 6. การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  เปนการทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็นกอน
ดําเนินงานลงสํารวจภาคสนามอยางละเอียด  เพื่อนําปญหาและขอบกพรองมาปรับปรุง
แบบสอบถาม 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยการสํารวจความ
คิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยางเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการควบคุมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 

8. การวิเคราะหขอมูล ไดใชเกณฑวัดคาแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยนอย
มากเทากับ 1 และมากท่ีสุดเทากับ 5 สวนการวัดระดับคาเฉล่ียจากการวิเคราะหมี 5 ระดับเชนกัน 
โดยคาเฉล่ียระดับนอยมากอยูระหวาง 1.00 – 1.80 และคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดอยูระหวาง 4.21 – 
5.00 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ ใชวิธีทางสถิติ
ประมวลผล และนําเสนอขอมูลในรูปตารางแสดงรายละเอียดและการเปรียบเทียบ โดยมีการ
บรรยายประกอบ  

เม่ือไดออกแบบการวิจัยดังรายละเอียดท่ีกลาวแลว ก็จะเริ่มทําการวิจัยตามกรอบท่ี
กําหนดไวโดยจะทําการศึกษาสภาพพื้นท่ีวิจัยในบทที่ 4 และดําเนินการวิจัยในบทที่ 5 ตอไป 
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บทท่ี 4 
สภาพท่ัวไปของจังหวัดนนทบุรี 

 
 การศึกษาสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ี
จากเอกสารและโดยการลงสํารวจภาคสนาม ซ่ึงบทนี้เปนการอธิบายสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี ประกอบดวย ประวัติความเปนมา การตั้งถ่ินฐานของชุมชน ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพ
ธรณีวิทยา ลักษณะภูมิอากาศ โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ 
ประชากร นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนา การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี และ
มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินตามกฎกระทรวงท่ีจะใชบังคับผังเมืองรวมของจังหวัด
นนทบุรี 
 
ประวัติความเปนมาของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
 การตั้งถ่ินฐาน  ระบบชุมชน  และความเปนเมือง 
 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี มีประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานของ
ชุมชนในพื้นท่ีอันยาวนานกวา 400 ป  หลักฐานการตั้งถ่ินฐานท่ีเกาแกท่ีสุดในจังหวัดนนทบุรี
ปรากฏที่วัดปรางคหลวง  ตั้งอยูในตําบลบางมวง  อําเภอบางใหญ  เปนวัดท่ีมีพระปรางคลักษณะยอ
มุมไมยี่สิบขนาดใหญ สันนิษฐานวาสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง) โปรดเกลาฯใหสราง
ข้ึนเพื่อเปนหลักแกชุมชนชาวเมืองอูทองท่ีอพยพหนีโรคระบาดมาต้ังบานเรือนอยูบริเวณนี้กอนจะมี
การสถาปนากรุงศรีเปนราชธานี ชุมชนแหงนี้ไดขยายตัวและกระจัดกระจายออกไปตามพื้นท่ีตางๆ
ในบริเวณนี้ โดยมีชุมชนสําคัญอีกแหงหนึ่งคือ บานตลาดขวัญ ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา  แตทองท่ี
จังหวัดนนทบุรีท้ังหมดในสมัยนั้นยังคงเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา (องคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-1) 
 จนกระท่ังป พ.ศ. 2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองลัดแมน้ํา
เจาพระยาจากบริเวณเหนือวัดชลอไปทะลุใกลวัดมูลเหล็ก (ปจจุบันคือ วัดสุวรรณคีรี เขตบางกอก
นอย) เพื่อใชเปนเสนทางลัดในการเดินทาง และเพื่อเพิ่มปริมาณแหลงน้ําสําหรับการเกษตรในพ้ืนท่ี  
ในปเดียวกันนั้นพระเจาตะเบ็งชะเวต้ี  กษัตริยพมาไดยกกองทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยา  ผลจากสงคราม
ทําใหสมเด็จพระสุริโยทัยส้ินพระชนมบนคอชาง  เม่ือพมายกทัพกลับไป  และกรุงศรีอยุธยาได
จัดการพระศพสมเด็จพระสุริโยทัยเรียบรอยแลว  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงปรับปรุงกิจการ
ทหารใหม่ันคงกวาเดิม  พระองคโปรดเกาฯใหตั้งเมืองใหมข้ึนอีกหลายเมืองรวมทั้งใหยกฐานะ
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หมูบานตลาดขวัญข้ึนเปน  เมืองนนทบุรี  ในป พ.ศ. 2092 เนื่องจากมีราษฎรจํานวนมาก หนี
สงครามครั้งนั้นไปอยูอาศัยตามปาและไมยอมกลับพระนครหากตั้งเมืองใหมข้ึนจะเปนประโยชน
ตอการเกณฑไพรพลเม่ือเกิดสงคราม  นอกจากน้ียังสามารถเปนเมืองทาและเมืองหนาดานของกรุง
ศรีอยุธยาไดอีกดวย  ที่ตั้งของเมืองนนทบุรีในคร้ังแรกนี้ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา 
มีวัดหัวเมืองเปนเขตทางดานเหนือ (ปจจุบัน คือ โรงพยาบาลพระน่ังเกลา) และมีวัดทายเมืองเปน
เขตทางดานใต (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-1) 
 ในป พ.ศ. 2179 รัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง พระองคโปรดเกลาฯ ใหขุดคลอง
ลัดตัดสวนโคงของแมน้ําเจาพระยาตั้งแตบริเวณใตวัดทายเมืองไปทะลุออกหนาวัดเขมา  ซ่ึงทําให
กระแสน้ําเปล่ียนทางเดินไหลเขาคลองท่ีขุดใหม  กลายเปนแมน้ําเจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัด
หลังเกาในปจจุบัน สวนแมน้ําเดิมก็ตื้นเขินลงเปนคลองออม คลองบางกอกนอย และคลองบาง
กรวยตามที่ปรากฏในปจจุบัน (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-1) 
 ในป พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณมหาราชมีพระราชดําริวา แนวแมน้ําเจาพระยาท่ีส้ัน
ลงจะทําใหขาศึกเขาสูกรุงศรีอยุธยาไดงายข้ึน ในปพ.ศ.2208 จึงโปรดเกลาฯ ใหยายเมืองนนทบุรี
จากบานตลาดขวัญไปต้ังอยูบริเวณปากคลองออม บานบางศรีเมือง (ท่ีตั้งเมืองบริเวณน้ีอยูจนถึง
สมัยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร) และใหสรางกําแพงเมือง รวมท้ังปอมปราการข้ึน 2 ปอม คือ 
“ปอมแกว” ตั้งอยูท่ีบานตลาดขวัญ (สันนิษฐานวาอยูท่ีวัดปากนํ้าในปจจุบัน) และ “ปอมทับทิม” 
ตั้งอยูบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติในปจจุบัน (ปจจุบันกําแพงและปอมถูกร้ือไปหมดแลว) ในชวงนี้
สภาพเศรษฐกิจของเมืองนนทบุรีมีความมั่นคงมาก  ท้ังการคาขาย และการทําสวนผลไม(องคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-1) 
 ตอมาเม่ือป พ.ศ.2264 สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ โปรดเกลาฯใหขุดคลองลัดเกร็ดข้ึน
ตัดความโคงของแมน้ําเจาพระยาชวงท่ีไหลวกออมไปทางบางบัวทอง ทําใหกระแสน้ําเปล่ียนทิศ
ทางการไหล ชายฝงท้ังสองขางของคลองลัดเกร็ดถูกกัดเซาะใหหางกันมากข้ึน พื้นท่ีตรงกลางท่ีมีน้ํา
ลอมรอบจึงกลายเปนเกาะ เรียกวา “เกาะเกร็ด” (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-2) 
 ป พ.ศ.2307 กอนเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาเล็กนอย พระเจามังระกษัตริยพมาโปรดเกลา
ฯใหมังมหานรธา เปนแมทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยาจากทางทิศใต ตีหัวเมืองรายทางเร่ือยมาจนถึงเมือง
ธนบุรีและเมืองนนทบุรี เขายึดเมืองทั้งสองไดเชนกัน พมาแบงกําลังบางสวนข้ึนมาต้ังคายอยูบริเวณ
วัดเขมา ขณะนั้นมีเรือกําปนอังกฤษซ่ึงมาคาขายอยูท่ีเมืองธนบุรีไดอาสาชวยรบโดยยิงปนเขาใสคาย
พมาในเวลากลางคืนแตในท่ีสุดก็สูกองทัพพมาไมไดจึงไดลองเรือหนีไป จากน้ันกองทัพพมาจึงบุก
ข้ึนไปทางทิศเหนือ เขาลอมกรุงศรีอยุธยาไวตั้งแตป พ.ศ.2309 และเขายึดไดในป พ.ศ.2310 ตลอด
การสูรบไดสงผลใหบานเมือง วัดวาอารามตางๆถูกทําลายและท้ิงราง ชาวเมืองนนทบุรีตองอพยพ
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จากถ่ินท่ีอยูเดิม ขามแมน้ําไปหลบซอนในสวนบางกรวยและบางใหญเพื่อหนีภัยสงคราม เม่ือ
บานเมืองไดรับการฟนฟูกลับสูสภาพปกติในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร ชาวเมืองจึงคอยๆ
ยายกลับสูถ่ินฐานเดิม พรอมท้ังมีผูคนจากถ่ินอ่ืน เขามาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีดวย ไดแก ชาวมอญท่ี
อพยพเขามาในรัชสมัยพระเจาตากสินมหาราช โปรดเกลาฯใหตั้งถ่ินฐานอยูท่ีเมืองนนทบุรี เมือง
ปทุมธานี และเมืองนครเข่ือนขันธ นอกจากนี้ยังมีชาวไทยมุสลิมเมืองปตตานีท่ีถูกกวาดตอนเขามา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และชาวไทยมุสลิมเมืองไทรบุรีเขามา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ท้ังสองพระองคโปรดเกลาฯใหชาวไทยมุสลิม
เหลานี้ตั้งถ่ินฐานท่ีบานทาอิฐ (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอปากเกร็ด) และบางบัวทอง (องคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-2) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนสรอย
ช่ือเมืองจากเดิม เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เปน เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน และตอมาเปล่ียนเปน
เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ เมืองนนทบุรีมีฐานะเปนหัวเมือง
ชายทะเล สังกัดกรมทา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงปฏิรูปการ
ปกครองหัวเมืองตางๆเปนการปกครองสวนภูมิภาค เมืองนนทบุรี จึงจัดอยูในมณฑลกรุงเทพ แบง
เขตการปกครองออกเปน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอตลาดขวัญ อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง และ
อําเภอปากเกร็ด สวนศาลากลางเมืองนนทบุรีนั้น โปรดเกลาฯใหยายจากปากคลองออม บานบางศรี
เมือง มาต้ังอยูท่ีปากคลองบางซ่ือใกลวัดทายเมืองจนกระท่ังป พ.ศ.2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหเปล่ียนคําวาเมืองเปน “จังหวัด” เมืองนนทบุรีจึงเปล่ียนช่ือเรียกเปน 
จังหวัดนนทบุรี (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-2) 
 นอกจากนี้ ในป พ.ศ.2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหยาย
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมาตั้งท่ีโรงเรียนราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดแหงนี้ตั้งอยูหางจากท่ีทํา
การเมืองและศาลากลางจังหวัดนนทบุรีในอดีตลงมาทางทิศใต ปจจุบันคือศาลากลางจังหวัดหลังเกา
บริเวณทาน้ํานนทบุรี สวนศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังปจจุบันไดยายท่ีทําการมาต้ังอยูท่ีถนน
รัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 
2553: 2-3) 
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ภาพท่ี 9 แมน้ําเจาพระยาจากอาวไทยถึงกรุงศรีอยุธยา เขียนข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2233 
ท่ีมา: พิศาล บุญผูก, 2553: 23 
 
 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานในแตละอําเภอและชุมชนดั้งเดิมท่ีสําคัญใน
จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้  
 1. ประวัติการตั้งถ่ินฐานอําเภอเมืองนนทบุรี 
 ในอดีตอําเภอเมืองนนทบุรีมีช่ือวา อําเภอตลาดขวัญ โดยไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวามี
ฐานะเปนอําเภอตั้งแตเม่ือใด แตปรากฏชื่ออําเภอนี้ในช่ือเอกสารท่ีประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
อยางนอยต้ังแตป พ.ศ.2445 ในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และตอมา
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เปล่ียนช่ือเปน อําเภอนนทบุรีโดยปรากฏเอกสารเก่ียวของกับช่ืออําเภอนี้ในราชกิจจานุเบกษาอยาง
นอยต้ังแตป พ.ศ.2466 (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-95) 
 เนื่องจากอําเภอนนทบุรีมีอาณาเขตกวางขวาง บางทองท่ีอยูหางไกลจากตัวอําเภอมาก 
กระทรวงนครบาล ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลหัวเมืองตางๆในเขตมณฑลกรุงเทพในขณะน้ัน จึงได
พิจารณาโอนตําบลทาอิฐซ่ึงต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปข้ึนอยูกับอําเภอปากเกร็ดในป พ.ศ.
2463 และโอนตําบลบางเลนซ่ึงต้ังอยูทางทิศตะวันตกสุดของอําเภอไปข้ึนกับอําเภอบางแมนางในป 
พ.ศ.2464 (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-95) 
 นอกจากน้ี แตเดิมอําเภอนนทบุรีมีอาณาเขตดานทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอบางเขน 
จังหวัดพระนคร โดยใชคลองเปรมประชากรเปนเสนแบงเขต จนกระทั่งในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.
2475 ทางราชการไดโอนพ้ืนท่ีหมูท่ี 1-3 ของตําบลลาดโตนดซ่ึงต้ังอยูทางฟากตะวันออกของคลอง
ประปาไปอยูในทองท่ีปกครองของอําเภอบางเขน เพ่ือความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาท่ี
และความสะดวกในการติดตอราชการของประชาชน คลองประปาจึงกลายมาเปนแนวแบงเขตการ
ปกครองระหวางสองจังหวัดแทน (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-95) 
 ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ืออําเภอนนทบุรีเปน 
อําเภอเมืองนนทบุรี ท้ังนี้ เนื่องมาจากทางราชการมีนโยบายเปล่ียนช่ืออําเภอท่ีเปนท่ีตั้งจังหวัดเปน 
“อําเภอเมือง” อยางไรก็ตามในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2486 จังหวัดนนทบุรีก็ถูกยุบลงเพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณราชการ เนื่องจากขณะน้ันอยูในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงกอใหเกิดปญหา
สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า อําเภอเมืองนนทบุรีจึงยายไปข้ึนกับอําเภอพระนครและไดมีพระราชกฤษฏี
กาเปล่ียนช่ือเปน “อําเภอนนทบุรี” ตั้งแตนั้น ในวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2490 ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยแบงพื้นท่ีบางสวนจากตําบลบางศรีเมืองมาจัดต้ังเปนตําบลบางไผ และรวม
พื้นที่บางสวนจากตําบลไทรมาและบางกรางมาจัดตั้งเปนตําบลบางรักนอย โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 
มิถุนายน ปเดียวกัน ทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรีจึงประกอบดวย 10 ตําบลจนถึงทุกวันนี้ (องคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-95) 
 ปจจุบันท่ีวาการอําเภอเมืองนนทบุรียายจากทาน้ํานนทบุรี ถนนประชาราษฎร มาต้ังอยู
ในศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ใกลส่ีแยกแคราย ตําบลบางกระสอ  

2. ประวัติการตั้งถ่ินฐานอําเภอบางกรวย 
อําเภอบางกรวย ในอดีตมีชื่อเดิมวา อําเภอบางใหญ จัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ.2447 ท่ีตั้งของ

ท่ีวาการอําเภออยูทางทิศเหนือในบริเวณวัดชะลอ ในสวนของสามเหลี่ยมปากคลองบางกรวยกับ
คลองบางกอกนอย เม่ือไดแยกพื้นท่ีสวนหนึ่งไปจัดต้ังเปนกิ่งอําเภอบางแมนางแลว จึงไดเปล่ียนช่ือ
จากอําเภอบางใหญเปนอําเภอบางกรวย ตอมาจึงไดยายท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอจากท่ีดินของวัดชลอไป
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ตั้งในท่ีแหงใหม ซ่ึงเปนท่ีดินของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยบริเวณฝงตะวันตกของคลอง
บางกอกนอย ถนนบางกรวย – จงถนอม ในอดีตอําเภอบางกรวยเคยมีความเจริญรุงเรืองมาก 
ปจจุบันวัดสวนหนึ่งเปนวัดราง จํานวน 13 วัด และเปนวัดท่ีมีพระสงฆจํานวน 46 วัด และเปนแหลง
ไมดอกไมประดับและไมดัดท่ีมีช่ือเสียง (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-95) 
 3. ประวัติการตั้งถ่ินฐานอําเภอบางบัวทอง 
 อําเภอบางบัวทอง จัดต้ังข้ึนวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2445 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตั้งอยูบริเวณริมคลองบางบัวทอง ซ่ึงแยกมาจากแมน้ําเจาพระยาทางฝง
ตะวันตกตรงขามเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร เหตุท่ีคลองนี้เรียกช่ือ
วา บางบัวทอง  เพราะแตเดิมตลอดลําคลองมีตนบัวหลวงข้ึนอยูเปนจํานวนมาก ราษฎรที่อาศัยอยู
สองฝงคลองบางบัวทองจึงยึดเอาคลองนี้เปนเขตปกครองอําเภอ จึงต้ังช่ือวา “อําเภอบางบัวทอง” 
ตามช่ือคลองต้ังแตนั้นมา (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-96) 
 4. ประวัติการตั้งถ่ินฐานอําเภอบางใหญ 
 อําเภอบางใหญ ในอดีตเรียกวา กิ่งอําเภอบางแมนาง แบงแยกพื้นท่ีมาจากอําเภอบาง
กรวยและอําเภอเมือง ไดรับการยกฐานะเปนอําเภอบางแมนาง เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2464 ตอมา
เม่ืออําเภอบางใหญไดเปล่ียนช่ือเปนอําเภอบางกรวย อําเภอบางแมนางจึงเปล่ียนช่ือเปนอําเภอบาง
ใหญ เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2473 และไดยายท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอจากวัดสมเกล้ียง ไปจัดต้ังท่ีตําบล
บางมวง ซ่ึงต้ังอยูบริเวณฝงคลองออม (แมน้ําเจาพระยาเดิม) ปจจุบันทางราชการไดยายที่ตั้งท่ีทําการ
หรือท่ีวาการอําเภอไปจัดต้ังท่ีตําบลเสาธงหิน ในหมูบานบางใหญซิตี้ ซ่ึงมีลักษณะเปนศูนยราชการ 
(องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-96) 
 5. ประวัติการตั้งถ่ินฐานอําเภอไทรนอย 
 เดิมบริเวณทองท่ีอําเภอไทรนอยข้ึนอยูกับอําเภอบางบัวทอง ตอมาในพื้นท่ีตําบลไทร
นอย ไทรใหญ ราษฎรนิยม และหนองเพรางาย มีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนและอยูหางไกลจากตัว
อําเภอบางบัวทองคอนขางมากทําใหหนวยงานราชการดูแลราษฎรไดอยางไมท่ัวถึง ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงแยกเขตการปกครอง 4 ตําบลดังกลาวออกมาจัดต้ังเปน กิ่งอําเภอไทรนอย 
โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2491 (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-96) 
 เม่ือกิ่งอําเภอไทรนอยมีประชากรหนาแนนและมีความเจริญเพิ่มข้ึน ในวันท่ี 6 มิถุนายน 
พ.ศ.2499 จึงไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปน อําเภอไทรนอย จากน้ันในป พ.ศ.2502 ทางอําเภอ
ไดรับโอนเอาตําบลขุนศรีจากอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาอยูในเขตการปกครองดวย เพื่อ
ความสะดวกในการติดตอราชการของประชาชนและเพ่ือประโยชนตอการปกครอง ตอมาในป พ.ศ.
2522 จังหวัดนนทบุรีไดแบงพื้นท่ีทางทิศใตของตําบลราษฎรนิยมจัดต้ังเปนตําบลคลองขวาง และ
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ในป พ.ศ.2523 มีการแบงพ้ืนท่ีทางทิศใตของตําบลไทรนอยจัดต้ังเปนตําบลทวีวัฒนา ทําใหอําเภอ
ไทรนอยมีเขตการปกครองยอยรวม 7 ตําบล มาจนถึงปจจุบัน (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 
2553: 2-96) 
 6. ประวัติการตั้งถ่ินฐานอําเภอปากเกร็ด 
 อําเภอปากเกร็ดในคร้ังแรกมีฐานะเปนแขวงเรียกวา แขวงตลาดขวัญ ตั้งแตเม่ือป พ.ศ.
2427และในปเดียวกันน้ันก็ไดรับการยกฐานะเปน อําเภอปากเกร็ด มีพระรามัญนนทเขตตคดี (เนียม 
นนทนาคร)เปนนายอําเภอคนแรก ตั้งท่ีวาการอําเภออยูในธรณีสงฆวัดสนามเหนือ ตอมาจึงไดยาย
ท่ีวาการอําเภอไปต้ังท่ีหมูท่ี 2 ตําบลปากเกร็ด ในสมัยท่ีหลวงรามัญนนทเขตตคดี (เจก นนทนาคร) 
บุตรชายของพระรามัญนนทเขตตคดี (เนียม นนทนาคร) ดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอ จนถึงป พ.ศ.
2463 กระทรวงนครบาลไดโอนตําบลออมเกร็ด บางพลับจากอําเภอบางบัวทองและตําบลทาอิฐจาก
อําเภอนนทบุรีข้ึนอยูในการปกครองของทางอําเภอปากเกร็ดดวย (องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี, 2553: 2-96) 
 เดิมอําเภอปากเกร็ดมีอาณาเขตทิศตะวันออกติดกับอําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร โดย
ใชคลองเปรมประชากรเปนเสนแบงเขต จนกระท่ังในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการได
โอนตําบลทุงสองหองซ่ึงต้ังอยูทางฟากตะวันออกของคลองประปาไปอยูในทองท่ีปกครองของ
อําเภอบางเขนเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาท่ีและความสะดวกในการติดตอ
ราชการของประชาชน คลองประปาจึงกลายเปนแนวแบงเขตการปกครองระหวางสองจังหวัดแทน 
ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2486 จังหวัดนนทบุรีถูกยุบลงเน่ืองจากขณะน้ันเกิดปญหาสภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า อําเภอปากเกร็ดยายไปอยูกับจังหวัดพระนคร ในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ไดมีการจัดต้ัง
จังหวัดนนทบุรีข้ึนมาอีกคร้ัง อําเภอปากเกร็ดจึงกลับมาอยูในการปกครองของทางจังหวัดนนทบุรี
นับแตนั้น (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-97) 
 ในวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศเปล่ียนแปลงเขต
ตําบลเดิม และต้ังตําบลใหม โดยแยกพื้นท่ีบางสวนของอําเภอปากเกร็ดต้ังเปนตําบลบางตลาด แยก
พื้นท่ีบางสวนจากตําบลบางพูดต้ังเปนตําบลบานใหม รวมพ้ืนท่ีบางสวนจากตําบลบางตะไนยและ
ออมเกร็ดต้ังเปนตําบลคลองพระอุดมและแยกพ้ืนท่ีบางสวนจากตําบลออมเกร็ดต้ังเปนตําบลบาง
พลับ มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายนปเดียวกัน ตอมาอําเภอปากเกร็ด ไดยายท่ีวาการอําเภอมาต้ังริมถนน
แจงวัฒนะ หมูท่ี 5 ตําบลปากเกร็ด เม่ือปพ.ศ. 2505 เพ่ือใหประชาชนมาติดตอราชการไดสะดวก
ยิ่งข้ึน และในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2532 ไดประกาศแยกพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกของตําบลปาก
เกร็ดต้ังเปนตําบลคลองเกลือ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 16 มกราคมในปเดียวกัน ทองท่ีอําเภอปากเกร็ด
จึงประกอบดวย 12 ตําบล มาจนถึงปจจุบัน (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2554: 2-97) 
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ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูบนท่ีราบลุมของภาคกลางมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานและแบง
พื้นท่ีของจังหวัดเปน 2 สวน คือฝงตะวันออกและฝงตะวันตก โดยฝงตะวันตก มีพื้นท่ี 3 ใน 4 ของ
จังหวัด พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมมีน้ําทวมถึง มีคูคลองขนาดตางๆเช่ือมโยงกันหลายสายเหมือน
ใยแมงมุม สวนฝงตะวันออกมีพื้นท่ี 1 ใน 3 ของพื้นท่ีจังหวัด จังหวัดนนทบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด
ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.38 ไร ตั้งอยูบนเสนรุงท่ี 13 47’ ถึง14 04’ 
เหนือ เสนแวงท่ี 100 15’ ถึง 100 34’ ตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉล่ีย 1.80 เมตร 
หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคอนขางเหนือ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-5) 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดนครปฐม 

2. เขตการปกครอง 
 จังหวัดนนทบุรีแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี) 
ออกเปน 6 อําเภอ ประกอบดวยอําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางกรวย อําเภอบางบัว
ทอง อําเภอบางใหญ และอําเภอไทรนอย  
 จังหวัดนนทบุรีแบงการปกครองสวนทองถ่ินแยกตามหมูบาน เทศบาล อบต.ดังนี้ 
 อําเภอเมืองนนทบุรี ประกอบดวย 10 ตําบล 26 หมูบาน 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 
1 เทศบาลตําบล 3 อบต. 
 อําเภอปากเกร็ด ประกอบดวย 12 ตําบล 51 หมูบาน 1 เทศบาลนคร 7 อบต. 
 อําเภอบางบัวทอง ประกอบดวย 8 ตําบล 73 หมูบาน 1 เทศบาลเมือง 7 อบต. 
 อําเภอบางกรวย ประกอบดวย 9 ตําบล 41 หมูบาน 1 เทศบาลเมือง 2 เทศบาลตําบล       
4 อบต. 
 อําเภอบางใหญ ประกอบดวย 6 ตาํบล 69 หมูบาน 2 เทศบาลตําบล 6 อบต. 
 อําเภอไทรนอย ประกอบดวย 7 ตําบล 68 หมูบาน 1 เทศบาลตําบล 7 อบต. 
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ภาพท่ี 10 เขตจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2551: 5 
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ภาพท่ี 11 เสนทางคมนาคมขนสงกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ท่ีมา: องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 3-30 
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ภาพท่ี 12 เขตปกครองจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีมา : องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-9 
 
สภาพธรณีวิทยา 
 จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณท้ังในดานของทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรน้ําทําใหเกิดทรัพยากรชีวภาพท่ีมีความหลากหลายโดยเฉพาะในดานความหลากหลาย
ของพันธุกรรมพืชโดยทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ (องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี, 2553: 2-11) 
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 1.  ทรัพยากรดิน 
 จากรายงานการสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบวาในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีมีชุดดิน
รวมท้ังหมด 9 ชุดดิน และไดจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับนาขาวและสวนผลไม ดังนี้ 
 1. ชุดดินฉะเชิงเทรา (Chachoengsao series: Cc) กลุมชุดดินท่ี 3 ขอจํากัดในการใช
ประโยชนดินมีการระบายนํ้าเลวและมีน้ําทวมในฤดูฝน ความเหมาะสมของดินทางดานการเกษตร 
ทํานา ช้ันความเหมาะสม P-1 ปลูกไมผล – ไมยืนตน F-V อันตรายจากน้ําทวม 
 2. ชุดดินธนบุรี (Thon Buri series: TB) กลุมชุดดินท่ี 8 ขอจํากัดในการใชประโยชน 
เปนดินเค็มไมเหมาะกับการทํานาขาว ทํานา P-V ปลูกไมผล – ไมยืนตน F-1 
 3. ชุดดินธัญบุรี (Thanyaburi series: Tan) กลุมชุดดินท่ี 11 ขอจํากัดในการใชประโยชน 
น้ําทวมสูง ใชทํานาหวานไดเพียงอยางเดียว แตผลผลิตตํ่า ดินเปนกรดจัดมาก ธาตุอาหารพืชบาง
ชนิดถูกตึงไว และบางชนิดจะละลายออกมามากเกินไปจนเปนพิษตอพืช ทํานา P-III ปลูกไมผล – 
ไมยืนตน F-V 
 4. ชุดดินบางกอก (Bangkok series: BK)กลุมชุดดินท่ี 3 ขอจํากัดในการใชประโยชน มี
น้ําทวมขังในฤดูฝน ทํานา P-I ปลูกไมผล – ไมยืนตน F-V 
 5. ชุดดินบางเขน (Bang Khen series: Bn)กลุมชุดดินท่ี 2 ขอจํากัดในการใชประโยชน มี
น้ําทวมขังในฤดูฝน ทํานา P-I ปลูกไมผล – ไมยืนตน F-V 
 6. ชุดดินรังสิต (Rangsit series: Rs)กลุมชุดดินท่ี 11 ขอจํากัดในการใชประโยชน เปน
กรดจัดมาก พืชแสดงอาการขาดธาตุ P และ N อยางชัดเจน และมี Fe หรือ Al ละลายออกมามาก
เกินไปจนเปนพืชท่ีปลูก ทํานา P-III ปลูกไมผล – ไมยืนตน F-V 
 7. ชุดดินเสนา (Sena series: Se)กลุมชุดดินท่ี 11 ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินเปน
กรดจัดมาก มีน้ําทวมสูง ใชทํานาหวานไดเพียงอยางเดียว ผลผลิตตํ่า ไมคอยดีนัก ทํานา P-III ปลูก
ไมผล –ไมยืนตน F-V 
 8. ชุดดินองครักษ (Ongkharak series: Ok)กลุมชุดดินท่ี 10 ขอจํากัดในการใชประโยชน 
ดินเปนกรดจัดมากขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอยางชัดเจน และมีเหล็กหรืออลูมินั่มท่ีละลาย
ออกมามากเกินไปจนเปนพิษตอพืชท่ีปลูก ทํานา P-IV ปลูกไมตน – ไมยืนตน F-V 
 9. ชุดดินบางเลน (Bang Len series: Bl) กลุมชุดดินท่ี 1 ขอจํากัดในการใชประโยชน มี
น้ําทวมขังในฤดูฝน ทํานา P-I ปลูกไมผล – ไมยืนตน F-V อันตรายจากน้ําทวม  
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรีเปนแบบรอนช้ืน เชนเดียวกับพื้นท่ีในจังหวัดภาค
กลางของประเทศ ภาวะอากาศมีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 25.2 
องศาเซลเซียส และปริมาณนํ้าฝนโดยเฉล่ียประมาณ 1,130.9 มิลลิเมตร (สํานักงานสถิติ จังหวัด
นนทบุรี, 2554: 191) 
 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.  ดานการประปา 
 ในปจจุบันเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ไดรับบริการจากการประปานครหลวง ครอบคลุม
ท้ังพื้นท่ีทุกอําเภอในจังหวัดนนทบุรี การใหบริการของการประปานครหลวงแบงเขตการรับผิดชอบ
ใหบริการเปน 2 เขต คือ 
 สํานักงานการประปานครหลวง สาขานนทบุรี ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการ ไดแก อําเภอ
เมือง และอําเภอปากเกร็ด (ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา) 
 สํานักงานการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการ ไดแก
อําเภอเมืองบางสวน อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ และอําเภอไทรนอย 

2.  ดานการไฟฟา 
 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีมีการใหบริการไฟฟาครอบคลุมพื้นท่ีทุกอําเภอ โดยการ
ใหบริการไฟฟาในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง แบงเขต
ความรับผิดชอบเปน 3 เขตใหญ คือ การไฟฟานครหลวงเขตนนทบุรี การไฟฟานครหลวงเขตบาง
ใหญ และการไฟฟานครหลวงเขตบางบัวทอง 
 3.  สถานศึกษา 
 เม่ือ 8 ปท่ีผานมา คือในป พ.ศ.2547 จังหวัดนนทบุรีมีจํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนตั้งแต
ระดับกอนประถมวัย ประถม และมัธยม จํานวนท้ังส้ิน 4,737 โรงเรียน โดยท่ีจํานวนนี้เปนโรงเรียน
ท่ีเปดสอนกอนประถม 1,015 โรง คิดเปนรอยละ 21.43 ของจํานวนโรงเรียนท้ังหมด โรงเรียนท่ีเปด
สอนระดับประถม 2,449 โรง คิดเปนรอยละ 51.70 และโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับมัธยม 1,273 โรง 
คิดเปนรอยละ 26.87 เม่ือถึงป พ.ศ. 2550 จํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนรวมทุกระดับของจังหวัด
นนทบุรี เพิ่มข้ึนเปน 5,205 โรง แตโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับกอนประถมมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเพียง
เล็กนอยจาก 1,015 โรง เปน 1,100 โรง โรงเรียนท่ีเปดสอนระดับประถมลดลงเล็กนอยจาก 2,449 
โรง เหลือ 2,442 โรง แตจํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับมัธยมเพ่ิมข้ึนมาจาก 1,273 โรง เปน 1,663 
โรง หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียถึงรอยละ 10.21 ตอป 
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 ในปจจุบันคือ ป พ.ศ.2555 จํานวนโรงเรียนของจังหวัดนนทบุรีเม่ือจําแนกตามระดับ
การศึกษามีมากท่ีสุดท่ีอําเภอปากเกร็ด จํานวน 1,607 โรง รองลงมาคืออําเภอเมือง 1,482 โรง อําเภอ
บางบัวทอง 1,046 โรง อําเภอบางกรวย 473 โรง อําเภอบางใหญ 313 โรง อําเภอไทรนอยเปนอําเภอ
ท่ีมีจํานวนโรงเรียนนอยท่ีสุดเพียง 284 โรงเทาน้ัน   
  4.  ศาสนสถาน 
 จังหวัดนนทบุรี เปนจั งหวัด ท่ี เก าแก มีประวัติความเปนมา เกี่ ยวกับประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา สวนใหญประชากรนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 601,895 คน รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 147,993 คน และนับถือศาสนาคริสต จํานวน 59,909 คน ท่ีเหลือเปน
ศาสนาอ่ืน จํานวน 148,307 คน รวมท้ังส้ิน 958,104 คน  
 ศาสนสถานในจังหวัดนนทบุรีมีจํานวนท้ังหมด 278 แหง โดยมีวัดจํานวน 189 แหง 
โบสถคริสตจํานวน 18 แหง มัสยิดจํานวน 19 แหง และมีวัดรางจํานวน 39 แหง ศาสนสถานสวน
ใหญตั้งอยูในพื้นท่ีเขตอําเภอเมือง 79 แหง รองลงมาคืออําเภอปากเกร็ดจํานวน 57 แหง อําเภอบาง
กรวย จํานวน 52 แหง อําเภอบางใหญจํานวน 43 แหง อําเภอบางบัวทองจํานวน 29 แหง และอําเภอ
ไทรนอยจํานวน 18 แหง 
 5. ศูนยบริการสาธารณะสุข และสถานพยาบาล 
 ในป พ.ศ.2555 จังหวัดนนทบุรีมีจํานวนสถานพยาบาลซ่ึงประกอบดวยโรงพยาบาล
รัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย และคลีนิกทุกประเภทรวมกันท้ังส้ิน 490 แหง จํานวน
แพทยรวมท้ังส้ิน 116 คน คิดเปนจํานวนประชากรของจังหวัดนนทบุรีตอแพทย 1 คน เทากับ 9,074 
คน เม่ือจําแนกจํานวนสถานพยาบาล จํานวนแพทย และจํานวนประชากรตอแพทย 1 คน ตาม
อําเภอตางๆ ของจังหวัดนนทบุรีพบวาในจํานวนสถานพยาบาลท้ังหมด 490 แหง ตั้งอยูในอําเภอ
เมืองนนทบุรีมากท่ีสุด คือ 227 แหง หรือคิดเปนรอยละ 46.33 รองลงมาคืออําเภอปากเกร็ด จํานวน 
97 แหง คิดเปนรอยละ 19.80 อําเภอบางบัวทอง จํานวน 72 แหง คิดเปนรอยละ 14.69 อําเภอบาง
กรวยและอําเภอบางใหญมีจํานวนสถานพยาบาลพอๆกัน คิดเปนรอยละ 7.75 และ 8.37 สวนอําเภอ
ไทรนอยมีจํานวนสถานพยาบาลนอยท่ีสุดคือ 15 แหง คิดเปนรอยละ 3.06 เทานั้น 
 จํานวนแพทย 116 คนของจังหวัดนนทบุรี อยูในอําเภอเมืองมากท่ีสุด คือ 80 คน หรือ
รอยละ 68.97 รองลงมาคืออยูในอําเภอบางบัวทอง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.34 สวนแพทย
ท่ีอยูในอําเภอบางกรวย อําเภอไทรนอย และอําเภอปากเกร็ด มีจํานวนคอนขางนอย คือ 5 ถึง 7 คน 
คิดเปนรอยละ 4.31 ถึงรอยละ 6.03 เทานั้น เม่ือคิดเปนจํานวนประชากรของอําเภอตางๆในจังหวัด
นนทบุรีเทียบกับแพทย 1 คน พบวาอําเภอเมืองมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ 532 คน รองลงมาคืออําเภอ
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ปากเกร็ด 5,847 คน อําเภอบางกรวย 6,380 คน อําเภอไทรนอย 8,866 คน และอําเภอบางบัวทอง 
15,104 คน (สํานักงานสถิติ จังหวัดนนทบุรี, 2554: 55) 
 
การคมนาคมและขนสง 
 การคมนาคมและขนสงในปจจุบัน 
 จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดปริมณฑลหนึ่งของกรุงเทพฯท่ีไดรับผลกระทบดาน
การจราจรและขนสงจากการเติบโตอยางรวดเร็วของกรุงเทพฯอยางเห็นไดชัด เนื่องจากจังหวัด
นนทบุรีเปนเมืองท่ีรองรับการอยูอาศัยของผูคนท่ีประกอบกิจกรรมตางๆในกรุงเทพฯ ซ่ึงปจจุบัน
การเดินทางเช่ือมโยงระหวางกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีสามารถเดินทางไดท้ังทางถนน
และทางน้ํา ระบบโครงขายถนนภายในจังหวัดนนทบุรี มีลักษณะการเชื่อมตอกันอยางตอเนื่อง
ระหวางถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนน ตรอก ซอย ถนนแตละประเภทมีลักษณะทาง
กายภาพที่แตกตางกัน ซ่ึงโครงขายถนนในจังหวัดนนทบุรีสามารถสรุปไดดังนี้ (องคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-151) 

โครงขายถนนท่ีเชื่อมโยงการเดินทางระหวางพื้นท่ีภายในจังหวัดกับพื้นท่ีภายนอก  
 ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนข้ันท่ี 2) 

ทางพิเศษศรีรัช ชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเสนทางเร่ิมจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนแจงวัฒนะและเช่ือมตอกับทาง
พิเศษอุดรรัถยา 
 ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) 
 ทางพิเศษอุดรรัถยา มีแนวเสนทางเร่ิมจากถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ถึงถนนกาญจนาภิเษก อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงชวยอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางไกลจากพื้นท่ีนอกเมือง เขา-ออก กรุงเทพมหานคร โดยผานทางพิเศษอุดร
รัถยาและทางพิเศษศรีรัชซ่ึงเช่ือมตอกัน นอกจากนี้ยังชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ระหวางจังหวัดนนทบุรีกับพื้นท่ีทางทิศเหนือดวย 
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาพิเศษ 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 มีลักษณะเปนวงแหวนลอมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และตัดผานเขาไปในพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา สรางข้ึนเพี่อแกไข
ปญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีการจราจรและการขนสงเพ่ิมข้ึน 
อันเปนผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนทางเล่ียงเมืองกรุงเทพมหานครท่ีเปนตัวเช่ือม
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ทางสายหลักเขาไปสูทุกภาคของประเทศ โดยแนวเสนทางฝงตะวันตกท่ีผานพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี มี
ผานอําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง และอําเภอปากเกร็ด 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 301 หรือกรุงเทพฯ – นนทบุรี 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 301 เปนเสนทางการคมนาคมระหวางพื้นท่ีเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานครกับอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในสวนของเสนทางท่ีอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
เรียกวาถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 302 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 302 เปนเสนทางท่ีเช่ือมการเดินทางระหวาง

กรุงเทพมหานคร บริเวณส่ีแยกเกษตรกับจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยถนน 2 สายเรียงตอกันคือ
ถนนรัตนาธิเบศรและถนนงามวงศวาน 
 1. ถนนรัตนาธิเบศร 
      ถนนรัตนาธิเบศรเร่ิมตนจากสามแยกชุมทางตางระดับบางใหญ อําเภอบางใหญ มุงหนา
ไปทางตะวันออกเขาสูพื้นท่ีอําเภอบางบัวทอง และอําเภอเมืองนนทบุรี ส้ินสุดท่ีถนนติวานนทท่ีส่ี
แยกแคราย 
      2. ถนนงามวงศวาน 
      ถนนงามวงศวานมีระยะทางตอจากถนนรัตนาธิเบศรตั้งแตส่ีแยกแคราย เขาสูพื้นท่ีเขต
จตุจักร ไปส้ินสุดท่ีส่ีแยกเกษตร 
 ทางหลวงแผนดิน 304 หรือถนนแจงวัฒนะ 

ทางหลวงแผนดิน 304 หรือถนนแจงวัฒนะเปนเสนทางท่ีเช่ือมการเดินทางระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี โดยแนวเสนทางเร่ิมจากทาน้ําปากเกร็ดส้ินสุดท่ีวงเวียน
อนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญบางเขน ปจจุบันถนนสายน้ีเปนเสนทางสายหลักท่ีใชเดินทางเขา – 
ออก ศูนยราชการท่ีถนนแจงวัฒนะ 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 เปนทางหลวงแผนดินท่ีกอสรางเลียบแมน้ําเจาพระยา
ทางฝงตะวันออก โดยมีแนวเสนทางผานกรุงเทพมหานคร เขาเขตจังหวัดนนทบุรี และเขาสูเขต
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยถนน 3 สายเรียงตอกันคือถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร และ
ถนนติวานนท 
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข 307 หรือถนนนนทบุรี – ปทุมธานี 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 307 หรือถนนนนทบุรี – ปทุมธานีเปนเสนทางท่ีเช่ือมการ

คมนาคมระหวางพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี โดยเปนถนนท่ีตอมาจากถนนศรี
สงคราม ท่ีส่ีแยกติวานนท ขามสะพานนนทบุรี มุงสูตัวจังหวัดปทุมธานี 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 หรือถนนปทุมธานี – บางบัวทอง 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 หรือถนนปทุมธานี – บางบัวทองเปนเสนทางท่ีเช่ือม
การคมนาคมระหวางพ้ืนท่ี อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ทางแยกตางระดับบางบัวทอง) กับ
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 หรือถนนปทุมธานี – บางเลน 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 หรือถนนปทุมธานี – บางเลนเปนเสนทางท่ีเช่ือมการ
คมนาคมระหวางพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี อําเภอบางเลน 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 โครงขายถนนท่ีเชื่อมโยงการเดินทางในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3110 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3110 เปนทางหลวงแผนดินสายสําคัญในอําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท้ังหมด ประกอบดวยถนน 2 สายเรียง
ตอกันคือถนนนนทบุรี 1 และถนนสนามบินน้ํา มีแนวเสนทางเร่ิมจากเทศบาลนครนนทบุรี บรรจบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3215 หรือถนนบางกรวย – ไทรนอย 

ถนนบางกรวย – ไทรนอย เปนเสนทางการคมนาคมสําคัญสายหน่ึงบนพื้นท่ีฝง
ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาของจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากตัดผานเกือบทุกอําเภอของจังหวัด คือ 
อําเภอบางกรวย อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง และอําเภอไทรนอย 
 ถนนนครอินทร หรือทางหลวงชนบท นบ.1020 

ถนนนครอินทร เปนเสนทางการคมนาคมในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนนทบุรีและอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี มีเสนทางเร่ิมตนท่ีจุดตัดระหวางถนนติวานนทกับถนนประชาราษฎร (ส่ีแยก
ติวานนท) ไปบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก 
 ถนนชัยพฤกษ หรือทางหลวงชนบท นบ.3030 

ถนนชัยพฤกษ เปนเสนทางการคมนาคมในพ้ืนท่ีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเกาะ
กลาง เสนทางเร่ิมตนจากถนนแจงวัฒนะ (เขตเทศบาลนครปากเกร็ด) ไปบรรจบกับถนนราชพฤกษ 
โดยถนนชัยพฤกษนี้จะชวยระบายความหนาแนนของการจราจรจากเสนทางขางเคียงโดยรอบ 
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ไดแก สะพานพระนั่งเกลา สะพานนนทบุรี ถนนแจงวัฒนะ ถนนติวานนท ถนนรัตนาธิเบศร และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 โดยคาดวาจะสามารถรองรับปริมาณรถไดถึงวันละ 30,000-40,000 
คัน หรือช่ัวโมงละ 2,000-4,500 คัน ปจจุบันกรมทางหลวงชนบทยังมีโครงการกอสรางถนน
ชัยพฤกษตอไปบรรจบกับถนนบางกรวย-ไทรนอย (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3215 และถนน
กาญจนาภิเษก (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 9)ท่ีแยกตางระดับโคงสามวังแนวเสนทางถนน  
ชัยพฤกษตัดใหมตามโครงการน้ีสวนใหญอยูในเขตอําเภอบางบัวทอง 
 ถนนราชพฤกษ หรือ ถนนทางหลวงชนบท นบ.3021 (ราชพฤกษ) 

ถนนราชพฤกษ เปนเสนทางคมนาคมสําคัญสายหน่ึงระหวางพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ฝง
ธนบุรี) กับจังหวัดนนทบุรี มีแนวเสนทางเร่ิมจากถนนสมเด็จพระเจาตากสิน เขตธนบุรี เขาสูอําเภอ
บางกรวย อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด บรรจบกับถนนบางบัวทอง-บางคูวัด (ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 345) ท่ีจังหวัดนนทบุรี ท้ังนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีโครงการกอสรางถนนราช
พฤกษตอข้ึนไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) รวมทั้งสรางและ
ขยายถนนเช่ือมระหวางถนนราชพฤกษกับถนนกาญจนาภิเษก 

ถนนประชาชื่น หรือ ถนนเลียบคลองประปา 
ถนนประชาชื่น เปนถนนท่ีสรางเลียบฝงตะวันตกของคลองประปาในเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สวนท่ี
อยูในเขตกรุงเทพมหานครและสวนท่ีตอจากเขตกรุงเทพมหานครไปยังสํานักงานใหญการประปา
นครหลวง ดูแลโดย สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร สวนต้ังแตสํานักงานใหญการประปานคร
หลวง-ถนนแจงวัฒนะ-ถนนศรีสมาน เปนความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนศรีสมาน 

ถนนศรีสมาน เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความกวางของผิวจราจรส่ีชองทางมีเกาะ
กลาง ในเขตตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีอยูในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง เร่ิมต้ังแตส่ีแยกท่ีปลายถนนสรงประภากับถนนเลียบคลองประปา ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับทางพิเศษอุดรรัถยา ส้ินสุดท่ีส่ีแยกถนนติวานนท 
 ถนนบานกลวย-ไทรนอย หรือทางหลวงชนบท นบ.1013 
 ถนนบานกลวย-ไทรนอย เร่ิมจากถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก ในเขตเทศบาลเมือง
บางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตก เขาสู อําเภอไทรนอย ไปส้ินสุดท่ีถนนไทรนอย-
วัดตนเชือก (ทางหลวงชนบท นบ.6014) 
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การคมนาคมขนสงสาธารณะ 
 ระบบรถโดยสารสาธารณะเปนระบบขนสงสาธารณะหลักท่ีรองรับความตองการ
เดินทางในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปนระบบรถโดยสารประจําทางของ ขสมก. นอกจากนี้เปนระบบ
โดยสารสาธารณะและรถรับจางสาธารณะท่ีคลายคลึงกับเมืองอ่ืนๆท่ัวประเทศ คือ รถโดยสาร
ประจําทาง รถโดยสารขนาดเล็ก รถจักรยานยนตรับจาง รถสามลอเคร่ือง โดยเปนระบบขนสง
สาธารณะท่ีใหบริการในเขตอําเภอเมือง มากกวาการเดินทางเช่ือมตอระหวางตัวเมืองกับอําเภอ และ
จังหวัดรอบนอก แบงออกเปน 4 หมวด (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-164) 
 1. รถโดยสารหมวด 1 กรุงเทพมหานคร เปนรถท่ีวิ่งรับ-สง ผูโดยสารระหวางนนทบุรี – 
กรุงเทพมหานคร 
 2. รถโดยสารหมวด 2 เปนรถท่ีวิ่ง รับ-สง ตามเสนทางการขนสงประจําทางภายในเขต
เทศบาลเมืองนนทบุรี 
 3. รถโดยสารหมวด 3 เปนรถท่ีวิ่ง รับ-สง ผูโดยสารระหวางนนทบุรี กับจังหวัดอ่ืน 
นอกจากกรุงเทพมหานคร 
 4. รถโดยสารหมวด 4 เปนรถท่ีวิ่ง รับ-สง ตามเสนทางการขนสงประจําทางภายในเขต
จังหวัดนนทบุรี 
 5. รถโดยสารขนาดเล็ก เปนรถท่ีวิ่ง รับ-สง ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนตางๆทั้งในเขตเมือง            
นนทบุรี และพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน 
 การคมนาคมขนสงทางน้ํา 
 จังหวัดนนทบุรี มีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน ซ่ึงเปนแมน้ําสายสําคัญทางเศรษฐกิจ และมี
คูคลองธรรมชาติและขุดข้ึนเปนจํานวนมาก ท่ีสําคัญไดแก คลองบางกรวย คลองออม คลองบางบัว
ทองและคลองบางแพรก และเนื่องจากสภาวะสภาพการจราจรทางบกติดขัดมากข้ึน ทําให
ประชาชนบริเวณริมฝงเจาพระยาและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง หันมานิยมใชการเดินทางดวยทางน้ํา 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการเดินทาง ซ่ึงปจจุบันรูปแบบการใหบริการสําหรับรับสง
ผูโดยสาร และใหบริการแกผูโดยสารทางเรือท่ีสําคัญในจังหวัดนนทบุรีประกอบดวย (องคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-157) 
 เรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา 
 ในปจจุบันการใหบริการการคมนาคมขนสงทางน้ําเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา 
ดําเนินการโดยบริษัทเดินเรือดวนเจาพระยาซ่ึงดําเนินการหลักดานการโดยสาร และการทองเที่ยว 
แบงประเภทเรือออกเปน 3 ประเภท คือ เรือโดยสาร เรือเชา และเรือทองเท่ียว ซ่ึงแบงยอยไดดังนี้ 
 เรือดวนประจําทาง  เปนประเภทเรือช้ันเดียว สามารถจุผูโดยสารได 90 คน 
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 เรือดวนธงเหลือง เปนประเภทเรือช้ันเดียว สามารถจุผูโดยสารได 150 คน 
 เรือดวนธงสม     เปนประเภทเรือช้ันเดียว สามารถจุผูโดยสารได 60 คน 
 เรือดวนพิเศษธงฟา เปนประเภทเรือช้ันเดียว สามารถจุผูโดยสารได 40 คน วิ่งดวย
ความเร็ว 15 นอต 
 เรือเชา    เปนประเภทเรือช้ันเดียว 1 สําหรับการส่ังจองการลองเรือสามารถจัดตามความ
ตองการกับจํานวนผูโดยสารอยางตํ่า 8 คน แตไมเกิน 120 คน 
 เรือทองเท่ียว เรือโดยสารพิเศษ สําหรับเดินทางทองเท่ียวแมน้ําเจาพระยาสามารถใช
เดินทางข้ึน-ลง ไดตลอดท้ังวันใหบริการโดย บริษัท เรือดวนเจาพระยา จํากัด  
 
 ส่ิงแวดลอม 
 ระบบการระบายนํ้า 
 1. ทางนํ้าและการระบายนํ้า 
 การจัดการน้ําบริเวณเข่ือนเจาพระยา ปริมาณนํ้าสวนหน่ึงจะระบายออกทางทิศ
ตะวันออก ลงสูคลองชัยนาท – ปาสัก มายังคลองรพีพัฒน คลอง12 คลอง13 และคลองพระองคเจา
ไชยานุชิต ลงสูแมน้ําบางปะกงสวนอีกทางหนึ่งจะระบายออกทางทิศตะวันตก ลงสูคลองมะขาม
เฒา – อูทอง แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ําทาจีนและลงสูทะเลท่ีจังหวัดสมุทรสาคร อยางไรก็ตามการ
ระบายนํ้าออกท้ัง 2 ดาน มีขอจํากัดอยูท่ีปริมาณนํ้าฝนในพื้นท่ี สวนแมน้ําปาสักจะมีเข่ือนพระราม 6 
ซ่ึงอยู ท่ีจังหวัดสระบุรีเปนตัวจัดสรรน้ําลงคลองระพีพัฒนเพื่อปองกันน้ํามาสะสมท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้ําเหลานี้จะไหลลงสูพื้นท่ีดานลาง ผานจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และลงสูทะเลอาวไทย (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 
2-42) 
 เม่ือเขาสูชวงฤดูฝนของทุกปโครงการชลประทานนนทบุรี เปนหนวยงานหนึ่งท่ี
เกี่ยวของกับการปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี และจะตองดําเนินการติดตามเฝาระวัง
สภาพอากาศ สภาพน้ําฝน และสภาพน้ําอยางใกลชิด เพื่อทําการวิเคราะหแนวโนมของสถานการณ
น้ําอยางตอเนื่อง และแจงเหตุการณตางๆใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบเปนระยะๆ เพื่อใหการ
บริหารจัดการน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
 2. ทิศทางการไหลของน้ําและระบบระบายน้ํา 
 จังหวัดนนทบุรีอยูในพื้นท่ีราบลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง ลักษณะของพื้นท่ีเปนท่ีราบ มี
ระบบโครงขายของลําน้ําธรรมชาติเช่ือมโยงและกระจายอยูท่ัวพื้นท่ี ลักษณะการไหลของน้ํามีแบบ 
2 ทิศทาง คือ ท้ังระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีในชวงฤดูน้ําหลาก และรับน้ําเขาในชวงฤดูแลงหรือ
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ตองการใชน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ ในพื้นท่ี การควบคุมการไหลของนํ้า ควบคุมโดยประตูระบายนํ้า 
ทอระบายน้ํา และเครื่องสูบน้ํามีท้ังส้ิน จํานวน 74 แหง (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 
2-42) 
 

          
 
ภาพท่ี 13 ระบบคลองชลประทานของจังหวัดนนทบุรี 
  
 3. การบําบัดน้ําเสีย 
 คุณภาพน้ําของคูคลองในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยอําเภอเมืองนนทบุรีและอําเภอปาก
เกร็ดมีคุณภาพน้ําของคลองตางๆ อยูในระดับเส่ือมโทรมมาก แสดงถึงการปนเปอนท่ีมาจาก
กิจกรรมของมนุษยในระดับท่ีสูงมากคุณภาพน้ําของคลองตางๆ ในพื้นท่ีอําเภอเมืองอยูในระดับ
วิกฤติและไมสามารถใชประโยชนอ่ืนได ยกเวนดานคมนาคม สวนอําเภอบางบัวทองพื้นท่ีสวน
ใหญมีชุมชนหนาแนน สงผลใหคุณภาพน้ําของคลองตางๆ มีความเส่ือมโทรม สวนอําเภอบางกรวย 
และอําเภอบางใหญ คุณภาพน้ําของคลองตางๆพบวามีคุณภาพคอนขางดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ 3 อําเภอท่ีกลาวถึงขางตน สามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคแตตองผานการฆา
เช้ือตามปกติ สวนอําเภอไทรนอย พบวาคุณภาพน้ําของคลองตางๆมีคุณภาพดีท่ีสุดใน 6 อําเภอ 
 จากการสํารวจหมูบานในแตละอําเภอของจังหวัดนนทบุรีท่ีมีการกําจัดน้ําเสีย และ
จํานวนหมูบานท่ีมีโรงงาน สถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมหรือ
กอใหเกิดความรําคาญ ในป พ.ศ.2546 พบวาในจํานวนหมูบานท่ีทําการสํารวจ 295 หมูบาน มีเพียง 
73 หมูบานหรือประมาณรอยละ 25 ท่ีมีการกําจัดน้ําเสีย และมี 55 หมูบานหรือรอยละ 19 ท่ีมี
โรงงานหรือสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ส่ิงแวดลอมหรือกอใหเกิดความรําคาญ 
อําเภอบางกรวยมีหมูบานท่ีมีการกําจัดน้ําเสียมากท่ีสุด คือรอยละ 38 รองลงมาคือ อําเภอเมือง
นนทบุรี รอยละ 35 และอําเภอไทรนอย รอยละ 33 อําเภอปากเกร็ดเปนอําเภอท่ีมีหมูบานท่ีมีการ
กําจัดน้ําเสียนอยท่ีสุด คือ มีเพียงรอยละ 9 เทานั้น อําเภอท่ีมีหมูบานซ่ึงมีโรงงานหรือสถานประกอบ
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กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม หรือกอใหเกิดความรําคาญใจมากท่ีสุดถึงรอยละ 
27 คืออําเภอบางบัวทอง รองลงมาคือ อําเภอบางกรวย รอยละ 23 อําเภอไทรนอย รอยละ 21 อําเภอ
เมืองนนทบุรี รอยละ 20 สวนอําเภอท่ีมีหมูบานท่ีมีการกําจัดน้ําเสียดังกลาวคอนขางนอยไดแก
อําเภอปากเกร็ดและอําเภอบางใหญ ซ่ึงมีเพียงรอยละ 12 และรอยละ 10 เทานั้น (องคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-196) 
 4. การจัดการมูลฝอย 
 จากการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสงเขากําจัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 ของหนวยงานตางๆของจังหวัดนนทบุรี พบวามี
ปริมาณขยะมูลฝอย เฉล่ียตอวันรวมทุกหนวยงานถึง 901.82 ตัน เทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณขยะ
มูลฝอยมากที่สุด คือเฉล่ียวันละ 281.67 ตัน รองลงมาคือเทศบาลนครปากเกร็ด เฉล่ียวันละ 179.77 
ตัน เทศบาลเมืองบางบัวทอง เฉล่ียวันละ 40.16 ตัน อบต.บางรักพัฒนา เฉล่ียวันละ 35.12 ตัน 
เทศบาลเมืองบางกรวย เฉล่ียวันละ 34.98 ตัน อบต.เสาธงหิน เฉล่ียวันละ 30.84 ตัน เทศบาลตําบล
ปลายบาง เฉล่ียวันละ 26.63 ตัน และอบต.บางบัวทอง เฉล่ียวันละ 24.82 ตัน 
 วิธีกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรีประกอบดวยการเผา ฝงกลบ ทําปุย และอ่ืนๆ 
ในจํานวนหมูบานท้ังหมดท่ีมีการกําจัดขยะซ่ึงทําการสํารวจในป พ.ศ.2546 มีหมูบานท่ีใชวิธีกําจัด
ขยะโดยการเผามากท่ีสุด คือ 168 หมูบาน ในจํานวน 226 หมูบาน หรือรอยละ 74 รองลงมาใชวิธีฝง
กลบ มีรอยละ 35 ท่ีใชวิธีทําปุยมีรอยละ 20 อําเภอท่ีมีการกําจัดขยะโดยการเผามากท่ีสุด  (รอยละ 
100) คืออําเภอไทรนอย อําเภอท่ีมีวิธีการฝงกลบมากท่ีสุด (รอยละ69) คือ อําเภอไทรนอย 
เชนเดียวกัน สวนอําเภอท่ีกําจัดขยะโดยการนําไปทําปุยมากที่สุดก็ยังคงเปนอําเภอไทรนอย คือมี
รอยละ 45 (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-197) 
 

                   
 
ภาพท่ี 14 สถานท่ีกําจัดขยะขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
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เศรษฐกิจ 
 ภาพรวมโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
นนทบุรี GPP (Gross Provincial Product) ตามราคาคงท่ี พ.ศ.2531 จากป พ.ศ.2545 ถึงป พ.ศ.2551 
เฉล่ียรอยละ 5.89 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนนทบุรี เพิ่มข้ึนทุกปอยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลาจาก พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2551 โดยป พ.ศ. 2545 อยูท่ี 41.557 ลานบาท และอยูท่ี 
58,582 ลานบาท ใน พ.ศ. 2551 รายไดเฉล่ียตอคนตอปใน พ.ศ. 2544 อยูท่ี 84,040 บาท และอยูท่ี
122,754 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-105)  
 1. ดานการเกษตรกรรม 
 ในป พ.ศ.2551 พบวาจังหวัดนนทบุรีมีเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร รวม 193,670.67 
ไร โดยแบงเปนพื้นท่ีนา 128,753.88 ไร พื้นท่ีไรจํานวน 946.27 ไร พื้นท่ีสวนจํานวน 6,3231.21 ไร 
พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําจํานวน 659.26 ไร และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ จํานวน 80.05 ไร โดยมีพื้นท่ี
นามากท่ีสุดในอําเภอไทรนอย จํานวน 76,109.49 ไร พื้นท่ีไรมากท่ีสุดในอําเภอบางบัวทองจํานวน 
414.11 ไร พื้นท่ีสวนมากท่ีสุดจํานวน 14,008.99 ไร และพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํามากท่ีสุดในอําเภอ
ไทรนอยจํานวน 391.28 ไร (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-107) 
 

       
 
ภาพท่ี 15 พื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี 
  
 2. การเพาะปลูก 
 จากขอมูลสถิติการเกษตรโดยพ้ืนท่ีทําการเกษตรของจังหวัดนนทบุรีมีพื้นท่ีท้ังหมด 
จํานวน 189,909.5 ไร และจํานวนเกษตรกร จํานวน 24,060 ราย โดยมีพื้นท่ีปลูกขาวมากท่ีสุด 
จํานวน 133,694 ไร โดยอยูท่ีอําเภอไทรนอย รองลงมาคืออําเภอบางบัวทอง 29,969 ไร รองลงมาคือ
การทําเกษตรไมผล พืชผัก และไมดอกไมประดับ ตามลําดับ (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 
2553: 2-107) 
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 3. การปศุสัตว 
 การทําปศุสัตวในจังหวัดนนทบุรีมีไมมากนัก ใน พ.ศ. 2555 มีการเล้ียงโค 1,597 ตัว 
จําแนกเปนโคนม 46 ตัว และโคเนื้อ 1,551 ตัว โดยเล้ียงโคนมมากท่ีสุดในอําเภอบางใหญจํานวน 23 
ตัว มีการเล้ียงโคเนื้อมากท่ีสุดในอําเภอปากเกร็ด จํานวน 839 ตัว มีการเล้ียงกระบือจํานวน 64 ตัว มี
จํานวนมากท่ีสุดในอําเภอปากเกร็ดจํานวน 48 ตัว มีการเล้ียงสุกร จํานวน 2,294 ตัว โดยท่ีอําเภอ
ไทรนอยเล้ียงสุกรมากท่ีสุดเปนจํานวน 1,456 ตัว มีการเล้ียงแพะจํานวน 983 ตัว จําแนกเปนแพะ
เนื้อ 480 ตัว และแพะนม 503 ตัว โดยในอําเภอปากเกร็ดเล้ียงแพะเนื้อมากท่ีสุดเปนจํานวน 257 ตัว 
และมีการเล้ียงแพะนมในอําเภอบางบัวทองจํานวน 182 ตัว มีการเล้ียงหานท้ังหมดจํานวน 62 ตัว 
โดยมีการเล้ียงมากท่ีสุดในอําเภอไทรนอย จํานวน 19 ตัว มีการเล้ียงไกจํานวน 33,482 ตัว จําแนก
เปนไกไขจํานวน 1,218 ตัว ไกเนื้อจํานวน 769 ตัว ไกพื้นเมืองจํานวน 31,495 ตัว โดยมีการเล้ียงไก
ไขมากท่ีสุดในอําเภอไทรนอยจํานวน 556 ตัว มีการเล้ียงไกเนื้อมากท่ีสุดจํานวน 701 ตัว และไก
พื้นเมืองจํานวนมากท่ีสุดจํานวน 11,992 ตัว ในอําเภอเมืองนนทบุรี และมีการเล้ียงเปดจํานวน 
19,171 ตัว จําแนกเปนเปดไขจํานวน 15,332 ตัว เปดเนื้อจํานวน 2,075 ตัว เปดเทศจํานวน 1,764 ตัว 
มีการเล้ียงเปดไขมากท่ีสุดในอําเภอบางบัวทองจํานวน 12,101 ตัว มีการเล้ียงเปดเนื้อมากท่ีสุดใน
อําเภอ 1,109 ตัว และมีการเล้ียงเปดเทศมากท่ีสุดในอําเภอบางบัวทองจํานวน 442 ตัว (องคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-108) 
 4. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 สําหรับการเล้ียงสัตวน้ําจืดในจังหวัดนนทบุรี ใน พ.ศ. 2551 มีการเล้ียงปลาน้ําจืด 
จํานวน 3,350.65 ตัน โดยท่ีอําเภอไทรนอยเล้ียงปลามากท่ีสุด 1,073.34 ตัน รองลงมาคือ อําเภอบาง
บัวทอง จํานวน 879 ตัน และอําเภอบางกรวยจํานวน 334.64 ตัน ปลานิลเปนปลาน้ําจืดท่ีจังหวัด
นนทบุรี เล้ียงมากท่ีสุดจํานวน 1,308.82 ตัน มีมากท่ีสุดในอําเภอไทรนอยจํานวน 482.87 ตัน 
รองลงมาอําเภอบางกรวยจํานวน 281.71 ตัน และอําเภอเมืองนนทบุรีเล้ียงปลานิลนอยท่ีสุดเพียง 
53.39 ตัน การเล้ียงปลาดุกมีมากเปนอันดับสอง เล้ียงมากท่ีสุดจํานวน 817.12 ตัน มีมากท่ีสุดใน
อําเภอบางบัวทองจํานวน 295 ตัน รองลงมาอําเภอไทรนอยจํานวน 118.97 ตัน และอําเภอบางกรวย
เล้ียงปลาดุกนอยท่ีสุดเพียง 20.15 ตัน สวนการเล้ียงปลาทับทิมมีการเล้ียงเพียง 33.18 ตัน โดยมีการ
เล้ียงเพียงอําเภอปากเกร็ด สวนการเล้ียงกุงกามกรามและปลาสวยงามมีการเล้ียงในอําเภอบางบัว
ทองเทานั้นโดยมีการเล้ียงกุงกามกราม 5 ตัน และมีการเล้ียงปลาสวยงามเพียง 1,62360 ตัว (องคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-108) 
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. ดานพาณิชยกรรมและการคา 
 การพาณิชยกรรมและการคาของจังหวัดนนทบุรีเม่ือพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑมวล
จังหวัดนนทบุรี พบวา มีการเติบโตข้ึนทุกปโดยสาขาการขายสง การขายปลีก และการซอมแซมฯ มี
อัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย ระหวาง พ.ศ.2545-2551 ถึงรอยละ 7.32 ตอป  
 จากสถิติจํานวนผูจดทะเบียนพาณิชย และทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต 
พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2551 พบวาในชวงป พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2548 มีแนวโนมจํานวนผูจดทะเบียน
พาณิชยลดลง จนกระท่ัง ป พ.ศ.2549 มีจํานวนผูจดทะเบียนพาณิชยเพียง 2,537 ราย เพิ่มข้ึนถึง 
1,761 รายหรือคิดเปน 3 เทา จากป พ.ศ.2548 ท่ีมีจํานวนผูจดทะเบียนพาณิชยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง
ซ่ึงยังถือไดวาการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูจดทะเบียนพาณิชยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนไมมากนัก แตสําหรับ
การจดทะเบียนนิติบุคคลรวมกลับมีแนวโนมท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางเห็นไดชัด จากสถิติพบวาในป พ.ศ.
2549 มีการจดทะเบียนนิติบุคคลรวมเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 20,337 ราย ซ่ึงเพิ่มข้ึนถึง 8 เทา จากป พ.ศ.
2548 ท่ีมีจํานวนผูจดทะเบียนนิติบุคลรวมเพียงจํานวน 2,462 ราย นอกจากนี้ยังพบวาในสวนของ
หางหุนสวนจํากัด มีจํานวนเพิ่มข้ึนต้ังแตป พ.ศ.2549 เปนตนมา ในขณะท่ีหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคลและบริษัทมหาชนจํากัด มีแนวโนมลดลงต้ังแตป พ.ศ.2550 อยางไรก็ตามการจดทะเบียนนิติ
บุคคลของจังหวัดนนทบุรี มีอัตราเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงในป พ.ศ.2546 มีสถานประกอบการ
จดทะเบียนนิติบุคคลเพียง 1,628 ราย แตในป พ.ศ.2551 เพิ่มข้ึนเปน 22,277 ราย 
 6. ดานอุตสาหกรรม 
 การผลิตอุตสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรี มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนนทบุรี  มี
การเจริญเติบโตทุกปอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2551 มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอย
ละ 6.31 ตอป และการผลิตอุตสาหกรรมเฉล่ีย 19,934 ลานบาท (สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี, 
2554: 115) 
 ใน ป พ.ศ.2552 จังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 2,047 แหง มี
คนงาน 82,963 คน และจํานวนเงินทุน 73,195,137,094 บาท โดยอําเภอเมืองนนทบุรีมีสถาน
ประกอบการมากท่ีสุดจํานวน 551 แหง รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทองมีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 530 แหงมีจํานวนคนงาน 8,870 คน และจํานวนเงินลงทุน 9,642,752,451 บาท ขณะท่ี
อําเภอปากเกร็ดมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพียง 277 แหง มีจํานวนคนงาน 7,946 คน แตมี
จํานวนเงินลงทุนถึง 21,827,802,295 บาท และอําเภอบางใหญมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม
นอยท่ีสุด เพียง 183 แหง มีจํานวนคนงาน 3,014 คน และจํานวนเงินลงทุน 3,952,846,828 บาท 
 จากการสํารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน พบวาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีมีการ
กระจายตัวอยูมากในอําเภอบางบัวทอง โดยเฉพาะในเขตตําบลละหารมีลักษณะเปนโรงงานขนาด
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ใหญ ซ่ึงมีการขยายตัวตอเนื่องไปในอําเภอไทรนอยบางสวนโดยใชพื้นท่ีเกษตรมาเปนพื้นท่ี
อุตสาหกรรม 
 
 ประชากร 
 1. อัตราการเพิ่มจํานวนประชากรในปจจุบัน 
 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดนนทบุรีในชวง 7 ป ท่ีผานมา ระหวาง
ป 2544 ถึง 2551 เพิ่มมากข้ึนทุกปจากจํานวน 884,077 คน ในป 2544 เปนจํานวน 1,052,592 คน ใน
ป 2551 คิดเปนการเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียตอป ต่ํากวา ประชากรนอกเขตเทศบาลมาก กลาวคือ มีอัตรา
การเพิ่มเฉล่ียเพียง รอยละ 1.17 ตอป เม่ือเทียบกับนอกเขตเทศบาลท่ีมีอัตราสูงถึงรอยละ 4.85 ตอป 
 อําเภอบางใหญเปนอําเภอท่ีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเฉล่ียตอปในระหวางป 2544 
ถึงป 2551 สูงสุดเมื่อเทียบกับอําเภออ่ืนๆ กลาวคือ มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเฉล่ียตอปสูงถึงรอย
ละ 6.50 รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทอง เนื่องจากอําเภอดังกลาวมีแนวโนมของการขยายตัวของท่ี
อยูอาศัยเพ่ิมสูงข้ึนรองลงมาคือ อําเภอไทรนอย อําเภอบางกรวย อําเภอปากเกร็ดโดยอําเภอเมือง มี
อัตราการเพ่ิมของประชากรเฉล่ียตอปต่ําสุดเพียงรอยละ 0.48 

เม่ือพิจารณาอัตราการเพ่ิมประชากรในเขตเทศบาลรายอําเภอของจังหวัดนนทบุรีจะ
พบวา ประชากรในเขตเทศบาลของอําเภอบางบัวทอง มีอัตราเพิ่มสูงสุดคือรอยละ 3.61 รองลงมาอยู
ใน อําเภอบางใหญ รอยละ 3.19 อําเภอไทรนอยรอยละ 2.85 อําเภอบางกรวยรอยละ 2.36 อําเภอปาก
เกร็ดรอยละ 1.71 และอําเภอเมืองรอยละ 0.01 ในขณะท่ีอัตราการเพ่ิมประชากรนอกเขตเทศบาลราย
อําเภอ กลับพบวาอําเภอบางใหญมีอัตราเพ่ิมสูงสุดรอยละ 7.12 รองลงมาคือ อําเภอบางบัวทองรอย
ละ 5.70 อําเภอเมืองรอยละ 4.66 อําเภอบางกรวยรอยละ 3.63 อําเภอไทรนอยรอยละ 3.20 และ
อําเภอปากเกร็ดรอยละ 2.15  
  2. จํานวนประชากรในปจจุบัน 
 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดนนทบุรีเม่ือป 2551 พบวามีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 1,052,592 คน แยกตามรายอําเภอ อําเภอเมืองมีประชากรมากท่ีสุดคือ 354,658 
คน รองลงมาอําเภอบางบัวทองคือ 226,741 คน อําเภอปากเกร็ดคือ 215,295 คน อําเภอบางกรวยคือ 
100,963 คน อําเภอบางใหญคือ 99,935 คน และอําเภอไทรนอยมีประชากรนอยท่ีสุดคือ 55,000 คน 
 3. ความหนาแนนของประชากร 
 ในป 2551 ความหนาแนนของประชากรในจังหวัดนนทบุรี เทากับ 2.71 คนตอไร เม่ือ
เปรียบเทียบขอมูลประชากรยอนหลัง ในชวง 7 ป จะพบวาความหนาแนนของประชากรในป 2544 
เทากับ 2.27 คนตอไร และในป 2545 เทากับ 2.33 คนตอไร ป 2546 เทากับ 2.38 คนตอไร ป 2547 
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เทากับ 2.42 คนตอไร ป 2548 เทากับ 2.50 คนตอไร ป 2549 เทากับ 2.57 คนตอไร และป 2550 
เทากับ 2.63 คนตอไร เม่ือพิจารณารายอําเภอในป 2551 จะพบวา อําเภอเมืองมีความหนาแนนสูงสุด
เทากับ 7.37 คนตอไร รองลงมา คือ อําเภอปากเกร็ด เทากับ 3.87 คนตอไร อําเภอบางบัวทอง เทากับ 
3.12 คนตอไร อําเภอบางกรวย เทากับ 2.81 คนตอไร อําเภอบางใหญ เทากับ 1.66 คนตอไร และ
อําเภอท่ีมีความหนาแนนนอยท่ีสุดคืออําเภอไทรนอย เทากับ 0.47 คนตอไร (องคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-86) 
 ความหนาแนนของประชากรจังหวัดนนทบุรี ในเขตเทศบาลมากกวานอกเขตเทศบาล
คอนขางมากในป 2551 ความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรีเทากับ 6.58 คน
ตอไร เม่ือเทียบกับนอกเขตเทศบาลซ่ึงมีพียง 1.45 คนตอไร 
 
นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนาในจังหวัดนนทบุรี 
 1. ดานคมนาคมและขนสง 
 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสาย บางใหญ-บานโปง-กาญจนบุรี 
 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสาย บางใหญ-บานโปง-กาญจนบุรี ขณะน้ีอยู
ระหวางการศึกษาออกแบบรายละเอียดมีแนวทางผานพื้นท่ี 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจุดเร่ิมตนท่ี อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
ผานอําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และไปส้ินสุดโครงการท่ี อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี รวมระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-
184) 
 โครงการถนนวงแหวนขั้นท่ี 3  
 โครงการถนนวงแหวนข้ันท่ี 3 ขณะน้ีอยูระหวางทําการศึกษาความเหมาะสม โดยแนว
สายทางของโครงการจะอยูถัดออกไปจากถนนวงแหวนรอบนอก หรือทางหลวงหมายเลข 9 
โครงการถนนวงแหวนข้ันท่ี 3 จะผานพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร พื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีท่ีอําเภอไทร
นอย  พื้นท่ีจังหวัดอยุธยา  พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี  พื้นท่ีจังหวัดนครปฐม  และพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 2-184) 
 โครงการทางหลวงเชื่อมตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 3215 กับถนนราชพฤกษ 
 โครงการทางหลวงเชื่อมตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 3215 กับถนนราชพฤกษ เปน
การกอสรางถนนโครงขายเช่ือมโยงการคมนาคมใหท่ัวถึง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพดานคมนาคมและ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นท่ีเขตเมืองรองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจรในโครงขาย
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เสนทางคมนาคมของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
และอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี จุดเร่ิมตนโครงการบนถนนทางหลวงหมายเลข 3215 หาง
จากทางแยกจุดตัดถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 450 เมตร จากน้ัน
แนวเสนทางจะเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร ขนาด 6 ชอง
จราจร ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสราง  

โครงการกอสรางอุโมงคลอดราชพฤกษ-นครอินทร 
 โครงการอุโมงคลอดราชพฤกษ-นครอินทร เปนการกอสรางอุโมงคขนาด 6 ชองจราจร 
ความยาวประมาณ 650 เมตร บนถนนราชพฤกษลอดใตวงเวียน จุดตัดถนนราชพฤกษ-ถนนนคร
อินทร เม่ือกอสรางเสร็จจะมีลักษณะเปนอุโมงคทางลอดในแนวเหนือ-ใต ของถนนราชพฤกษ มี
สะพานลอยขามแยกในแนวตะวันออก-ตะวันตก และวงเวียนยังสามารถใชงานไดสําหรับรถที่จะ
เล้ียวซายละเล้ียวขวาเพื่อเปล่ียนทิศทางการเดินทาง ปจจุบันเปดใหบริการแลว 
 โครงการกอสรางขยายถนนราชพฤกษเชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 และทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 346 
 กรมทางหลวงชนบท ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกา เพื่อกําหนดแนวเขตท่ีดินใน
บริเวณท่ีจะเวนคืน เพื่อกอสรางถนนเช่ือมตอถนนราชพฤกษกับถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวน
รอบนอกดานตะวันตก) โดยมีการกอสรางถนนท้ังในแนวเหนือใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก 
โดยมีท่ีดินท่ีจะเวนคืนอยูในพื้นท่ีตําบลบานฉาง ตําบลบางปรอก ตําบลบางหลวง ตําบลบางเด่ือ 
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี ตําบลคูบางหลวง ตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี และตําบลคลองขอย ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด ตําบลละหาร ตําบลบางบัว
ทอง ตําบลพิมลราช ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยประกาศดังกลาวอยูใน
ราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 123 ตอนท่ี 55ก หนา 4 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 มีกําหนดใชบังคับ 4 ป 
 โครงการกอสรางถนนราชพฤกษทางหลวงแผนดินหมายเลข3463-ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 345 กับสรางและขยายถนนสายเช่ือมระหวางถนนราชพฤกษกับถนนกาญจนาภิเษก ท่ี
แยกตางระดับสาลิโข-แยกตางระดับโคงสามวัง และแยกตางระดับไพรฟา-แยกตางระดับบางโพธ์ิ
ใต รวมท้ังถนนตอเช่ือมตามโครงการกอสรางถนนเช่ือมตอถนนราชพฤกษ-ถนนกาญจนาภิเษก 
โดยมีแนวเสนทางดังนี้ 
 แนวเหนือ-ใต เร่ิมตนโครงการท่ีทางหลวงหมายเลข 345 บริเวณทางแยกตางระดับของ
โครงการกอสรางสะพาน ขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณหาแยกปากเกร็ดและถนนตอเช่ือม ไปบรรจบ
กับทางหลวงหมายเลข 346 (ถนนปทุมธานี-บางเลน) ระยะทาง 11 กิโลเมตร และถนนเขาบรรจงกับ
ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยมีทางแยกตางระดับบริเวณจุดตัดตางๆรวม 3 แหง 
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 แนวตะวันออก-ตะวันตก เร่ิมตนโครงการท่ีถนนกาญจนาภิเษก บริเวณทางแยกท่ีตัดกับ
ทางหลวงหมายเลข 3215 (ถนนบางกรวย-ไทรนอย) ไปทางตะวันออก เช่ือมตอบริเวณทางแยกตาง
ระดับของโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณหาแยกปากเกร็ดและถนนเช่ือมตอ 
รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีทางแยกตางระดับบริเวณจุดตัดถนนกาญจนาภิเษก 1 แหง  
 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 
 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 เปนโครงการ
สะพานขามแมน้ําเจาพระยาในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เช่ือมพื้นท่ีตําบลบางกราง
และตําบลบางศรีเมือง(ทางฝงตะวันตก)เขากับตําบลสวนใหญและตําบลตลาดขวัญ(ทางฝง
ตะวันออก)ซ่ึงโครงการน้ีเปนของกรมทางหลวงชนบท ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางโดย
คาดวาจะเปดใหใชงานไดในป พ.ศ.2556 
 โครงการทางดวนขั้นท่ี 3 สายเหนือ 
 โครงการทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ กอสรางเปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจร 
เร่ิมตนแนวสายทางจากจังหวัดนนทบุรีถึงส่ีแยกเกษตรศาสตร ซอนทับบนถนนสายส่ีแยกเกษตร-
นวมินทร ตัดผานถนนเสรีไทยและถนนรามคําแหง ส้ินสุดโครงการท่ีถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาจราจรดานเหนือของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แนวเสนทาง
สอดคลองกับโครงการรถไฟฟาสายสีมวง(บางใหญ-ราษฎรบูรณะ)อีกดวย 
 โครงการทางหลวงพิเศษพระราม 2 เพชรเกษม-นนทบุรี (ทางดวนขั้นท่ี5) 
 โครงการทางหลวงพิเศษพระราม 2 เพชรเกษม-นนทบุรี (ทางดวนข้ันท่ี5)โดยกอสราง
เปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจร โดยมีแนวสายทางเร่ิมตนบริเวณถนนพระรามที่ 2 กม. 4+200 
มุงไปทางทิศเหนือตัดผานถนนเพชรเกษม แนวสายทางจะอยูท่ีแนวกึ่งกลางของถนนเหนือใต ผาน
ทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนีจากน้ันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผานถนนเหนือใต 
ขามแมน้ําเจาพระยา ตัดผานถนนพิบูลสงคราม ผานถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ส้ินสุดแนวสายทางเพ่ือ
เช่ือมตอกับระบบทางดวนข้ันท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเช่ือมโยงทางพิเศษสายตางๆใหเปนทาง
พิเศษวงแหวนในเมืองท่ีสมบูรณ สามารถแกไขปญหาการจราจรโดยรอบกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหการเดินทางสามารถทําไดโดยไมตองผานใจกลางเมือง 
 

   ส
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ภาพท่ี 16 โครงการคมนาคมและขนสงของจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีมา: องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 5-57 
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2. โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 รถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางซ่ือ-บางใหญ 
 รถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางซ่ือ-บางใหญ เปนแบบทางยกระดับท้ังหมด แนวเสนทาง
เร่ิมจากบริเวณรถไฟฟาใตดินบางซ่ือ แนวเสนทางวิ่งยกระดับไปสะพานสูงบางซ่ือวิ่งขามคลอง
เปรมประชากร ผานถนนราษฎรสาย2 สามแยกเตาปูน ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี ถนนติวานนท ถนน
รัตนาธิเบศร ขามแมน้ําเจาพระยา แยกทาอิฐ แยกบางพูล ถนนวงแหวนรอบนอก ส้ินสุดท่ีคลองไผ 
ระยะทางรวม 23 กม. คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ.2559  
 

   
 
ภาพท่ี 17 โครงการระบบขนสงทางรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(สนข.) 
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การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีและ
มีผลบังคับใชตามกฎหมายโดยกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับและอยูในข้ันตอนดําเนินการจัดทํา
(ปรับปรุงคร้ังท่ี2) อีก 1 ฉบับ ประกอบดวย 
 

 
 
 
ภาพท่ี 18 ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ฉบับท่ี1) พ.ศ.2533 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 2533) 
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1. ฉบับท่ี 1 ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2533 
ผังเมืองรวมฉบับแรกประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 94 (ผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี)มี

ผลใชบังคับในพื้นท่ี ซ่ึงมีเขตผังครอบคลุมเพียง 245.74 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย ตําบลคลอง
ขอย ตําบลบานใหม ตําบลบางพูด ตําบลบางตะไนย ตําบลคลองพระอุดม ตําบลบางพลับ ตําบลปาก
เกร็ด ตําบลคลองเกลือ ตําบลเกาะเกร็ด ตําบลออมเกร็ด ตําบลทาอิฐ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
ตําบลบางโพ ตําบลละหาร ตําบลบางบัวทอง ตําบลพิมลราช ตําบลโสนลอย ตําบลบางรักพัฒนา 
ตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง ตําบลทาทราย ตําบลไทรมา ตําบลบางรักนอย ตําบลบางกระ
สอ ตําบลบางเขน ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางกราง ตําบลสวนใหญ ตําบลบางศรีเมือง ตําบลบางไผ 
อําเภอเมืองนนทบุรี ตําบลเสาธงหิน ตําบลบางเลน ตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ ตําบลบางคูเวียง 
ตําบลบางขนุน ตําบลบางศรีทอง ตําบลบางขุนกอง ตําบลบางกรวย ตําบลมหาสวัสดิ์ ตําบลวัดชะลอ 
ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย โดยประกาศใชบังคับเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2533 หมดอายุการบังคับ
ใช วันท่ี 13 ตุลาคม 2538 และไดขยายระยะเวลาการใชบังคับโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 242 (พ.ศ.
2538)และคร้ังท่ีสอง โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 288 (พ.ศ.2539) ดังนั้น กฎกระทรวง ฉบับท่ี 94 (ผัง
เมืองรวมเมืองนนทบุรี)จึงส้ินสุดการใชบังคับเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2540 (กฎกระทรวงฉบับท่ี 94 
พ.ศ.2533) 
 2. ฉบับท่ี 2 ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) พ.ศ. 2548 

ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)เปนผังเมืองรวมฉบับท่ี 2 ของจังหวัด
นนทบุรีขอบเขตผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีท้ังจังหวัด โดยมีพื้นท่ี 622.303 ตาราง
กิโลเมตร ตามประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนท่ี 27ก ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2548  หมดอายุการบังคับใช
วันท่ี 23 มีนาคม 2553 ไดขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกหนึ่งป (ขยายครั้งท่ี 1)โดย
กฎกระทรวงกําหนดการใชบังคับผังเมืองรวม(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2553 ไดลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเลม 127 ตอนท่ี 11ก วันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ส้ินสุดการใชบังคับใน
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 และไดขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกหน่ึงป (ขยายครั้งท่ี 2)โดย
กฎกระทรวงกําหนดการใชบังคับผังเมืองรวม(ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2553 ไดลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเลม 127 ตอนท่ี 79ก วันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 ส้ินสุดการใชบังคับใน
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 (กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548) 
 นโยบาย วัตถุประสงคและแนวความคิดในการวางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับท่ี 2 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี1) 
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ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุงคร้ังท่ี1)ไดวางผังครอบคลุมเต็มพื้นท่ี 
เพื่อรองรับการขยายตัวและเติบโตของเมืองท่ีมีผลมาจากมาจากการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะในดานท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ผังเมืองรวมจังหวัดจะเปนแผนกายภาพท่ีช้ีนําแนวทางการพัฒนา
เมืองในอนาคต ในดานการใชประโยชนท่ีดินและการคมนาคมขนสง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนการ
พัฒนาจังหวัด โดยมีนโยบาย วัตถุประสงคในการวางผังเมืองรวมฯ ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 19 ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุงคร้ังท่ี1) พ.ศ.2548 
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 2548) 
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นโยบาย 
1. ใหชุมชนเมืองเปนศูนยกลางการบริหารราชการ การปกครอง การคาและการบริการ

ของจังหวัดนนทบุรี 
2. สงเสริมการพัฒนาดานท่ีอยูอาศัย การพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ใหสัมพันธกับ

การขยายตัวของชุมชน 
3. พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงใหสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดินและ

ระบบโครงขายคมนาคมขนสงของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 
4. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดนนทบุรี 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนผังแมบทเพ่ือการพัฒนาอยางเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน 
2. เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาตางๆของเมือง ดานการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม 

ท้ังในดานความเปนระเบียบเรียบรอย การคมนาคมขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ การ
ใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคม 

3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมชุมชน 
4. เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาทางประวัต ิ

ศาสตรและสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด 
แนวความคิดในการวางผัง 
แนวความคิดการวางผังการพัฒนาของผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) นี้ 

ไดมีการแบงการใชประโยชนท่ีดินเปนแบบหลายศูนยกลาง ซ่ีงกําหนดไวดังนี้ 
1. บริเวณศูนยกลางเดิม ไดแก บริเวณทาน้ํานนทบุรี ตลาดปากเกร็ด ตลาดบางกรวย 

ตลาดไทรนอย ตลาดราษฎรนิยมและบริเวณบางใหญซิตี้ 
2. มีการพัฒนาท่ีอยูอาศัยในบริเวณท่ีตอเน่ืองจากกรุงเทพมหานคร 
3. พัฒนาบริเวณชุมชนบางบัวทอง ชุมชนบางใหญ เทศบาลตําบลไทรนอย เทศบาล

ตําบลบางใหญ เทศบาลตําบลปลายบางเปนท่ีอยูอาศัย 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีอยูเดิมในบริเวณอําเภอไทรนอย ใหเปนยานอุตสาหกรรม 
5. ควบคุมการใชประโยชนท่ีดินบริเวณท่ีมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี คือ บริเวณท่ีมีปญหาน้ํา

ทวมและบริเวณท่ีมีศักยภาพเหมาะสมทางการเกษตร เปนตน 
6. ปองกันมลพิษจากชุมชนและอุตสาหกรรม ลงสูแมน้ําเจาพระยาและลําคลองสาย

สําคัญๆในจังหวัด 
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3. ฉบับท่ี 3 รางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 
 ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับท่ี3 หรือรางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี(ปรับปรุงคร้ังท่ี
2) เปนรางผังเมืองรวมที่ปรับปรุงมาจากผังเมืองรวมเมืองนนทบุรีท่ีไดประกาศใหใชบังคับคร้ังแรก
โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 94 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2533 และผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) ตามประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนท่ี 27ก ลงวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2548 ซ่ึงเม่ือไดใช
บังคับครบ 5 ปแลว ก็ไดมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช คร้ังท่ี 1 จนถึงวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2554 
และไดมีการขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเปนคร้ังท่ี 2 ออกไปอีก 1 ป ไดส้ินสุดการใชบังคับ
ในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2555 รางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2)อยูระหวางกําลัง
ดําเนินการจัดทํา ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้จะใชรางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2)เปนฉบับ
ท่ีจะประกาศใชบังคับจริง ณ วันท่ีทําการวิจัย (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 6-14) 
 นโยบาย วัตถุประสงคและแนวคิดในการวางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับท่ี3 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 
 จังหวัดนนทบุรี เปนหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพื้นท่ีติดตอ
กรุงเทพมหานครและมีพื้นท่ีประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม
แมน้ําเจาพระยา มีประชากรในทะเบียนและประชาชนแฝงรวมกันท้ังหมดป 2551จํานวน 1,271,007 
คน จากการที่จังหวัดนนทบุรี มีแหลงท่ีตั้งใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร ทําใหจังหวัดนนทบุรีไดรับ
ผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ ตอการเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตของพื้นท่ี ท้ังทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อยางรวดเร็ว จากลักษณะของจังหวัดนนทบุรีดังกลาวผสานกับวิสัยทัศน
ของจังหวัดนนทบุรี ท่ีมุงเนนใหเปนท่ีอยูอาศัยชั้นดีของคนทุกระดับพรอมสรรพธุรกิจ ภาคบริการ
และภาคการผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน  
 วัตถุประสงค 
 1. ถายทอดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ีจากแผนผังระดับสูงลงสูพื้นท่ีอยาง
เปนรูปธรรม 
 2. สรางรูปแบบและกฎเกณฑของการพัฒนาเมือง เพ่ือใหการพัฒนาพื้นท่ีเปนสัดสวน 
สอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและความสัมพันธกันระหวางองคประกอบของพื้นท่ีกับระบบ
โครงสรางพื้นฐานตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
 3. สงเสริมใหเขตผังเมืองรวมเปนศูนยกลางการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจท้ังภาค    
อุตสาหกรรมและภาคการคาธุรกิจและการบริการ รวมทั้งทางดานสังคมทางเอกลักษณและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมประเพณีของพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลของชุมชนเมือง 
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 4. พัฒนาพื้นท่ีในเขตผังใหพรอมท่ีจะรองรับการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ
สังคมในอนาคต โดยเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะ
ใหเกิดโครงสรางของชุมชนท่ีสะดวก สบาย ปลอดภัย และประหยัด 
 5. พัฒนาใหชุมชนเมืองมีรูปลักษณส่ิงแวดลอมและบรรยากาศท่ีสด สะอาด สงบ                            
สวยงามโลงโปรง และเปนระเบียบดวยธรรมชาติใหเกิดการนาอยูสําหรับผูอยูประจําและนา
ทองเท่ียวสําหรับผูมาเยือน 
 6. เพิ่มพูนคุณภาพส่ิงแวดลอมชุมชนท้ังทางดานสุขลักษณะ อนามัย ดานการลดมลภาวะ
ทางเสียง อากาศเสีย และนํ้าเสียใหไดมาตรฐานท่ีดีตามความตองการของชุมชน รวมท้ังความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินท้ังสวนรวมและสวนบุคคลเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและการอยูดีมีสุขท่ัว
กัน 
 7. ช้ีนําใหมีการนําผังเมืองรวมไปเปนเคร่ืองมือในการกําหนดแผนงานและโครงการ
พัฒนาเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับความเจริญในอนาคต 

แนวความคิดในการวางผัง 
 เนื่องดวยผังเมืองรวมมีสาระสําคัญท่ีเนนหลักการพัฒนาทางดานกายภาพ โดยมีการใช
ประโยชนท่ีดินพื้นฐาน รองรับการพัฒนาดานอ่ืนๆท้ังหมด ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ี
ในภาพรวมจึงไดจําแนกลักษณะหลักการของการใชประโยชนท่ีดินออกเปน 2 ลักษณะดังนี้ 
 พื้นท่ีคงการใชประโยชนท่ีดิน 
 ไดแกพื้นท่ีท่ีมีขอจํากัดในการพัฒนาท้ังในดานภูมิศาสตร และความตองการพื้นฐาน
ของประชาชน เพื่อประโยชนในการใชพื้นท่ีอยางถูกตองเหมาะสม รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพควร
สงเสริมใหมีการสงวน อนุรักษ รักษาส่ิงแวดลอม โดยไมสงผลกระทบตอประชาชนและ
สภาพแวดลอม ซ่ึงควรมีการควบคุมการใชประโยชน ลักษณะกิจกรรม ตลอดจนความหนาแนนท่ีมี
ความเขมขนสูง กลาวคือควบคุมกิจกรรมและการใชประโยชนท่ีดินท่ีจําแนกประเภทมากข้ึน ใช
ประโยชนไดนอย เพื่อการอนุรักษ และสามารถรองรับปริมาณนํ้าหลาก ปองกันน้ําทวม เปนตน ซ่ึง
หมายความถึงพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 การรักษาการใชประโยชนท่ีดินอีกสวนหนึ่งก็คือ พื้นท่ีในปจจุบันท่ียังเพียงพอตอความ
ตองการในอนาคต เชน พื้นท่ีพาณิชยกรรม พื้นท่ีสถาบันศาสนา พื้นท่ีสถาบันการศึกษา พื้นท่ี
สถาบันราชการ เปนตน 
 พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
 พื้นที่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเปนพื้นท่ีที่มีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมท้ังทางดานภูมิศาสตร และความตองการพื้นท่ีเพื่อรองรับประชากรในอนาคต เพื่อรองรับ
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การใชประโยชนท่ีดินท่ีมีความเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหมีการจัดสรรพ้ืนท่ีโดยไมกระทบ
ส่ิงแวดลอมและมีความเหมาะสมตอการพัฒนาดานตางๆดังนี้ 
 พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอนุรักษและรักษาส่ิงแวดลอม 
ไดแกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเปนพื้นท่ีเกษตรชั้นดี มีปริมาณนํ้าและระบบชลประทานรองรับ เปน
พื้นท่ีท่ีมีความเปนธรรมชาติอยูมาก พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีการอยูอาศัยท่ีเบาบาง เหมาะสมตอ
การพัฒนาใหเปนพื้นท่ีเกษตรชั้นดี และอนุรักษเพื่อการประกอบกิจกรรมดานการเกษตรเปนหลัก 
 พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการพัฒนาเมือง ไดแกพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพควรใหมีการพัฒนาเมือง ไมอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีดินดีเหมาะสมตอการทําการเกษตรหรือไมอยูใน
พื้นท่ีเส่ียงภัยตางๆ เชน น้ําทวม น้ําทวมซํ้าซาก พื้นท่ี ไร นา สวน ช้ันดี เปนตน อาจกลาวไดวาเปน
พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมตอสภาพความเปนเมืองเพื่อการอยูอาศัย การพาณิชยกรรม และกิจกรรมอ่ืน 
เชน อุตสาหกรรม เปนตน โดยควรมีการกําหนดควบคุมกิจกรรมและการใชประโยชนท่ีดินท่ี
จัดสรรแบงสวนในแตละพื้นท่ี (zoning) ใหชัดเจนไมปะปนกันในสวนของกิจกรรมท่ีไมสงผลดี
ระหวางกิจกรรมกับการคมนาคมและขนสงรวมท้ังการใหบริการดานสาธารณูปการท่ีเหมาะสมตอ
ประเภทกิจกรรมเหลานั้น เชนพื้นท่ีเมืองท่ีมีความหนาแนนและพื้นที่เมืองท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การอยูอาศัย 
 พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ไดแก 
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาและควรสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ เชน พื้นท่ีพาณิชย 
กรรม พื้นท่ีอุตสาหกรรม เปนตน เพื่อตอบสนองกับปจจัยดึงดูดทางเศรษฐกิจ ซ่ึงควรมีระดับการ
ควบคุมนอย เพ่ือกระตุนใหเกิดการดึงดูดการลงทุน โดยพ้ืนท่ีเหลานี้จะกําหนดใหเกิดข้ึนในสวนท่ี
เกี่ยวของกับกิจกรรมของเมืองโดยตรง และในสวนท่ีไมสัมพันธตอกิจกรรมของเมือง ซ่ึงอาจกลาว
ไดวาเปนพื้นท่ีพาณิชยกรรมบริการเพ่ือการอยูอาศัยท่ีอยูภายในเมือง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตางๆท่ี
อยู ชานเมืองหรือรอบนอกของเมือง  
 การวางผังการใชประโยชนท่ีดินตามรางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับท่ี3 (ปรับปรุง
ครั้งท่ี 2) 
 การวางผังการใชประโยชนท่ีดินจังหวัดนนทบุรีฉบับท่ี3 เนนการรองรับการอยูอาศัย
ของประชาชนในอนาคตท่ีเพิ่มสูงข้ึน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน มี
ความหนาแนนมากข้ึน ในบริเวณที่มีขีดความสามารถในการเดินทางสูงและมีความหนาแนนนอย
ในบริเวณชานเมือง ท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดี ไมปะปนกันในกิจกรรมของการใชประโยชนท่ีดิน 
รวมถึงการอนุรักษ ดํารงรักษาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพท้ังดานเกษตรกรรมและแหลงวัฒนธรรมใหคงอยู 
เพื่อเปนฐานรากของการดํารงชีวิตของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี การกําหนดการใชประโยชน
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ท่ีดินในแตละบริเวณ เนนใหมีรายละเอียดของประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีสามารถควบคุมให
ไดผลมากข้ึน ซ่ึงเปนการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ใหมี
รายละเอียดท่ีมีระดับสัมพันธกับขอกําหนดใกลเคียงกับการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงกอใหเกิดความตอเนื่องประสานกันในลักษณะของเนื้อเมือง(urban area) โดย
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันในแตละบริเวณ ซ่ึงก็เปนผลจากการไดรับอิทธิพลการ
ขยายตัวของเมืองจากกรุงเทพมหานครเปนสวนใหญ 

การกําหนดบริเวณการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับท่ี3 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) มีรายละเอียดตามบริเวณตางๆดังนี้ 

บริเวณท่ี 1 ตั้งแตริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกจดคลองสงน้ําของการประปานคร
หลวง ไดกําหนดใหพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  

ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากกําหนดไวบริเวณทั้งสองขาง
ของถนนงามวงศวานต้ังแตถนนติวานนทจดคลองสงน้ํา บริเวณหาแยกปากเกร็ด ท้ังสองขางของ
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีตั้งแตถนนโครงการของกรมโยธาธิการจดถนนประชาราษฎร ท้ังสองขาง
ของบอนดสตรีทต้ังแตถนนแจงวัฒนะจดถนนติวานนท  

ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากกําหนดไวบริเวณท้ังสองขางของถนนพิบูล
สงครามต้ังแตถนนติวานนทจดถนนงามวงศวาน ริมสองขางของถนนติวานนทตั้งแตถนนพิบูล
สงครามจดถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ริมสองขางของถนนงามวงศวานต้ังแตถนนติวานนทจดกับแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก ริมสองขางของถนนติวานนทตั้งแตถนนงามวงศวานจดถนนสามัคคี ริม
สองขางของถนนแจงวัฒนะต้ังแตถนนบอนดสตรีทจดถนนเล่ียงเมืองปากเกร็ด ริมดานตะวันตก
ของถนนเล่ียงเมืองปากเกร็ดต้ังแตถนนติวานนทจดคลองบางตลาด  

ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกําหนดไวบริเวณ
ดานตะวันออกของถนนติวานนทตั้งแตถนนงามวงศวานจดถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ดานทิศเหนือ
ของถนนงามวงศวานต้ังแตถนนติวานนทจดซอยพงษสวัสดิ์ ดานทิศเหนือของคลองบางตลาดต้ังแต
ถนนเล่ียงเมืองปากเกร็ดจดแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก  

ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอยกําหนดไวทิศเหนือของบริเวณตั้งแตถนนศรี
สมานจดคลองบานใหมและถนนศรีสมานจดถนนสุขาประชาสรรค2  

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกําหนดไวบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก
ตั้งแตคลองบางพูดจดคลองบานใหม  

บริเวณท่ี 2 ตั้งแตริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกจดถนนบางกรวย-ไทรนอย กําหนดให
บริเวณสวนใหญเปนท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  
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ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากกําหนดไวบริเวณทิศตะวันออก
ของถนนบางกรวย-ไทรนอยตั้งแตถนนโครงการของกรมทางหลวงชนบทจดถนน นบ.1002  

ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางกําหนดไวบริเวณทิศใตของถนนบางกรวย-
จงถนอมต้ังแตคลองบางกอกนอยจดแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ท้ังสองขางของถนนทาน้ํา-
นนทบุรีตั้งแตถนนบางกรวย-ไทรนอยจดแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ท้ังสองขางของถนนงามวงศ
วานต้ังแตถนนราชพฤกษจดแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ทิศตะวันออกของถนนราชพฤกษตั้งแต
ถนนรัตนาธิเบศรจดคลองบางบัวทอง ทิศตะวันออกของถนนบางกรวย-ไทรนอยต้ังแตถนนรัตนาธิ
เบศรจดคลองบางบัวทอง  

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกําหนดไวทิศเหนือของบริเวณตั้งแตคลองบางตะ
ไนยจดคลองพระอุดม ทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาขนานกับพื้นท่ีเกาะเกร็ด ทิศใตของคลอง
ออมนนทตั้งแตแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกจดถนนราชพฤกษ ทิศเหนือของคลองบางกอกนอย
ตั้งแตหลักเขตท่ี6 จดคลองหนามณฑป 

บริเวณท่ี 3 ตั้งแตถนนบางกรวย-ไทรนอยจดถนนโครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวง
ชนบท นบ.1009 ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางทางหลวงสายกาญจนาภิเษก บรรจบกับทางหลวงชนบท 
นบ.1009 ไปตามทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1009  

ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากกําหนดไวบริเวณทิศตะวันออก
ของถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแตทิศเหนือคลองมหาสวัสดิ์จดถนนนครอินทรเปนศูนยกลางของ
เทศบาลตําบลปลายบาง ท้ังสองฝงของถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแตถนนรัตนาธิเบศรจดคลองบางไผ 
ทิศตะวันตกของถนนบางกรวย-ไทรนอยต้ังแตถนน นบ.1002 จดถนนชัยพฤกษเปนศูนยกลางของ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง  

ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางกําหนดไวบริเวณทิศตะวันออกของถนน
หมายเลข9 ตั้งแตคลองมหาสวัสดิ์จดถนนนครอินทร ท้ังสองฝงของถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแตคลอง
บางใหญจดคลองสามวัง  

ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางกําหนดไวบริเวณทิศตะวันออกของถนน
โครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท นบ.1009 ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางทางหลวงสายกาญจนา
ภิเษก บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.1009 ไปตามทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1009 
ตั้งแตคลองมหาสวัสดิ์จดคลองพระพิมล ท้ังสองฝงของถนนหมายเลข 9 ตั้งแตถนนนครอินทรจด
คลองบางใหญ ทิศใตของคลองลําโพตั้งแตถนนโครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท นบ.
1009 ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางทางหลวงสายกาญจนาภิเษก บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.1009 ไป
ตามทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1009 จดคลองบางบัวทอง  
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ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกําหนดไวบริเวณทิศเหนือต้ังแตคลองลํารีจดคลอง
ตรง ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกําหนดไวบริเวณทิศใต
ตั้งแตคลองบางคูเวียงจดถนน นบ.1011  

ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมากกําหนดไวบริเวณท้ังสองขางของถนนรัตนาธิเบศร
ตั้งแตถนนบางกรวย-ไทรนอยจดคลองบางเด่ือ ท้ังสองขางของถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแตคลองพระ
พิมลจดถนนบางกรวย-ไทรนอย 

บริเวณท่ี 4 ตั้งแตถนนโครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท นบ.1009 ฟากใต ท่ีจุด
ซ่ึงอยูหางทางหลวงสายกาญจนาภิเษก บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.1009 ไปตามทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1009 จดถนนโครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท นบ.1002 ท่ี
จุดหางจากคลองตาชม ตัดกับถนนทางหลวงชนบท นบ.1002 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทาง
หลวงชนบท นบ.1002  

ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากกําหนดไวบริเวณทิศใตเปน
ศูนยกลางเทศบาลตําบลบางใหญ ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลางกําหนดไวโดยรอบ
ของท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางบริเวณเทศบาลตําบลบางใหญ  

ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอยกําหนดไวโดยรอบของท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลางบริเวณเทศบาลตําบลบางใหญ ทิศตะวันตกของถนนโครงการใหม เร่ิมตนจาก
ทางหลวงชนบท นบ.1009 ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางทางหลวงสายกาญจนาภิเษก บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ.1009 ไปตามทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1009 ตั้งแตถนนรัตนาธิเบศรจด
คลองลํารี  

ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคากําหนดไวบริเวณโดยรอบของทางแยกของ
ถนนหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ตัดกับถนนโครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท 
นบ.1002 ท่ีจุดหางจากคลองตาชม ตัดกับถนนทางหลวงชนบท นบ.1002 ไปทางทิศตะวันออก ตาม
แนวทางหลวงชนบท นบ.1002 ในพื้นท่ีตําบลละหาร  

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกําหนดไวบริเวณทิศตะวันออกของถนนโครงการ
ใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท นบ.1002 ท่ีจุดหางจากคลองตาชม ตัดกับถนนทางหลวงชนบท 
นบ.1002 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1002  ตั้งแตคลองมหาสวัสดิ์จดคลอง
ญวน ท้ังสองฝงของถนนหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ตั้งแตคลองลํารีจดคลองตรง 

บริเวณท่ี 5 ตั้งแตถนนโครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท นบ.1002 ท่ีจุดหางจาก
คลองตาชม ตัดกับถนนทางหลวงชนบท นบ.1002 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงชนบท 
นบ.1002  จดแนวเขตจังหวัดนครปฐม  
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ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากกําหนดไวบริเวณศูนยกลางของ
เทศบาลตําบลไทรนอยและเทศบาลตําบลศาลากลาง  

ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางกําหนดไวบริเวณโดยรอบที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมากในเขตเทศบาลตําบลไทรนอยและเทศบาลตําบลศาลา
กลาง  

ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอยกําหนดไวโดยรอบท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลางของเทศบาลตําบลไทรนอยและเทศบาลตําบลศาลากลาง ท้ังสองขางถนนบาง
กรวย-ไทรนอยตั้งแตถนนโครงการใหม เร่ิมตนจากทางหลวงชนบท นบ.1002 ท่ีจุดหางจากคลอง
ตาชม ตัดกับถนนทางหลวงชนบท นบ.1002 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงชนบท นบ.
1002 จดแนวเขตเทศบาลตําบลไทรนอยทิศตะวันตก  

ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกําหนดไวบริเวณ
ทิศเหนือของถนนบางกรวย -ไทรนอยเปนโรงพยาบาลไทรนอย  

ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคากําหนดไวบริเวณทิศตะวันตกของถนนไทร
นอย-ลาดบัวหลวงตั้งแตถนนสาธารณะประโยชนจดถนนทางหลวงชนบท นบ.3004 เร่ิมตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบ
กับทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)  

ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจกําหนดพ้ืนท่ีไว 2 บริเวณคือ บริเวณพื้นท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลละหารริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) พื้นท่ีดานทิศ
ตะวันตกของท่ีวาการอําเภอบางบัวทองและบริเวณพื้นท่ีสถานที่กําจัดขยะขององคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี 

การกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)และประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

การกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เปนไปในลักษณะ
การกําหนดใหเกิดความเหมาะสมตอพื้นท่ีภาคเกษตรกรรมท้ังทางดานศักยภาพดิน แหลงน้ํา การ
ชลประทานและพ้ืนท่ีตอเนื่องกับจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญอยูรอบนอกเขตเมือง จึงควรมี
การกําหนดพ้ืนท่ีเพื่อการเกษตรในลักษณะของการอนุรักษพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูง คงรักษาพื้นท่ีเพื่อ
เปนแหลงวัตถุดิบทางดานการบริโภคของจังหวัดนนทบุรี โดยเปนการกําหนดการใชประโยชน
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ออกเปน 3 ระดับ คือท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.1)(ก.2)(ก.3) และท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(ก.4) ซ่ึงมีความแตกตางกันในเร่ืองของกิจกรรมและประเภทอาคารท่ีจะสามารถเกิดข้ึนได การ
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กําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในแตละบริเวณของผังเมืองรวม
จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

การกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ( ก.1) 
การใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.1) มีหลักการเพ่ือเนนการ

อนุรักษพื้นท่ีเกษตรกรรม  ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางดานเกษตรกรรมสูง  เปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมช้ันดีมีระบบชลประทานรองรับมากพอสมควร  เพื่อดํารงรักษาพื้นท่ีเพื่อการ
เกษตรกรรมไว จึงไดกําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.1) ใน
บริเวณตางๆดังนี้ 

1. พื้นท่ีบริเวณทิศเหนือตอเนื่องทิศตะวันตกของอําเภอไทรนอย ในสวนท่ีติดตอกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม 

2. พื้นที่บริเวณทิศตะวันตกอําเภอบางใหญ ในสวนท่ีติดตอกับจังหวัดนครปฐม 
3. พื้นที่ฝงตะวันตกของคลองสงน้ํามหาสวัสดิ์ ของอําเภอบางใหญ 
4. พื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมของอําเภอบางกรวย

ท้ังหมด 
การกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ( ก.2) 
การใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.2) มีหลักการเพื่อใหเกิดความ

เปนพื้นท่ีการปองกันหรือแนวกันชนกอนเขาสูแหลงชุมชนชานเมืองและกอนเขาสูพื้นท่ีอนุรักษ
พื้นท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) ท่ีเกาะเกร็ด จึงได
กําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.2) ในบริเวณตางๆดังนี้ 

1. พื้นท่ีบริเวณทิศเหนือของอําเภอปากเกร็ดในฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาในสวน
ท่ีติดตอกับจังหวัดปทุมธานี 

2. พื้นท่ีบริเวณทิศเหนือของอําเภอบางบัวทอง สวนท่ีตอเนื่องกับพื้นท่ีของอําเภอปาก
เกร็ด 

3. พื้นท่ีบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบางบัวทองในสวนท่ีติดตอกับอําเภอ
ไทรนอยและจังหวัดปทุมธานี 

การกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ( ก.3) 
การใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย

ประเภทบานเดี่ยว สถาบันการศึกษา หรือเกี่ยวของกับการศึกษา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเปนสวนใหญ ท้ังนี้เพื่อเปนพื้นท่ีรองรับมหาวิทยาลัยหอการคา จึงไดกําหนดใหมี
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การใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.3) ไวบริเวณพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบางตะไนย 

 

 
 

ภาพท่ี 20 รางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 
ท่ีมา : องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2553: 5-49 
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การกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ( ก.4) 
การใชประโยชน ท่ีดินประเภทอนุ รักษชนบทและเกษตรกรรมหรือท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมหรือท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา การสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถ่ิน การทองเท่ียว การอยูอาศัย การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเปนสวนใหญ จึงไดกําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม(ก.4) ไวบริเวณพ้ืนท่ีเกาะเกร็ด 

นโยบายการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินของการใชประโยชนท่ีดินประเภทอื่นๆในผัง
เมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2 นี้ มีหลักการใกลเคียงกัน คือการกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดินตามที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2548) ท้ังใน
สวนของ การใชประโยชนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ประเภทสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซ่ึง
ไดมีการกําหนดเพิ่มเติมบางบริเวณเพื่อใหเกิดความชัดเจนของผังเมืองรวมและเปนไปตามท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบันมากท่ีสุด 

มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 

ตามผังเมืองรวมฉบับท่ี 3 หรือรางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) ไดมี
การกําหนดมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมไว 3 ประเภท 
คือ (ก.1) (ก.2) (ก.3) และกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมไว 1 
ประเภท คือ (ก.4) รายละเอียดของมาตรการควบคุมทางดานผังเมืองมีดังน้ี 

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.1)    
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.1) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละหาของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ได
กําหนดพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.1)ไวดังนี้ 
 ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.1 คือ  
 ขอ 1 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหา  
 ขอ 2 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดินไมเกิน0.8:1  
 ขอ 3 กําหนดอัตราสวนของที่วางตอพ้ืนท่ีอาคารรวม ไมนอยกวารอยละส่ีสิบหา  
 ขอ 4 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตรได  
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 ขอ 5  กอสรางโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตาม
บัญชีทายกฎกระทรวงและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนได  
 ขอ 6 กอสรางสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 12 เมตรได  
 ขอ 7  กอสรางสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนน                  
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตรได  
 ขอ 8 ใหจัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมีพื้นที่แปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 2.5 ไรได  
 ขอ 9  ใหจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวท่ีมีพื้นท่ีดินแปลงยอยไมนอย
กวาแปลงละ 100 ตารางวาได  
 ขอ 10 ใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตรได  
 ขอ 11 ใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการเกิน 100  ตารางเมตร แตไมเกิน 
200  ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10  เมตร และมีท่ีวาง
ดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตรได  
 ขอ 12  กอสรางสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100  ตารางเมตร ซ่ึงไมใชหอง
แถว หรือตึกแถวได  
 ขอ 13  กอสรางตลาดท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 400  ตารางเมตร และต้ังอยูริมถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ได    
          ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.2) 
          ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.2) ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ไดกําหนดพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ก.2ไวดังนี้ 

ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.2  เหมือนกับ
ขอกําหนด ก.1 และมีสวนเพิ่มคือ  

ขอ 14 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละสิบ  
ขอ 15 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้ง

อาคารไมเกิน 1:1  
ขอ 16 กําหนดอัตราสวนของท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ัน

ของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  
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ขอ 17 กอสรางสถานท่ีเก็บสินคา คลังสินคา สถานีรับขนสงสินคาหรือการประกอบ
กิจการรับขนสงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ได 

ขอ 18 กอสรางศูนยประชุมหรือแสดงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา 30 เมตร ได  

ขอ 19  กอสรางสวนสนุกหรือสวนสัตวท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 30 เมตร และมีท่ีวางโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไมนอยกวา 10 เมตร ได  

ขอ 20 ทําการกําจัดวัตถุอันตรายวาดวยวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ได  
ขอ 21  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาต

ใหดําเนินการจากจังหวัดนนทบุรี ได  
      ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.3) 

    ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.3) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว สถาบันการศึกษา หรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ ของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ได
กําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(ก.3) ในบริเวณพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบางตะไนย 

     ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.3  เหมือนกับ
ขอกําหนด ก.1 ก.2 และมีสวนเพิ่มคือ  

     ขอ 22 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละสิบ  
     ขอ 23  กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้ง

อาคารไมเกิน 1.5:1  
     ขอ 24  กําหนดอัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ัน

ของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  
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ภาพท่ี 21 ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
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      ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) 
     ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่ออนุรักษ

ชนบทและเกษตรกรรมหรือท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เคร่ืองปนดินเผา การสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถ่ิน การทองเท่ียว 
การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหาของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ได
กําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม(ก.4) ในบริเวณพ้ืนท่ี
เกาะเกร็ดท้ังหมด 

ขอกําหนดการใชประโยชน ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  ก .4 
เหมือนกับขอกําหนด ก.1 ก.2 และ ก.3 และมีสวนเพิ่มคือ  

ขอ 25 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหา  
ขอ 26  กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้ง

อาคารไมเกิน 1:1  
ขอ 27  กําหนดอัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ัน

ของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอยละหาสิบ  
ขอ 28 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตรได  
ขอ 29  กอสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับ             

อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา ได  
ขอ 30 กอสรางรานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหาร ได  
ขอ 31 กอสรางแทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเดิมได  
ขอ 32  การประกอบการพาณิชยกรรมประเภทรานคาและบริการท่ีเปนอาคารเด่ียว 

ตึกแถว ท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมไมเกิน 100  ตารางเมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมนอย
กวาแปลงละ 25 ตารางวา ได  

ขอ 33  กอสรางสถานประกอบการพาณิชยกรรมประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเดี่ยวท่ีมี
พื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 200  ตารางเมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมต่ํากวา
แปลงละ80 ตารางวา ได  

ขอ 34 กอสรางอาคารแสดงสินคาประเภทสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทย ได  
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สรุป 
จังหวัดนนทบุรีมีเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินเพื่อรองรับประชากรท่ีทํางานในกรุงเทพมหานคร อีกท้ังการกระจายแหลงเศรษฐกิจ
ออกสูจังหวัดโดยรอบของกรุงเทพมหานคร สงผลใหจังหวัดนนทบุรี เกิดการเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินจากเดิมท่ีเปนแหลงเพาะปลูกการเกษตรแปรเปล่ียนไปเปนพื้นท่ีอยูอาศัยและพาณชิย 
กรรมรองรับท่ีอยูอาศัยมากข้ึน ประเด็นพิจารณาท่ีสําคัญคือการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีฝง
ตะวันออก กับ ฝงตะวันตก ของแมน้ําเจาพระยา ท่ีไดรับผลกระทบจากการขยายตั้งของชุมชนเมือง
ท่ีอยูติดกรุงเทพมหานครในฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาและมีเสนทางการคมนาคมที่สําคัญๆ
เช่ือมโยงพื้นท่ี 2 ฝงแมน้ําเจาพระยาเขาดวยกันในหลายๆจุด รวมท้ังมีการกอสรางรถไฟฟาขนสง
มวลชนสายสีมวงจึงทําใหเกิดการพัฒนาเมืองมายังฝงตะวันตกอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นท่ี
หมูบานจัดสรรกระจายตัวเขาสูพื้นที่การเกษตร ในปริมาณเพิ่มข้ึนสูงมาก 

สําหรับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ฉบับท่ี 3 หรือรางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี
(ปรับปรุงฉบับท่ี 2)ไดกําหนดการใชประโยชนท่ีดินไว 2 ประเภท คือ (1)พื้นท่ีคงการใชประโยชน
ท่ีดินเพื่อประโยชนในการใชพื้นท่ีอยางถูกตองเหมาะสม รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพควรสงเสริมใชมี
การสงวน อนุรักษ รักษาส่ิงแวดลอมโดยไมสงผลกระทบตอประชาชนและส่ิงแวดลอม และ
(2)พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมท้ังทางดาน
ภูมิศาสตร และความตองการพื้นท่ีเพื่อรองรับประชากรในอนาคต เพื่อประโยชนในการใชท่ีดินท่ี
เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหมีการจัดสรรพื้นท่ีโดยไมกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีความเหมาะสมใน
การพัฒนาดานตางๆ 

การกําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและท่ีดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ไดกําหนดบริเวณตางๆดังนี้ (1) ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนด
ไวบริ เวณทิศเหนือตอเนื่องทิศตะวันตกของอําเภอไทรนอย  ในสวนท่ีติดตอกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม บริเวณทิศตะวันตกอําเภอบางใหญ ในสวนท่ีติดตอกับ
จังหวัดนครปฐม บริเวณฝงตะวันตกของคลองสงน้ํามหาสวัสดิ์ ของอําเภอบางใหญ (2) ท่ีดิน
ประเภท ก.2 กําหนดไวบริเวณทิศเหนือของอําเภอปากเกร็ด ในฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาใน
สวนท่ีติดตอกับจังหวัดปทุมธานี บริเวณทิศเหนือของอําเภอบางบัวทอง สวนท่ีตอเน่ืองกับพื้นท่ีของ
อําเภอปากเกร็ด บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบางบัวทอง ในสวนท่ีติดตอกับอําเภอไทร
นอยและจังหวัดปทุมธานี (3)ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดไวบริเวณองคการบริหารสวนตําบลบางตะ
ไนย (4) ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดไวบริเวณเกาะเกร็ด 
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 มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1 ก.2 ก.3 และ ก.4) ในผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ฉบับท่ี 3  มี
ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินสรุปได 34 ขอ  

ขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท้ัง 34  ขอนี้ จะนําไปเปนหัวขอสอบถามความคิดเห็น
ของประชากรกลุมตัวอยาง วามีความเห็นดวยกับขอกําหนดแตละขอในระดับใดต้ังแตมากท่ีสุด
จนถึงนอยมากรวมกับหัวขอสอบถามในเร่ืองอ่ืนคือ (1)มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจาก
การถูกจํากัดสิทธิประโยชนการใชท่ีดิน (2)มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
(3)มาตรการสงเสริมการเกษตร และ(4)มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดิน
เพ่ือการเกษตร ซ่ึงจะไดดําเนินการวิจัยในบทที่ 5 ตอไป 
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บทท่ี  5 
การดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยเปนการเก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

มาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตาม
ผังเมืองของจังหวัดนนทบุรี เร่ิมต้ังแตการเตรียมดําเนินการเพ่ือเก็บขอมูลภาคสนามโดยใชเคร่ืองมือ
การวิจัยไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลดานความคิดเห็นของ
ประชากรจํานวน 3 กลุม ไดแกกลุมเกษตรกร กลุมวิชาชีพ และกลุมผูบริหาร เม่ือเก็บรวบรวมขอมูล
เหลานั้นไดแลวก็นํามาวิเคราะหและสรุปผล 
 
การดําเนินการวิจัย และปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ 
 การวิจัยนี้ไดกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยออกเปน 3 กลุม ประกอบดวยกลุมผูปฏิบัติ
วิชาชีพโดยคัดเลือกจากผูปฏิบัติวิชาชีพในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 8 คน กลุมผูบริหารทองถ่ินโดย
คัดเลือกจากผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดนนทบุรีท้ังนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 10 คน และกลุมเกษตรกรโดยคัดเลือกจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีและได
กําหนดเกณฑวาตองเปนเจาของท่ีดินท่ีมีพื้นที่ไมนอยกวา 20 ไร จํานวน 12 คน 
 การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามความคิดเห็นดวยการสัมภาษณในการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ไดทํางานตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การกําหนดรายละเอียดของแบบสอบถามโดยอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา หลังจาก
ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลว ไดดําเนินการทดสอบแบบสอบถามโดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมละ 1 คน จากการทดสอบแบบสอบถามปรากฎวาแบบสอบถามมีคําถามท่ีซํ้ากันบางพื้นท่ีทําให
ผูตอบแบบสอบถามไมคอยใหความสนใจในการตอบคําถามขอท่ีซํ้ากันของแตละพื้นท่ี เม่ือพบ
ปญหาไดปรับแบบสอบถามใหกระชับข้ึนโดยตัดคําถามขอท่ีซํ้ากันออก 
 2. การแจกแบบสอบถามความคิดเห็น ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยช้ีแจง
ความเปนมาของโครงการ ความมุงหมายและวัตถุประสงคของแบบสอบถามใหแกผูตอบ
แบบสอบถาม ในกลุมผูบริหารทองถ่ินกับกลุมเกษตรกรผูวิจัยเปนผูอธิบายหัวขอตามแบบสอบถาม
ใหกับผูตอบแบบสอบถามไดเขาใจโดยผูวิจัยจดบันทึกขอมูล สวนกลุมผูปฏิบัติวิชาชีพไดทําการ
ตอบแบบสอบถามเองผูวิจัยเพียงอธิบายในบางขอของแบบสอบถามท่ีไมเขาใจ 
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 3. การวิเคราะหขอมูล มีผูชวยวิเคราะหขอมูลซ่ึงเปนผูมีความเขาใจทางดานสถิติชวย
วิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหประกอบดวย คา
ระดับความคิดเห็น คามัธยฐาน คาระดับความคิดเห็นของแตละกลุม 
 ปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินวิจัย  
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินวิจัย แบงออกไดตามกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 1. กลุมวิชาชีพ ปญหาท่ีเกิดข้ึนพบวาผูถูกสัมภาษณเปนขาราชการการนัดพบสวนใหญ
ตองในชวงเวลาปฏิบัติราชการ บางคร้ังติดราชการ ประชุม ซ่ึงผูสัมภาษณเองตองปฏิบัติงานในเวลา
ราชการเชนกันทําใหการนัดพบตองเล่ือนบางเกิดความลาชาในสวนกลุมนี้ ในการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นกลุมนี้จะเขาใจหัวขอของแบบสอบถามดี  
 2. กลุมผูบริหารทองถ่ิน ปญหาท่ีเกิดข้ึนพบวาผูถูกสัมภาษณเปนผูบริหารทองถ่ินการขอ
เขาสัมภาษณยากมักติดไปราชการ ประชุม การสัมภาษณผูสัมภาษณเปนผูอธิบายตามหัวขอ
แบบสอบถามสวนใหญไมคอยเขาใจในดานมาตรการควบคุมทางดานผังเมือง  แตใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเปนอยางดี 
 3. กลุมเกษตรกร ปญหาท่ีเกิดข้ึนพบวาผูถูกสัมภาษณเปนเกษตรกรในพื้นท่ีการนัดพบ
อยูในชวงนอกเวลาทํางาน การสัมภาษณผูสัมภาษณเปนผูอธิบายตามหัวขอแบบสอบถามสวนใหญ
ไมคอยเขาใจในดานมาตรการควบคุมทางดานผังเมือง   แตใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเปนอยางดี 

 การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม  
  การลงพื้นท่ีเพ่ือเก็บขอมูลอยางละเอียดดานความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการ
พัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองของจังหวัด
นนทบุรีไดดําเนินการในระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 โดยทําการ
เก็บขอมูลภาคสนามโดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและการสัมภาษณ พรอมท้ังจด
บันทึก บันทึกภาพนิ่ง หรืออัดเทปการสัมภาษณ ท้ังนี้ การแจกแบบสอบถามน้ันจะมุงไปยังกลุม
ประชากรท่ีไดกําหนดแบบแบงช้ันไวกับกลุมตัวอยาง 3  กลุม ซ่ึงไดจําแนกกลุมไวเปนรหัสใหดังนี้ 

กลุมประชากร 
A  = ผูปฎิบัติวิชาชีพ 
B = ผูบริหารทองถ่ิน 
C  = เจาของท่ีดิน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 
 

 

ตารางท่ี 1 ประชากรกลุมตัวอยาง ( กลุมวชิาชีพ)  
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส รายช่ือ อาชีพ ที่อยู วันที่สัมภาษณ  

A 01 นายธนธีรภัทร วงษไทย สถาปนิก 4 อบจ. นนทบุรี 10 กันยายน
2555 

A 02 นางอัญชลีลักษณ  อนัน
ธนสาร 

หัวหนากลุมวิชาการผัง
เมือง 

โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

นนทบุรี 

26 กันยายน
2555 

A 03 นางสาวอิสรา สิทธิเดช นักวิเคราะหผังเมือง
ปฏิบัติการ 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

26 กันยายน
2555 

A 04 นางบุษกร  ปฐมอติชาต นักผังเมือง 8ว อบจ. นนทบุรี 
 

26 กันยายน
2555 

A 05 นายวิรัช  วศะธงรอง นักผังเมือง 7ว อบจ. นนทบุรี 
 

10 กันยายน
2555 

A 06 นางกุลณภัสสร โคตร
ทอง 

นักผังเมือง 7 เทศบาลนครปาก
เกร็ด 

 

26 กันยายน
2555 

A 07 นายเจริญ  หนูทอง นักผังเมือง 4 อบจ. นนทบุรี 
 

10 กันยายน
2555 

A 08 นายสถาปนิก  จันทรแดง นักผังเมือง 3 อบจ. นนทบุรี 
 

10 กันยายน
2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 
 

 

ตารางท่ี 1 ประชากรกลุมตัวอยาง ( กลุมผูบริหาร) (ตอ) 

 

รหัส รายช่ือ อาชีพ ที่อยู วันที่สัมภาษณ  

B 01 นายประเสริญ  วัดผลัด นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลบาง

ใหญ 

ตําบลบางใหญ 
อําเภอบางใหญ 

15 สิงหาคม 2555 

B 02 นายหยด  เอี่ยมอาจ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ไทรนอย 

ตําบลไทรนอย 
อําเภอไทรนอย 

12 กันยายน 2555 

B 03 นายไพฑูรย ยนตอยู นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

คลองขวาง 

ตําบลคลอง
ขวาง อําเภอ
ไทรนอย 

28 สิงหาคม 2555 

B 04 นายอมรเทพ  โกศลเวช นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ทวีวัฒนา 

ตําบลทวีวัฒนา 
อําเภอไทรนอย 

13 กันยายน2555 

B 05 นายประเสริฐ บรรพ
บุรุษ 

นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ราษฎรนิยม 

ตําบลราษฎร
นิยม อําเภอไทร

นอย 

11 ตุลาคม 2555 

B 06 นายเข็ม พุมแยม นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ขุนศรี 

ตําบลขุนศรี 
อําเภอไทรนอย 

11 ตุลาคม 2555 

B 07 วาที่รอยตรีธารดล เย็น
เพ็ชร 

รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ไทรใหญ 

ตําบลไทรใหญ 
อําเภอไทรนอย 

11 ตุลาคม 2555 

B 08 นายสัมฤทธิ์ ดวงโสน นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลไทร

นอย 

ตําบลไทรนอย 
อําเภอไทรนอย 

9 ตุลาคม 2555 

B 09 นายทวี ผิวผอง นายกองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองเพรางาย 

ตําบลหนอง
เพรางาย อําเภอ

ไทรนอย 

13 กันยายน 2555 

B 10 นายสมชาย ทัดชัง นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

เกาะเกร็ด 

ตําบลเกาะเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด 

12 ตุลาคม 2555 
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ตารางท่ี 1 ประชากรกลุมตัวอยาง ( กลุมเกษตรกร) (ตอ) 
 

 
  
 

รหัส รายช่ือ จํานวน 
ที่ดิน 
(ไร) 

อาชีพ ที่อยู วันที่
สัมภาษณ 

 

C 01 นายชะลอ ชุนออน 25 ทํานา 44/2 หมู 1 
ตําบลคลองขวาง 

31 สิงหาคม
2555 

C 02 นายสมชาย จงกลงาม 25 ทํานา 12 หมู 3  
ตําบลคลองขวาง 

26 สิงหาคม
2555 

C 03 นายธีรพงษ  อิสระกุล 40 ทํานา 19 หมู 3  
ตําบลคลองขวาง 

26 สิงหาคม
2555 

C 04 นายสมภพ  เน่ืองวัฒนา 25 ทํานา 26/1 หมู 3     ตําบล
คลองขวาง 

30 สิงหาคม
2555 

C 05 นายถนอม  จันทรสอน 40 ทํานา 8 หมู 4  
ตําบลคลองขวาง 

26 สิงหาคม
2555 

C 06 นายจุมพล เงินพูนทรัพย 30 ทํานา 52/3 หมู 1  
ตําบลคลองขวาง 

31 สิงหาคม
2555 

C 07 นายสละ สอดหวง 40 ทํานา 10 หมู 7  
ตําบลคลองขวาง 

31 สิงหาคม
2555 

C 08 นายชัชชพนธ แสง
สุวรรณ 

30 ทํานา 6 หมู 7  
ตําบลคลองขวาง 

29 สิงหาคม
2555 

C 09 นายบรรจง  ธนะโชติ 50 ทํานา 16/2 หมู 8     ตําบล
คลองขวาง 

27 สิงหาคม
2555 

C 10 นายประทุม กําลังวัย 30 ทํานา 50/3 หมู 1  
ตําบลคลองขวาง 

31 สิงหาคม
2555 

C 11 นายอารักษ   แกว
ประดิษฐ 

33 ทํานา 18 หมู 9 
ตําบลคลองขวาง 

29 สิงหาคม
2555 

C 12 นายประจวบ   นาม
ทองคํา 

33 ทํานา 33 หมู 10 
ตําบลคลองขวาง 

16 สิงหาคม
2555 
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 ในการสัมภาษณนั้นจะมุงเจาะจงไปยังกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดและวางแผนไดท้ังหมด
จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนการสอบถามความคิดเห็นโดยสัมภาษณแบบมีโครงสราง เนนการสัมภาษณ
เชิงลึก แบบตอหนาท่ีมีความยืดหยุนซ่ึงใชเวลาประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง เพื่อสัมภาษณความ
คิดเห็นที่มีกลุมคําถามท่ีเหมือนกันโดยแตละคําถามนั้นจะแบงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก 
ระดับความคิดเห็นนอยมาก นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุดตามลําดับ แบบสอบถามท่ีใชในการ
สัมภาษณนั้นจะแบงออกเปน 5 ตอน ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมการพัฒนาโดยใชขอพิจารณาจากขอกําหนดรายการประกอบแผนผังการวางผังเมืองของ
จังหวัดนนทบุรี ตอนท่ี 2 เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการชดเชยการเสียสิทธิ
ประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิประโยชนการใชท่ีดิน ตอนท่ี 3 เปนการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร ตอนท่ี 4 เปนการสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมการเกษตรซึ่งใชขอพิจารณาทางดานการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม และตอนท่ี 5 เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการอนุรักษ
และการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
 
การประมวลผลและการวิเคราะหความคิดเห็น 
 การประมวลผลและการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยางไดแบง
ลักษณะของการแสดงผลในรูปตาราง ตามการวิเคราะหและผลที่ไดประกอบดวย การวิเคราะห
คาเฉล่ีย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) การวิเคราะหคามัธยฐาน (median) และการวิเคราะหระดับ
ความคิดเห็นของแตละกลุมประชากร ตามลําดับ 
 การวิเคราะหคาเฉล่ีย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และคามัธยฐาน(median) 
 เม่ือไดผลจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นท่ีไดจากการ
ออกแบบไวตามข้ันตอนดังท่ีไดกลาวมาแลว โดยใหผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีการ
กําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี  จากน้ันจึงนําผลรวมของแตละหัวขอมาวิเคราะหโดย
การหาคาเฉล่ีย (X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พรอมท้ังแบงระดับความคิดเห็นดังกลาวตาม
คาเฉล่ียท่ีไดเปน 5  ระดับ ดังเกณฑการใหคะแนนจากอันตรภาคช้ัน (class interval) ใน 5 ระดับ
ดังนี้ 
  1.00 - 1.80 นอยมาก 
  1.81 - 2.60 นอย 
  2.61 – 3.40 ปานกลาง 
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  3.41 – 4.20 มาก 
  4.21 – 5.00 มากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และคามัธยฐาน(median) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 มาตรการควบคุมการพัฒนา 

1.1 ที่ดินประเภท ก.1 ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นให
ใชไดไมเกินรอยละหา 

- 3 14 12 1 30 3.37 0.71 3.00 ปานกลาง 

1.2 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนด
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้น
ที่ดินไมเกิน 0.8:1 

1 5 19 5 - 30 2.93 0.69 3.00 ปานกลาง 

1.3 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนด
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคาร
รวม ไมนอยกวารอยละส่ีสิบหา 

1 6 17 5 1 30 2.97 0.89 3.00 ปานกลาง 

1.4 ที่ดินประเภท ก.1 ให
ดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูง
ไมเกิน 16 เมตร 

4 5 10 9 2 30 3.00 1.14 3.00 ปานกลาง 

1.5  ที่ดินประเภท ก.1 กําหนดให
สามารถกอสรางโรงงานตามประเภท 
ชนิด และจําพวกที่กําหนดให
ดําเนินการไดตามบัญชีทาย
กฎกระทรวงและโรงงานบําบัดนํ้าเสีย
รวมของชุมชน ได 

4 5 10 9 2 30 3.33 1.15 3.60 ปานกลาง 

1.6 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนดให
สามารถกอสรางสถานีบริการ
น้ํามันเช้ือเพลิงที่ต้ังอยูริมถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 12 เมตร ได 

3 3 9 11 4 30 3.50 0.73 3.50 มาก 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

1.7 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนดให
สามารถกอสรางสถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ
ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาด
เขตทางไมนอยกวา 12 เมตร ได 

1 7 13 8 1 30 3.03 0.88 3.00 ปานกลาง 

1.8 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนดให
จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมี
พื้นที่แปลงยอยไมนอยกวาแปลง
ละ 2.5 ไร ได 

1 3 10 10 6 30 3.56 1.04 4.00 มาก 

1.9 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนด 
ใหจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียวทีม่ีพื้นที่ดิน
แปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 
ตารางวา ได 

1 3 11 12 3 30 3.40 0.93 3.50 ปานกลาง 

1.10 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนด 
ใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นที่
ประกอบการไมเกิน 100 ตาราง
เมตร ได 

1 5 14 8 2 30 3.10 0.91 3.00 ปานกลาง 

1.11 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนด 
ใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นที่
ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร 
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร ที่ต้ังอยู
ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา 10 เมตร ยาวตอน่ือง
กันโดยตลอดจนไปเช่ือมกับถนน
สาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 10 เมตร และมีที่วาง
ดานหนาอาคาร ได 

1 10 13 4 2 30 2.80 0.93 3.00 ปานกลาง 

1.12 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนด 
ใหสามารถกอสรางสํานักงานท่ีมี
พื้นที่ประกอบการไมเกิน 100 
ตารางเมตร ซึ่งไมใชหองแถว หรือ
ตึกแถว ได  

3 4 19 4 - 30 2.80 0.80 3.00 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 
 

 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

1.13 ที่ดินประเภท ก.1 กําหนดให
สามารถกอสรางตลาดท่ีมีพื้นที่
ประกอบการไมเกิน 400 ตาราง
เมตร และต้ังอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 
เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจน
ไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
ได 

2 3 14 11 - 30 3.13 0.86 3.00 ปานกลาง 

1 .14  ที่ดินประเภท  ก . 2  ให ใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นได
ไมเกินรอยละสิบ 

2 3 14 10 1 30 3.16 0.91 3.00 ปานกลาง 

1.15 ที่ดินประเภท ก.2 กําหนด
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมของ
อาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปน
ที่ต้ังอาคารไมเกิน 1:1 

2 3 13 11 1 30 3.20 0.92 3.00 ปานกลาง 

1.16 ที่ดินประเภท ก.2 กําหนด
อัตราสวนของที่วางอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมตอพื้นทีอ่าคารรวมทุก
ชั้นของอาคารทุกหลังที่กอสรางใน
แปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอย
ละสี่สิบ 

4 3 16 6 1 30 2.90 0.99 3.00 ปานกลาง 

1.17 ที่ดินประเภท ก.2 กําหนด 
ใหกอสรางสถานท่ีเก็บสินคา คลัง 
สินคา สถานีรับขนสงสินคาหรือ
การประกอบกิจการรับสงสินคา
หรือการประกอบกิจการรับสง
สินคาที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางทางไมนอยกวา 16 
เมตร ได 

2 6 10 11 1 30 3.10 0.99 3.00 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

1.18 ที่ดินประเภท ก.2 กําหนด 
ใหกอสรางศูนยประชุมหรือแสดง
สินคาที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาว
ตอเนื่องกัน โดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรได 

3 2 11 11 3 30 3.30 1.08 3.00 ปานกลาง 

1.19 ที่ดินประเภท ก.2 กําหนด 
ใหกอสรางสวนสนุกหรือสวน
สัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร 
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
และมีที่วางจากแนวเขตที่ดินไม
นอยกวา 10 เมตร ได 

4 6 13 5 2 30 2.83 1.08 3.00 ปานกลาง 

1.20 ที่ดินประเภท ก.2 กําหนด 
ใหกําจัดวัตถุอันตรายท่ีเก่ียวเนื่อง
กับเกษตรกรรมได 

3 5 9 10 3 30 3.10 1.14 3.00 ปานกลาง 

1.21 ที่ดินประเภท ก.2 กําหนด 
ใหกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยที่อยู
ภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการจากจังหวัด
นนทบุรีได 

20 3 6 - 1 30 1.60 1.03 1.00 นอยมาก 

1.22 ที่ดินประเภท ก.3 ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นให
ใชไดไมเกินรอยละสิบ 

1 - 16 11 2 30 3.40 0.77 3.00 ปานกลาง 

1.23 ที่ดินประเภท ก.3 กําหนด
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมของ
อาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปน
ที่ต้ังอาคารไมเกิน 1.5:1 

2 1 16 11 - 30 3.20 0.80 3.00 ปานกลาง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

1.24 ที่ดินประเภท ก.3 กําหนด
อัตราสวนของที่วางอันปราศ 
จากสิ่งปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวม
ทุกชั้นของอาคารทกุหลังที่
กอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไม
นอยวารอยละส่ีสิบ 

3 4 14 9 - 30 2.90 0.97 3.00 ปานกลาง 

1.25 ที่ดินประเภท ก.4 ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นให
ใชไดไมเกินรอยละหา 

- 7 16 6 1 30 3.03 0.76 3.00 ปานกลาง 

1.26 ที่ดินประเภท ก.4 กําหนด
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมของ
อาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปน
ที่ต้ังอาคารไมเกิน 1:1 

2 4 16 7 1 30 3.03 0.88 3.00 ปานกลาง 

1.27 ที่ดินประเภท ก.4  กําหนด
อัตราสวนของพื้นที่วางอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกชั้น
ของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในท่ีดิน
แปลงเดียวกันไมนอยกวารอยละหา
สิบ 

1 6 16 6 1 30 3.00 0.83 3.00 ปานกลาง 

1.28 ที่ดินประเภท ก.4 ใหดําเนิน 
การไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 
16 เมตร 

3 8 10 7 2 30 2.90 1.09 2.90 ปานกลาง 

1.29 ที่ดินประเภท ก.4 กําหนดให
กอสรางโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนและโรงงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาได 

1 1 6 15 7 30 3.86 0.93 4.00 มาก 

1.30 ที่ดินประเภท ก.4 กําหนดใหราน
จําหนายกาช สถานท่ีใชกาช และ
สถานที่จาํหนายอาหารได 

1 2 13 13 1 30 3.36 0.80 3.00 ปานกลาง 

1.31 ที่ดินประเภท ก.4กําหนดให
กอสรางแทนฌาปนสถานท่ีมีอยู
เดิมได 

- - 6 19 5 30 3.94 0.61 4.00 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

1.32 ที่ดินประเภท ก.4 การ
ประกอบการพาณิชยกรรมประเภท
รานคาและบริการท่ีเปนอาคาร
เดียว ตึกแถว ที่มีพืน้ที่
ประกอบการพาณิชย กรรมไมเกิน 
100 ตารางเมตร และมีขนาดแปลง
ที่ดินไมนอยกวาแปลงละ 25  
ตารางวา ได 

- 2 14 12 2 30 3.40 0.73 3.00 ปานกลาง 

1.33 ที่ดินประเภท ก.4 กําหนดใหการ
ประกอบการพาณิชยกรรมประเภท
รานคาท่ีเปนอาคารเด่ียวที่มีพื้นที่
ประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไม
เกิน 200 ตารางเมตร และมีขนาดแปลง
ที่ดินไมตํ่ากวาแปลงละ 80 ตารางวา ได 

- 5 14 8 3 30 3.30 0.87 4.00 ปาน
กลาง-
มาก 

1.34 ที่ดินประเภท ก.4 กําหนดให
กอสรางอาคารแสดงสินคาประเภทที่
สงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทย ได 

1 - 12 13 4 30 3.63 0.85 4.00 มาก 

ตอนที่ 2 มาตรการชดเชยการเสียสิทธปิระโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนที่ดิน 
2.1 การชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของ
ราษฎรผูเปนเจาของท่ีดินในการใช
ประโยชนอื่นนอกเหนือ จาก
เกษตรกรรม 

2 5 4 15 4 30 3.46 1.13 4.00 มาก 

2.2  คาชดเชยของพื้นที่เกษตรที่เปน
พื้นที่ รับน้ําในการปองกันน้ําทวมของ
ชุมชนในอัตราท่ีเหมาะสม 

5 4 4 8 9 30 3.40 1.47 4.00 ปานกลาง 

2.3  การใหพื้นที่เกษตรเปนที่รับน้ําใน
ฤดูฝน(โครงการแกมลิง) โดยรัฐบาลจาย
คาชดเชย 

4 7 6 6 7 30 3.16 1.39 3.00 ปานกลาง 

2.4  การใหพื้นที่เกษตรเปนที่รับน้ํา
ถาวรตลอดท้ังปโดยรัฐบาลกําหนด
มาตรการชดเชย 

1
1 

11 4 3 1 30 2.06 1.11 2.00 นอย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

ตอนท่ี 3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนเพื่อการเกษตร 

ขอพิจารณาทางดาน : สงเสริมการใชประโยชนที่ดิน 
3.1 การขุดสระเพือ่กักเก็บน้ําในฤดูฝน
ประมาณ 30% ของพืน้ที่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง 

5 8 6 9 2 30 2.83 1.23 3.00 ปานกลาง 

3.2 การสงวนรักษาพื้นที่เกษตร 
กรรมเพ่ือเปนแหลงอาหารหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆของ
เมือง 

- 1 4 15 10 30 4.13 0.77 4.00 มาก 

3.3 การสงวนรักษาการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม 

- - 4 12 14 30 4.33 0.71 4.00 มาก-มาก
ที่สุด 

3.4 การใหคาตอบแทนใหแกผูทํา
การพัฒนาพื้นที่เกษตร 
กรรมอยางจริงจัง 

- - 4 16 10 30 4.20 0.66 4.00 มาก 

3.5 การใหเงินทุนสนับสนุนในการ
อนุรักษและรักษาพื้นที่เกษตรของ
เจาของท่ีดิน 

- - 6 12 12 30 4.20 0.76 4.00 มาก 

3.6 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยตํ่าใน
การลงทุนทําเกษตรกรรมของ
เจาของท่ีดิน 

- 1 3 18 8 30 4.10 0.71 4.00 มาก 

ขอพิจารณาทางดาน: ภาษี 

3.7 การเก็บภาษีบํารุงทองท่ี
ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมในอัตรา
ที่ตํ่า 

- - 6 14 10 30 4.13 0.73 4.00 มาก 

3.8 การเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาแกเกษตรกรรายยอยใน
อัตราท่ีตํ่า 

- - 7 15 8 30 4.03 0.71 4.00 มาก 

3.9 การเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
อัตราท่ีตํ่า 

3 6 1
1 

7 3 30 3.03 1.12 3.00 ปานกลาง 

 

   ส
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

3.10 การประเมินภาษีที่ดินบริเวณ
ที่มีการตัดถนนผานในอัตราท่ีตํ่า
หากยังคงสงวนรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมไว 

- 1 11 9 9 30 3.86 0.89 4.00 มาก 

3.11 การประเมินภาษีโรงเรือน
สําหรับตลาดชุมชนที่จําหนาย
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร
ในอัตราท่ีตํ่า 

2 - 12 12 4 30 3.53 0.97 4.00 มาก 

ตอนที่ 4 มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
4.1 การประกันรายไดของพืชผล
ทางการเกษตร   

- - 5 14 11 30 4.20 0.71 4.00 มาก 

4.2 การสงเสริมอาชีพเกษตร กรรม
ประเภทพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉด 
บัว เปนตน 

- - 11 15 4 30 3.76 0.67 4.00 มาก 

4.3 การบริหารจัดการระบบชล 
ประทานใหครอบคลุมพื้นที่
เกษตรกรรมตลอดท้ังป 

- - 2 11 17 30 4.50 0.62 5.00 มากท่ีสุด 

4.4 การสงเสริมตลาดชุมชนในการ
จําหนายพืชผลทางเกษตร 

- - 5 13 12 30 4.23 0.72 4.00 มาก-มาก
ที่สุด 

4.5 การใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่ากับ
เกษตรกรท่ียังรักษาพื้นที่เกษตร 
กรรมไวและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

- - 2 13 15 30 4.43 0.62 4.50 มากท่ีสุด 

ตอนที่ 5 มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร 

5.1 แนวความคิดการพัฒนาท่ีอยูอาศยั
ใหหนาแนนเขมขนในบริเวณท่ีเปน
ชุมชนเมืองแทนการขยายตัวในพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม (Compact City) 

2 2 8 13 5 30 3.56 1.07 4.00 มาก 

5.2 แนวความคิดการพัฒนาพื้นที่
ในเมืองเปนกลุมกอน(cluster)ไม 
ใหกระจายและสงวนรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมไว (Smart Growth) 

1 2 7 10 10 30 3.86 1.07 4.00 มาก 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหคาเฉล่ีย  (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และคามัธยฐาน(median) (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความเห็น (คน) 
รวม 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

คามัธย
ฐาน 

(median) 

 
ระดับ 

ความเห็น 
1 2 3 4 5 

5.3 แนวความคิดการสงเสริมการ
พัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟฟาสาย
สีมวงแทนการขยายตัวในพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม (TOD) 

2 4 7 12 5 30 3.46 1.13 4.00 มาก 

5.4 แนวความคิดการโอนยาย
กรรมสิทธิ์ในการพัฒนาของ
เจาของท่ีดินเกษตรกรรมโดย
สามารถขายสิทธิในการพัฒนา
ใหกับเจาของท่ีดินอื่นนําไปใชใน
บริเวณที่อนุญาตใหมีการพัฒนาได 
(TDR) 

3 7 13 5 2 30 2.86 1.07 3.00 ปานกลาง 

5.5 การกําหนดเขตหามการ
พัฒนาการใชประโยชนอื่นที่ไม
เก่ียวของกับเกษตรกรรมอยาง
เขมงวดในพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรม (Rural and 
Agricultural preserved zone) 

2 9 7 10 2 30 3.03 1.09 3.00 ปานกลาง 

5.6 แนวความคิดการกําหนดร้ิวสี
เขียวเปนแนวเขตกันชน(buffer 
zone)ระหวางชุมชนเมืองและ
ชนบท (Green belt) 

1 3 8 15 3 30 3.53 0.93 4.00 มาก 

 
 สรุปผลท่ีไดจากการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคามัธยฐาน มาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี โดยแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ใน
กลุมตัวอยางดังนี้ 
 1. สวนท่ี 1 มาตรการควบคุมพัฒนา 
 1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนให
ใชไดไมเกินรอยละหา พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปาน
กลาง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



139 
 

 

 1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอ
พื้นท่ีดินไมเกิน 0.8:1 พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปาน
กลาง  
 1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนของที่วางตอพื้นท่ี
อาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบหา พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยู
ในระดับปานกลาง  
 1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูง
ไมเกิน 16 เมตรพบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกระทรวงและโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปาน
กลาง  
 1.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานี
บริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร ได พบวา
คาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 1.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานี
บริการกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 12 เมตรได คาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อการ
เกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 2.5 ไร ได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มี
ระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 1.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมี
พื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตรได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็น
เหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยู
อาศัยประเภทบานเดี่ยวท่ีมีพื้นท่ีดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 ตารางวาได พบวาคาเฉล่ีย
และคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภ ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรมที่มี
พื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตรที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมี
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ขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร และชองวางดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตรได พบวาคาเฉล่ีย
และคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสราง
สํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ซ่ึงไมใชหองแถวหรือตึกแถวได พบวา
คาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหกอสรางตลาดท่ีมีพื้นท่ี
ประกอบการไมเกิน 400 ตารางเมตร และอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร
ยาวตอเนื่องตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรได
พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน
ไดไมเกินรอย 10 พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวม
ของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1:1 พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับ
ความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนของที่วางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกัน
ไมนอยกวารอยละส่ีสิบ พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปาน
กลาง  
 1.17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสถานท่ีเก็บสินคา
คลังสินคา สถานีรับขนสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา หรือประกอบกิจการรับสง
สินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจน
ไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ได พบวาคาเฉล่ียและคามัธย
ฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางศูนยประชุมหรือ
แสดงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดย
ตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรได พบวาคาเฉล่ีย
และคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสวนสนุกหรือ
สวนสัตวท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดย
ตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร และมีท่ีวางจาก
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แนวเขตท่ีดินไมนอยกวา 10 เมตรได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยู
ในระดับปานกลาง  
 1.20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกําจัดวัตถุอันตรายท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับ
ปานกลาง  
 1.21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากจังหวัดนนทบุรีได พบวาคาเฉล่ีย
และคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับนอยมาก 
 1.22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.3 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับ
ปานกลาง  
 1.23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวม
ของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 
1.5:1 พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนของที่วางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกัน
ไมนอยกวารอยละส่ีสิบ พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปาน
กลาง  
 1.25 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน
ใหใชไดไมเกินรอยละหา พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับ
ปานกลาง  
 1.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวม
ของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1:1  พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับ
ความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนของพ้ืนท่ีวางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางบนท่ีดินแปลงเดี่ยวกัน
ไมนอยกวารอยละหาสิบ พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับ
ปานกลาง  
 1.28 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความ
สูงไมเกิน 16 เมตร พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
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 1.29 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางโรงงานบําบัดน้ํา
เสียรวมของของชุมชนและโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาได  พบวาคาเฉล่ีย
และคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก 
 1.30 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหรานจําหนายกาซ สถานที่
ใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยู
ในระดับปานกลาง  
 1.31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางแทนฌาปน
สถานท่ีมีอยูเดิมได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 1.32 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ ท่ีดินประเภท ก.4 การประกอบการพาณิชยกรรม
ประเภทรานคาและบริการท่ีเปนอาคารเดียว ตึกแถว ท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชกรรมไมเกิน 100 
ตารางเมาตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมนอยกวาแปลงละ 25 ตารางเมตรได พบวาคาเฉล่ียและ
คามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 1.33 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหการประกอบการพาณิชย 
กรรมประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเด่ียวท่ีมีพื้นที่ประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 200 ตาราง
เมตร และมีขนาดแปลงที่ดินไมต่ํากวาแปลงละ 80 ตารางเมตรได พบวาคาเฉลี่ยและคามัธยฐาน มี
ระดับความเห็นตางกัน คือคาเฉล่ียมีระดับความเห็นอยูในระดับปานกลาง  คามัธยฐานมีระดับ
ความเห็นอยูในระดับมาก 
 1.34 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางอาคารแสดง
สินคาประเภทสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทยได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็น
เหมือนกันอยูในระดับมาก  
 2. สวนท่ี 2 มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใช
ประโยชนท่ีดิน  
 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของราษฎรเปนเจาของท่ีดินในการ
ใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากเกษตรกรรม พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็น
เหมือนกันอยูในระดับมาก  
 2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจายคาชดเชยของพื้นท่ีเกษตรที่เปนพื้นท่ีรับน้ําในการ
ปองกันน้ําทวมของชุมชนในอัตราท่ีเหมาะสม พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็น
เหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
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 2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหพื้นท่ีเกษตรเปนท่ีรับน้ําในฤดูฝน (โครงการแกมลิง) 
โดยรัฐบาลจายคาชดเชย พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปาน
กลาง  
 2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหพื้นท่ีเกษตรรับน้ําถาวรตลอดท้ังปโดยรัฐบาลกําหนด
มาตรการชดเชย พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับนอย  
 3. สวนท่ี 3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนเพื่อการเกษตร 
 3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูฝนประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับ
ปานกลาง  
 3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงวนรักษาพื้นท่ีการเกษตรเพ่ือเปนแหลงอาหารหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ของเมือง พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยู
ในระดับมาก  
 3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นตางกัน คือคาเฉล่ียมีระดับความเห็นอยู
ในระดับมากท่ีสุด  คามัธยฐานมีระดับความเห็นอยูในระดับมาก 
 3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคาตอบแทนใหแกผูทําการพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมอยาง
จริงจัง พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหเงินทุนสนับสนุนในการอนุรักษและรักษาพ้ืนท่ีเกษตร
ของเจาของท่ีดิน พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหกูยืมดอกเบ้ียตํ่าในการลงทุนทําเกษตรกรรมของเจาของ
ท่ีดิน พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมในอัตราท่ีต่ํา 
พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 3.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกเกษตรกรรายยอยในอัตรา
ท่ีต่ํา พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 3.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
อัตราตํ่า พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง  
 3.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินภาษีท่ีดินบริเวณท่ีมีการตัดถนนผานในอัตราท่ีต่ํา
หากยังคงสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไว พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็น
เหมือนกันอยูในระดับมาก  
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 3.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินภาษีโรงเรือนสําหรับตลาดชุมชนท่ีจําหนาย
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอัตราท่ีต่ํา พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็น
เหมือนกันอยูในระดับมาก  
 4. สวนท่ี 4 มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงพิจารณาทางดานการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม  
 4.1 ความคิดเห็นกับการประกันรายไดของพืชผลทางเกษตรพบวาคาเฉลี่ยและคามัธย
ฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา เชน ผักบุง ผัก
กระเฉด บัว เปนตน พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก  
 4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นท่ี
เกษตรกรรรมตลอดท้ังป พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 
 4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทางการเกษตร 
พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นตางกัน คือคาเฉล่ียมีระดับความเห็นอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  คามัธยฐานมีระดับความเห็นอยูในระดับมาก 
 4.5 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการให เ งินกูดอกเ บ้ีย ตํ่ากับเกษตรกรท่ียังรักษาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมไวและประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็น
เหมือนกันอยูในระดับมากท่ีสุด  
 5. สวนท่ี 5 มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร  
 5.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนใน
บริเวณท่ีเปนชุมชนเมืองแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม พบวาคาเฉล่ียและคามัธย
ฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก 
 5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองเปนกลุมกอนไมใหกระจาย
และสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไว พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยู
ในระดับมาก 
 5.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการสงเสริมการพัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟสายสี
มวงแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับ
ความเห็นเหมือนกันอยูในระดับมาก 
 5.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการโอนยายกรรมสิทธ์ิในการพัฒนาของเจาของ
ท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถขายสิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของท่ีดินอ่ืนนําไปใชในบริเวณท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



145 
 

 

อนุญาตใหมีการพัฒนาได พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับ
ปานกลาง 
 5.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดเขตหามการพัฒนาการใชประโยชนอ่ืนท่ีไม
เกี่ยวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวดในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน 
มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูในระดับปานกลาง 
 5.6 ความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับแนวความคิดการกําหนดร้ิวสีเขียวเปนแนวเขตกันชน
ระหวางชุมชนเมืองและชนบท พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐาน มีระดับความเห็นเหมือนกันอยูใน
ระดับมาก 
 ระดับความคิดเห็นของแตละกลุมประชากร 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของแตละกลุมตัวอยาง ประกอบดวย กลุมวิชาชีพ กลุม
ผูบริหาร และเกษตรกร ท่ีมีความคิดเห็นตอมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
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สรุประดับความคิดเห็น (รอยละ) ของมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ของแตละกลุม
ประชากรตัวอยาง โดยแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ในกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการควบคุมการพัฒนา 
1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ี ท่ีดินประเภท ก.1 ใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชได

ไมเกินรอยละหา พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 87.5 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 12.5  ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 58.3 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอย
ละ 8.3 ตามลําดับ  

1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกับท่ีท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอ
พื้นท่ีดินไมเกิน 0.8:1 พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอย
ละ87.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก รอยละ 12.5  ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 20 ตามลําดับ 

1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนของท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคาร
รวม ใหไมนอยกวารอยละ 45 พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 62.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 25  และอยูในระดับมาก รอย
ละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 60 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 20 และอยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอย
ละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 อยูในระดับนอย รอยละ 16.7 และอยูในระดับ
นอยมาก รอยละ  8.3 ตามลําดับ 
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1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 
16 เมตร พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอย
ละ50 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอย
ละ 40 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยกับระดับนอยมาก รอย
ละ33.3 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7 และอยูในระดับมากกับระดับ
มากท่ีสุด รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.5 ความคิดเห็นกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางโรงงานตามประเภท 
ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชนได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 
40 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 41.7 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับปานกลาง รอยละ 25 และอยูในระดับนอย รอยละ 8.3 
ตามลําดับ 

1.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานีบริการ
น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตรได พบวาประชากร
กลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 75 รองลงมามีความเห็นดวย อยูใน
ระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

1.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร 
ได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5 รองลงมา
มีความเห็นดวย อยูในระดับนอย  รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอย
ละ 40 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย ระดับปานกลาง และ
ระดับมาก  รอยละ 33.3 ตามลําดับ 

1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมี
พื้นท่ีแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 2.5 ไร ได  พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด 
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5  รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก ระดับปานกลาง 
และระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 60 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก  รอยละ 33.3 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 และอยูในระดับนอย รอยละ
16.7 ตามลําดับ 

1.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยวท่ีมีพื้นท่ีดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 ตารางเมตรได  พบวาประชากร
กลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 75  รองลงมามีความเห็นดวย อยูใน
ระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 33.3 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมากกับ
ระดับมากท่ีสุด รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ี
ประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 75  รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 12.5 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมาก 
รอยละ 10 ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก  รอยละ 41.7 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 33.3  และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 ตามลําดับ 

1.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ี
ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา 10 เมตร และมีท่ีวางดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตร ได พบวาประชากรกลุม
วิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยกับระดับปานกลาง รอยละ 37.5  รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 40 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับ
ระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 50 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 41.7  และอยูในระดับมาก รอยละ 8.3 
ตามลําดับ 

1.12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสํานักงานท่ีมี
พื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ซ่ึงไมใชหองแถว หรือตึกแถวได พบวาประชากรกลุม
วิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยกับระดับปานกลาง รอยละ 50  รองลงมามีความเห็น
ดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับมาก รอยละ 20 และอยูในระดับนอย รอยละ 
10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 83.3 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับนอย รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางตลาดท่ีมีพื้นท่ี
ประกอบการไมเกิน 400 ตารางเมตรได และต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 
เมตร ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอื่นท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 
เมตรได  พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 87.5  
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 12.5 ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับนอย รอยละ 10 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 41.7 และอยูในระดับนอย รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนไดไม
เกินรอยละสิบ พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50  
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับปานกลาง รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอย
ละ 30 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก รอยละ 20 และอยูในระดับนอยกับระดับมาก
ท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 75 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

1.15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของ
อาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1:1 พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็น
ดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50  รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 37.5 
และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 อยูในระดับนอยมาก ระดับนอย และระดับมากท่ีสุด 
รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 58.3 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25  และอยูในระดับนอย รอยละ 16.7 
ตามลําดับ 

1.16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิง
ปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวา
รอยละส่ีสิบ พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5  
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก ระดับนอย และระดับมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 30 และอยูในระดับนอยมากกับระดับมากท่ีสุด 
รอยละ 10 ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก ระดับนอย ละระดับมาก รอยละ 16.7 ตามลําดับ 

1.17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสถานท่ีเก็บสินคา 
คลังสินคา สถานีรับขนสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสง
สินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจน
ไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางทางไมนอยกวา 16 เมตร ได พบวาประชากรกลุม
วิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50  รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 37.5 และอยูในระดับนอย รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับนอยกับระดับ
มากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 41.7 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 33.3 และอยูในระดับมาก รอยละ 25 
ตามลําดับ 

1.18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางศูนยประชุมหรือแสดง
สินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพ
มีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5  รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับ
นอย รอยละ 25 และอยูในระดับมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ  

 ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 40 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก ระดับมาก และระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 66.7 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7 และอยูในระดับนอยมากกับระดับมากท่ีสุด 
รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสวนสนุกหรือสวนสัตว
ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร และมีท่ีวางจากแนวเขตท่ีดินไม
นอยกวา 10 เมตร ได  พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอย
ละ 50  รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมากกับระดับมาก 
รอยละ 12.5 ตามลําดับ  
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ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 40 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 30 อยูในระดับนอยมาก รอยละ 20 และอยูใน
ระดับมาก รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 41.7 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.7 และอยู
ในระดับนอยมากกับระดับนอย รอยละ 8.1 ตามลําดับ 

1.20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกําจัดวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับเกษตรกรรมได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ
75 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก ระดับนอย และระดับปานกลาง รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.7 และอยูในระดับนอยมากกับ
ระดับปานกลาง รอยละ 8 .3 ตามลําดับ 

1.21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยที่อยู
ภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากจังหวัดนนทบุรีได พบวาประชากรกลุม
วิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5 รองลงมามีความเห็นดวย และอยู
ในระดับนอย รอยละ 25 และอยูในระดับมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยมาก รอยละ 90 รองลงมา
มีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยมาก รอยละ 91.7 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.3 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนให
ใชไดไมเกินรอยละสิบ พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 62.5 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับมาก รอยละ 37.5 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับระดับมากที่สุด 
รอยละ 10 ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 41.7 และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 8.3 
ตามลําดับ 

1.23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของ
อาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1.5:1 พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็น
ดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 75 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับนอยมากกับ
ระดับมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 40 และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ41.7 และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิง
ปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวา
รอยละส่ีสิบ พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยกับระดับปานกลาง 
รอยละ37.5 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับนอยมากกับระดับมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 40 และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 58.3 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมากกับระดับนอย รอย
ละ 8.3 ตามลําดับ 

1.25 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนให
ใชได ไมเกินรอยละหา พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับ
ระดับมาก รอยละ 37.5 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับนอย รอยละ 25 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 30 และอยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอย
ละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.7 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 33.3 ตามลําดับ 

1.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของ
อาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1:1 พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็น
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ดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับมาก รอยละ 
25 และอยูในระดับนอยมากกับระดับนอย รอยละ 12.5 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 30และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 25 อยูในระดับมาก รอยละ 16.7 และอยูใน
ระดับนอยมาก รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนของพื้นที่วางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในท่ีดินแปลงเดียวกัน
ไมนอยกวารอยละหาสิบ  พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 75 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับนอยมากกับระดับนอย รอยละ 12.5 ตามลําดับ  

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 30 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับมาก
ท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.7 
รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับนอย รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.28 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 ใหดําเนินการไดในอาคารท่ีมีความสูงไม
เกิน 16 เมตร  พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5 
รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับนอย รอยละ 37.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 30 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับปานกลาง รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 33.3 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 อยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.7 
และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

1.29 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางโรงงานบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนและโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาได  พบวาประชากรกลุม
วิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 62.5 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 12.5 ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 30 อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับ
นอยมาก รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับระดับมากที่สุด รอย
ละ 41.7 รองลงมามีความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7 ตามลําดับ 

1.30 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหรานจําหนายกาช สถานท่ีใชกาช 
และสถานท่ีจําหนายอาหารได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 62.5 รองลงมามีความเห็นดวย และอยูในระดับมาก รอยละ 37.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 40 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับ
ระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 66.7 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 33.3 ตามลําดับ 

1.31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางแทนฌาปนสถานท่ีมีอยู
เดิมได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอย
ละ 50 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 66.7 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 33.3 ตามลําดับ 

1.32 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 การประกอบการพาณิชยกรรมประเภท
รานคาและบริการท่ีเปนอาคารเดียว ตึกแถว ท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมไมเกิน 100 ตาราง
เมตร และมีขนาดแปลงที่ดินไมนอยกวาแปลงละ 25 ตารางเมตร ได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมี
ความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 87.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย 
รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 40 และอยูในระดับนอย รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 58.3 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.7 ตามลําดับ 
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1.33 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหการประกอบการพาณิชยกรรม
ประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเด่ียวท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 200 ตารางเมตร 
และมีขนาดแปลงท่ีดินไมต่ํากวาแปลงละ 80 ตารางวา ได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็น
ดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ
37.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 20 และอยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอย
ละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 58.3 รองลงมามี
ความคิดเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.7 ตามลําดับ 

1.34 ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางอาคารแสดงสินคา
ประเภทท่ีสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทยได พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด 
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 37.5 และอยูใน
ระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 30 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับ
นอยมาก รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอย
ละ 50 ตามลําดับ 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิใน
การใชประโยชนท่ีดิน 

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของราษฎรผูเปนเจาของท่ีดินใน
การใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากเกษตรกรรม พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด 
อยูในระดับมาก รอยละ 75 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 33.3 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมาก รอยละ 
16.7  ตามลําดับ 
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2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจายคาชดเชยของพื้นท่ีเกษตรที่เปนพื้นท่ีรับน้ําในการ
ปองกันน้ําทวมของชุมชนในอัตราท่ีเหมาะสม พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยู
ในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 37.5 และอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 12.5  ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 40 รองลงมา
มีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับระดับ
นอย รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยมาก รอยละ 33.3 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 25 อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 
16.7 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

2.3 ความคิดห็นเกี่ยวกับการใหพื้นท่ีเกษตรกรรมเปนท่ีรับน้ําในฤดูฝน(โครงการแกม
ลิง) โดยรัฐบาลจายคาชดเชย พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปาน
กลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 37.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับระดับปาน
กลาง รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย รอยละ 41.7 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก รอยละ 25 และอยูในระดับปานกลางกับมากท่ีสุด รอยละ 16.7 
ตามลําดับ 

2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหพื้นท่ีเกษตรเปนท่ีรับน้ําถาวรตลอดท้ังปโดยรัฐบาล
กําหนดมาตรการชดเชย พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย ระดับ
ปานกลาง และระดับมาก รอยละ 25 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับมาก
ท่ีสุด รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมากกับระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับมาก รอยละ 10 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยมาก รอยละ 66.7 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 33.3 ตามลําดับ 
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการมาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําในฤดูฝนประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอย
ละ 37 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 และอยูใน
ระดับนอย รอยละ 12  ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย รอยละ 60 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับระดับปานกลาง รอยละ 10 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอยมากกับระดับมาก รอย
ละ33.3 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 และอยูในระดับนอย รอยละ 8.3 
ตามลําดับ 

3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมเพ่ือเปนแหลงอาหารหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆของเมือง พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับ
มากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 37 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับปานกลาง 
รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับระดับมากที่สุด รอย
ละ 41.7 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7 ตามลําดับ 

3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมพบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับมากท่ีสุด รอยละ 50 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับระดับมากที่สุด รอย
ละ 42 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 16 ตามลําดับ 

3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคาตอบแทนใหแกผูทําการพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมอยาง
จริงจัง พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 62.2 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 และอยูในระดับมาก รอยละ 12.5 
ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 70 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 66.7 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ8.3 ตามลําดับ 

3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหเงินทุนสนับสนุนในการอนุรักษและรักษาพ้ืนท่ีเกษตร
ของเจาของท่ีดิน พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 60 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 33.3 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7 
ตามลําดับ 

3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมดอกเบ้ียต่ําในการลงทุนทําเกษตรกรรมของ
เจาของท่ีดิน พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 62.5 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 12.5 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 30 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับ
นอย รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 75 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 ตามลําดับ 

3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมในอัตราท่ีต่ํา 
พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ
37.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 40 รองลงมา
มีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอยละ 30 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 75 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 ตามลําดับ 
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3.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกเกษตรกรรายยอยในอัตรา
ท่ีต่ํา พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 30 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 66.7 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

3.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
อัตราท่ีต่ํา พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.5 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 30 อยูในระดับนอย รอยละ 20 และอยูในระดับนอย
มาก รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย รอยละ 33.3 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 อยูในระดับนอยมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 16.7 
และอยูในระดับมาก รอยละ 8.3  ตามลําดับ 

3.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินภาษีท่ีดินบริเวณท่ีมีการตัดถนนผานในอัตราท่ีต่ํา
หากยังคงสงวนรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไว พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 75 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 30 อยูในระดับนอยกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 10 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 33.3 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7 
ตามลําดับ 

3.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินภาษีโรงเรือนสําหรับตลาดชุมชนท่ีจําหนาย
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอัตราท่ีต่ํา พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด 
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 87.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 
ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 60 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 อยูในระดับนอยมาก รอยละ 16.7 และอยูในระดับ
มากท่ีสุด รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันรายไดของพืชผลทางการเกษตรกลุมเกษตรกร 

พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 
37.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 30 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 58.3 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 41.7 ตามลําดับ 

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะ
เฉด บัว เปนตน พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ
62.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 30 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 66.7 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 33.3 ตามลําดับ 

4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นท่ี
เกษตรกรรมตลอดท้ังป พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับระดับ
มากท่ีสุด รอยละ 37.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 60 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 40 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 83.3 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 16.7 ตามลําดับ 
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4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทางเกษตร 
พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 50 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 40 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 33.3 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.7 ตามลําดับ 

4.5 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการให เ งินกูดอกเ บ้ีย ตํ่ากับเกษตรกรท่ียังรักษาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมไวและประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด 
อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 37.5 และอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 12.5  ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 40 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 66.7 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 33.3 ตามลําดับ 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร 

5.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนใน
บริเวณท่ีเปนชุมชนเมืองแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม (Compact City ) พบวา
ประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 37.5 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับ
ระดับนอย รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 58.3 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมากกับระดับนอย รอยละ 8.3  
ตามลําดับ 

5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองเปนกลุมกอน
(cluster)ไมใหกระจายและสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไว (Smart Growth) พบวาประชากรกลุม
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วิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับ
ปานกลางกับระดับมาก รอยละ 25 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 
30 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับระดับ
นอย รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 41.7 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลางกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 และอยูในระดับนอย รอยละ 8.3  
ตามลําดับ 

5.3 ความคิดเห็นกี่ยวกับแนวความคิดการสงเสริมการพัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟฟาสาย
สีมวงแทนการขยายตัวในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม (TOD) พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมี
ความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอย
ละ 37.5 และอยูในระดับปานกลาง รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับมากท่ีสุด รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับระดับปานกลาง 
รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 41.7 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 33.3 อยูในระดับนอย รอยละ 16.7 และอยูใน
ระดับนอยมาก รอยละ 8.3 ตามลําดับ 

5.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการโอนยายกรรมสิทธ์ิในการพัฒนาของเจาของ
ท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถขายสิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของท่ีดินอ่ืนนําไปใชในบริเวณท่ี
อนุญาตใหมีการพัฒนาได (TDR) พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับนอยมาก
กับระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก ระดับปานกลาง และระดับมาก รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 58.3 
รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 25 อยูในระดับมากกับระดับมากท่ีสุด รอยละ 8.3 
ตามลําดับ 

5.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดเขตหามการพัฒนาการใชประโยชนอ่ืนท่ีไม
เกี่ยวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวดในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม(Rural and Agricultural 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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preserved zone) พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 
62.5 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมาก รอยละ 25 และอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 12.5 
ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับนอย รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยมาก ระดับปานกลาง และระดับมาก รอยละ 20 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 58.3 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอย รอยละ 41.3 ตามลําดับ 

5.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการกําหนดริ้วสีเขียวเปนแนวเขตกันชน(buffer 
zone)ระหวางชุมชนเมืองและชนบท(Green Belt) พบวาประชากรกลุมวิชาชีพมีความเห็นดวยสูงสุด 
อยูในระดับมาก รอยละ 50 รองลงมามีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 25 และอยูใน
ระดับนอยกับระดับปานกลาง รอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมผูบริหารมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 40 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับนอยกับระดับปานกลาง รอยละ 20 และอยูในระดับนอยมากกับระดับ
มากท่ีสุด รอยละ 10 ตามลําดับ 

ประชากรกลุมเกษตรกรมีความเห็นดวยสูงสุด อยูในระดับมาก รอยละ 58.3 รองลงมามี
ความเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 41.7 ตามลําดับ 

สรุปผลการวิเคราะห 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ทําใหสามารถทราบวาความคิดเห็นของ

ประชากรกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมซ่ึงไดแก กลุมวิชาชีพ กลุมผูบริหาร และกลุมเกษตรกร ซ่ึงในแต
ละกลุมนั้นมีความตองการที่เหมือนกันอยูอยางหนึ่งคือความตองการรักษา และอนุรักษไวซ่ึงพ้ืนท่ี
การเกษตรกรรม โดยความคิดเห็นบางขอท่ีไดจากผลการวิเคราะหขอมูลจากมาตรการควบคุมการ
พัฒนา บางกลุมอาจมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไป ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 4 สรุประดับความคิดเห็น(รอยละ) คามัธยฐาน คาเฉล่ีย  
หัวขอ คาระดับท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คามัธย

ฐาน 
(median) 

คาเฉลี่ย 
X  

สรุป ระดับ
ความ
คิดเห็น 

วิชาชีพ ผูบริหาร เกษตรกร 

ตอนที ่1 มาตรการควบคุมการพัฒนา 

1.1 ท่ีดินประเภท ก.1 ใหใชประโยชนท่ีดินเพือ่กิจการ
อื่นใหใชไดไมเกินรอยละหา 

4 
รอยละ87.5 

3 
รอยละ60.0 

3 
รอยละ58.3 

3 3.37 3 ปาน
กลาง 

1.2 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคาร
รวมตอพืน้ท่ีดินไมเกิน 0.8:1 

3 
รอยละ87.5 

3 
รอยละ60.0 

3 
รอยละ50.0 

3 2.93 3 ปาน
กลาง 

1.3 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนของท่ีวางตอ
พื้นท่ีอาคารรวม ไมนอยกวารอยละส่ีสิบหา 

3 
รอยละ62.5 

3 
รอยละ60.0 

3 
รอยละ50.0 

3 2.97 3 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4 สรุประดับความคิดเห็น(รอยละ) คามัธยฐาน คาเฉล่ีย (ตอ) 
หัวขอ คาระดับท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คามัธย

ฐาน 
(median) 

คาเฉลี่ย 
X 

สรุป ระดับ
ความ
คิดเห็น 

วิชาชีพ ผูบริหาร เกษตรกร 

1.4 ท่ีดินประเภท ก.1 ใหดําเนนิการไดในอาคารท่ีมี
ความสูงไมเกิน 16 เมตร ได 

3 , 4 
รอยละ50.0 

3 , 4 
รอยละ40.0 

1 , 2 
รอยละ33.3 

3 3 3 ปาน
กลาง 

1.5 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหกอสรางโรงงานตาม
ประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการได
ตามบัญชีทายกฎกระทรวงและโรงงานบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนได 

3 
รอยละ50.0 

4 , 5 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ41.7 

3.6 3.33 3 ปาน
กลาง 

1.6 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานี
บริการน้ํามันเชือ้เพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร ได 

3 
รอยละ75 

4 
รอยละ70 

3 
รอยละ50 

3.5 3.5 4 มาก 

1.7 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานี
บริการกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร 
ได 

3 
รอยละ62.5 

3 , 4 
รอยละ40.0 

2 , 3 , 4 
รอยละ33.3 

3 3.03 3 ปาน
กลาง 

1.8 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตร 
กรรมท่ีมีพื้นท่ีแปลงยอยไมนอยกวา 12 เมตร ได 

3 
รอยละ33.3 

4 
รอยละ62.5 

4 
รอยละ60.0 

4 3.56 4 มาก 

1.9 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดกําหนดใหจัดสรรท่ีดิน
เพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวท่ีมีพื้นท่ีดนิแปลง
ยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 ตารางวา ได 

3 
รอยละ33.3 

4 
รอยละ75.0 

3 
รอยละ70.0 

3.5 3.40 3 ปาน
กลาง 

1.10 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยก
รรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ได 

3  
รอยละ41.7 

3  
รอยละ75.0 

4 
รอยละ50.0 

3 3.10 3 ปาน
กลาง 

1.11 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยก
รรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร แต
ไมเกิน 200 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาวตอเนือ่งกันโดย
ตลอดจนไปเชือ่มกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา 10 เมตร และมีท่ีวางดานหนาอาคารไม
นอยกวา 6 เมตร ได 

2 , 3 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ37.5 

3 
รอยละ40.0 

3 2.80 3 ปาน
กลาง 

1.12 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหกอสรางสํานกังานท่ีมี
พื้นท่ีประกอบการไมเกนิ 100 ตารางเมตร ซ่ึงไมใช
ตึกแถว หองแถว 

3 
รอยละ83.3 

3 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ50.0 

3 2.80 3 ปาน
กลาง 

1.13 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสราง
ตลาดท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 400 ตารางเมตร และ
ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 
เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนน
สาธารณะอื่นท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ได 

3 
รอยละ87.5 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ50.0 

3 3.13 3 ปาน
กลาง 

1.14 ท่ีดินประเภท ก.2 ใหใชประโยชนท่ีดินเพือ่กิจการ
อื่นไดไมเกินรอยละสิบ 

4 
รอยละ50.0 

3 , 4 
รอยละ30.0 

3 
รอยละ75.0 

3 3.16 3 ปาน
กลาง 

1.15 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคาร
รวมตอพืน้ท่ีดินไมเกิน 1:1 

3 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ58.3 

3 3.20 3 ปาน
กลาง 

1.16 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนของที่วางอนั
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกชั้นของ
อาคารทุกหลงัท่ีกอสรางในแปลงที่ดินเดียวกัน ไมนอย
กวารอยละส่ีสิบ 

3 
รอยละ62.2 

3 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ50.0 

3 2.90 3 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4 สรุประดับความคิดเห็น(รอยละ) คามัธยฐาน คาเฉล่ีย (ตอ) 
หัวขอ คาระดับท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คามัธย

ฐาน 
(median) 

คาเฉลี่ย 
X 

สรุป ระดับ
ความ
คิดเห็น 

วิชาชีพ ผูบริหาร เกษตรกร 

1.17 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสถานที่เก็บ
สินคา คลังสินคา สถานีรับขนสงสินคาหรือการ
ประกอบกิจการรับสงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ี
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนือ่งกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ได 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ40.0 

3 
รอยละ41.7 

3 3.10 3 ปาน
กลาง 

1.18 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางศูนยประชุม
หรือแสดงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจน
ไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นท่ีมีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 16 เมตร 

3 
รอยละ63.3 

3 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ67.0 

3 3.30 3 ปาน
กลาง 

1.19 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสวนสนุก
หรือสวนสัตวท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจน
ไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นท่ีมีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 16 เมตร และมีท่ีวางจากแนวเขตท่ีดนิไมนอย
กวา 10 เมตร ได 

3 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ40.0 

3 
รอยละ42.0 

3 2.83 3 ปาน
กลาง 

1.20 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกําจัดวัตถุอนัตรายที่
เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรมได 

3 
รอยละ75.0 

4 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ50.0 

3 3.10 3 ปาน
กลาง 

1.21 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกําจัดส่ิงปฏกูิลและ
มูลฝอยท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาต
ใหดําเนนิการจากจังหวัดนนทบุรี ได 

3 
รอยละ63.0 

1 
รอยละ90.0 

1 
รอยละ92.0 

1 1.60 1 นอยมาก 

1.22 ท่ีดินประเภท ก.3 ใหใชประโยชนท่ีดินเพือ่กิจการ
อื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบ 

3 
รอยละ63.0 

3 
รอยละ60.0 

4 
รอยละ50.0 

3 3.40 3 ปาน
กลาง 

1.23 ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคาร
รวมตอพืน้ท่ีดินไมเกิน 1.5:1 

3  
รอยละ75.0 

3  
รอยละ50.0 

4 
รอยละ50.0 

3 3.20 3 ปาน
กลาง 

1.24 ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนของที่วางอนั
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกชั้นของ
อาคารทุกหลงัท่ีกอสรางในแปลงที่ดินเดียวกัน ไมนอย
กวารอยละส่ีสิบ 

2 , 3 
รอยละ38.0 

4 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ58.0 

3 2.90 3 ปาน
กลาง 

1.25 ท่ีดินประเภท ก.4 ใหใชประโยชนท่ีดินเพือ่กิจการ
อื่นใหใชไดไมเกินรอยละหา 

3 , 4 
รอยละ38.0 

3 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ67.0 

3 3.03 3 ปาน
กลาง 

1.26 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคาร
รวมตอพืน้ท่ีดินไมเกิน 1:1 

3 
รอยละ50.0 

3 
รอยละ60.0 

3 
รอยละ50.0 

3 3.03 3 ปาน
กลาง 

1.27 ท่ีดินประเภท ก.4กําหนดอัตราสวนของที่วางอนั
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกชั้นของ
อาคารทุกหลงัท่ีกอสรางในแปลงที่ดินเดียวกัน ไมนอย
กวารอยละหาสิบ 

3 
รอยละ75.0 

2 
รอยละ40.0 

3 
รอยละ67.0 

3 3.00 3 ปาน
กลาง 

1.28 ท่ีดินประเภท ก.4 ใหดําเนนิการไดในอาคารท่ีมี
ความสูงไมเกิน 16 เมตร ได 

3 
รอยละ62.5 

2 , 4 
รอยละ30.0 

4 
รอยละ33.3 

2.9 2.90 3 ปาน
กลาง 

1.29 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางโรงงาน
บําบัดน้าํเสียรวมของชุมชนและโรงงานท่ีเก่ียวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาได 

4 
รอยละ63.0 

4 
รอยละ50.0 

4 , 5 
รอยละ42.0 

4 3.86 4 มาก 
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ตารางท่ี 4 สรุประดับความคิดเห็น(รอยละ) คามัธยฐาน คาเฉล่ีย (ตอ) 
หัวขอ คาระดับท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คามัธย

ฐาน 
(median) 

คาเฉลี่ย 
X 

สรุป ระดับ
ความ
คิดเห็น 

วิชาชีพ ผูบริหาร เกษตรกร 

1.30 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหรานจําหนายกาซ 
สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารได 

3 
รอยละ63.0 

3 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ67.0 

3 3.36 3 ปาน
กลาง 

1.31 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางแทนฌาปน
สถานท่ีมีอยูเดิมได 

3 , 4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ70.0 

4 
รอยละ67.0 

4 3.94 4 มาก 

1.32 ท่ีดินประเภท ก.4 การประกอบการพาณิชยกรรม
ประเภทรานคาและบริการที่เปนอาคารเดี่ยว ตกึแถว ท่ี
มีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมไมเกิน 100 ตาราง
เมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมนอยกวาแปลงละ 25 
ตารางวา ได 

3 
รอยละ88.0 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ58.0 

3 3.40 3 ปาน
กลาง 

1.33 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหการประกอบการ
พาณิยกรรมประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเดี่ยวท่ีมีพื้นท่ี
ประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 200 ตาราง
เมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมต่ํากวาแปลงละ 80 
ตารางวา ได  

3 
รอยละ63.0 

3 
รอยละ60.0 

4 
รอยละ58.0 

4 3.30 3 ปาน
กลาง 

1.34 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางอาคารแสดง
สินคาประเภทท่ีสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทยได 

3 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ40.0 

3 , 4 
รอยละ50.0 

4 3.63 4 มาก 

ตอนที ่2 มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนทีด่ิน 
2.1 การชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของราษฎรผูเปน
เจาของท่ีดนิในการใชประโยชนอืน่นอกเหนอืจาก
เกษตรกรรม 

4 
รอยละ75.0 

3 
รอยละ60.0 

3  
รอยละ33.0 

4 3.46 4 มาก 

2.2 การจายคาชดเชยของพืน้ท่ีเกษตรท่ีเปนพืน้ท่ีรับน้ํา
ในการปองกันน้าํทวมของชุมชนในอัตราท่ีเหมาะสม 

4 
รอยละ50.0 

5 
รอยละ40.0 

1 
รอยละ33.3 

4 3.40 3 ปาน
กลาง 

2.3 การใหพืน้ท่ีเกษตรเปนท่ีรับน้ําในฤดูฝน (โครงการ
แกมลิง) โดยรัฐบาลจายคาชดเชย 

3 , 5 
รอยละ38.0 

4 
รอยละ40.0 

2 
รอยละ42.0 

3 3.16 3 ปาน
กลาง 

2.4 การใหพืน้ท่ีเกษตรเปนท่ีรับน้ําถาวรตลอดท้ังปโดย
รัฐบาลกําหนดมาตรการชดเชย 

2 , 3 , 4 
รอยละ25.0 

2 
รอยละ50.0 

1 
รอยละ67.0 

2 2.06 2 นอย 

ตอนที ่3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนทีด่ินเพ่ือการเกษตร  

ดานสงเสริมการใชประโยชนทีด่ิน 

3.1 การขุดสระเพือ่กักเก็บน้ําในฤดูฝนประมาณ 30% 
ของพืน้ท่ีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4 
รอยละ37.0 

2 
รอยละ60.0 

1 , 4 
รอยละ33 

3 2.83 3 ปาน
กลาง 

3.2 การสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกกรมเพือ่เปนแหลง
อาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆของเมือง 

4 , 5 
รอยละ37.0 

4 
รอยละ70.0 

4 
รอยละ42.0 

4 4.13 4 มาก 

3.3 การสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม 

5 
รอยละ50.0 

4 , 5 
รอยละ50.0 

4 , 5 
รอยละ42.0 

4 4.33 5 มากที่สุด 

3.4 การใหคาตอบแทนใหแกผูทําการพัฒนาพืน้ท่ี
เกษตรอยางจริงจัง 

5 
รอยละ63.0 

4 
รอยละ70.0 

4 
รอยละ67.0 

4 4.20 4 มาก 

3.5 การใหเงนิทุนสนับสนุนในการอนุรักษและรักษา
พื้นท่ีเกษตรของเจาของท่ีดิน 

5 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ60.0 

5 
รอยละ50.0 

4 4.20 4 มาก 

3.6 การใหเงนิกูยืมดอกเบ้ียตํ่าในการลงทุนทํา
เกษตรกรรมของเจาของท่ีดิน 

4 
รอยละ63.0 

4 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ75.0 

4 4.10 4 มาก 
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ตารางท่ี 4 สรุประดับความคิดเห็น(รอยละ) คามัธยฐาน คาเฉล่ีย (ตอ) 
หัวขอ คาระดับท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คามัธย

ฐาน 
(median) 

คาเฉลี่ย 
X 

สรุป ระดับ
ความ
คิดเห็น 

วิชาชีพ ผูบริหาร เกษตรกร 

ดานภาษี 
3.7 การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรม
ในอัตราท่ีต่ํา 

3 , 5 
รอยละ38.0 

5 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ75.0 

4 4.13 4 มาก 

3.8 การเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกเกษตรกรราย
ยอยในอัตราท่ีต่ํา 

3 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ67.0 

4 4.03 4 มาก 

3.9 การเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในอตัราท่ีต่ํา 

3 
รอยละ63.0 

4 
รอยละ40.0 

2 
รอยละ33.0 

3 3.03 3 ปาน
กลาง 

3.10 การประเมินภาษีท่ีดินบริเวณท่ีมีการตดัถนนผาน
ในอัตราท่ีต่ําหากยังคงรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไว 

3 
รอยละ75.0 

4 
รอยละ50.0 

5 
รอยละ50.0 

4 3.86 4 มาก 

3.11 การประเมินภาษีโรงเรือนสําหรับตลาดชุมชนท่ี
จําหนายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอัตราท่ี
ต่ํา 

3 
รอยละ87.0 

4 
รอยละ60.0 

4 
รอยละ50.0 

4 3.53 4 มาก 

ตอนที ่4 มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
4.1 การประกันรายไดของพชืผลทางการเกษตร 3 , 5 

รอยละ38.0 
4 

รอยละ50.0 
4 

รอยละ58.0 
4 4.20 4 มาก 

4.2 การสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา เชน 
ผักบุง ผักกะเฉด บัว เปนตน 

3 
รอยละ63.0 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ67.0 

4 3.76 4 มาก 

4.3 การบริหารจัดการระบบชลประทานใหครอบคลุม
พื้นท่ีเกษตรกรรมตลอดท้ังป 

4 , 5 
รอยละ38.0 

4 
รอยละ60.0 

5 
รอยละ83.0 

5 4.50 5 มากที่สุด 

4.4 การสงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผล
ทางการเกษตร 

5 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ50.0 

4 4.23 4 มาก 

4.5 การใหเงนิกูดอกเบ้ียตํ่ากับเกษตรกรท่ียังรักษาพื้นท่ี
เกษตรกรรมไวและประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ50.0 

5 
รอยละ67.0 

4.5 4.43 5 มากที่สุด 

ตอนที ่5 มาตรการสนบัสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตร 
5.1 แนวความคิดการพฒันาท่ีอยูอาศัยใหหนาแนน
เขมขนในบริเวณท่ีเปนชุมชนเมืองแทนการขยายตัวใน
พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม (Compact City) 

3 , 4 
รอยละ38.0 

4 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ58.0 

4 3.56 4 มาก 

5.2 แนวความคิดการพฒันาพื้นท่ีในเมืองเปนกลุมกอน
(cluster) ไมใหกระจายและสงวนรักษาพื้นท่ี
เกษตรกรรมไว (Smart Growth) 

5 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ30.0 

4 
รอยละ42.0 

4 3.86 4 มาก 

5.3 แนวความคิดการสงเสริมการพฒันาโดยรอบสถานี
รถไฟฟาสายสีมวงแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและ
เกษตรกรรม (TOD) 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ40.0 

3 
รอยละ42.0 

4 3.46 4 มาก 

5.4 แนวความคิดการโอนยายกรรมสิทธิในการพัฒนา
ของเจาของท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถขายสิทธิใน
การพัฒนาใหกับเจาของท่ีดินอื่นนาํไปใชในบริเวณท่ี
อนุญาตใหมีการพัฒนาได (TDR) 

3 
รอยละ50.0 

2 
รอยละ40.0 

3 
รอยละ58.0 

3 2.86 3 ปาน
กลาง 

5.5 การกาํหนดเขตหามการพัฒนาการใชประโยชนอื่น
ท่ีไมเก่ียวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวดในพื้นท่ี
ชนบทและเกษตรกรรม (Rural and Agricultural 
preserved zone) 

3 
รอยละ63.0 

2 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ58.0 

3 3.03 3 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4 สรุประดับความคิดเห็น(รอยละ) คามัธยฐาน คาเฉล่ีย (ตอ) 
หัวขอ คาระดับท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คามัธย

ฐาน 
(median) 

คาเฉลี่ย 
X 

สรุป ระดับ
ความ
คิดเห็น 

วิชาชีพ ผูบริหาร เกษตรกร 

5.6 แนวความคิดการกําหนดร้ิวสีเขียวเปนแนวเขตกัน
ชน(buffer zone) ระหวางชุมชนเมืองและชนบท (Green 
Belt) 

4 
รอยละ50.0 

4 
รอยละ40.0 

4 
รอยละ58.0 

4 3.53 4 มาก 

 
สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชากรท่ีมีตอมาตรการ

ควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมือง
รวมจังหวัดนนทบุรี แยกไดดังน้ี 

1. กลุมวิชาชีพ กลุมผูบริหาร และกลุมเกษตรกรมีความคิดเห็นเหมือนกัน ในมาตรการ
ตอไปนี้ 

ขอ1.2 ท่ีดินประเภท ก. 1 กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินไมเกิน 0.8:1 / 
ขอ1.3 ท่ีดินประเภท ก. 1 กําหนดอัตราสวนของท่ีวางตอพื้นท่ีอาคารรวม ใหไมนอยกวารอยละส่ีสิบหา 
/ ขอ1.7 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลวและกาซ
ธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร ได / ขอ1.11 ท่ีดินประเภท ก.
1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตาราง
เมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เช่ือมกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร และมีท่ีวางดานหนาอาคารไมนอย
กวา 6 เมตร ได / ขอ1.12 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการ
ไมเกิน 100 ตารางเมตร ซ่ึงไมใชหองแถว หรือตึกแถวได / ขอ1.16 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนด
อัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสราง
ในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอยละส่ีสิบ / ขอ1.19 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสวน
สนุกหรือสวนสัตวท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร และมีท่ีวาง
จากแนวเขตท่ีดินไมนอยกวา 10 เมตรได / ขอ1.25 ท่ีดินประเภท ก4. ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อ
กิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหา /  ขอ1.29 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาได / ขอ1.31 ท่ีดิน
ประเภท ก.4 กอสรางแทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเดิมได / ขอ3.2 การสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อ
เปนแหลงอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆของเมือง / ขอ3.3 การสงวนรักษาการใชประโยชน
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   / ขอ3.6 การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยตํ่าในการลงทุนทํา
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เกษตรกรรมของเจาของท่ีดิน /  ขอ5.1 แนวความคิดการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนใน
บริเวณท่ีเปนชุมชนเมืองแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม (Compact City ) / ขอ5.6 
แนวความคิดการกําหนดร้ิวสีเขียวเปนแนวเขตกันชน (buffer zone)ระหวางชุมชนเมืองและชนบท
(Green Belt) 

2. กลุมเกษตรกรมีความคิดเห็นตางจากกลุมวิชาชีพและกลุมผูบริหาร ในมาตรการ
ตอไปนี้ 

ขอ1.17 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดใหกอสรางสถานท่ีเก็บสินคา คลังสินคา สถานีรับ
ขนสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคาท่ีตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับ
ถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางทางไมนอยกวา 16 เมตร ได / ขอ1.18 ท่ีดินประเภท ก.2 
กําหนดใหกอสรางศูนยประชุมหรือแสดงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดทางไมนอยกวา 
30 เมตร ยาวตอเนื่องกัน โดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 16 เมตรได / ขอ1.22 ท่ีดินประเภท ก.3 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอย
ละสิบ / ขอ1.23 ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ีดิน
ท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1.5:1 / ขอ1.30 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหรานจําหนายกาช สถานท่ีใช
กาช และสถานท่ีจําหนายอาหารได / ขอ1.33 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหการประกอบการพาณิชยก
รรมประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเดี่ยวท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 200 ตาราง
เมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมต่ํากวาแปลงละ 80 ตารางวาได / ขอ2.2 คาชดเชยของพื้นท่ีเกษตรท่ี
เปนพื้นท่ี รับน้ําในการปองกันน้ําทวมของชุมชนในอัตราท่ีเหมาะสม / ขอ2.3 การใหพื้นท่ีเกษตร
เปนท่ีรับน้ําในฤดูฝน(โครงการแกมลิง) โดยรัฐบาลจายคาชดเชย / ขอ2.4 การใหพื้นท่ีเกษตรเปนท่ี
รับน้ําถาวรตลอดทั้งปโดยรัฐบาลกําหนดมาตรการชดเชย / ขอ3.7 การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภท
พื้นท่ีเกษตรกรรมในอัตราท่ีต่ํา / ขอ3.9  การเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในอัตราท่ีต่ํา / ขอ3.10 การประเมินภาษีท่ีดินบริเวณท่ีมีการตัดถนนผานในอัตราท่ีต่ําหากยังคง
สงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไว / ขอ4.5 การใหเงินกูดอกเบ้ียตํ่ากับเกษตรกรที่ยังรักษาพื้นท่ี
เกษตรกรรมไวและประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ขอ5.3 แนวความคิดการสงเสริมการพัฒนา
โดยรอบสถานีรถไฟฟาสายสีมวงแทนการขยายตัวในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม (TOD) / ขอ5.5 
การกําหนดเขตหามการพัฒนาการใชประโยชนอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวดในพ้ืนท่ี
ชนบทและเกษตรกรรม(Rural and Agricultural preserved zone) 
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3. กลุมเกษตรกรกับกลุมวิชาชีพมีความคิดเห็นเหมือนกัน ในมาตรการตอไปน้ี 
ขอ1.5 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางโรงงานตามประเภท ชนิด และ

จําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ได / ขอ1.6 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตรได  / ขอ1.9 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดให
จัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวท่ีมีพื้นท่ีดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 ตาราง
เมตรได / ขอ1.15 ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพื้น
ท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1:1 / ขอ1.24 ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนของท่ีวางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกัน
ไมนอยกวารอยละส่ีสิบ / ขอ1.27 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนของพื้นท่ีวางอันปราศจากส่ิง
ปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในท่ีดินแปลงเดียวกันไมนอยกวารอย
ละหาสิบ / ขอ3.1 การขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูฝนประมาณ 30% ของพ้ืนท่ีตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง / ขอ3.5 การใหเงินทุนสนับสนุนในการอนุรักษและรักษาพ้ืนท่ีเกษตรของเจาของท่ีดิน / 
ขอ5.4 แนวความคิดการโอนยายกรรมสิทธ์ิในการพัฒนาของเจาของท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถขาย
สิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของท่ีดินอ่ืนนําไปใชในบริเวณท่ีอนุญาตใหมีการพัฒนาได (TDR) 

4. กลุมเกษตรกรกับกลุมผูบริหารมีความคิดเห็นเหมือนกัน ในมาตรการตอไปน้ี 
ขอ1.1 ท่ีดินประเภท ก. 1 ใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหา / 

ขอ1.8 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีแปลงยอยไมนอยกวาแปลง
ละ 2.5 ไร ได / ขอ1.13 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางตลาดท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไม
เกิน 400 ตารางเมตร และต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรได / ขอ1.14 ท่ีดิน
ประเภท ก.2 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละสิบ / ขอ1.20 ท่ีดินประเภท 
ก.2 กําหนดใหกําจัดวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมได / ขอ1.21 ท่ีดินประเภท ก.2 
กําหนดใหกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
จากจังหวัดนนทบุรีได / ขอ1.28 ท่ีดินประเภท ก.4 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 
เมตร / ขอ1.32 ท่ีดินประเภท ก.4 การประกอบการพาณิชยกรรมประเภทรานคาและบริการท่ีเปน
อาคารเดียว ตึกแถว ท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมไมเกิน 100 ตารางเมตร และมีขนาดแปลง
ท่ีดินไมนอยกวาแปลงละ 25 ตารางเมตรได / ขอ1.34 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหกอสรางอาคาร
แสดงสินคาประเภทที่สงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทยได / ขอ2.1 การชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของ
ราษฎรผูเปนเจาของท่ีดินในการใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากเกษตรกรรม / ขอ3.4 การให
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คาตอบแทนใหแกผูทําการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยางจริงจัง / ขอ3.8 การเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาแกเกษตรกรรายยอยในอัตราท่ีต่ํา / ขอ3.11 การประเมินภาษีโรงเรือนสําหรับตลาดชุมชนท่ี
จําหนายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอัตราท่ีต่ํา / ขอ4.1 การประกันรายไดของพืชผลทาง
การเกษตรกลุมเกษตรกร / ขอ4.2 การสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะ
เฉด  บัว  เปนตน  /  ขอ4.4 การสงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทางเกษตร /  ขอ5.2 
แนวความคิดการพัฒนาพื้นท่ีในเมืองเปนกลุมกอน(cluster)ไมใหกระจายและสงวนรักษาพื้นท่ี
เกษตรกรรมไว (Smart Growth) 

5. กลุมวิชาชีพกับกลุมผูบริหารมีความคิดเห็นเหมือนกัน ในมาตรการตอไปน้ี 
ขอ1.4 ท่ีดินประเภท ก.1 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตร / ขอ

1.10 ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตาราง
เมตร ได / ขอ4.3 การบริหารจัดการระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกรรมตลอดท้ังป 

 
สรุป 

การดําเนินการวิจัยและผลสํารวจความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยาง ท่ีไดเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม สรุปไดดังนี้ 

1. การดําเนินการเก็บขอมูล 
 กอนการดําเนินการเก็บขอมูลไดทดสอบแบบสอบถามโดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางกลุม
ละ 1 คน การทดสอบพบวาแบบสอบถามมีคําถามท่ีซํ้ากันในบางหัวขอทําใหผูตอบแบบสอบถาม
ไมใหความสนใจในการตอบคําถาม เม่ือพบปญหาจึงไดปรับแบบสอบถามใหกระชับข้ึนโดยตัด
คําถามขอท่ีซํ้ากันออก  ในการเก็บขอมูลความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดแจก
แบบสอบถามดวยตนเอง ช้ีแจงความเปนมาของโครงการ ความมุงหมายและวัตถุประสงคของ
แบบสอบถามใหแกผูตอบแบบสอบถาม ในกลุมผูบริหารทองถ่ินกับกลุมเกษตรกรผูวิจัยเปนผู
อธิบายคําถามใหกับผูตอบแบบสอบถามและผูวิจัยจดบันทึกคําตอบ สวนกลุมผูปฏิบัติวิชาชีพไดทํา
การตอบแบบสอบถามเองผูวิจัยเพียงอธิบายในบางขอของแบบสอบถามท่ีไมเขาใจ 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดนํามาทําการวิ เคราะหและ
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับใชในการวิเคราะห หาคาเฉล่ีย คามัธยฐาน และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมท้ังแบงระดับความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

3. ผลการวิเคราะห คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคามัธยฐาน 
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    3.1 มาตรการควบคุมการพัฒนา พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐานท่ีมีระดับความคิดเห็น
ตรงกันอยูในระดับปานกลางในขอ1.1 / ขอ1.2 / ขอ1.3 / ขอ1.4 / ขอ1.5 / ขอ1.7 / ขอ1.9 / ขอ1.10 / 
ขอ1.11 / ขอ1.12 / ขอ1.13 / ขอ1.14 / ขอ1.15 / ขอ1.16 / ขอ1.17 / ขอ1.18 / ขอ1.19 / ขอ1.20 / ขอ
1.22 / ขอ1.23 / ขอ1.24 / ขอ1.25 / ขอ1.26 / ขอ1.27 / ขอ1.28 / ขอ1.30 / ขอ1.32   ระดับมากในขอ
1.6 / ขอ1.8 / ขอ1.29 / ขอ1.31 / ขอ1.34 และระดับนอยมากในขอ1.21   สวนคาเฉล่ียและคามัธย
ฐานท่ีมีระดับความคิดเห็นตางกัน คือคาเฉล่ียมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และคามัธย
ฐานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ในขอ1.33 ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนดใหการประกอบการ
พาณิชยกรรมประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเด่ียวท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 
200 ตารางเมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมต่ํากวาแปลงละ 80 ตารางวาได 

    3.2 มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชน 
พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐานท่ีมีระดับความคิดเห็นตรงกันอยูในระดับนอยในขอ2.4 ระดับปาน
กลางในขอ2.2 / ขอ2.3   และอยูในระดับมากในขอ2.1   

    3.3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนเพื่อการเกษตร พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐานท่ี
มีระดับความคิดเห็นตรงกันอยูในระดับปานกลางในขอ3.1 / ขอ3.9   และระดับมากในขอ3.2 / ขอ
3.4 / ขอ3.5 / ขอ3.6 / ขอ3.7 / ขอ3.8 / ขอ3.10 / ขอ3.11   สวนคาเฉล่ียและคามัธยฐานท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นตางกัน คือคาเฉล่ียมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด และคามัธยฐานมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ในขอ3.3 การสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม   

    3.4 มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม พบวาคาเฉล่ียและคามัธยฐานท่ีมีระดับความ
คิดเห็นตรงกันอยูในระดับมากในขอ4.1 / ขอ4.2   และระดับมากท่ีสุดในขอ4.3 / ขอ4.5  สวน
คาเฉล่ียและคามัธยฐานที่มีระดับความคิดเห็นตางกัน คือคาเฉล่ียมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุด และคามัธยฐานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ในขอ4.4 การสงเสริมตลาดชุมชนใน
การจําหนายพืชผลทางการเกษตร  

    3.5 มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร พบวา
คาเฉล่ียและคามัธยฐานท่ีมีระดับความคิดเห็นตรงกันอยูในระดับปานกลางในขอ5.4 / ขอ5.5 และ
ระดับมากในขอ5.1 / ขอ5.2 / ขอ5.3 / ขอ5.6    

4. ผลการวิเคราะห ระดับความคิดเห็นของแตละกลุมประชากร (รอยละ) 
    4.1 มาตรการควบคุมการพัฒนา ความคิดเห็นของกลุมวิชาชีพสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลางในขอ1.2 / ขอ1.3 / ขอ1.4 / ขอ1.5 / ขอ1.6 / ขอ1.7 / ขอ1.9 / ขอ1.11 / ขอ1.12 / ขอ1.13 / 
ขอ1.15 / ขอ1.16 / ขอ1.18 / ขอ1.19 / ขอ1.20 / ขอ1.21 / ขอ1.22 / ขอ1.23 / ขอ1.24 / ขอ1.25 / ขอ

   ส
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1.26 / ขอ1.27 / ขอ1.28 / ขอ1.30 / ขอ1.31 / ขอ1.32 / ขอ1.33 / ขอ1.34 กับระดับมากในขอ1.1 / ขอ
1.4 / ขอ1.8 / ขอ1.10 / ขอ1.14 / ขอ1.17 / ขอ1.25 / ขอ1.29 / ขอ1.31 ความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร
สวนใหญอยูในระดับปานกลางในขอ1.1 / ขอ1.2 / ขอ1.3 / ขอ1.4 / ขอ1.7 / ขอ1.8 / ขอ1.9 / ขอ1.10 
/ ขอ1.11 / ขอ1.12 / ขอ1.14 / ขอ1.16 / ขอ1.18 / ขอ1.19 / ขอ1.22 / ขอ1.23 / ขอ1.25 / ขอ1.26 / ขอ
1.30 / ขอ1.33 กับระดับมากในขอ1.4 / ขอ1.5 / ขอ1.6 / ขอ1.7 / ขอ1.13 / ขอ1.14 / ขอ1.15 / ขอ1.17 
/ ขอ1.20 / ขอ1.24 / ขอ1.28 / ขอ1.29 / ขอ1.31 / ขอ1.32 / ขอ1.34 ความคิดเห็นของกลุมเกษตรกร
สวนใหญอยูในระดับปานกลางในขอ1.1 / ขอ1.2 / ขอ1.3 / ขอ1.6 / ขอ1.10 / ขอ1.11 / ขอ1.12 / ขอ
1.14 / ขอ1.15 / ขอ1.16 / ขอ1.17 / ขอ1.19 / ขอ1.24 / ขอ1.25 / ขอ1.26 / ขอ1.27 / ขอ1.34   กับ
ระดับมากในขอ1.5 / ขอ1.8 / ขอ1.9 / ขอ1.13 / ขอ1.18 / ขอ1.20 / ขอ1.22 / ขอ1.23 / ขอ1.28 / ขอ
1.29 / ขอ1.30 / ขอ1.31 / ขอ1.32 / ขอ1.33 / ขอ1.34    

    4.2 มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชน 
ความคิดเห็นของกลุมวิชาชีพสวนใหญอยูในระดับปานกลางในขอ2.3 / ขอ2.4   กับระดับมากในขอ
2.1 / ขอ2.2 / ขอ2.4 ความคิดเห็นของกลุมผูบริหารสวนใหญอยูในระดับนอยในขอ2.4 ระดับปาน
กลางในขอ2.1 / ขอ2.2  มากในขอ2.2 / ขอ2.3 และระดับมากท่ีสุดในขอ2.2 ความคิดเห็นของกลุม
เกษตรกรสวนใหญอยูในระดับนอยในขอ2.3 กับระดับปานกลางในขอ2.1    

    4.3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนเพื่อการเกษตร ความคิดเห็นของกลุมวิชาชีพ
สวนใหญอยูในระดับปานกลางในขอ3.7 / ขอ3.8 / ขอ3.9 / ขอ3.10 / ขอ3.11 มากท่ีสุดในขอ3.2 / 
ขอ3.3 / ขอ3.4 / ขอ3.5 / ขอ3.7 และมากในขอ3.1 / ขอ3.2 / ขอ3.6    ความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร
สวนใหญอยูในระดับมาก ในขอ3.2 / ขอ3.3 / ขอ3.4 / ขอ3.5 / ขอ3.6 / ขอ3.8 / ขอ3.9 / ขอ3.10 / ขอ
3.11   ความคิดเห็นของกลุมเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับมากในขอ3.1 / ขอ3.2 / ขอ3.3 / ขอ3.4 / 
ขอ3.6 / ขอ3.7 / ขอ3.8 / ขอ3.11    

    4.4 มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม ความคิดเห็นของกลุมวิชาชีพสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลางในขอ4.1 / ขอ4.2   กับระดับมากในขอ4.3 / ขอ4.5   ความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร
สวนใหญอยูในระดับมากในขอ4.1 / ขอ4.2 / ขอ4.3 / ขอ4.4 / ขอ4.5 ความคิดเห็นของกลุมเกษตรกร
สวนใหญอยูในระดับมากในขอ4.1 / ขอ4.2 / ขอ4.4 กับระดับมากท่ีสุดในขอ4.3 / ขอ4.5     

    4.5 มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร ความ
คิดเห็นของกลุมวิชาชีพสวนใหญอยูในระดับปานกลางในขอ5.1 / ขอ5.4 / ขอ5.5 ระดับมากท่ีสุดใน
ขอ5.1 / ขอ5.2   และระดับมากในขอ5.3 / ขอ5.6 ความคิดเห็นของกลุมผูบริหารสวนใหญอยูใน
ระดับนอยในขอ5.4 / ขอ5.5 กับระดับมากในขอ5.1 / ขอ5.2 / ขอ5.3 / ขอ5.6  ความคิดเห็นของกลุม
เกษตรกรสวนใหญอยูในระดับมากในขอ5.1 / ขอ5.2 / ขอ5.5 / ขอ5.6    

   ส
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บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษา  อภิปราย  และเสนอแนะ 

 
การวิจัยในบทนี้เปนการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม ซ่ึงไดจากการสัมภาษณกลุม

ประชากรตัวอยางท้ังสามกลุม ไดแก กลุมวิชาชีพ กลุมผูบริหาร และกลุมเกษตรกร ในเร่ืองความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดดําเนินการในบทท่ี 5 เพื่อสรุปส่ิงท่ีไดจากการ
วิเคราะห อภิปรายผลท่ีได และขอเสนอแนะในการนําผลที่ไดไปใชในการควบคุมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี  

สรุปผลการวิเคราะห 
สรุปความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยางท่ีมีตอมาตรการท้ัง 5 ดาน คือมาตรการ

ควบคุมการพัฒนา มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชน
ท่ีดิน มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
และมาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร  ซ่ึงสามารถสรุปได
ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 สรุปความคิดเห็นตอมาตรการควบคุมการพัฒนา 

ระดับความ
คิดเห็น 

มาตรการควบคุม 

มาก กอสรางสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง / จัดสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม / โรงงานบําบัดนํ้าเสีย
รวมของชุมชน / กอสรางแทนฌาปนสถานเดิม / อาคารแสดงสินคา 

ปานกลาง ใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่น / อัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดิน / อัตราสวนของ
ที่วางตอพ้ืนที่อาคารรวม / อาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตร / กอสรางโรงงานตามประเภท 
ชนิด และจําพวกที่กําหนดทายกฎกระทรวง / กอสรางสถานีกาซปโตรเลียมเหลว / จัดสรร
ที่ดินเพ่ืออยูอาศัย / การประกอบการพาณิชยกรรม / กอสรางสํานักงาน / กอสรางตลาด  / 
สถานที่เก็บสินคาหรือแสดงสินคา  / ศูนยประชุม / สวนสนุกหรือสวนสัตว / การกําจัดวัตถุ
อันตราย รานจําหนายกาซ 

นอยมาก การกําหนดใหกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได 

 
 



189 
 

 

ตารางท่ี 6 สรุปความคิดเห็นตอมาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการ
ใชประโยชนท่ีดิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

รายละเอียด 

มาก การชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของเจาของที่ดินในการใชประโยชนอื่นนอกเกษตรกรรม / 
คาชดเชยของพ้ืนที่เกษตรที่เปนพ้ืนที่รับนํ้าในการปองกันนํ้าทวมของชุมชนในอัตราที่
เหมาะสม 

ปานกลาง การใหพ้ืนที่เกษตรเปนที่รับนํ้าในฤดูฝนโดยรัฐบาลจายคาชดเชย 
นอย การใหพ้ืนที่เกษตรเปนที่รับนํ้าถาวรตลอดทั้งปโดยรัฐบาลกําหนดมาตรการชดเชย 

 
ตารางท่ี 7 สรุปความคิดเห็นตอมาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 

ระดับความ
คิดเห็น 

รายละเอียด 

มากที่สุด การสงวนรักษาการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตร 
มาก สงวนรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเปนแหลงอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นของเมือง / 

ใหคาตอบแทนแกผูพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม / ใหเงินทุนในการอนุรักษและรักษาพื้นที่
เกษตร / ใหเงินกูยืมดอกเบี้ยตํ่าในการลงทุนทําเกษตรกรรม / เก็บภาษีบํารุงทองที่พ้ืนที่
เกษตรกรรมอัตราที่ตํ่า / เก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกเกษตรกรรายยอยที่ตํ่า / ประเมิน
ภาษีที่ดินที่ถนนตัดผานอัตราที่ตํ่าหากสงวนรักษาพ้ืนที่เกษตร / ประเมินภาษีโรงเรือนตลาด
ชุมชนอัตราตํ่า 

ปานกลาง การขุดสระเพ่ือกักเก็บนํ้าในฤดูฝนประมาณ30%ของพื้นที่ / เก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตราที่ตํ่า 

 
ตารางท่ี 8 สรุปความคิดเห็นตอมาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 

ระดับความ
คิดเห็น 

รายละเอียด 

มากที่สุด บริหารจัดการระบบชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนที่ / ใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่ากับเกษตรกรท่ียัง
รักษาพื้นที่เกษตรไว 

มาก การประกันรายไดพืชผลทางการเกษตร / สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชนํ้า / 
สงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทางการเกษตร 
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ตารางท่ี 9 สรุปความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อ
การเกษตร 

ระดับความ
คิดเห็น 

รายละเอียด 

มาก แนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนในบริเวณที่เปนชุมชนเมืองแทนการขยายตัว
ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม / แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ในเมืองเปนกลุมกอนไมให
กระจายและสงวนรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม / แนวคิดการสงเสริมการพัฒนาโดยรอบสถานี
รถไฟฟาสายสีมวงแทนการขยายตัวในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม / แนวคิดการกําหนดริ้ว
สีเขียวเปนแนวเขตกันชนระหวางชุมชนเมืองและชนบท 

ปานกลาง แนวคิดการโอนยายกรรมสิทธิ์ในการพัฒนาของเจาของท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถขาย
สิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของที่ดินอื่นนําไปใชในบริเวณที่อนุญาตใหมีการพัฒนาได / 
กําหนดเขตหามการพัฒนาใชประโยชนอื่นที่ไมเก่ียวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวดใน
พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 

 
 การวิเคราะหระดับคะแนนคาเฉล่ียความคิดเห็นของมาตรการควบคุมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี สรุปไดดังนี้ 
 1. ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแกหัวขอ (3.3)การสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (4.3)การบริหารจัดการระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นท่ี
เกษตรกรรมตลอดท้ังป (4.4)การสงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทางเกษตร (4.5)การให
เงินกูดอกเบี้ยตํ่ากับเกษตรกรที่ยังรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไวและประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 2. ระดับความคิดเห็นมาก ไดแกหัวขอ (1.6)ท่ีดินประเภท ก.1 สามารถกอสรางสถานี
บริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร ได (1.8)ท่ีดิน
ประเภท ก.1 จัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 2.5 ไร ได 
(1.29)ท่ีดินประเภท ก.4 กอสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
เคร่ืองปนดินเผาได  (1.31)ท่ีดินประเภท ก.4 กอสรางแทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเดิมได (1.34)ท่ีดินประเภท ก.4 
กอสรางอาคารแสดงสินคาประเภทที่สงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทยได (2.1)การชดเชยการถูกจํากัดสิทธิ
ของราษฎรผูเปนเจาของท่ีดินในการใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากเกษตรกรรม (3.2)การสงวนรักษา
พื้นท่ีเกษตรกรรมเพ่ือเปนแหลงอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆของเมือง (3.4)การให
คาตอบแทนใหแกผูทําการพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมอยางจริงจัง (3.5)การใหเงินทุนสนับสนุนในการ
อนุรักษและรักษาพื้นท่ีเกษตรของเจาของท่ีดิน (3.6)การใหเงินกูยืมดอกเบ้ียตํ่าในการลงทุนทํา
เกษตรกรรมของเจาของท่ีดิน (3.7)การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภทพื้นท่ีเกษตรกรรมในอัตราที่ต่ํา 
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(3.8)การเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกเกษตรกรรายยอยในอัตราท่ีต่ํา (3.10)การประเมินภาษี
ท่ีดินบริเวณท่ีมีการตัดถนนผานในอัตราที่ต่ําหากยังคงสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไว (3.11)การ
ประเมินภาษีโรงเรือนสําหรับตลาดชุมชนท่ีจําหนายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอัตราท่ีต่ํา 
(4.1)การประกันรายไดของพืชผลทางการเกษตร (4.2)การสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา 
เชน ผักบุง ผักกะเฉด บัว เปนตน (5.1)แนวความคิดการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนในบริเวณท่ี
เปนชุมชนเมืองแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม (Compact City) (5.2)แนวความคิดการ
พัฒนาพื้นท่ีในเมืองเปนกลุมกอน(cluster)ไมใหกระจายและสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมไว (Smart 
Growth) (5.3)แนวความคิดการสงเสริมการพัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟฟาสายสีมวงแทนการ
ขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม(TOD) (5.6)แนวความคิดการกําหนดร้ิวสีเขียวเปนแนวเขต
กันชน(buffer zone)ระหวางชุมชนเมืองและชนบท (Green belt) 
 3. ระดับความคิดเห็นปานกลาง ไดแกหัวขอ (1.1)ท่ีดินประเภท ก.1 ใหใชประโยชน
ท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนไดไมเกินรอยละหา (1.2)ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอ
พื้นที่ดินไมเกิน 0.8:1 (1.3)ท่ีดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนของท่ีวางตอพื้นท่ีอาคารรวม ไม
นอยกวารอยละส่ีสิบหา (1.4)ท่ีดินประเภท ก.1 ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 
เมตร (1.5)ท่ีดินประเภท ก.1 กอสรางโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการได
ตามบัญชีทายกฎกระทรวงและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนได (1.7)ท่ีดินประเภท ก.1 กอสราง
สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 12 เมตรได (1.9)ท่ีดินประเภท ก.1 จัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวท่ีมีพื้น
ท่ีดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 ตารางวาได (1.10)ท่ีดินประเภท ก.1 ประกอบพาณิชย 
กรรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ได (1.11)ท่ีดินประเภท ก.1 ประกอบพาณิชย 
กรรมที่มีพื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมกับถนน
สาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร และมีท่ีวางดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตร
ได (1.12)ท่ีดินประเภท ก.1 กอสรางสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ซ่ึง
ไมใชหองแถว หรือตึกแถวได (1.13)ท่ีดินประเภท ก.1 กอสรางตลาดท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 
400 ตารางเมตร และต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกัน
โดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ได (1.14)ท่ีดิน
ประเภท ก.2 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่นไดไมเกินรอยละสิบ  (1.15)ท่ีดินประเภท ก.2 
กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1:1 
(1.16)ท่ีดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพ้ืนท่ีอาคารรวมทุก
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ช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอยละส่ีสิบ (1.17)ท่ีดินประเภท 
ก.2 กอสรางสถานท่ีเก็บสินคา คลังสินคา สถานีรับขนสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา
หรือการประกอบกิจการรับสงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางทางไมนอยกวา 16 
เมตร (1.18)ท่ีดินประเภท ก.2 กอสรางศูนยประชุมหรือแสดงสินคาท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมี
ขนาดทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกัน โดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรได (1.19)ท่ีดินประเภท ก.2 กอสรางสวนสนุกหรือสวนสัตวท่ีตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับ
ถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร และมีท่ีวางจากแนวเขตท่ีดินไมนอยกวา 
10 เมตร ได (1.20)ท่ีดินประเภท ก.2 กําจัดวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมได (1.22)ท่ีดิน
ประเภท ก.3 ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละสิบ (1.23)ท่ีดินประเภท ก.3 
กําหนดอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพื้นท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1.5:1 
(1.24)ท่ีดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพ้ืนท่ีอาคารรวมทุก
ช้ันของอาคารทุกหลังท่ีกอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยวารอยละส่ีสิบ (1.25)ท่ีดินประเภท ก.4 
ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหา  (1.26)ท่ีดินประเภท ก.4 กําหนด
อัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งอาคารไมเกิน 1:1 (1.27)ท่ีดิน
ประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนของพื้นท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นท่ีอาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุก
หลังท่ีกอสรางในท่ีดินแปลงเดียวกันไมนอยกวารอยละ หาสิบ (1.28)ท่ีดินประเภท ก.4 ใหดําเนินการได
ในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตร  (1.30) ท่ีดินประเภท ก.4 กอสรางรานจําหนายกาช สถานท่ีใชกาช 
และสถานท่ีจําหนายอาหารได (1.32)ท่ีดินประเภท ก.4 ประกอบการพาณิชยกรรมประเภทรานคาและ
บริการที่เปนอาคารเดียว ตึกแถว ท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมไมเกิน 100 ตารางเมตร และมี
ขนาดแปลงท่ีดินไมนอยกวาแปลงละ 25  ตารางวา ได (1.33)ท่ีดินประเภท ก.4 ประกอบการพาณิชย 
กรรมประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเด่ียวที่มีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 200 ตารางเมตร 
และมีขนาดแปลงท่ีดินไมต่ํากวาแปลงละ 80 ตารางวา ได (2.2)คาชดเชยของพื้นท่ีเกษตรท่ีเปนพื้นท่ี รับน้ําใน
การปองกันน้ําทวมของชุมชนในอัตราท่ีเหมาะสม (2.3)การใหพื้นท่ีเกษตรเปนท่ีรับน้ําในฤดูฝน(โครงการ
แกมลิง) โดยรัฐบาลจายคาชดเชย  (3.1)การขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูฝนประมาณ 30% ของพื้นท่ีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (3.9)การเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอัตราท่ีต่ํา  
(5.4)แนวความคิดการโอนยายกรรมสิทธ์ิในการพัฒนาของเจาของท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถ
ขายสิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของท่ีดินอ่ืนนําไปใชในบริเวณท่ีอนุญาตใหมีการพัฒนาได (TDR) 
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(5.5)การกําหนดเขตหามการพัฒนาการใชประโยชนอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวด
ในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม (Rural and Agricultural preserved zone) 
 4. ระดับความคิดเห็นนอย ไดแกหัวขอ (2.4)การใหพื้นท่ีเกษตรเปนท่ีรับน้ําถาวรตลอดท้ังป
โดยรัฐบาลกําหนดมาตรการชดเชย 
 5. ระดับความคิดเห็นนอยมาก ไดแกหัวขอ (1.21)ท่ีดินประเภท ก.2 กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากจังหวัดนนทบุรีได 

 
การอภิปรายผลที่ไดจากการวิเคราะห 

การวิจัยนี้ไดนําทฤษฎี แนวแนวคิดตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาสังเคราะหพรอมกับความคิดเห็น
ของประชากรกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม ผลสรุปจากการวิเคราะห สามารถนํามาอภิปราย ถึงนัยสําคัญของ
ขอเท็จจริงท่ีแสดงใหเห็นดังน้ี  

1. มาตรการควบคุมการพัฒนา ไมสามารถรักษาพ้ืนท่ีเกษตรได เนื่องจากยังผอนผันให
สามารถประกอบการไมวาเปนโรงงาน จัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว การ
กําหนดใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนได ถามีถนนตัดผานท่ีมีขนาดเขตทางตามท่ีกําหนดยัง
สามารถกอสรางสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว การพาณิชยกรรม 
สํานักงาน ตลาด คลังสินคา ศูนยประชุมหรือแสดงสินคา สวนสนุกหรือสวนสัตว ได 

2. มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน 
การชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของราษฎรผูเปนเจาของท่ีดินในการใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจาก
เกษตรกรรมจะทําใหเจาของท่ีดินเกิดการรักอาชีพแตตองกําหนดอัตราท่ีเหมาะสม การใหเปนพื้นท่ี
รับน้ําถาวรตลอดทั้งปไมสามารถทําได หากใหพื้นท่ีเกษตรรับน้ําในฤดูฝนหรือปองกันน้ําทวมของ
ชุมชนอาจใชไดผลเนื่องดวยสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมทําใหฤดูฝนมีปริมาณน้ํามากสวนคาชดเชย
ตองเหมาะสมกับความเสียหาย 

3. มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร การขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําใน
ฤดูฝนประมาณ 30% ของพ้ืนท่ีอาจไมจําเปนในพื้นท่ีเพราะมีระบบชลประทานครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี  
การใหเงินทุนสนับสนุนในการอนุรักษพื้นท่ีเกษตรเปนการใหเปลา อาจทําใหเจาของท่ีดินไมเกิด
การรักษาพื้นที่เกษตรอยางจริงจัง การใหเงินกูดอกเบ้ียตํ่าในการลงทุนทําการเกษตรกรรมของ
เจาของท่ีดินเปนการชวยเกษตรกรที่มีตนทุนต่ําสามารถทําการเกษตรไดทําใหไมตองขายท่ีดินไป
ประกอบอาชีพอ่ืน การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภทเกษตรกรรมในอัตราท่ีต่ําแตปจจุบันอัตราการ
เก็บภาษีก็ต่ําอยูแลว การประเมินภาษีท่ีดินบริเวณท่ีมีการตัดถนนผานในอัตราท่ีต่ํายังคงสงวนรักษา
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พื้นท่ีเกษตรกรรมการกําหนดการประเมินภาษีบริเวณท่ีมีการตัดถนนผานนี้อาจไมไดผลมากนัก
เพราะปจจัยดานความตองการที่ดินท่ีสูง ราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึนทําใหเจาของท่ีดินขายท่ีดินได  

4. มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม การประกันรายไดของพืชผลทางการเกษตรเปน
มาตรการท่ีสําคัญมากอยางหนึ่งสังเกตจากการประกันราคาขาวของรัฐบาลทําใหเกษตรกรกลับมา
ทําการเกษตรเพิ่มมากข้ึน การสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมตองสํารวจปริมาณพืชผลการเกษตรใน
บริเวณพื้นท่ีท่ีเพาะปลูก เชน ขาว สวนกลวยไม บัว ผักบุง และสวนผัก เปนตน ใหทราบขอมูล
เบ้ืองตน โดยรัฐบาลควรสงเสริมในรูปขอมูลหรือพันธุพืช การบริหารจัดการระบบชลประทานให
ครอบคลุมพื้นท่ีตลอดท้ังป ดูแลการเช่ือมตอของระบบโครงขายชลประทาน การต้ืนเขินของคลอง
อันเนื่องมาจากตะกอนดิน การกําจัดวัชพืชท่ีอุดตันคลอง 

5. มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร แนวคิดการ
พัฒนาที่อยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนในบริเวณท่ีเปนเมืองแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและ
เกษตรกรรม(Smart Growth) แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีในเมืองเปนกลุมกอนไมใหกระจาย(Compact 
City, TOD)  และสงวนรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไว(Rural and Agricultural preserved zone, Green 
Belt)  ความคิดเห็นของประชากรสวนใหญเห็นดวยในการกําหนดใหท่ีอยูอาศัยเปนกลุมกอนอยูแต
ในบริเวณเมือง แตหากมีการตัดถนนเขาสูพื้นท่ีเกษตรจะทําใหชุมชนเมืองขยายตามแนวถนนเขาสู
พื้นที่เกษตรได ควรกําหนดแนวทางโครงขายถนนใหตัดผานพื้นท่ีเกษตรนอยท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 
  1. การควบคุมการพัฒนาท่ีกําลังแผขยายเขามาในเขตพื้นท่ีชนบทซ่ึงนับวันความเปน
เมืองจะแผขยายเขามามากข้ึนตามการขยายตัวของประชากร ดังนั้นมาตรการดานอาคารสวนหนึ่งนั้น จึง
ควรเหมือนกับมาตรการควบคุมอาคารในเขตพื้นท่ีเมือง แตก็ควรเพิ่มมาตรการที่จะใชในการ
เตรียมการควบคุมเพื่อรองรับโครงการขนสงมวลชนขนาดใหญโดยเฉพาะ ในดานผังเมืองควรจะมี
การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชพื้นท่ี โดยควรจะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ซ่ึงในสวน
ของอาคารก็ตองมีมาตรการควบคุมดานอาคารในเขตควบคุมดังกลาวใหสอดคลองกัน  
 2. การควบคุมดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เขตพ้ืนท่ีรอยตอของเมืองและเขตชนบทน้ันจะมี
ปญหาเกิดข้ึนจากการผสมผสานระหวางปญหาของชุมชนเมืองและชนบท เนื่องจากมีการขยายตัว
ของพ้ืนท่ี ดังนั้นบทบาทของภาครัฐท่ีมีตอปญหาในดานน้ีคือ  ในดานกฎหมายผังเมือง ควรมีการ
กําหนดขอบเขตและทิศทางการขยายตัวท่ีชัดเจน รวมท้ังวางแผนปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ใหรัดกุมอีกดวย  
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ภาพท่ี 22 พื้นที่หามการพัฒนาและสงเสริมการพัฒนา 
 
 3. การควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน การวางผังเมืองโดยท่ัวไป ตามแนวความคิด เชน 
Smart Growth, Compact City, TOD  และTDR จะกําหนดพื้นท่ีการวางผังออกเปนสองสวนใหญคือ 
สวนแรก พื้นท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนา ไดแก พื้นท่ีในเขตเมืองรวมท้ังพ้ืนท่ีโดยรอบ สวนท่ีสองคือ 
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พื้นท่ีจํากัดหรือควบคุมการพัฒนา ซ่ึงก็คือ บริเวณพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม เปนการรักษา
สภาพแวดลอม มาตรการการควบคุมการพัฒนาจึงควรจํากัดการพัฒนาในบริเวณพื้นท่ีชนบท โดย
ใหใชทําประโยชนในการทําเกษตรกรรม การอยูอาศัยทําไดเฉพาะบานเด่ียว สถาบันราชการ 
กิจกรรมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ อาจจะมีการอนุญาตใหมีการจัดสรรไดไมเกินรอยละหา แต
ตองกําหนดบริเวณท่ีชัดเจนหรือไมผอนผัน ในบริเวณการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม สําหรับท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมในขอกําหนดปจจุบันไดหามการ
จัดสรรท่ีดินแตยังผอนผันใหใชกิจการอ่ืนไดไมเกินรอยละสิบ  ก็ควรจะลดลงใหเหลือไมเกินรอยละ
หา หรือไมควรมีการผอนผัน ซ่ึงหากมีการพิจารณาถึงพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ไมวาจะเปนเขตพ้ืนท่ี
เมือง หรือเขตพื้นท่ีชนบท มาตรการควบคุมหนึ่งท่ีควรจัดใหมีในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ก็คือการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะ โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีรอยตอระหวางเมืองและชนบท ควรมีการกําหนด
ขอบเขตการใชประโยชนท่ีดินใหชัดเจน การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะชวยใหการพัฒนาหรือ
ดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงเปนไปอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ซ่ึงจะตองตราเปนพระราชบัญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะ เพราะจะสามารถกําหนดไดละเอียดและครอบคลุมเนื้อหามากกวา  
 4. การมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชน ควรใหความรูความเขาใจ และกระตุน
ใหภาคเอกชนและภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําและวางผังเมืองตามแนวทาง
ของการรวมคิด รวมทํา และรวมนําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนสวนสําคัญอันเปนกลไกท่ีชวยสงเสริม
ใหผังเมืองไปสูการปฏิบัติ ในสวนของการใชอาคาร ควรมีหลักเกณฑเพื่อสรางจิตสํานึกของ
ประชาชนท่ัวไป ในการตระหนักถึงผลกระทบตอสวนรวมท่ีเกิดจากการกอสรางหรือการตอเติม
อาคารที่ขัดตอกฎหมาย  
 5. การชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน  
จังหวัดนนทบุรีมีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมมีระบบชลประทานครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีเหมาะสมแกการ
ทําเกษตรกรรม การจะใหพื้นท่ีเกษตรรับน้ําถาวรตลอดท้ังปอาจเปนไปไดยากเพราะปจจัยของราคา
ท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึน การประกันราคาพืชผลทางการเกษตรของรัฐบาล และโครงการบานจัดสรร การ
กําหนดใหพื้นท่ีเกษตรท่ีเปนพื้นท่ีรับน้ําในการปองกันน้ําทวมในฤดูฝนหากภาครัฐตองกําหนด
มาตรการชดเชยท่ีเหมาะสมหรือตามความเสียหายจริงจะทําใหเกษตรกรยอมรับกับการใหพื้นท่ีเปน
ท่ีรับน้ําในฤดูฝนจากสภาพพื้นท่ีท่ีติดคลองสาธารณะอาจทําใหเกิดน้ําทวมไดงาย 
 6. การสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร การรักษาพ้ืนท่ีเกษตรเปนแหลง
อาหารสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดนนทบุรีฝงตะวันตกโดยเฉพาะอําเภอบางใหญ และอําเภอไทรนอยมี
การทําการเกษตรอยูมาก หากไดรับเงินสนับสนุนหรือเงินกูดอกเบ้ียต่ํากับเจาของท่ีดินจะทําให
เจาของที่ดินมีทุนในการประกอบภาคการเกษตรสามารถคงอยูได 
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 7. การกําหนดมาตรการทางภาษีเปนมาตรการท่ีจะชวยใหรักษาพื้นท่ีเกษตร หากมีการ
กําหนดภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บตํ่ากวาปจจุบันหรือไมเก็บเลย ควรเก็บภาษีในภาคพาณิชยกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมในอัตราท่ีสูง มาชดเชยภาคการเกษตร 
 8. การสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม กําหนดการประกันรายไดพืชผลทางการเกษตรเปน
ปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหพื้นที่เกษตรคงอยูหรือเพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา 
 9. ควรมีการเผยแพรและใหความรูดานการวางผังเมืองและผลประโยชนสวนรวมระยะ
ยาวท่ีจะไดรับจากการทางผังเมือง 
 10. ควรมีการนําแนวความคิดใหมๆมาวางผังเมืองเพ่ิมการใชผังเมืองใหเปนแนวทางใน
การพัฒนาเมือง แทนท่ีจะใชมาตรการควบคุมอยางเดียว  
 
สรุป 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยางที่มีตอมาตรการควบคุมการ
พัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัด
นนทบุรี สรุปไดวา (1) ดานการควบคุมการพัฒนา มาตรการท่ีเห็นดวยในระดับมากคือ ใหกอสราง
สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงได  จัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได  กอสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชนได กอสรางฌาปนสถานแทนของเดิม และกอสรางอาคารแสดงสินคาได  (2) ดานการ
ชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน มาตรการท่ีเห็นดวยใน
ระดับมากคือ การชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของเจาของท่ีดินในการใชประโยชนอ่ืนนอกเกษตรกรรม 
และคาชดเชยของพ้ืนท่ีเกษตรที่ เปนพื้นท่ีรับน้ําในการปองกันน้ําทวมของชุมชนในอัตราท่ี
เหมาะสม  (3) ดานการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร มาตรการที่เห็นดวยในระดับ
มากท่ีสุดคือ การสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (4) ดานการ
สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม มาตรการที่เห็นดวยในระดับมากท่ีสุดคือ การบริหารจัดการระบบ
ชลประทานใหครอบคลุมพื้นท่ี และการใหเงินกูดอกเบ้ียต่ํากับเกษตรกรท่ียังรักษาพ้ืนท่ีเกษตรไว 
(5) ดานการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร มาตรการที่เห็นดวยใน
ระดับมากคือ แนวคิดการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนในบริเวณที่เปนชุมชนเมืองแทนการ
ขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม(Compact City) แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีในเมืองเปนกลุม
กอนไมใหกระจายและสงวนรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรม (Smart Growth) แนวคิดการสงเสริมการ
พัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟฟาสายสีมวงแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม (TOD) 
และแนวคิดการกําหนดร้ิวสีเขียวเปนแนวเขตกันชนระหวางชุมชนเมืองและชนบท (Green Belt) 
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                  อยางไรก็ตาม จากการวิจัยพบวา มาตรการควบคุมการพัฒนาตามผังเมืองรวมท่ีใชใน
ปจจุบัน ไมสามารถรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไวได เนื่องจากยังเปดชองผอนผันใหสามารถ
ประกอบการไมวาเปนโรงงาน จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว การกําหนดใหใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนได ถามีถนนตัดผานท่ีมีขนาดเขตทางตามท่ีกําหนด รวมท้ังยังสามารถ
กอสรางสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว การพาณิชยกรรม  
สํานักงาน ตลาด คลังสินคา ศูนยประชุมหรือแสดงสินคา สวนสนุกหรือสวนสัตว ได  ซ่ึงใน
ปจจุบันปรากฎโครงการกอสรางถนนทุกระดับจํานวนหลายโครงการในบริเวณท่ีกําหนดใหเปน
การใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตาม(ราง)ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
                  ดังนั้นในการนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมนั้น จึง
เสนอแนะใหวางผังเมืองและการสรางมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินตามแนวความคิด 
Smart Growth, Compact City, และTOD  ซ่ึงหลักการโดยท่ัวไปจะกําหนดพื้นท่ีการวางผังออกเปน
สองบริเวณใหญๆคือ บริเวณแรกคือพื้นท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนา ไดแก พื้นท่ีในเขตเมือง รวมท้ัง
พื้นท่ีโดยรอบท่ีมีระบบขนสงมวลชนและสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหบริการอยางเพียงพออยู
แลว บริเวณท่ีสองคือพื้นท่ีจํากัดหรือควบคุมการพัฒนา ซ่ึงก็คือ บริเวณพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม 
เพ่ือเปนการรักษาสภาพแวดลอม มาตรการการควบคุมการพัฒนาก็ควรจํากัดการพัฒนาในบริเวณ
พื้นท่ีชนบท โดยอนุญาตใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และการอยูอาศัยเฉพาะบานเด่ียว 
สถาบันราชการและกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการเทาท่ีจําเปน อาจจะมีการอนุญาตใหมีการ
จัดสรรไดไมเกินรอยละ 5 แตตองกําหนดบริเวณท่ีชัดเจนเฉพาะในบริเวณการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม สําหรับท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมไมควรมีการ
ผอนผัน 
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บทท่ี 7 
บทสรุป 

การวิจัยในบทที่ผานมา เปนการดําเนินการวิจัยภาคสนาม การประมวลผล การวิเคราะห
และเปรียบเทียบผลท่ีได อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับมาตรการควบคุมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ในบทนี้จะเปนการสรุปผลการวิจัย 
ตามวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะได รับจากการวิจัย  สาระสําคัญท่ีคนพบจากการวิจัย 
ขอเสนอแนะ ขอบกพรองในการวิจัย และการเสนอแนะหัวขอท่ีควรดําเนินการวิจัยตอไปอีก 
 
สรุปสาระสําคัญของการศึกษา 

การวิจัยนี้มีผลสรุปสาระสําคัญตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 
      1. ทฤษฏี  แนวคิด  และงานวิจัยท่ี เกี่ยวกับโครงสรางการเจริญเติบโตของเมือง 
แนวความคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง  และมาตรการคุมครองพื้นท่ีประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม สรุปไดดังนี้ 
     1.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีสําคัญของการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนท่ีดิน ทฤษฎีการพัฒนาเมือง ประกอบดวยแนวความคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart 
Growth)ท่ีเนนการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สนับสนุนการเช่ือมโยง
ลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจระหวางเมืองและยานท่ีกอใหเกิดความสมบูรณ แตละเมือง
สามารถใชทรัพยากรไดอยางประหยัด คุมคากอใหเกิดประสิทธิภาพและมูลคาทางเศรษฐกิจที่
กระจายแกประชากรทุกระดับ แนวความคิดเมืองกระชับ (Compact City)เนนการใชพื้นท่ีในเมือง
อยางเต็มประสิทธิภาพ ยานเส่ือมโทรมใจกลางเมืองไดรับการฟนฟูรวมถึงการรักษาและฟนฟู
ธรรมชาติรอบเมือง แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม(New Urbanism) เนนรูปทรงของเมืองและการ
พัฒนาเมืองท่ีมีการกระชับ มีการใชงานอยางผสมผสาน สามารถเดินเทาได แนวคิดเมืองนาอยู เปน
กระบวนการที่ทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทาง
สังคม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและความไม
ประมาท แนวคิดการซ้ือขายสิทธ์ิในการพัฒนา(PDR) เปนมาตรการหน่ึงในการจูงใจเพ่ือชดเชยให
เกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนาที่ดินโดยเกษตรกรเปนคูสัญญากับรัฐ รัฐเปนผูรับภาระในการ
ชดเชยใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิ แนวคิดการแลกเปล่ียนสิทธิการพัฒนา(TDR)เปนมาตรการเพ่ือชดเชย
ใหเกษตรกรผูเสียสิทธ์ิในการพัฒนาโดยเปนกลไกในการแลกเปล่ียนกันระหวางเอกชนกับเอกชน 
โดยเอกชนผูไดรับสิทธ์ิเปนผูจายเงินทดแทนแกเกษตรกรผูโอนสิทธ์ิ 
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     1.2 หลักการ แนวคิด มาตรการอนุรักษและคุมครองพ้ืนท่ีเกษตร ท่ีสําคัญท่ีสุดตองมี
ท้ังมาตรการควบคุมและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน เพื่อใหเกิดความสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยประกอบดวยมาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูก
จํากัดสิทธิ มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน มาตรการทางภาษี มาตรการสงเสริมอาชีพ
เกษตร ซ่ึงมาตรการตางๆเหลานี้มีท้ังการควบคุมและจูงใจรวมอยูดวย 
 2. ผลการวิเคราะหมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท่ีใชอยูในปจจุบันในบริบททองถ่ินชุมชนชานเมืองนนทบุรี สรุป
ไดดังน้ี  

    2.1 มาตรการควบคุมการพัฒนา ความคิดเห็นโดยเฉล่ียสวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง ความคิดเห็นที่อยูในระดับมากคือการอนุญาตกอสรางสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง การจัดสรร
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน การกอสรางแทนฌาปนสถานเดิม อาคาร
แสดงสินคา ความคิดเห็นท่ีอยูในระดับนอยมากคือ การกําหนดใหใชประโยชนในการกําจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยได 

    2.2 มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชน
ท่ีดิน ความคิดเห็นท่ีอยูในระดับมากคือการชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของเจาของท่ีดินในการใช
ประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากเกษตรกรรม คาชดเชยพื้นท่ีเกษตรที่เปนพื้นท่ีรับน้ําในการปองกันน้ํา
ทวมของชุมชนในอัตราที่เหมาะสม ความคิดเห็นท่ีอยูในระดับปานกลางคือการใหพื้นท่ีเกษตรเปน
ที่รับน้ําในฤดูฝนโดยรัฐบาลจายคาชดเชย ความคิดเห็นท่ีอยูในระดับนอยคือการใหพื้นท่ีเกษตรเปน
ท่ีรับน้ําถาวรตลอดท้ังปโดยรัฐบาลกําหนดมาตรการชดเชย 

    2.3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร ความคิดเห็นโดยเฉล่ีย
สวนใหญอยูในระดับมาก ความคิดเห็นท่ีอยูในระดับมากท่ีสุดคือการสงวนรักษาการใชประโยชน
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตร ความคิดเห็นที่อยูในระดับปานกลางคือการขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําใน
ฤดูฝนประมาณ30%ของพ้ืนท่ี และการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราท่ีต่ํา 

2.4 มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดคือให
เงินกูดอกเบ้ียตํ่ากับเกษตรกรท่ียังรักษาพ้ืนท่ีเกษตรไว การบริหารจัดการระบบชลประทานให
ครอบคลุมพื้นท่ี การสงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทางการเกษตร ความคิดเห็นท่ีอยูใน
ระดับมากคือการประกันรายไดพืชผลทางการเกษตร การสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา  

         2.5 มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร ความ
คิดเห็นท่ีอยูในระดับมากคือแนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใหหนาแนนเขมขนในบริเวณท่ีเปนชุมชน
เมืองแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม(Compact City) แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีใน
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เมืองเปนกลุมกอนไมใหกระจาย(cluster)และสงวนรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม(Smart Growth) แนวคิด
การสงเสริมการพัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟฟาสายสีมวงแทนการขยายตัวในพื้นท่ีชนบทและ
เกษตรกรรม(TOD) แนวคิดการกําหนดร้ิวสีเขียวเปนแนวเขตกันชนระหวางชุมชนเมืองและชนบท
(Green Belt) ความคิดเห็นท่ีอยูในระดับปานกลางคือแนวคิดการโอนยายกรรมสิทธ์ิในการพัฒนา
ของเจาของท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถขายสิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของท่ีดินอ่ืนนําไปใชใน
บริเวณท่ีอนุญาตใหมีการพัฒนาได(TDR) การกําหนดเขตหามการพัฒนาใชประโยชนอ่ืนท่ีไม
เกี่ยวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวดในพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม(Rural and Agricultural 
preserved zone) 
 3. การเสนอแนะแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ท่ีเปนการพัฒนา
อยางชาญฉลาดควบคูไปกับการสงวนรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน สรุปไดดังนี้ 
     3.1 การควบคุมการพัฒนาที่กําลังแผขยายเขามาในเขตพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงนับวันความเปน
เมืองจะแผขยายเขามามากข้ึนตามการขยายตัวของประชากร ดังนั้นมาตรการดานการควบคุมอาคารของ
ทองถ่ินสวนหนึ่งนั้น จึงมีความรัดกุมและเขมขนเหมือนกับมาตรการควบคุมอาคารในเขตพ้ืนท่ีเมือง 
ควรเพิ่มมาตรการท่ีจะใชในการเตรียมการควบคุมเพื่อรองรับโครงการขนสงมวลชนขนาดใหญ
โดยเฉพาะ ในดานผังเมืองควรจะมีการออกขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใชพื้นท่ี โดยอาจจะมีการ
วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ในสวนของการกอสรางอาคารก็ตองมีมาตรการควบคุมดานอาคารใน
เขตควบคุมดังกลาวใหสอดคลองกัน  
     3.2 การควบคุมดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เขตพ้ืนท่ีรอยตอของเมืองและเขตชนบทน้ันจะ
มีปญหาเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางปญหาของชุมชนเมืองและชนบท เนื่องจากมีการขยายตัว
ของพ้ืนท่ี ดังนั้นบทบาทของภาครัฐท่ีมีตอปญหาในดานนี้คือ  ในดานกฎหมายผังเมือง ควรมีการ
กําหนดขอบเขตและทิศทางการขยายตัวท่ีชัดเจน รวมท้ังวางแผนปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ใหรัดกุมอีกดวย  
     3.3 การควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน การวางผังเมืองโดยท่ัวไป ตามแนวความคิด 
เชน Smart Growth, Compact City, TOD, TDR จะกําหนดพื้นท่ีการวางผังออกเปนสองสวนใหญ
คือ สวนแรก พื้นท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนา ไดแก พื้นท่ีในเขตเมืองรวมท้ังพื้นท่ีโดยรอบ สวนท่ีสอง
คือ พื้นท่ีจํากัดหรือควบคุมการพัฒนา ซ่ึงก็คือ บริเวณพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม เปนการรักษา
สภาพแวดลอม มาตรการการควบคุมการพัฒนาจึงควรจํากัดการพัฒนาในบริเวณพื้นท่ีชนบท โดย
ใหใชประโยชนในการทําเกษตรกรรม การอยูอาศัยไดเฉพาะบานเดี่ยว การใชประโยชนอ่ืนอนุญาต
ใหใชเปนสถาบันราชการ และกิจกรรมสาธารณูปโภคสาธารณูปการได อาจจะมีการอนุญาตใหมี
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การจัดสรรไดไมเกินรอยละ 5 แตตองกําหนดบริเวณท่ีชัดเจนหรือไมผอนผันในบริเวณการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  สําหรับท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรมในขอกําหนดปจจุบันไดหามการจัดสรรท่ีดินแตยังผอนผันใหใชกิจการอ่ืนไดไมเกิน
รอยละ 10  ก็ควรจะลดลงใหเหลือไมเกินรอยละ 5 หรือไมควรมีการผอนผัน  
     3.4 การมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนควรใหความรูความเขาใจ และ
กระตุนใหภาคเอกชนและภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําและวางผังเมืองตาม
แนวทางของการรวมคิด รวมทํา และรวมนําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนสวนสําคัญอันเปนกลไกท่ีชวย
สงเสริมใหผังเมืองไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังการเผยแพรและใหความรูดานการวางผังเมืองและ
ผลประโยชนสวนรวมระยะยาวท่ีจะไดรับจากการทางผังเมือง 
     3.5 การชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน  
จังหวัดนนทบุรีมีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมมีระบบชลประทานครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีเหมาะสมแกการ
ทําเกษตรกรรม การจะใหพื้นท่ีเกษตรรับน้ําถาวรตลอดท้ังปอาจเปนไปไดยากเพราะปจจัยของราคา
ท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึน การประกันราคาพืชผลทางการเกษตรของรัฐบาล และโครงการบานจัดสรร การ
กําหนดใหพื้นท่ีเกษตรที่เปนพื้นท่ีรับน้ําในการปองกันน้ําทวมในฤดูฝนภาครัฐตองกําหนดมาตรการ
ชดเชยท่ีเหมาะสมหรือตามความเสียหายจริงจะทําใหเกษตรกรยอมรับกับการใหพื้นท่ีเปนท่ีรับน้ํา
ในฤดูฝนจากสภาพพื้นที่ท่ีติดคลองสาธารณะอาจทําใหเกิดน้ําทวมงาย 
     3.6 การสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร การรักษาพ้ืนท่ีเกษตรเปนแหลง
อาหาร สภาพพื้นท่ีของจังหวัดนนทบุรีฝงตะวันตกโดยเฉพาะอําเภอบางใหญ และอําเภอไทรนอยมี
การทําการเกษตรอยูมาก หากไดรับเงินสนับสนุนหรือเงินกูดอกเบ้ียต่ํากับเจาของท่ีดินจะทําให
เจาของที่ดินมีทุนในการประกอบภาคการเกษตรสามารถคงอยูได 
     3.7 การกําหนดมาตรการทางภาษีเปนมาตรการท่ีจะชวยใหรักษาพื้นท่ีเกษตร หากมี
การกําหนดภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บตํ่ากวาปจจุบันหรือไมเก็บเลย ในขณะเดียวกันก็ตองเก็บภาษีใน
ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรมในอัตราท่ีสูง มาชดเชยภาคการเกษตร 
     3.8 การสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม กําหนดการประกันรายไดพืชผลทางการเกษตร
เปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหพื้นท่ีเกษตรคงอยูหรือเพ่ิมพื้นท่ีเกษตรข้ึนจากพื้นท่ีรกรางวาง
เปลา 
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ขอจํากัดและขอบกพรองในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองมาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ในคร้ังนี้ ยังมีขอจํากัดและขอบกพรองท่ี
อาจทําใหผลการวิจัยไมสมบูรณ ดังนี้ 
 1. การสํารวจขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดกําหนดกลุมประชากรตัวอยาง
ไว 3 กลุม ประชากรตัวอยางท้ังหมด 30 คน การกําหนดกลุมประชากรตัวอยางท่ีนอยไป อาจทําให
ไดขอมูลที่คาดเคล่ือน ยังไมสามารถใชเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด 
 2. การศึกษาแนวความคิดและมาตรการตางๆยังไมละเอียดและลึกซ้ึงเทาท่ีควร เนื่องจาก
การวิจัยนี้เปนการคนหามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรมในระนาบกวาง และคนหามาตรการควบคุมและสงเสริมเฉพาะท่ีสามารถ
คนควาไดจากเอกสารตางๆและสํารวจภาคสนาม จึงทําใหการคนควาแตละสวนนั้นไมลึกและ
ละเอียดมากพอที่จะนําไปใชตอไป 
 3. ประชากรกลุมตัวอยาง จากกลุมเกษตรกร และกลุมผูบริหารยังไมคอยเขาใจในเร่ือง
ผังเมือง อาจทําใหขอมูลความคิดเห็นที่ไดจากกลุมประชากรตัวอยางอาจคาดเคล่ือน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในข้ันตอไป 

จากขอบกพรองในการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับ
มาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ตอไป ดังน้ี 

1. การวิจัยในเร่ืองเดียวกันนี้ แตเพิ่มจํานวนประชากรตัวอยางใหมากข้ึน  
2. การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการควบคุมตามขอกําหนดผังเมืองรวม ในการ                    

นําไปใชควบคุมการพัฒนาในบริเวณพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี หรือเมือง
อ่ืนๆ ผลกระทบของการกอสรางโครงการพื้นฐาน เชน โครงการรถไฟฟาสายสีมวง โครงการทาง
หลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางใหญ-กาญจนบุรี  ท่ีมีตอการขยายตัวของชุมชนในพื้นท่ี
เกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี การวิจัยในหัวขอท่ีมีเนื้อหาเฉพาะเร่ืองและลึกซ้ึง เชน มาตรการ
ควบคุมในเชิงบวก การนําแนวคิดใหมเชน Compact City, Smart Growth, TOD, TDR, Rural and 
Agricultural preserved zone และ Green Belt มาใชในการวางผังและสรางมาตรการจากแนวคิด
เหลานี้มาควบคุมการพัฒนาชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในบริบทของประเทศไทย เปนตน 
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3. วิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ อยางมีประสิทธิภาพเร่ืองราวทางดานการวางผังเมือง 
และประโยชนของผังเมืองไปสูสาธารณชน รวมท้ังวิธีการนําประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองทุกข้ันตอน 

การคนควาอิสระเร่ือง การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี นี้เปนการศึกษาใน   
รายวิชาสุดทายของหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ผูวิจัยได
ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามการวิจัยยังมีขอจํากัด
และขอบกพรอง ท่ีอาจทําใหผลการวิจัยไมอาจนําเสนอใหชัดเจนในบางประเด็นได ท้ังนี้ผูวิจัยได
เสนอแนะหัวขอสําหรับผูท่ีสนใจจะทําวิจัยตอไปอีกเพื่อท่ีจะทําใหการวิจัยในหัวขอนี้หรือหัวขอ
อ่ืนๆท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของไดผลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณการวิจัย 

เร่ือง การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณการวิจัย 

เร่ือง การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 

)สําหรับเกษตรกร(  
รหัสผูใหสัมภาษณ ...............................................................................หมายเลขโทรศัพท..........................................................  
บานเลขท่ี...........................หมูท่ี ....................................ตําบล.............................................อําเภอ.............................................  
วันท่ีสัมภาษณ .................................................................ผูสัมภาษณ..........................................................................................  
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน    (     )หรือกรอกขอความตามจริง  
1. เพศ 
 (   ) ชาย   (   ) หญิง 
2. อายุ (เศษเกิน 6 เดือน ใหนับเพิ่มอีก 1 ป) 
 (   ) 20 - 30  ป   (   ) 31 - 40  ป 
 (   ) 41 - 50  ป   (   ) 50  ปขึ้นไป 
3. อาชีพเกษตรกรรมประเภท 
 (   ) ทํานา    (   )  ปลูกพืชไร 
 (   ) ปลูกไมผล   (   ) เล้ียงสัตว 
 (   ) เกษตรกรรมผสมผสาน  (   ) อ่ืนๆ )ระบุ(  
4. ครอบครัวของทานมีรายไดหลักในปจจุบันคืออะไร  และสามารถเรียงลําดับ 3 ลําดับ จากมากไปนอย 
 (   ) เกษตรกรรม   (   ) คาขาย 
 (   ) ราชการ    (   )  รับจาง 
 (   ) อ่ืนๆ.  
5.  ในครอบครัวทานมีอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประเภทใดบางในปจจุบัน   

 (   ) ราชการ   (   ) ลูกจางพนักงานบริษัท หางราน โรงงาน 
 (   ) คาขาย   (   ) รับจาง 
 (   ) บริการ   (   ) อ่ืนๆ )ระบุ(  
 6. ภูมิลําเนาเดิม 
 (   ) เปนคนด้ังเดิมในจังหวัดนนทบุรี 
 (   ) ยายมาจากจังหวัดอ่ืน  ระบุ 
 (   ) อาศัยอยูท่ีอ่ืนแตเขามาประกอบอาชีพในจังหวัดนนทบุรี )เชาไป-เย็นกลับ(  
7. ระยะเวลาท่ีทําอาชีพเกษตรกรรม  ทํานา..................ป 
8. .......................ท่ีดินท่ีครอบครองมีจํานวน ไร 

9. ท่ีดินท่ีทําเกษตรกรรมไดจริง  มีประมาณ......................ไร ่
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แบบสัมภาษณการวิจัย 
 เร่ือง การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท 

ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
)สําหรับผูปฏบิัติวิชาชีพ(  

 
รหัสผูใหสัมภาษณ ................................................. หมายเลขโทรศัพท .......................................  
บานเลขท่ี.................หมูท่ี .....................ตําบล..............อําเภอ.......................................  

วันท่ีสัมภาษณ .....................................ผูใหสัมภาษณ....................................................  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน    (     )หรือกรอกขอความตามจริง  

1. เพศ 
 (   ) ชาย    (   ) หญิง 

2.  อายุ (เศษเกิน 6 เดือน ใหนับเพิ่มอีก 1 ป) 
 (   ) 20 -30 ป   (   ) 31 - 40 ป 
 (   ) 41 - 50 ป   (   ) 50  ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (   ) ต่ํากวาปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี 
 (   ) สูงกวาปริญญาตรี   

4. อาชีพ................................... 

5. ระยะเวลาในการทํางาน 
 (   ) 1 -5 ป    (   ) 6 – 10 ป 
 (   ) 11 – 15 ป   (   ) 16 – 20 ป 
 (   ) มากกวา 20 ปข้ึนไป 
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แบบสัมภาษณการวิจัย 
เร่ือง การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท 

ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
)สําหรับผูบริหาร(  

 
รหัสผูใหสัมภาษณ ................................................. หมายเลขโทรศัพท .......................................  
บานเลขท่ี..................หมูท่ี .................. ตําบล.. ............................อําเภอ......................................  
วันท่ีสัมภาษณ .....................................ผูสัมภาษณ.....................................................................  
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน    (     )หรือกรอกขอความตามจริง  

1. เพศ 
 (   ) ชาย    (   ) หญิง 

2.      อายุ (เศษเกิน 6  เดือน ใหนับเพิ่มอีก 1 ป) 
 (   )    20 - 30 ป   (   ) 31 - 40 ป 
 (   )    41 - 50 ป     ) (  50  ปข้ึนไป 

3.      ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (   )     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                 (   )       ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 (   ) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   (   ) อนุปริญญา / ปวส. 
 (   )   ปริญญาตรี   (   ) สูงกวาปริญญาตรี  

4.      อาชีพ..................................... 

5.      ระยะเวลาในการทํางาน 
 (   )  1 -5 ป                             (   )  6 – 10 ป 
 (   )   11 – 15 ป   (   ) 16 – 20 ป 
 (   )  มากกวา 20 ปข้ึนไป 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสัมภาษณการวิจัย 
เร่ือง การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินประเภท 

ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
 
ตอนท่ี 1 มาตรการควบคุมการพัฒนา 

1.1 ขอพิจารณาทางดานผังเมือง 
1 2 3 4 5 

นอย
มาก 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละหา 

     

(2) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
ตอพื้นที่ดินไมเกิน 0.8:1 

     

(3) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดอัตราสวนของที่วางตอ
พื้นที่อาคารรวม ไมนอยกวารอยละส่ีสิบหา 

     

(4) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 ใหดําเนินการไดในอาคารท่ีมีความ
สูงไมเกิน 16 เมตร 

     

(5) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทาย
กฎกระทรวงและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ได 

     

(6) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานี
บริการน้ํามันเช้ือเพลิงที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 12 เมตร ได 

     

(7) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางสถานี
บริการกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ี
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร ได 

     

(8) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมท่ีมีพื้นที่แปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 2.5 ไร ได 

     

(9) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยู
อาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 
ตารางวา ได 

     

(10) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรม
ที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ได 

     

(11) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหประกอบพาณิชยกรรม
ที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมกับถนนสาธารณะอื่นทีม่ีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา 10 เมตร และมีที่วางดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตร ได 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1 มาตรการควบคุมการพัฒนา (ตอ) 

 

1. 1 ขอพิจารณาทางดานผังเมือง 
1 2 3 4 5 

นอย
มาก 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

(12) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสราง
สํานักงานท่ีมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ซึ่งไมใชหอง
แถว หรือตึกแถว ได 

     

(13) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.1 กําหนดใหสามารถกอสรางตลาด
ที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 400 ตารางเมตร และต้ังอยูริมถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนือ่งกันโดย
ตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 
16 เมตร ได 

     

(14) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
อื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบ 

     

(15) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคาร
รวมของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน 1:1 

     

16) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 กําหนดอัตราสวนของที่วางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังที่
กอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอยละส่ีสิบ 

     

(17) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 กําหนดใหสถานท่ีเก็บสินคา 
คลังสินคา สถานีรับขนสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคาที่
ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอืน่ที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา 16 เมตร ได 

     

(18) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 กําหนดใหศูนยประชุมหรือ
แสดงสินคาที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 
เมตรยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ได 

     

(19) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 กําหนดใหสวนสนุกหรือสวน
สัตวที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตรยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอืน่ที่มีขนาดเขต
ทางไมนอยกวา 16 เมตรและมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตท่ีดินไมนอย
กวา 10 เมตรได 

     

(20) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 กําหนดใหการกําจัดวัตถุอันตราย
วาดวยวัตถุอันตรายที่เก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรม ได 

     

(21) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.2 กําหนดใหการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่อยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
จากจังหวัดนนทบุรี ได 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1 มาตรการควบคุมการพัฒนา (ตอ) 

 

1. 1 ขอพิจารณาทางดานผังเมือง 

1 2 3 4 5 
นอย
มาก 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

(22) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.3ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
อื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบ 

     

(23) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
ของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน 1.5:1 

     

(24) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.3 กําหนดอัตราสวนของที่วางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังที่
กอสรางในแปลงท่ีดินเดียวกันไมนอยกวารอยละส่ีสิบ 

     

(25) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
อื่นใหใชได ไมเกินรอยละหา 

     

(26) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
ของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน 1:1 

     

(27) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 กําหนดอัตราสวนของที่วางอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตอพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังที่
กอสรางในท่ีดินแปลงเดียวกันไมนอยกวารอยละหาสิบ 

     

(28) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 ใหดําเนินการไดในอาคารท่ีมี
ความสูงไมเกิน 16 เมตร 

     

(29) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 กําหนดใหโรงงานบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนและโรงงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา 
ได 

     

(30) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 กําหนดใหรานจําหนายกาซ 
สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหาร ได 

     

(31) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 กําหนดใหการกอสรางแทนฌา
ปนสถานที่มีอยูเดิม ได 

     

(32) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 การประกอบการพาณิชยกรรม
ประเภทรานคาและบริการที่เปนอาคารเด่ียว ตึกแถว ที่มีพืน้ที่
ประกอบการพาณิชยกรรมไมเกิน 100 ตารางเมตร และมีขนาดแปลง
ที่ดินไมนอยกวาแปลงละ 25 ตารางวา ได 

     

(33) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 กําหนดใหการประกอบการ
พาณิชยกรรมประเภทรานคาที่เปนอาคารเด่ียวที่มีพื้นที่ประกอบการ
พาณิชยกรรมรวมกันไมเกิน 200 ตารางเมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไม
ตํ่ากวาแปลงละ 80 ตารางวา ได 

     

(34) ทานเห็นดวยกับที่ดินประเภท ก.4 กําหนดใหอาคารแสดงสินคา
ประเภทที่สงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทย ได 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 2  มาตรการชดเชยการเสียสิทธิประโยชนจากการถูกจํากัดสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน 
 

ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
 

ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.1  ขอพิจารณาทางดาน : การใชประโยชนท่ีดิน 

1 2 3 4 5 

นอย
มาก 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) ทานเห็นดวยกับการชดเชยการถูกจํากัดสิทธิของราษฎรผูเปนเจาของ
ที่ดินในการใชประโยชนอื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรม 

     

(2) ทานเห็นดวยกับคาชดเชยของพื้นที่เกษตรที่เปนพื้นที่ รับน้ําในการ
ปองกันน้ําทวมของชุมชนในอัตราท่ีเหมาะสม 

     

(3) ทานเห็นดวยกับการใหพื้นที่เกษตรเปนที่รับน้ําในฤดูฝน(โครงการแกม
ลิง) โดยรัฐบาลจายคาชดเชย 

     

(4) ทานเห็นดวยกับการใหพื้นที่เกษตรเปนที่รับน้ําถาวรตลอดท้ังปโดย
รัฐบาลกําหนดมาตรการชดเชย 

     

3.1 ขอพิจารณาทางดาน : สงเสริมการใชประโยชนท่ีดิน 
1 2 3 4 5 

นอย
มาก 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) ทานเห็นดวยกับการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําในฤดูฝนประมาณ 30% ของ
พื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

     

(2) ทานเห็นดวยกับการสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมเพ่ือเปนแหลงอาหาร
หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆของเมือง 

     

(3) ทานเห็นดวยกับการสงวนรักษาการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม 

     

(4) ทานเห็นดวยกับการใหคาตอบแทนใหแกผูทําการพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมอยางจริงจัง 

     

(5) ทานเห็นดวยกับการใหเงินทุนสนับสนุนในการอนุรักษและรักษาพื้นที่
เกษตรของเจาของท่ีดิน 

     

(6) ทานเห็นดวยกับการใหเงินกูยืมดอกเบี้ยตํ่าในการลงทุนทําเกษตรกรรม
ของเจาของท่ีดิน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 3 มาตรการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร (ตอ) 

ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 4  มาตรการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
 

ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................... 
 

3.2 ขอพิจารณาทางดาน : ภาษี 
1 2 3 4 5 

นอย
มาก 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) ทานเห็นดวยกับการเก็บภาษีบํารุงทองท่ีประเภทพื้นที่เกษตรกรรมใน
อัตราท่ีตํ่า 

     

(2) ทานเห็นดวยกับการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกเกษตรกรรายยอย
ในอัตราท่ีตํ่า 

     

(3) ทานเห็นดวยกับการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในอัตราท่ีตํ่า 

     

(4) ทานเห็นดวยกับการประเมินภาษีที่ดินบริเวณที่มีการตัดถนนผานใน
อัตราท่ีตํ่าหากยังคงสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว 

     

(5) ทานเห็นดวยกับการประเมินภาษีโรงเรือนสําหรับตลาดชุมชนที่
จําหนายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในอัตราที่ตํ่า 

     

4.1 ขอพิจารณาทางดาน : สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
1 2 3 4 5 

นอย
มาก 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) ทานเห็นดวยกับการประกันรายไดของพืชผลทางการเกษตร      
(2) ทานเห็นดวยกับการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชน้ํา เชน 
ผักบุง ผักกะเฉด บัว เปนตน 

     

(3) ทานเห็นดวยกับการบริหารจัดการระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่
เกษตรกรรมตลอดท้ังป 

     

(4) ทานเห็นดวยกับการสงเสริมตลาดชุมชนในการจําหนายพืชผลทาง
เกษตร 

     

(5) ทานเห็นดวยกับการใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่ากับเกษตรกรท่ียังรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมไวและประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ตอนท่ี 5 มาตรการสนับสนุนการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดนิเพื่อการเกษตร 

 
ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
นายชาญณรงค  พฤฒิพงศพิบูลย 

                                                                                                                     ผูสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ขอพิจารณาทางดาน : แนวความคดิ 
1 2 3 4 5 

นอย
มาก 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) ทานเห็นดวยกับแนวความคิดการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหหนาแนนเขมขน
ในบริเวณที่เปนชุมชนเมืองแทนการขยายตัวในพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรม (Compact city )     

     

 (2) ทานเห็นดวยกับแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ในเมืองเปนกลุมกอน
(cluster)ไมใหกระจายและสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว (Smart 
Growth) 

     

(3) ทานเห็นดวยกับแนวความคิดการสงเสริมการพัฒนาโดยรอบสถานี
รถไฟฟาสายสีมวงแทนการขยายตัวในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (TOD) 

     

(4) ทานเห็นดวยกับแนวความคิดการโอนยายกรรมสิทธิ์ในการพัฒนาของ
เจาของท่ีดินเกษตรกรรมโดยสามารถขายสิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของ
ที่ดินอื่นนําไปใชในบริเวณที่อนุญาตใหมีการพัฒนาได (TDR) 

     

(5) ทานเห็นดวยกับการกําหนดเขตหามการพัฒนาการใชประโยชนอื่นที่ไม
เก่ียวของกับเกษตรกรรมอยางเขมงวดในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
(Rural and Agricultural preserved zone) 

     

(6) ทานเห็นดวยกับแนวความคิดการกําหนดร้ิวสีเขียวเปนแนวเขตกันชน
(buffer zone)ระหวางชุมชนเมืองและชนบท (Green belt) 
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ภาคผนวก ข. 
มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

และประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
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ภาคผนวก ข. 
มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภท

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
ตามผังเมืองรวมฉบับท่ี 3 หรือรางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2)   ไดมี

การกําหนดมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมไว 3 ประเภท 
คือ (ก.1) (ก.2) (ก.3) และกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมไว 1 
ประเภท คือ (ก.4) รายละเอียดของมาตรการควบคุมทางดานผังเมืองมีดังน้ี 

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.1)    
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.1) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหาของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
    ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
      1. โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด  
และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 
   2. การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีท่ีเปนหนวยงาน
คอนกรีตผสมเสร็จในลักษณะช่ัวคราวท่ีตั้งอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อ
ประโยชนแกโครงการกอสรางนั้น 
   3. คลังน้ํามันเช้ือเพลิงและสถานท่ีท่ีใชในการเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไมใชกาซปโตรเลียม
เหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 
12 เมตร 
          4. สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
และกาซธรรมชาติ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เวนแตสถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร 
รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซ 
   5. การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
   6. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
   7. โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
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   8. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
   9. การจัดสรรท่ีดินทุกประเภท เวนแตการจัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีดิน
แปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 2.5 ไร หรือ การจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวท่ีมี
พื้นที่ดินแปลงยอยไมนอยกวาแปลงละ 100 ตารางวา 
   10. การอยูอาศัยประเภทบานแฝด บานแถว หองแถว ตึกแถว อาคารอยูอาศัยรวม อาคาร
ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
   11. การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต 
       11.1 การประกอบพาณิชยกรรมซ่ึงไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปนี้ 
           11.1.1 การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร 
           11.1.2 การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร 
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร 
และมีท่ีวางดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตร 
           11.1.3 การประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงตามกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2547 ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
          12. สํานักงาน เวนแตสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ซ่ึงไมใช
หองแถว หรือตึกแถว และสํานักงานท่ีใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรท่ีดินดวย ซ่ึง
ไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
           13. การติดต้ัง หรือกอสรางปายท่ีมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมท้ัง
โครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษ หรือถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางต้ังแต 40 เมตร ถึงจุดติดต้ัง หรือกอสรางปายนอยกวา 50 เมตร เวนแต
ปายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 
   14. สถานท่ีเก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา 
   15. ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา 
   16. ตลาด เวนแตตลาดท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 400 ตารางเมตร และต้ังอยูริมถนน
สาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนน
สาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
   17. สวนสนุกหรือสวนสัตว 
   18. การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
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   19. การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย เวนแตเปนการดําเนินการท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม  
          การใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
   1.  มีอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดินไมเกิน 0.8:1  ท้ังนี้ ท่ีดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดไมวาจะก่ีคร้ังก็ตาม อัตราสวนพื้นท่ีอาคาร
รวมตอพื้นท่ีดินของแปลงท่ีเกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมเกิน 0.8:1  
   2.  มีอัตราสวนของที่วางตอพ้ืนท่ีอาคารรวมไมนอยกวารอยละสี่สิบหา ท้ังนี้ ท่ีดินแปลง
ใดท่ีไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีคร้ังก็ตาม อัตราสวนของท่ีวาง
ตอพื้นท่ีอาคารรวมของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมนอย
กวารอยละส่ีสิบหา 
   3.  ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึง
ยอดผนังช้ันสูงสุด 
          ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.2) 
         ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.2) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบ 
ของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  
      ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
       1. โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับท่ีดินบริเวณหมายเลข ก.2 – 
31 ท่ีอยูในบริเวณท่ี 3 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
        2.  คลังน้ํามันเช้ือเพลิงและสถานท่ีท่ีใชในการเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไมใชกาซปโตรเลียม
เหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 
12 เมตร 
        3. สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
และกาซธรรมชาติ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เวนแตสถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร 
รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซ 
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   4. การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
   5. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
   6. โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
   7. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
   8. การจัดสรรท่ีดินทุกประเภท เวนแตการจัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ท่ีมีพื้นท่ีแปลง
ยอยไมนอยกวาแปลงละ2.5 ไร และการจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว สําหรับท่ีดิน
บริเวณหมายเลข ก.2 – 31 ท่ีอยูในบริเวณท่ี 3 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
   9. การอยูอาศัยประเภทบานแฝด บานแถว หองแถว ตึกแถว อาคารอยูอาศัยรวม อาคาร
ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
   10. การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต 
       10.1 การประกอบพาณิชยกรรมซ่ึงไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปนี้ 
           10.1.1 การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร 
           10.1.2 การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร 
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร 
และมีท่ีวางดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตร 
          10.1.3 การประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงตามกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2547 ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
     10.2 การประกอบพาณิชยกรรมประเภทสถานีบริการกาซ หรือสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิงท่ีไดรับยกเวน 2 และ 3 
     สําหรับท่ีดินบริเวณหมายเลข ก.2 –  31 ท่ีอยูในบริเวณท่ี 3 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 46 
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ดังกลาว 
   11. สํานักงาน เวนแตสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ซ่ึงไมใช
หองแถว หรือตึกแถว และสํานักงานท่ีใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรท่ีดินดวย ซ่ึง
ไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ สําหรับท่ีดินบริเวณหมายเลข ก.2 – 
31 ท่ีอยูในบริเวณท่ี 3 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 46  (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
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     12. การติดต้ัง หรือกอสรางปายท่ีมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมท้ัง
โครงสรางเกิน10 กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษหรือถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางต้ังแต 40 เมตร ถึงจุดติดต้ังหรือกอสรางปายอยางนอยกวา 50 เมตร เวน
แตปายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง หรือสถานีบริการ
กาซ 
   13.  สถานท่ีเก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตท่ี
ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
   14.  ศูนยประชุมหรือแสดงสินคา เวนแตท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา 16 เมตร 
   15.  สวนสนุกหรือสวนสัตว เวนแตท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 30 เมตรยาวตอเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 16 เมตร และมีท่ีวางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 10 เมตร เพื่อปลูกตนไม หรือท่ี
ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
          16. การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาต
ใหดําเนินการจากกรุงเทพมหานคร 
   17. การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย เวนแตเปนการดําเนินการท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม 
     การใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังนี้ตอไปนี้ 
   1.  มีอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดินไมเกิน 1:1 ท้ังนี้ ท่ีดินแปลงใดท่ีไดใช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม อัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอ
พื้นที่ดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมเกิน 1:1 
   2. มีอัตราสวนของท่ีวางตอพื้นท่ีอาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบ ท้ังนี้ ท่ีดินแปลงใด
ท่ีไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีคร้ังก็ตาม อัตราสวนของท่ีวางตอ
พื้นท่ีอาคารรวมของท่ีดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละส่ีสิบ 
   3.  ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึง
ยอดหนังช้ันสูงสุด  
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    ความในวรรคสาม(1)(2)และ(3)ไมบังคับใชแกการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียว ท่ีมีขนาดแปลงท่ีดินนอยกวาแปลงละ 40 ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งของ
แปลงท่ีดินกวางนอยกวา 6 เมตร ซ่ึงมีการแบงแยกหรือแบงโอนกอนกฎกระทรวงนี้บังคับใช  
         การใชประโยชนท่ีดินตามแนวทางทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 ใหมีท่ีวางตาม
แนวขนานเขตทางไมนอยกวา 6 เมตร 
          ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมก (ก.3) 

    ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.3) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว สถาบันการศึกษา หรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ ของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ได
กําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.3) ในบริเวณพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบางตะไนย 
   ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
   1.โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  
   2. คลังน้ํามันเช้ือเพลิงและสถานท่ีท่ีใชในการเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไมใชกาซปโตรเลียม
เหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 
12 เมตร 
   3. สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
และกาซธรรมชาติ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เวนแตสถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะ ท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร 
รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซ 
   4. การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
   5. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
   6. โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
   7. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
   8. การจัดสรรท่ีดินทุกประเภท เวนแตการจัดสรรท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ท่ีมีพื้นท่ีแปลง
ยอยไมนอยกวาแปลงละ 2.5 ไร และการจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 
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     9. การอยูอาศัยประเภทบานแฝด บานแถว หองแถว ตึกแถว อาคารอยูอาศัยรวม อาคาร
ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ เวนแต อาคารหอพักท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  
   10. การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต 
       10.1 การประกอบพาณิชยกรรมซ่ึงไมใชหองแถวหรือตึกแถว ดังตอไปนี้ 
            10.1.1 การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตาราง
เมตร 
            10.1.2 การประกอบพาณิชยกรรมท่ีมีพื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร 
แตไมเกิน 200 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร ยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 10 เมตร 
และมีท่ีวางดานหนาอาคารไมนอยกวา 6 เมตร 
            10.1.3 การประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงตามกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2547 ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
   12. สํานักงาน เวนแตสํานักงานท่ีมีพื้นท่ีประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร ซ่ึงไมใช
หองแถว หรือตึกแถว และสํานักงานท่ีใชประโยชนเปนสโมสรของโครงการจัดสรรท่ีดินดวย ซ่ึง
ไมใชอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
   13. การติดต้ัง หรือกอสรางปายท่ีมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมท้ัง
โครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ทางพิเศษหรือถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางต้ังแต 40 เมตร ถึงจุดติดต้ังหรือกอสรางปายอยางนอยกวา 50 เมตร เวน
แตปายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และปายสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง หรือสถานีบริการ
กาซ 
          14.  สถานท่ีเก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา เวนแตที่
ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
   15.  ศูนยประชุมหรือแสดงสินคา เวนแตท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 30 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา 16 เมตร 
   16.  สวนสนุกหรือสวนสัตว เวนแตท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 30 เมตรยาวตอเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย
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กวา 16 เมตร และมีท่ีวางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 10 เมตร เพื่อปลูกตนไม หรือท่ี
ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 
   17. การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย เวนแตท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลหรือไดรับอนุญาต
ใหดําเนินการจากจังหวัดนนทบุรี 
   18. การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย เวนแตเปนการดําเนินการท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม 
   การใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังนี้ตอไปนี้ 
   1.  มีอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดินไมเกิน 1.5:1 ท้ังนี้ ท่ีดินแปลงใดที่ไดใช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่คร้ังก็ตาม อัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอ
พื้นท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมเกิน 1.5:1 
   2.  มีอัตราสวนของท่ีวางตอพื้นท่ีอาคารรวมไมนอยกวารอยละส่ีสิบ ท้ังนี้ ท่ีดินแปลงใด
ท่ีไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีคร้ังก็ตาม อัตราสวนของท่ีวางตอ
พื้นท่ีอาคารรวมของท่ีดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละส่ีสิบ 
   3.  ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึง
ยอดหนังช้ันสูงสุด  
   ความในวรรค (3) ไมใหใชบังคับแกการใชประโยชนท่ีดินเพื่อสถาบันการศึกษาหรือ
เกี่ยวของกับการศึกษา          
          ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) 

    ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่ออนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรมหรือท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เคร่ืองปนดินเผา การสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถ่ิน การทองเท่ียว 
การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละหาของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ ได
กําหนดใหมีการใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) ในบริเวณพ้ืนท่ี
เกาะเกร็ดท้ังหมด 
   ท่ีดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
   1.  โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน และโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา 
   2. การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมท่ีไมเขาขายโรงงาน  
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   3. คลังน้ํามันเช้ือเพลิงและสถานท่ีท่ีใชในการเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไมใชกาซปโตรเลียม
เหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิง 
   4.  สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว
และกาซธรรมชาติ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เวนแต รานจําหนายกาซ สถานท่ี
ใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซ 
   5.  การเล้ียงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาท่ีอาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข 
   6. การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มหรือน้ํากรอย 
   7.  สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวนแตเปนการ
กอสรางแทนฌาปนสถานท่ีมีอยูเดิม 
   8. โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
   9. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
   10. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
   11. การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
   12. การจัดสรรท่ีดินทุกประเภท 
   13. การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เวนแต 
     13.1 การประกอบการพาณิชยกรรมประเภทรานคาและบริการที่เปนอาคารแถว 
ตึกแถว ท่ีมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมไมเกิน 100 ตารางเมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมนอย
กวาแปลงละ 25 ตารางวา 
     13.2 การประกอบการพาณิชยกรรมประเภทรานคาท่ีเปนอาคารเดี่ยวท่ีมีพื้นท่ี
ประกอบพาณิชยกรรม รวมกันไมเกิน 200 ตารางเมตร และมีขนาดแปลงท่ีดินไมต่ํากวาแปลงละ 80 
ตารางวา       
     13.3 การประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงตามกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นท่ี
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2547 ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว 
   14. การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
   15.  อาคารท่ีใชเปนท่ีทําการของราชการ หรืออาคารท่ีใชเพื่อการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ท่ีไมใชโรงกําจัดขยะมูลฝอย ท้ังนี้ใหมีพื้นท่ีใชสอยรวมกันในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 600 ตารางเมตร 
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   16. สํานักงานประเภทอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
   17.  การติด ตั้ง หรือกอสรางปายท่ีมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมท้ัง
โครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม ในบริเวณท่ีมีระยะหางจากวัด โบราณสถาน ถึงจุดติดต้ังหรือกอสราง
ปายอยางนอยกวา  40 เมตร 
   18.  สถานท่ีเก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือประกอบกิจการรับสงสินคาแตไมหมาย
รวมถึงการเก็บสินคาหรือส่ิงของเพ่ือรอการจําหนาย ณ สถานท่ีนั้น 
   19.  ศูนยประชุมหรืออาคารแสดงสินคา เวนแตอาคารแสดงสินคาประเภทที่สงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
   20. โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว 
   21. ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
   22. สวนสนุกหรือสวนสัตว 
   23. การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
   24. การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
   25. การซ้ือขายหรือเก็บช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกา 
   26. การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
   การใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้ ใหเปนดังตอไปนี้ 
   1.  มีอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพื้นท่ีดินไมเกิน 1:1 ท้ังนี้ ท่ีดินแปลงใดท่ีไดใช
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดไมวาจะก่ีคร้ังก็ตาม อัตราสวนพื้นท่ีอาคาร
รวมตอพื้นท่ีดินของแปลงท่ีเกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมเกิน 1:1  
   2. มีอัตราสวนของที่วางตอพ้ืนที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหาสิบ ท้ังนี้ ท่ีดินแปลงใด
ท่ีไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีคร้ังก็ตาม อัตราสวนของท่ีวางตอ
พื้นท่ีอาคารรวมของท่ีดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนท้ังหมดรวมกันตองไมนอยกวา
รอยละหาสิบ 
   3.  ใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตร โดยใหวัดจากระดับถนนถึง
ยอดผนังช้ันสูงสุด ยกเวนถังประปาเก็บน้ํา 
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