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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์เป็นพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการค้าขาย
และแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่รู้จักกันในนาม “สวนในบางกอก” มาต้ังแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ มีลักษณะการต้ังถิ่นฐานขนานไปตามลําคลองทั้งสองฝั่ง บ้านเป็นเรือน
ยกพ้ืนสูง ใต้ถุนบ้านเป็นที่จอดเรือ มีท่านํ้าอยู่หน้าบ้าน ส่วนบริเวณด้านหลังบ้านมักแบ่งพ้ืนที่สําหรับ
ทําสวน โดยปลูกพืชไว้หลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ อีกทั้งยังมีระบบไหลเวียนนํ้าตามธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ เหล่าน้ีสะท้อนถึงลักษณะการดํารงชีวิตแบบพอเพียงและเรียบง่ายในสภาพแวดล้อมการอยู่
อาศัยที่ดี โดยเหล่าสมาชิกในชุมชนมีการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างอบอุ่น 
 ในปัจจุบันประชาชนเร่ิมตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงลักษณะ
ทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น แต่การเจริญเติบโตของเมืองอันเน่ืองจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
และภัยทางธรรมชาติได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและเป็นภัยคุกคามที่ขาดการ
วางแผน ซึ่งการสร้างถนนราชพฤกษ์เป็นถนนสายหลักในจังหวัดนนทบุรีที่สามารถเช่ือมต่อไปยัง
กรุงเทพมหานครในเขตสาทรได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน ทําให้ที่ดินถนนสายนี้เป็นทําเลทองอีกแห่ง
ของกรุงเทพมหานครที่มีนายหน้า นักลงทุนเข้ามากว้านซ้ือที่ดินเพ่ือเก็งกําไร ทําให้ถนนมีความเจริญ
และกระจุกตัวไปตามสองฝั่งถนน ที่ดินจึงถูกพัฒนาเป็น Community mall ร้านอาหาร และ
โครงการหมู่บ้านจัดสรร จนในปัจจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงเป็นจํานวนมาก โดยมีชุมชนสมัยใหม่
เข้ามาแทนที่ชุมชนเก่า จึงเป็นสาเหตุให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ที่มีความสัมพันธ์กับ
แม่นํ้ามาต้ังแต่อดีตเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ลักษณะการดํารงชีวิตของชุมชนที่เคยมีสภาพแวดล้อมที่
สมบูรณ์มาโดยตลอด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้รูปแบบ
การต้ังถ่ินฐาน สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์สูญหายไป
ในที่สุด 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ถนนราชพฤกษ์ได้ตัดผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชนตําบลบาง
กร่างที่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ และเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ถึงการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพอันเน่ืองจากการสร้างถนนและยังคงตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนโดยสิ้นเชิง สําหรับการศึกษานี้เพ่ือให้ทราบถึงการสร้างถนนราชพฤกษ์ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งเพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่มีความสมบูรณ์ของดินและนํ้าอีกด้วย      
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2. คําถามงานวิจัย 
  3.1 การสร้างถนนราชพฤกษ์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชุมชนริมคลองอ้อม
นนท์อย่างไร 
 3.2 ความคิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างถนนราชพฤกษ์เป็นอย่างไร 
 3.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์เป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเน่ืองมาจากการสร้างถนนราชพฤกษ์ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ต่อการสร้างถนนราชพฤกษ์ 
 2.4 เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนรมิคลองอ้อมนนท์ 
 
4. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 ในการวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาถึงผลกระทบจากการสร้างถนนราชพฤกษ์ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ จึงเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมี
ได้รุกล้ําการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นชุมชนที่สําคัญอันเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ 
โดยมีวิธีการศึกษาดังน้ี 

  4.1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  สําหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแบ่งข้อมูลการวิจัยได้ 2 ประเภท คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีแหล่งที่มาของข้อมูลดังน้ี 
  4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนที่จริง 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
  1. การสํารวจข้อมูลและการจดบันทึก เพ่ือศึกษาเก่ียวกับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินและองค์ประกอบของชุมชน 
  2. การสังเกตการณ์ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับลักษณะความเป็นอยู่ระหว่างวิถีชีวิต
ชุมชนแบบใหม่และวิถีชีวิตชุมชนด้ังเดิม 
  3. การใช้แบบสอบถามเชิงลึก ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อการ
สร้างถนนราชพฤกษ์ การตั้งถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  การใช้แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง มีหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ดังน้ี 
   1. อายุชุมชนไม่น้อยกว่า 12 ปี    
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   2. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการสร้างถนน ได้แก่ หมู่ 4 
บ้านวัดปราสาท หมู่ 8 บ้านขวัญเมือง และหมู่10 บ้านวัดประชารังสรรค์ โดยมีจํานวนประชากรในแต่
ละตําบลดังน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรในพ้ืนที่ศึกษา 

หมู่ จํานวนประชากร รวม 
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน
ดั้งเดิม 

จํานวน
หมู่บ้าน
จัดสรร 

รวม 
จํานวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง 

4 2,615 2,806 5,421 1,950 1,567 3,517 
8 906 996 1,902 484 378 862 
10 2,085 2,337 4,422 969 1,421 2,390 

รวม 11,745 3,403 3,366 6,769 
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 
  
  4.1.2 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ดังน้ี 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างแบบ (Cluster Random Sampling) 

หมู่ จํานวนครัวเรอืน
ดั้งเดิม 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
(หลังคาเรือน) 

4 1,950 52 52 
8 484 11 11 
10 969 25 25 
รวม 3,403 87 87 

 
  4.1.3 ข้อมูลทุติยภูมิ  
   1. ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและ
สัมภาษณ์สอบถามคนในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
   2. ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ไว้แล้วจากแหล่งสํานักงาน
ต่าง ๆ เช่น สํานักงานสถิติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน  องค์การส่วนบริหารตําบล
บางกร่างนนทบุรี เป็นต้น 
                   3. การศึกษาเปรียบเทียบแผนที่ทางอากาศ โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้ังแต่ปีพ.ศ. 2495-2558 โดยกําหนดตัว
แปรด้านเวลาเป็นตัวคงที่ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้เทคนิคการแปลแผน
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวความคิด และเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1. ทฤษฎีแนวความคิดการต้ังถ่ินฐาน 
2. ทฤษฎีแนวความคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง 
3. ทฤษฎีแนวความคิดการสร้างระบบคมนาคม 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. ทฤษฎีแนวความคิดการต้ังถ่ินฐาน 
 1.1 ทฤษฎีว่าด้วยการต้ังถ่ินฐาน 
  กฤษ เพ่ิมทันจิตต์ (2536: 37)  ไ ด้ กล่ า ว ไ ว้ ว่ า  กระบวนการ เ กิ ด เ ป็น เมื อ งมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานของการต้ังถ่ินฐานมนุษย์ ประกอบด้วย 
   1. ธรรมชาติ (Nature) เป็นรากฐานและขอบเขต ซึ่งชุมชนถูกสร้างสรรค์
ขึ้นมา 
   2. คน (Man or Arthropods) 
   3. สังคม (Society) 
   4. โครงสร้างทางกายภาพ (Shells) 
   5. โครงข่าย (Networks) เป็นระบบท่ีเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นเพ่ือช่วย
อํานวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เช่น ถนน นํ้าประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 
  ทั้งน้ี ในเป้าหมายของทฤษฎี Ekistics ก็คือการส่งเสริมให้มนุษย์มีความเป็นอยู่อย่าง
ผาสุกและปลอดภัยในชุมชน โดยเสริมสร้างสภาวะสมดุลระหว่างองค์ประกอบดังกล่าวทั้ง 5 ประการ 
เพ่ือสามารถปรับตัวและสอดคล้องกับเจตนารมณ์นั้น ๆ (ภาพที่ 8) 
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ภาพที่ 8 องค์ประกอบการต้ังถ่ินมนุษย์ตามทฤษฎี Ekistics 
ที่มา: กฤษ เพ่ิมทันจิตต์. ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง. (กรุงเทพฯ:โรง
พิมพ์บริษัท ครีเอทีฟ พับลิชช่ิง จํากัด, 2536), 37. 
 
 1.2 ปัญหาเก่ียวกับการต้ังถ่ินฐาน 
   ระบบการต้ังถ่ินฐานของประเทศประกอบด้วย เมืองชนบทที่ไม่มีหน่วยงานใด ๆ เข้า
มาจัดการดูแลรับผิดชอบโดยตรง จึงปล่อยไปตามธรรมชาติ ซึ่งในแง่ของการจัดการของจํานวนเมือง
และประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเพ่ิงปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2503 ในการจัดเก็บข้อมูล
ในลักษณะน้ีสามารถสรุปได้ว่า ความเป็นเมือง อัตราการขยายของเมือง และการกระจายของเมือง
ขนาดต่าง ๆ ที่ส่งผลไปถึงลักษณะการจัดอันดับของขนาดเมืองและความเป็นเอกนครของเมืองหลวง
อย่างเห็นได้ชัดเจน ตลอดจนความไร้ระเบียบและทิศทางของการขยายตัวของเมืองในชนบท จึงทําให้
การมองเห็นปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีช่วยให้ภาครัฐและองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ได้หันมาสนใจในรูปแบบ
ของการต้ังถ่ินฐานมากขึ้น (กฤษ เพ่ิมทันจิตต์, 2536: 37) 
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ลัยเกษตรศาส

ฐานแบบกระ
มนาคม เช่น บ
ประยูร, 2536
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แปลงการใชป้
ารสร้างถนนล
ลัยเกษตรศาส
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ลพบุรีราเมศว
สตร์, 2546), 3

จุกตัว (Clust
บริเวณทางแย
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สตร์, 2546), 3
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37. 
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สุกแก้วมณี “

หญ่ จังหวัดส
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ยนแปลงการใ
งการสร้างถน
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นและแบบรูป
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(วิทยานิพนธ

13 

แบบนี้มัก
ะดวกของ
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ภาพที่ 13 รูป
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กการกระจาย
จายตัวอย่างไ

กิดค่าใช้จ่ายต
นที่จําเป็นต่อ
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    3. ความเสมอภาค การขยายตัวของเมืองก่อให้เกิดการรวมตัวกันของ
ประชากรในตัวเมืองและทําให้เกิดการโยกย้ายของเงินทุนภาษีจากตัวเมืองไปสู่ชานเมือง 
    4. สภาพสิ่งแวดล้อม เมืองที่มีความหนาแน่นตํ่าจะใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการขับเคล่ือนกิจกรรมมากกว่าการแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของพ้ืนที่เมือง สามารถทํา
ได้โดยการออกข้อบังคับและการวางแผน รวมถึงการพัฒนาแหล่งกิจกรรมให้มีความใกล้ชิดกันและมี
ความหนาแน่นสูงข้ึน (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2527: 3) 
 จากทฤษฎีดังกล่าว ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์มีรูปแบบการต้ังถ่ินฐานคือ  
    บริเวณที่ 1 บริเวณพ้ืนที่ติดแนว 2 ฝั่งแม่น้ําลําคลองหรือ 2 ฝั่งถนน เป็น
รูปแบบการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาว ส่วนบริเวณที่ 2 คือบริเวณพ้ืนที่ไร่นาหรือสวนผลไม้ ซึ่งในอดีตจะ
มีการต้ังถิ่นฐานในรูปแบบกระจายตัวเพราะเห็นได้ว่า ลักษณะการต้ังถ่ินฐานจะการจายออกไปตาม
สวนผลไม้หรือพ้ืนที่ไร่นาของพ้ืนที่ส่วนบุคคล และในปัจจุบันมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจึงเกิด
รูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบกระจัดกระจาย 
 1.4 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ในประเทศไทย 
   ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2536: 36) กล่าวไว้ว่า ในอดีตกิจกรรมในประเทศไทยมีการ
ขยายพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรและการต้ังถ่ินฐานไปสู่บริเวณอันเป็นที่รกร้างว่างเปล่า เช่น ป่าหรือภูเขา 
ตลอดจนพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มหรือหนองบึง เพราะเป็นวิธีหน่ึงที่จะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ พร้อมทั้งก่อต้ังหมู่บ้านข้ึนใหม่ได้ และในยุคที่ประเทศไทยมีจํานวนประชากรน้อยและที่พ้ืนที่ดิน
มาก การกระทําดังกล่าวจึงเป็นสิ่งปกติธรรมดา  แต่กระบวนการดังกล่าวน้ัน ก็เกิดข้ึนอย่างช้า ๆ ค่อย
เป็นค่อยไป แต่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ การเพ่ิมของจํานวนประชากรและ
ปัจจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ เช่น ทรัพยากรท่ีดินเพ่ือทําการเพาะปลูก แหล่งนํ้า ลักษณะทางภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศที่ติดต่อกับภายนอก ตลอดจนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ อีกมากมาย จน
กระทั้งปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีแตกต่างกันไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและเป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาการ
กระจายตัวของประชากรรวมถึงการต้ังถิ่นฐานมีความแตกต่างกันกับประเด็นข้างต้น ประชากรส่วน
ใหญ่ในประเทศนิยมต้ังถิ่นฐานในลักษณะอยู่ร่วมกันในชนบท มีหมู่บ้านเล็ก ๆ เน่ืองจากสังคมไทยอยู่
ในลักษณะยังชีพ ทุกครอบครัวมีที่ทํามาหากินเป็นของตนเอง กระบวนการย้ายถิ่นฐานจึงยังไม่เกิดข้ึน 
ทั้งน้ีเพราะจํานวนประชากรเพ่ิมช้ามาก แต่ถ้ามีความจําเป็นจริง ๆ ก็มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือ
ขยายบริเวณที่ต้ังถ่ินฐานออกไปได้ตามใจชอบ เน่ืองจากพ้ืนที่ดินสามารถบุกเบิกเอาเองได้อย่าง
ง่ายดาย นักภูมิศาสตร์ชาวอเมริกาเรียกการต้ังถิ่นฐานนี้ว่า การต้ังถิ่นฐานแบบนําร่อง ซึ่งพบได้ทั่วไป
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ต้ังถิ่นฐานนําร่องมีสิทธ์ิจับจองบุกเบิกที่ทํากินได้ตามความพอใจ เพราะ
ในสมัยก่อนไม่มีกฎหมายควบคุมแต่อย่างใด 
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Settlement) 
ถิ่นฐานแบบน
เพราะประเท
ทรัพยากรมา
ระชากร จึงมีก
ป ทําให้ในที่สุด
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1.5 ปัจจัยที่มี
  ฉัตรชัย พ
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กล่าวว่า ใน

กิจ สังคม เน่ือ
ต้องมีความปล
ค การเพาะป
จร สําหรับปัจ

สี่: พัฒนาเมืองแ
ล่งเกษตรเข้าสู่เมื
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มีความสมบูร
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าะปลูกสู่

มจะได้รับการ
ไปสู่ท่ีไม่

ปัญหารัดตัวด้าน
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เพ่ือดึงดูด
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สังคม คือ 
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จํานวนประชากร ความเช่ือถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ระดับการศึกษา ระดับรายได้ 
และลักษณะการประกอบอาชีพ รวมทั้งระบบการเมืองการปกครองจากภาครัฐด้วย 
    อรสา สุกสว่าง (2544: 41-42) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้ังถ่ินฐานใน
ปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อิทธิพลจากธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ อิทธิพลจากเทคโนโลยีและอิทธิพลจากมรดก โดยสรุปได้ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการต้ังถ่ินฐาน 
ที่มา อรสา สุกสว่าง. การต้ังถ่ินฐานมนุษย์. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 42 
 
2. ทฤษฎีแนวความคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง 
 2.1 ความหมายของการใช้ที่ดิน 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินน้ันมีรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของเจ้าของที่ดิน
โดยนําไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ สําหรับความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีหลายท่านให้
ความหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินดังน้ี 
    อุธร สุทธิมิตร (2534: 7) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การใช้ดินไว้เพ่ือ
การทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาํไร่ ทํานา ทําสวน เป็นต้น 

อิทธิพลจากเทคโนโลยีระบบการ
ขนส่งการอพยพย้ายถ่ินของ
ประชากรท่ีมาของการจ้างงาน
แตกตา่งกนั

อิ ท ธิ พ ล จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพ
พ้ืนท่ี การระบายน้ํา แหล่งน้ํ า 
คุณสมบัติของดินและทรัพยากร
อ่ืน ๆ 

อิ ท ธิ พ ล จ า ก สั ง ค ม 
เศรษฐกิจและการเมือง
ท่ีตั้งโอกาสการจ้างงาน 
การเพ่ิมลดของประชากร 
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  ก า ร

อิทธิพลจากมรดก สิ่งดึงดูด
และอุปสรรคของการต้ัง
ถิ่นฐานแต่ดั้งเดิม ระบบ
ถนน ต่ อ ก า ร พัฒน า ใ น
ปัจจุบัน 

รูปแบบการตัง้ถิ่นฐาน 



19 
 

   ธีรกานต์ ศรีไทยรักษ์ (2549: 7) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การทํา
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีมีการกระทําขึ้นบนที่ ดิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของ เช่น การทํา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการการท่องเที่ยว และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
   นงคราญ วงศ์ตะวัน (2549: 7) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การใช้
ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันหรืออนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย 
    จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การนํา
ที่ดินมาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เจ้าของพ้ืนที่ ฉะน้ัน การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ควรคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จํากัด มนุษย์จงึจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ เพ่ือให้ที่ดินมีใช้ได้ยาวนานที่สุด 
 2.2 หลักการใช้ที่ดิน 
    นฤมล อภินิเวศ (2539: 83) กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีหลักการที่สําคัญดังน้ี 
   1. ใช้ที่ดินอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็นต่อการตอบสนองความต้องการ เช่น 
เมื่อได้บุกรุกที่ดินเพ่ือประกอบอาชีพทางการเกษตรแล้ว ควรจะต้องใช้พ้ืนที่ดินน้ัน ๆ ตลอดไป ไม่ละ
ทิ้งเว้นที่ว่างไว้และไม่ควรบุกรุกที่ดินแห่งใหม่อย่างต่อเน่ือง 
     2. ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่สูงสุดเท่าที่จําเป็น เพ่ือให้ผู้ถือครองที่ดิน
ได้รับผลการตอบแทนจากการใช้ที่ดินในระดับสูงเพียงพอต่อการเล้ียงชีวิตของตนเองและครอบครัว 
แต่อย่างไรก็ตาม ควรให้มีความเหมาะสมต่อการเพ่ิมจํานวนการผลิต    
     3. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินไว้ในระยะยาวนานที่สุดเท่าที่ทําได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ดินเพ่ือการเกษตร มักจะทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง หลังจากการปลูก
พืชแล้ว ควรดําเนินการรักษาความสมบูรณ์ของดินที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะยาว ซึ่ง
อาจจะทําด้วยการใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชบํารุงดินเป็นต้น 
    การใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลง
จากการใช้ที่ดินประเภทหน่ึงไปยังอีกประเภทหน่ึง พ้ืนที่ป่าและที่อยู่อาศัยเปล่ียนไปเนื่องจากการเพ่ิม
จํานวนของประชากร โดยแบ่งชนิดการใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภทดังน้ี 
     1. เมืองและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ย่านการค้า ย่านอุตสาหกรรม 
เส้นทางคมนาคม และสถานที่ราชการ 
     2. พ้ืนที่ทําการเกษตร ได้แก่ พ้ืนที่ ปลูกพืชล้มลุกและพืชถาวร สวนผัก 
สวนผลไม้ พืชไร่นา ข้าวปศุสัตว์ และไร่เลื่อนลอย 
      3. ป่าไม้ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าทั่วไปจะจัดแยกย่อยไปตามประเภทของป่า เช่น ป่า
เต็งรังผสมไม้สน ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และสวนป่า 
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     4. พ้ืนที่ว่าง ได้แก่ พ้ืนที่ปราศจากสิ่งปกคลุมรวมไปถึงไร่ร้าง 
 2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง 
    การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จําแนกไว้ 4 ประเภทดังน้ี 
     1. ศูนย์กลางเมือง คือ พ้ืนที่ที่ใช้เป็นย่านการค้า การบริหาร การบริการ
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีจะรวมอยู่กันอย่างหนาแน่นและมีการก่อตัวของศูนย์กลางการบริการต่าง ๆ ที่
ซับซ้อนเท่าที่เมืองจะตอบสนองของผู้บริโภคได้ ควรจะประกอบด้วยสิ่งสําคัญคือ ร้านค้า สํานักงาน
ธนาคาร ที่ทําการหน่วยงานบริหาร และสถานท่ีราชการของจังหวัดหรือสํานักงานเทศบาลอาคารที่
สําคัญทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อาคารขนาดใหญ่และโกดังเก็บสินค้าเป็นต้น 
     2. ย่านอุตสาหกรรม อยู่บริเวณท่ีต้ังของการประกอบกิจกรรมด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ่ เช่น เป็นที่ต้ังของสถานีจ่ายไฟฟ้าและแก๊ส
พร้อมทั้งโกดังเก็บสินค้า 
     3. ย่านที่พักอาศัย คือ บริเวณสําหรับที่ให้ประชาชนอยู่อาศัย ประกอบด้วย
ที่พักแบบต่าง ๆ สวนขนาดต่าง ๆ รวมท้ังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ อาทิ ย่านการค้า
ประจําโรงเรียนประถมศึกษา ที่ว่างสําหรับท้องถิ่น และอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็ก 
     4. ที่ว่าง ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณท่ีพักอาศัย พ้ืนที่โรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ 
รวมทั้งบริเวณท่ีสามารถนํามาใช้สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจที่เป็นสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น 
นอกจากน้ียังมีที่ว่างบริเวณชานเมืองซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ สวนผลไม้ สนามกอล์ฟเป็นต้น 
   ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2527: 79) กล่าวไว้ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองน้ันมี
ความหลากหลายกว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตชนบท โดยทั่วไปที่ดินใจกลางเมืองจะถูกนํามาใช้
อย่างคุ้มค่า สําหรับอัตราการใช้พ้ืนที่บริเวณท่ีอยู่ห่างไกลออกไปจากจุดศูนย์กลาง มักจะลดลง
ตามลําดับ นอกจากน้ี การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 2.4 ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมือง 
    รตาพร สุกแก้วมณี (2546: 4-11) อ้างถึง (มานพ พงศทัต, 2527: 4-11) ปัจจัยที่
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตมี 4 ประการ คือ 
     1. จํานวนประชากรเพ่ิมสูงขึ้น เป็นเหตุให้เกิดความต้องการของที่อยู่อาศัย 
ที่ทํางานและสถานที่พักผ่อนตามความเจริญของสังคม 
     2. ปัจจัยในการบริการด้านคมนาคม การเข้าถึงและมีเส้นทางคมนาคม
ขนาดใหญ่เข้ามารวมกลุ่มกัน สถานที่นั้น ๆ จะเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง 
     3. มาตรการควบคุมการใช้ที่ดินของรัฐ ได้มีการจัดทํา "ผังเมืองรวม" มักจะ
เป็นแผนแม่แบบของการใช้ที่ดินในเมืองทั้งหมด อีกทั้งยังมี "ผังเมืองเฉพาะ" สามารถบอกขอบเขต



21 
 

จํากัดการใช้ที่ดินได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น โดยรัฐบาลเป็นผู้วางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของรัฐบาล 
     4. ราคาที่ดิน ถ้าที่ดินมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน มักใช้กิจกรรมที่ได้ผลตอบแทนสูง 
เช่น ที่ดินที่อยู่ใจกลางเมืองมักใช้เพ่ือการประกอบธุรกิจการค้า แต่ถ้าราคาท่ีดินตํ่าจะใช้กิจกรรมที่ได้
ผลตอบแทนที่ตํ่า เช่น ที่ดินที่อยู่ในชนบทมักจะใช้เป็นที่ดินในภาคการเกษตร สําหรับที่ดินที่อยู่ในเขต
เมือง มักใช้เป็นเขตที่อยู่ที่อาศัยอย่างหนาแน่น ดังน้ันราคาที่ดินมักตรงข้ามกับระยะทางที่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางเมือง นอกจากน้ีการขยายตัวของเมืองเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ใน 2 
ลักษณะคือ ในแนวราบและในแนวด่ิง 
    ดังน้ัน การใช้ที่ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์จากที่ดินประกอบกิจการต่าง ๆ ซึ่งการ
ใช้ที่ดินในเมืองน้ันแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความเหมาะสมของพื้นที่ดิน เมื่อมีจํานวนประชากร
เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น มักจะมีปัจจัยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่เมือง นอกจากน้ีปัจจัยสําคัญที่
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมตาม
นโยบายภาครัฐและราคาที่ดิน สําหรับปัจจัยด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมน้ัน อาจจะส่งผลให้มีการ
ขยายตัวในรูปแบบกระจัดกระจาย ซึ่งในเขตชานเมืองจะมีการขยายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมสาย
สําคัญที่ตัดผ่านไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ รอบเขตเมือง 
    สําหรับปัจจัยสําคัญที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีมีความเกี่ยวข้องกันมาก
ที่สุดคือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม เช่น การตัดถนนราชพฤกษ์ เป็นผลให้มีราคาท่ีดินสูงขึ้นและมี
การเปล่ียนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเน่ือง จากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งอยู่
ในรูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบกระจัดกระจายและไร้ทิศทาง  
 2.5 แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 ภาวิณี เอ่ียมตระกูล ชมพูนุท คงพุนพิน และวิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2556: 89) 
กล่าวถึง (Hillier, 1999) เมืองเพ่ือความยั่งยืนมแีนวคิดของการวิเคราะห์กายภาพเมือง โดยเริ่มจาก
ทฤษฎีการก่อภาพของเมือง เป็นการรวมกลุ่มของลักษณะกิจกรรมและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในชุมชน 
หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการรวมกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน จากการศึกษาถึงรูปแบบของเมือง 
(Urban form) ทําให้ทราบถึงปัจจัยพ้ืนฐานของลักษณะการเปลี่ยนแปลงและบทบาทหน้าที่ที่มีผลต่อ
รูปแบบเมืองในแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
                    1. ลักษณะภูมิประเทศ (Nature of Site) เช่น ความแตกต่างของชุมชนอยู่
ในพ้ืนลุ่มหรือพ้ืนที่ดอน 
    2. ประชากร (People or Population) ธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่
มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางสังคม การปกครอง การดํารงชีพ และความต้องการ 
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                     3. ลักษณะของกิจกรรม (Human Activities) เป็นกิจกรรมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ือตอบสนอความต้องการและเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน แต่เนื่องจากกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะ
เหมือนกันและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เอ้ืออํานวยและวัตถุประสงค์ จึงส่งผลให้เมืองแต่พ้ืนที่มี
ความแตกต่างกนั  

  4. ระบบการคมนาคมขนส่ง (Movement System) เป็นปัจจัยสําคัญ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเมือง องค์ประกอบระบบการคมนาคมขนส่ง เป็นผล
ต่อภาพรวมของเมือง ได้แก่ เส้นทางคมนาคมและองค์ประกอบสนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่ง 

  5. สัญลักษณ์ของเมือง (Landmark and Physical Boundary) เป็น
เครื่องมือช้ีลักษณะและทิศทางของเมืองให้กับผู้ที่เข้ามาใช้เมืองและผู้เดินทาง 
                   6. บทบาทหน้าที่ของชุมชน (Function of City) แต่ละเมืองมบีทบาท
หน้าที่แตกต่างกัน เช่น บทบาทหน้าที่ของเมืองท่องเที่ยว เมืองศูนย์กลางการปกครองและการบริหาร 
เมืองอุตสาหกรรม เมืองศูนย์การการค้าและการบริการ 
    
3. ทฤษฎีแนวความคิดการสร้างระบบคมนาคม 
 3.1 ประเภทของถนน 
    การจําแนกประเภทของถนนได้กําหนดไว้ในผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งโดย
พิจารณาตามสภาพชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
     1. ถนนนอกเมือง (Rural Highway) หมายถึง ถนนที่ทําหน้าที่เช่ือมต่อ
ระหว่างชุมชนกับชุมชนเมืองหรือภาคต่อภาคให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
การศึกษา ตลอดจนการปกครอง และการป้องกันประเทศ ส่วนใหญ่ถนนนอกเมืองจัดอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง เส้นทางหลวงพิเศษ และทางหลวงแผ่นดิน นอกจากน้ันยังมีถนนที่
ดําเนินการก่อสร้างขยายบูรณะบํารุงรักษาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ 
     2. ถนนในเมือง (Urban Street) หมายถึง ถนนที่ผ่านในเขตชุมชน ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีโครงข่ายถนนเช่ือมถึงกัน นอกจากน้ีถนนในเมืองมีรูปแบบที่
แตกต่างกัน สามารถแบ่งประเภทได้ตามรูปแบบลําดับความสําคัญโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    ประเภทของถนนในเมืองแบ่งตามลําดับความสําคัญได้แก่ 
     ถนนสายประธาน (Principal Arterial or Expressway or Freeway) 
เป็นถนนสายสําคัญของระบบการจราจรในเมือง เป็นการจราจรใช้ความเร็วค่อนข้างสูง การเดินทาง
เข้า-ออก จากเมืองจะใช้ถนนสายประธานน้ี การเช่ือมต่อของถนนมีการควบคุมอย่างปานกลางถึง
เข้มงวด 
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System 
ถานที่ราชกา
างของเมืองแ
ะหว่างถนนจ
อการวางผังแ
รจราจรผ่านเ

ถนนวงแหวนเ
ฝรั่งเศส เมือง

ประโยชน์ที่ดนิ
ลพบุรีราเมศว
สตร์, 2546), 2

ๆ จะพิจารณ
บต่างกัน ทั้งนี้ 
ภทดังนี้ 
Pattern) เป็
ร เป็นต้น กร
ละแผ่ออกไป
ะได้รับการบ ิ
ละออกแบบสิ
เมือง ทําให้มีแ
ข้ามาใช้ร่วมกั
งมิลาน ประเ

นและแบบรูป
วร.์” (วิทยานิ
21. อ้างถึง (ก

ณาถึงโครงข่าย
้ เป็นผลมาจา

ป็นถนนที่เกิดจ
ระจายออกไป
ปตามแนวถนน
ริการไม่ทั่วถึง
สิ่งก่อสร้างถน
แนวโน้มเกิดก
กัน ตัวอย่างเมื
เทศอิตาลี กร

 

ปการต้ังถ่ินฐา
นพินธ์ปริญญา
กรมการผังเมอื
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ยของถนน
ากรูปแบบ

จากความ
ปตามแนว
นเส้นทาง
ง ที่ดินแต่
นนทุกสาย
การจราจร
มืองสําคัญ
รุงมอสโก 

านใน

อง, 



 

 
และแนวขวา
การวางผังเมอื
ถนนตารางกริ
ซิเออ เมืองวิน
  
ช่วยกระจาย
ออกไปอย่างส
ต่าง ๆ ในเมือ
หลายเส้นทา
ทางแยกทางใ
แนวเส้นทแย
เพราะการเดิน

ภาพที่ 19 รูป
ที่มา: รตาพร
หาดใหญ่ จัง
บัณฑิตวิทยาล
 
   
เป็นวงล้อมศูน
วงแหวนโดยไ

 รูปแบบข
งต้ังฉากกันเป็
องและการวา
ริด คือ เมืองแ
นเลอเรียล ปร
  ข้อดีของ
ความเจริญให
สม่ําเสมอ เมือ
องจึงง่ายขึ้นแล
ง แต่ระบบถ
ใดเป็นทางเอ
ยงมุมเพราะต้อ
นทางผ่านเมอื

ปแบบของถนน
 สุกแก้วมณี 
หวัดสงขลา ห
ลัย มหาวิทยา

  รูปแบบข
นย์กลางเมือง
ไม่ต้องผ่านใจ

ของถนนตารา
ป็นตารางสี่เห
งผังโครงข่าย
แซนแฟรนซิสโ
ระเทศฝร่ังเศส
งระบบนี้ คือ 
ห้ทั่วถึง ทําให้
องจึงขยายออ
ละสามารถเดิ
นนแบบน้ีมีข้
กหรือทางโทแ
องเดินทางใน
องจะพบรูปทร

นตารางกริด
“การเปลี่ยนแ
หลังการสร้าง
าลัยเกษตรศา

ของถนนวงรอ
ซึ่งสามารถให
กลางเมือง โด

างกริด (Gridi
ลี่ยม โดยถนน
อํานวยต่อกา
โก ชิคาโก แล
ส เป็นต้น 
มีความสมํ่าเ

ห้ความหนาแน
กไปได้ทุกทิศ
นเลี่ยงย่านพา

ข้อเสียคือ โคร
และไม่สะดวก

นเส้นทางที่ยาว
รงสี่เหลี่ยมขอ

แปลงการใช้ป
งถนนลพบุรีร
สตร์, 2546), 

อบหรือวงแหว
ห้บริการแก่พ้ื
ดยทั่วไประบบ

ron Patter
นแต่ละสายจ
รใช้รถยนต์ส่ว
ละแมนฮัตตัน

เสมอของการ
น่นของประช
ทุกทาง การอ
าณิชยกรรม ศู
รงข่ายระบบนี
กสําหรับการจ
วขึ้น นอกจาก
งตึกและทางแ

ระโยชน์ที่ดิน
ราเมศวร์.” 
22. อ้างถึง (

น (Ring Syst
้นที่เมืองได้ ก
บถนนวงแหวน

rn) ประกอบด
ะมีระยะห่างก
วนบุคคล ตัวอ
ประเทศสหรัฐ

รเข้าถึงส่วนต่า
ชากรและการ
ออกแบบพัฒน
ศูนย์กลางเมือง
นี้ไม่มีระดับช้ัน
จราจรที่มีจุดเ
กนี้ผู้ใช้ถนนอ
แยกซ้ํา ๆ กัน

และแบบรูปก
(วิทยานิพน

กรมการผังเมื

tem Pattern
ารจราจรชนิด
นมักจะใช้คู่กับ

ด้วย ถนนตาม
กันพอสมควร
อย่างรูปแบบข
ัฐอเมริกา เมือ

าง ๆ ของเมือ
รขนส่งในเมือง
นาเมืองหรือสิ่
งได้ เพราะเลื
ั้นผู้ใช้ถนนจะ
เริ่มต้นและจุด
าจเกิดความเ

น (ภาพที่ 19) 

 

การต้ังถิ่นฐาน
นธ์ปริญญามห
อง, ม.ป.ป), 9

n) เป็นถนนที่ม
ดผ่านเมืองก็ส
ับระบบรัศมี 
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มแนวยาว
ร ลักษณะ
ของระบบ
องมอนปา

องและยัง
งกระจาย
สิ่งก่อสร้าง
อกเดินได้
ะสับสนว่า 
ดหมายใน
เบ่ือหน่าย 
 

นในอําเภอ
หาบัณฑิต 
99. 

มีลักษณะ
สามารถใช้
เมื่อนําทั้ง



ไ
ใ

 

สองระบบมา
สะดวกบริเวณ
สําคัญของระ
ต้น (ภาพที่ 2

ภาพที่ 20 รูป
ที่มา: รตาพร
อําเภอหาดใ
มหาบัณฑิต บ
ม.ป.ป), 100.
 
  
ลักษณะเป็นเ
ไม่เหมาะสม 
ใช้บริการขนส
ตัวอย่างเมือ
แบตเตอรี่ปาร
 
เป็นอย่างมาก
และเป็นปัจจั
ประเภทถนน
ความเหมาะส
 

าประกอบกัน
ณในเมืองและ
บบถนนวงแห

20) 

ปแบบของถนน
ร สุกแก้วมณี 
ใหญ่ จังหวัด
บัณฑิตวิทยาล
. 

  รูปแบบข
เส้นตรง มีการ
เน่ืองจากการ
ส่งมากขึ้น นอ
งที่สําคัญที่มี
ร์ค อยู่ที่ริมนํ้า
 สําหรับก
ก เพราะทําให
ัยที่ช่วยให้เมือ

นหลายรูปแบบ
สมของแต่ละพื

แล้วมีข้อดีคือ
ะนอกเมือง ส
หวนในประเทศ

นวงรอบหรือว
“การเปลี่ยน
สงขลา หลัง
ลัย มหาวิทยา

ของถนนแนว
รเจริญเติบโตข
รเดินทางต้องย
อกจากน้ีทาง
มีรูปแบบของ
าฮัดสัน ในมล
การใช้ที่ดินเพ่ื
ห้สะดวกต่อก
องเกิดการขยา
บ อย่างไรก็ตา
พ้ืนที่ 

อ สามารถเลื
สามารถปรับแ
ศไทย ได้แก่ ก

วงแหวน 
นแปลงการใ
งการสร้างถน
าลัยเกษตรศา

เส้น (Linear 
ของเมืองเพีย
ยาวขึ้นและเป็
เข้าถึงจะสะด
งระบบถนนแ
รัฐนิวยอร์ก ป

พ่ือการคมนาค
การเดินทางม
ายตัวไปตามเส
ามเมืองแต่ละเ

อกเส้นทางก
แนวถนนให้เข้
กรุงเทพมหาน

ใช้ประโยชน์ที
นนลพบุรีราเม
สตร์, 2546

System 
งบริเวณสองฟ

ปนการใช้ที่ดิน
ดวกเฉพาะพ้ืน
แนวเส้นคือ เ
ประเทศสหรัฐ
คมขนส่งถือเป็
ากข้ึน โดยเฉ
ส้นทางถนนที่
เมืองมีการใช้รู

ารเดินเข้าสู่ศู
ข้ากับภูมิประเ
นครและปริมณ

ที่ดินและแบบ
มศวร์.”
), 22. อ้าง

Pattern) เป็
ฟากถนน แต่ก
นที่ไม่มีสิทธิภา
นที่บริเวณท่ีอ
เมืองมาดริด 
อเมริกา (ภาพ
ปนปัจจัยที่สํา
พาะเส้นทางถ
เกิดขึ้นใหม่ น
รูปแบบถนนที

ศูนย์กลางเมือ
เทศได้ ตัวอย่
ณฑลเมืองเชีย

 

บรูปการตั้งถ่ิ
(วิทยานิพนธ

งถึง (กรมกา

ป็นรูปแบบขอ
การขนส่งถือว
าพเพราะความ
ยู่ใกล้เคียงถน
 ประเทศสเป
พที่ 21) 
คัญต่อเมืองใ
ถนนที่มีบทบ
นอกจากน้ีมีกา
ที่แตกต่างกัน 
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องได้อย่าง 
ย่างเมืองที่
ยงใหม่เป็น

ถ่ินฐานใน
ธ์ปริญญา
รผังเมือง, 

องถนนที่มี
ว่าระบบน้ี
มต้องการ
นนเท่านั้น 
ปน เมือง

นปัจจุบัน
าทสําคัญ
ารจําแนก
ขึ้นอยู่กับ



 

ภาพที่ 21 รูป
ที่มา: รตาพร
อําเภอหาดใ
มหาบัณฑิต บ
ม.ป.ป), 101.
 
 
  
ซับซ้อนมากขึ
อาชีพ จึงเกดิ
กันน้ันจะมีเส้
ผลิตระหว่าง
ความสัมพันธ์
การใช้ประโย
คมนาคมขนส
การค้า แหล่
พัฒนาเส้นทา
เข้าถึง ยังส่ง
ผลตอบแทน
พาณิชยกรรม
ก่อสร้างถนน

ปแบบของถนน
ร สุกแก้วมณี 
ใหญ่ จังหวัด
บัณฑิตวิทยาล
. 

3.2 ความสมั
  เมื่อมีจําน
ขึ้น เพราะกลุ่
ดการพ่ึงพากัน
ส้นทางคมนาค
ส่วนต่าง ๆ ข
ธ์กันและมีอิทธิ
ยชน์ที่ดินเปลี
ส่งน้ันให้รูปแ
งพักผ่อนหย่อ
างถนนนั้นทํา
งผลให้การใช
ที่ไม่คุ้มค่ากับ
ม และพักอาศ
นตัดเพ่ิมหรือก

นแนวเส้น  
“การเปลี่ยน
สงขลา หลัง
ลัย มหาวิทยา

มพันธ์ระหว่าง
นวนประชากร
มประชากรที
ระหว่างสาขา

คมขนส่งเป็นปั
ของเมือง ดังนั้
ธิพลซึ่งกันและ
ลี่ยนแปลงตา
บบการสัญจร
อนใจ โดยมีพื
าให้ราคาที่ดิน
ช้ประโยชน์ที
บการลงทุนกับ
ศัย จึงเป็นเห
การขยายถนน

นแปลงการใ
งการสร้างถน
าลัยเกษตรศา

งการคมนาคม
รมากขึ้น กา
ที่มาอยู่ร่วมกัน
าอาชีพและระ
ปัจจัยหลักในก
นั้นเส้นทางกา
ะกัน ถ้าระบบ
มไปด้วย คว
รของประชาก
พ้ืนที่ศึกษาใน
นในบริเวณที่ต
ที่ดินเปลี่ยนแ
บการใช้ประโ

หตุให้มีประชา
นเพราะถนนเ

ใช้ประโยชน์ที
นนลพบุรีราเม
สตร์, 2546

มส่งผลต่อกา
ารติดต่อปฏิสัม
นนั้นมีความแ
ะหว่างกลุ่มสังค
การติดต่อเคลื่
ารคมนาคมขน
บการคมนาคม
ามสัมพันธ์ระ
กรที่เป็นการเ
นเขตจังหวัดน
ตัดถนนผ่านสู
แปลงไป ทั้งน
โยชน์ที่ดินนอ
ากรอพยพเข้า
ป็นองค์ประก

 

ที่ดินและแบบ
มศวร์.”
), 24. อ้าง

รเปลี่ยนแปล
มพันธ์ระหว่าง
ตกต่างกันทา
คมที่แตกต่างก
อนย้ายแรงงา
นส่งและการใ
มมีการเปลี่ยน
ะหว่างการเป
ดินทางระหว่

นนทบุรี ซึ่งผล
สูงขึ้น เน่ืองจา
น้ี เน่ืองจาก
อกภาคเกษตร
ามาสู่พ้ืนที่มา
กอบในการเคลื

บรูปการตั้งถ่ิ
(วิทยานิพนธ

งถึง (กรมกา

ลงเมือง 
งประชากรใน
างวัฒนธรรม 
กัน ซึ่งการติด
านสินค้าและปั
ใช้ประโยชน์ที
นแปลงไปจะเป็
ปลี่ยนแปลงข
ว่างบ้าน ที่ทํา
ลการศึกษาพ
ากความสะดว
การทําการเ
ร ดังนั้น อุตส
กขึ้น จึงส่งผล
ลื่อนย้ายคนแ
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ถ่ินฐานใน
ธ์ปริญญา
รผังเมือง, 

นเมืองก็ยิ่ง
ความเช่ือ 
ดต่อพ่ึงพา
ปัจจัยการ
ที่ดิน จึงมี
ป็นเหตุให้
ของระบบ
งาน ย่าน
บว่า การ
วกในการ
กษตรให้
สาหกรรม  
ลให้มีการ
และสินค้า



 

จากท่ีหน่ึงไป
เศรษฐกิจเข้า
2531: 18)  

ภาพที่ 22 คว
ที่มา: รตาพร
อําเภอหาดใ
มหาบัณฑิต บ
2531), 18. 
 
 
ย่านศูนย์กลา
เทคโนโลยีด้า
เมืองออกไปต
เส้นทางคมนา
เติบโตกลายเ
การขยายตัวอ
หน่ึงของเมือ
2546: 25) อ้
  
ระบบขนส่งเ
เปลี่ยนแปลงไ
เส้นทางคมนา
นอกจากน้ี ยัง

ปสู่อีกที่หน่ึง จ
ด้วยกันอีกด้ว

วามสัมพันธ์ระ
ร สุกแก้วมณี 
ใหญ่ จังหวัด
บัณฑิตวิทยาลั

การเติบโตขอ
างธุรกิจเดิมมี
านการขนส่งค
ตามแนวยาวข
าคม เช่น สถา
เป็นชุมชนขน
ออกไปมากขึ้น
ง ส่วนพ้ืนที่ว่
้างถึง (Need
ดังน้ันเส้นทา
เปลี่ยนแปลงไ
ไป จะเป็นเห
าคมมีการควา
ังทําให้ราคาที

จากผู้ผลิตไปสู
ย (ภาพที่ 22

ะหว่างการคม
“การเปลี่ยน
สงขลา หลัง
ลัย มหาวิทยา

องเมืองที่เปลี่
ลักษณะเป็นว
คมนาคม ทําใ
ของเส้นทางคม
านีรถไฟ สถานี
นาดย่อยตามเ
น ชุมชนเมือง
างบริเวณตอ
ham Barrie, 
างคมนาคมขน
ไป การใช้ปร
ตุให้รูปแบบก
ามสะดวกสบา
ที่ดินบริเวณที่มี

สู่ผู้บริโภค ใน
2) (รตาพร สุก

นาคมส่งผลต่
นแปลงการใ
งการสร้างถน
าลัยเกษตรศา

ลี่ยนแปลงไปต
วงกลมและมี
ให้การขยายตั
มนาคมขนส่ง
นีรถยนต์หรือ
เส้นแนวคมนา
งที่อยู่ใกล้ศูนย
อนในของถนน

1977: 131-
นส่งและการใ
ระโยชน์ที่ดิน
การสัญจรของ
ายและยานพา
มีถนนตัดผ่าน

นขณะเดียวกัน
กแก้วมณี, 25

อการเปลี่ยนแ
ใช้ประโยชน์ที
นนลพบุรีราเม
สตร์, 2546)

ตามจํานวนขอ
การขยายตัวอ
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ที่เป็นเขตชนบทและเกษตรกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ เช่น
หมู่บ้านจัดสรร พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมหายไปและกลายเป็น
เมืองในที่สุด  
 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 เจษฎาพร ชูช่วยสุวรรณ (2553: 204)  กล่าวว่า ชุมชนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเส้นทาง
คมนาคมยังคงพ่ึงพาเส้นทางนํ้าเป็นหลักและมีโครงสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม แต่สําหรับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมประชากรเปลี่ยนมาใช้เส้นทาง
คมนาคมทางบกเป็นหลักและมีโครงสร้างการใช้ประโยชน์ดินเป็นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม   
 ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ (2545: 15) กล่าวว่า ในบริบทการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนริมนํ้าที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทางน้ํา โดยอาศัยแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางบกโดยรถแทนการเดินทาง
โดยเรือ แม้ว่าการพัฒนาทางน้ํายังขาดความสนใจจากนโยบายรัฐบาลแต่กลับให้ความสําคัญในการ
พัฒนาที่เลียนแบบอารยธรรมที่เจริญแล้วอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา 
 ปรเมศ กุลนิธิชัย (2552: 98) กล่าวว่า การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยจาก
การสร้างเส้นทางคมนาคม ทําให้เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่กระจุกตัวไปตามเส้นทางคมนาคมสาย
หลัก 
 รตาพร สุกแก้วมณี (2546: 114) กล่าวว่า การสร้างถนนมีความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและแบบรูปการต้ังถิ่นฐาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเขตเมืองที่ขยาย
ไปสู่ชานเมือง โดยมีเส้นทางคมนาคมเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการพัฒนาที่เร็วขึ้น 
 ชนะพัน พันชนะ (2553: 28) กล่าวว่า ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เป็นผลกระทบมา
จากการเติบโตแบบกระจัดกระจาย คือ มีการรุกล้ําพ้ืนที่เกษตรกรรมชานเมือง มีการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด ขาดความต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาไปตามแนวถนนและกระจัดกระจาย ขาด
แคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ศูนย์บริการชุมชน และขาดทางเลือกในการเดินทาง ประกอบกับ
การศึกษาเอกสารกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง พบว่า 
ข้อกําหนดดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดการกระจัดกระจาย เนื่องจากไม่มีการระบุนโยบายมาตรการและ
ข้อกําหนดในการหยุดย้ังการกระจัดกระจายของเมือง แต่มีการส่งเสริมให้เกิดการกระจัดกระจาย 
 อํานาจ จํารัสจรุงผล (2554: 217) ผลกระทบของการพัฒนาเมืองจากนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินส่งเสริมต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกษตร 
ส่งผลโดยตรงกับพ้ืนที่เกษตรกรรมชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ซึ่งนโยบายการพัฒนาเมืองน้ันได้สวนทาง
กับการพัฒนาเมืองที่ย่ังยืนและถือเป็นการพัฒนาเมืองแบบไร้ทิศทางรุกล้ําพ้ืนที่เกษตรชานเมืองได้
อย่างสิ้นเชิง 
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 ธนิชา นิยมวัน (2551: 85) กล่าวว่า  การแผ่ขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางในประเทศ
ไทยการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางทําให้เน้ือเมืองกระจัดกระจายไปในพ้ืนที่เกษตรกรรมและชนบททุกทิศ
ทุกทางที่มีถนนตัดผ่าน ซึ่งโดยลักษณะน้ีจะประกอบไปด้วย 
   1. ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง มักจะอาศัยอยู่ในบริเวณชานเมืองที่
มีความหนาแน่นน้อย 

 2. มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดียวบนแปลงที่ดินขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ในลักษณะโครงการหมู่บ้าน โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเจือปน 

 3. จําเป็นต้องพ่ึงพาการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพราะว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนในการ
เดินทาง  

 4. ไปจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ที่ต้ังอยู่บนถนน
สายหลักแยกตัวออกจากที่อยู่อาศัย 
 ผู้ที่อาศัยในย่านน้ีมักจะไปจับจ่ายใช้สอยในพ้ืนที่พาณิชยกรรมที่เกิดข้ึนในรูปแบบใหม่ ที่
อยู่ในรูปแบบของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่าไปใช้บริการจากตลาดชาน
เมืองเดิมหรือร้านค้าด้ังเดิมในชนบท เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ต้องการสินคา้ที่สากลมากกว่า
สินค้าท้องถิ่น พ้ืนที่พาณิชยกรรมใหม่เหล่าน้ีมักจะต้ังรวมตัวกันเป็นกระจุก ไม่มีการกระจายตัวเข้าสู่
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย ซึ่งในประเทศไทยยังเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ก้าวกระโดดและไร้ประสิทธิภาพ
กล่าวคือมีโครงการหมู่บ้านผุดขึ้นเป็นหย่อม ๆ แพร่กระจายไปทั่วพ้ืนที่เกษตรกรรมแถบชานเมือง โดย
โครงการเหล่าน้ีไม่ได้อยู่ติดกันแต่มันมีพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่รกร้างข้ันอยู่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการ
ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคตามมา รูปแบบการแผ่ขยายตัวในลักษณะน้ี
เกิดขึ้นจากกลไกทางการตลาดที่ปราศจากการกําหนดทิศทางการวางผังเมือง 
 สาเหตุที่ทําให้เกิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเป็นหย่อม ๆ นั้นเกิดจากการเก็งกําไร
ที่ดิน เมื่อมีการพัฒนาย่านชานเมืองที่อยู่บนพ้ืนที่เกษตรกรรม เกษตรกรเจ้าของที่ดินมีสิทธ์ิในการ
ตัดสินใจที่จะขายที่ดินให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมแต่อาจไม่ใช่
ทิศทางของการขยายตัวที่มีประสิทธิภาพ ถ้ามีถนนตัดผ่านในย่านเมืองน้ัน นักเก็งกําไรหรือนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ก็จะเริ่มกว้านซื้อที่ดิน ทั้งจากเกษตรกรและจากเจ้าของที่ดินประเภทอ่ืน ๆ ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจขายที่ดินในทันทีที่ผู้เสนอซื้อ โดยมักจะได้ราคาที่สูงมากในมุมมองของ
เกษตรกร แต่เป็นราคาที่ตํ่ามากในมุมมองของนักลงทุน แต่เกษตรกรบางรายก็ยังไม่ตัดสินใจขายที่ดิน
เน่ืองจากรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรอย่างดีพอที่จะครอบครองที่ดิน เพ่ือทําการเกษตรต่อไป 
จนกระทั่งการขยายตัวลุกลามเข้ามาในพ้ืนที่ มีการกดดันให้มีราคาที่ดินสูงและการเกษตรก็เริ่มได้รับ
ผลกระทบจากเมือง จึงเกิดปัญหามลภาวะและการจราจรการครอบครองท่ีดินน้ัน โดยเกษตรกร
เจ้าของที่ดินเป็นการเก็งกําไรทางอ้อม นักลงทุนบางรายก็มีกลไกซื้อที่ดินอาจไม่ได้มีความต้ังใจในการ
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บทที่ 3 
บริบทของพืน้ที่ศึกษา 

 
  ในบทน้ีศึกษาถึงบริบทและสภาพทั่วไปของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ จากการสํารวจและ
สังเกตการณ์สภาพพ้ืนที่ โดยอธิบายถึงประวัติความเป็นมา จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ 1.2.1 คือ 
เพ่ือศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ เพ่ือให้
ความเข้าใจต่อบรบิทของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
  
1. ความเป็นมาของคลองอ้อมนนท์ 
  คลองอ้อมนนท์เป็นส่วนหนึ่งของแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิมและเป็นพ้ืนที่ที่สําคัญต่อ
ประเทศมาต้ังแต่อดีต เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่บริเวณลุ่มคลอง
อ้อมนนท์ เป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสมัพันธ์กับความเป็นมาของเมืองนนทบุรีที่มีประโยชน์
ต่อการเมืองการปกครองในอดีต รวมไปถึงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากบริเวณลุ่มคลอง
อ้อมนนท์มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ํา ทําให้บริเวณพ้ืนที่ลุ่มเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะการทําสวนผลไม้ที่มีช่ือเสียงมานานนับร้อยปี 
 พ้ืนที่ลุ่มนํ้าคลองอ้อมนนท์ประกอบไปด้วยแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยลําคลองและแม่นํ้า
เจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางด้านทิศเหนือของคลองเรียกว่า “คลองอ้อมนนท์” หรือแม่นํ้าอ้อม
นนท์ทั้งส่วนใต้ลงมาเรียกว่า “คลองบางกอกน้อย” เป็นคลองที่เช่ือมกับคลองบางกอกน้อยใน
กรุงเทพมหานครและอีกส่วนหน่ึงคือ “คลองบางกรวย”  
  ในปีพ.ศ. 2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดบางกรวยเพ่ือเช่ือม
ระหว่างคลองบางกอกกับคลองบางกรวย ทําให้ชุมชนเกิดการขยายตัวขึ้นและได้ยกฐานะเป็นเมือง
นนทบุรีในปีถัดมา จนกระทั่งเป็นบริเวณท่ีมีความสําคัญในการผลิตเสบียงเมื่อเกิดสงคราม  
  แต่เน่ืองจากความคดเคี้ยวของแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงคลองอ้อมนนท์ ในปีพ.ศ. 2179 
พระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ใหขุ้ดคลองลัดจากบริเวณปากแม่น้ําอ้อมตอนบน
มาทะลุบริเวณหน้าวัดเขมาภิรตาราม เพ่ือย่นระยะทางการคมนาคมและให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจการค้าที่กําลังรุ่งเรืองในสมัยน้ัน จึงเกิดการต้ังถิ่นฐานข้ึนมาเป็นชุมชนตามริมคลองลัด
เรียกว่า “บ้านตลาดขวัญ” ทั้งบ้านตลาดขวัญและบ้านตลาดแก้วน้ันเป็นที่รู้จักกันในฐานะเป็นแหล่ง
ผลิตผลไม้ นอกจากน้ันการขุดคลองลัดคร้ังน้ีทําให้แม่น้ําเปลี่ยนทางเดิน เกิดแม่น้ําเจ้าพระยาสายใหม่
ขึ้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีและสร้างป้อมตรงปากแม่น้ําอ้อม 
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เน่ืองจากทรง
ง่าย (สํานักงา

ภาพที่ 24 แผ
ที่มา: สํานักง
ริมคลองอ้อม
 
 
ของดินตะกอ
การปลูกพืชท
สืบเน่ืองมาต้ัง
 
คลองบางให
จนกระทั่งเมือ่
บูชาและคลอ
ให้เกิดการขย
นนท์-คลองบ
พัฒนาและยัง
และสิ่งแวดลอ้
 

งเล็งเห็นว่าลัก
านนโยบายแผ

ผนที่แสดงเส้น
านนโยบายแผ
มนนท์. (กรุงเท

การขุดคลองล
อนในบริเวณ 
ทําเกษตรกรร
งแต่อดีตจนถงึ
ชุมชนเก่าแก่
ญ่เช่ือมกับแม
อปีพ.ศ. 2403
องมหาสวัสด์ิม
ยายตัวของชุม
บางใหญ่โดยต
งคงดํารงชีวิต
อม, 2548: 5)

กษณะภูมิประ
ผนทรัพยากรธ

นขอบเขตคลอ
ผนทรัพยากรธ
ทพฯ: สํานักพิ

ลัดในสมัยพระ
2 ฝั่งคลองอ้อ
ม ในขณะเดีย
งปัจจุบัน 
บริเวณอ้อมน
ม่น้ํานครชัยศ
3 ในสมัยรัชกา
มาเช่ือมกับกรุ
ชนตามคลองม
รง ทําให้พ้ืนที
ตามลักษณะช
) 

ะเทศที่เปลี่ยน
ธรรมชาติและ

องอ้อมนนท์ 
ธรรมชาติและ

พิมพ์อัมรินทรพ์

ะเจ้าปราสาท
อมนนท์ ยังทํ
ยวกันก็มีการต

นนท์ที่อยู่ลึกเข้
ศรี ย่านน้ีจึงก
าลที่ 4 แห่งก
รุงเทพและนค
มหาสวัสด์ิขึ้น
ที่บริเวณชุมช
ชาวสวนดังเดิ

นไป อาจจะทํ
สิ่งแวดล้อม, 

ะสิ่งแวดล้อม. 
พริน้ต๊ิงแอนด์พ

ทอง ส่งผลให้
ําให้พ้ืนที่บริเ
ต้ังถิ่นฐานเกิด

ข้าไปด้านในได
กลายเป็นศูน
รุงรัตนโกสินท
ครปฐม เพ่ือให้
นแทน ซึ่งเท่ากั
นริมคลองอ้อ
ดิม (สํานักงา

ทําให้ข้าศึกเข้า
2548: 3-4) 

 

แหล่งสิ่งแวด
พับริชช่ิง, 254

ห้เกิดการโยกย้
วณน้ีมีความอ

ดชุมชนขึ้นหล

ด้มีการขยายตั
ย์กลางการค
ทร์ทรงโปรดเก
ห้เรือลําใหญ่ส
กับการยกเลิก
มนนท์ถูกดึงอ
านนโยบายแผ

ามาประชิดพ

ดล้อมทางวัฒ
48), 9. 

ย้ายเมืองกาญ
อุดมสมบูรณ์เ
ายชุมชนและ

ตัวอีกครั้ง เมื่อ
มนาคมท่ีมีข
กล้าฯ ให้ขุดค
สามารถสัญจร
กเส้นทางของค
ออกมาจากกร
ผนทรัพยากรธ

33 

ระนครได้

ฒนธรรม

จน์ถมทับ
เหมาะแก่
ะได้พัฒนา

อมีการขุด
นาดใหญ่ 
ลองเจดีย์
รได้ ส่งผล
คลองอ้อม
ระแสการ
ธรรมชาติ
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ภาพที่ 25 แส
ที่มา: สํานักง
ริมคลองอ้อม
 
2. การต้ังถ่ิน
 
ลําคลอง ที่อย
บนตลิ่ง ส่วน
อ้อมนนท์มา
เกษตรกรรมแ
อาคารที่เกา
(สํานักงานนโ
 
 

สดงเหตุการณ์
านนโยบายแผ
มนนท์. (กรุงเท

นฐานและวิถีชี
รูปแบบของชุ
ยู่อาศัยมีลักษ
นหลังบ้านมักท
าต้ังแต่อดีต โ
และหันหน้าอ
ะกลุ่มอยู่กัน
โยบายแผนทรั

ณ์ประวัติศาสต
ผนทรัพยากรธ
ทพฯ: สํานักพิ

ชวิีตของชุมชน
ชุมชนริมนํ้า ที
ษณะสะเทินนํ้า
ทําเป็นสวนเพื
โดยมีวัดเป็น
อกสู่ทางทิศเห
อย่างหนาแน
รัพยากรธรรมช

ตร์ในบริเวณคล
ธรรมชาติและ

พิมพ์อัมรินทรพ์

นรมิคลองอ้อ
ที่อยู่อาศัยมักป
าสะเทินบก ต้ั
พ่ือการเกษตร
นศูนย์กลางข
หนือและทิศใ
น่น ซึ่งเป็นบ
ชาติและสิ่งแว

ลองอ้อมนนท์
ะสิ่งแวดล้อม. 
พริน้ต๊ิงแอนด์พ

อมนนท์ 
ปลูกไปตามแน
ต้ังอยู่แถวแรก
รและเป็นอาชี
องชุมชนต้ังอ
ใต้ ส่วนบริเวณ
ริเวณท่ีเกิดก
วดล้อม, 2548

 
์ 
แหล่งสิ่งแวด
พับริชช่ิง, 254

นวยาวของคล
ของริมตลิ่ง ถั
ชีพหลักที่สําคั
อยู่บริเวณริม
ณที่เป็นจุดจบข
การค้าขายซึ่ง
8: 9) 

ดล้อมทางวัฒ
48), 4. 

ลองอ้อมนนท์
ถัดมาเป็นที่อยู
คัญของชุมชน
มน้ําหรือด้าน
ของลําคลองม
งเรียกว่า “ต

34 

ฒนธรรม

ทั้งสองฝั่ง
ยู่อาศัยอยู่
นริมคลอง
นหลังของ
มักจะเป็น
ตลาดน้ํา” 
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ภาพที่ 26 รูป
ที่มา: ดัดแป
ใหญ่ จังหวัด
ผังเมือง จุฬา
 
  
น้ํา มีความเห
เจริญเติบโตไ
เป็นหลัก จึงม
ดํารงชีวิตที่เป็
รูปแบบของค
ความงามท่ีเป็
การแสดงอาณ
ทัศน์ที่ เ ป็นเ
ทรัพยากรธรร

ปแบบการต้ังถิ
ปลงจาก พัชลี
ดนนทบุรี” (วิ
ลงกรณ์มหาวิ

ลักษณะทางภ
หมาะสมในการ
ด้เป็นอย่างดี 
มีภูมิทัศน์ที่ส
ป็นภูมิทัศน์ขอ
คลองส่งนํ้าขน
ป็นเอกลักษณ์
ณาเขตของคร
อกลักษณ์ขอ
รมชาติและสิง่

ถิ่นฐานชุมชนริ
ลี อาจสาลี “ภ
ทยานิพนธ์ปริ
ทยาลัย, 255

ภูมิทัศน์ของชุ
รทําเกษตรกร
ดังนั้นผู้อยู่อา
วยงามและอ
องพ้ืนที่เกษตร
นาดเล็ก (ท้อง
ณ์ของชุมชนริม
รัวเรือน อีกทั้
องชุมชนขอ
งแวดล้อม, 25

ริมนํ้า 
ภูมิทัศน์วัฒน
ริญญาการวาง
2), 121. 

ชุมชนริมคลอง
รรมและยังเกิด
าศัยในชุมชนแ
อยู่ร่วมกับธรร
รกรรมประเภ
งร่อง) ที่ทําซ้ํ
มคลองอ้อมน
ทั้งยังป้องกันสิ่
งชนริมคลอ

548: 11) 

นธรรมของชุม
งแผนภาคและ

งอ้อมนนท์ เป็
ดพืชพรรณต่า
แห่งนี้ ส่วนให
รมชาติที่ดีมาโ
ภทต่าง ๆ เช่น
้า ๆ กัน มีคว
นท์ นอกจาก

สงสกปรกที่ลอ
งอ้อมนนท์อี

มชนริมคลอง
ะเมืองมหาบัณ

ป็นพ้ืนที่ที่มีคว
าง ๆ ขึ้นเองต
ญ่มักจะประก
โดยตลอด ปร
น สวนผลไม้ 
วามคดเค้ียวข
นั้นยังมีสวนล
อยนํ้ามา ซึ่งแส
อีกด้วย (สําน

งอ้อมนนท์ อํา
ณฑิต สาขาวิช

วามสมบูรณ์ทั
ตามธรรมชาติท
กอบอาชีพเกษ
ระโยชน์ใช้สอ
นาข้าวเป็นต

ของแปลงนา 
ลอยนํ้าที่มีปร
สดงถึงลักษณ
นักงานนโยบ
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าเภอบาง
ชาการวาง

ทั้งดินและ
ที่สามารถ
ษตรกรรม
อยในการ
ต้น และมี
ก่อให้เกิด
ะโยชน์ใน

ณะทางภูมิ
บายแผน



ไ

 

ภาพที่ 27 สว
 (ถ่
จังหวัดนนทบ
 
 
เจ้าปราสาทท
ตะกอน ซึ่งเป็
อ้อมนนท์เป็น
แล้ว ยังมีคุณ
ผลไม้ที่ประก
ธรรมชาติของ
ธรรมชาติที่ดี 
วิถีชีวิต ประเ
ตักบาตร การ
ได้แก่ การทํา
เร่ืองของการ
ซึ่งแท้จริงแล้
การทําให้ผู้ที่ล
 
ตะกอนท่ีพัดม
จะถัดอยู่จาก
ชาวสวนจึงต้อ
คือ การทําสว

 

วนลอยนํ้าที่แส
ถ่ายโดยผู้วิจัย 
บุรี เมื่อเมษาย

การทําสวนผ
ทอง ให้ลํานํ้าเ
ป็นดินที่มีควา
นแหล่งเพาะป
ณค่าในเชิงเศร
กอบด้วยโครง
งชุมชนริมคล
มีลักษณะเป็น

เพณี และคติค
รสัญจรโดยน้ํ
าประมงและก
สร้างศาลในบ
้ว เป็นเขตนํ้า
ล่องเรือผ่านม
ลักษณะการอ
มาจากกระแส
กริมนํ้า เพราะ
องขุดร่องนํ้าเพ
วน “แบบยกร

สดงถึงอาณาเ
ณ หมู่ที่ 8 ช

ยน 2559) 

ผลไม้ เน่ืองจา
เปลี่ยนทิศทาง
ามอุดมสมบูรณ
ปลูกที่มีช่ือเสีย
รษฐกิจและป
งข่ายของร่อง
องอ้อมนนท์
นที่ราบลุ่มริม
ความเช่ือต่าง
้ํา ตลาดนํ้า แ
การทําสวนผล
บริเวณปากคล
าลึกและมักจะ
าเกิดความระ
อยู่อาศัย พ้ืนที
สน้ํา ได้รับอิท
ะพ้ืนที่ริมนํ้าจะ
พ่ือชักน้ําเข้าไ
ร่อง” (ภาพที่ 

เขตของครัวเรื
ชุมชนริมคลอ

ากพ้ืนที่ที่เกิดก
งเดินแม่น้ําเดิ
ณ์เหมาะแก่ก
ยงมาต้ังแต่โบร
ระวัติศาสตร์
งสวนและเรือ
เป็นชุมชนริม
น้ําที่สะท้อนอ
ๆ ที่เช่ือมโยง
และการประก
ลไม้ นอกจาก
ลองที่มีสายนํ้า
ะมีน้ําวนก่อให
ะมัดระวัง (ภา
ที่คลองอ้อมน
ทธิพลจากนํ้าขึ้
ะเป็นที่อยู่อาศ
ไปในสวน จึงเ
29) 

รือน 
งอ้อมนนท์ ตํ

การขุดคลองล
มต้ืนเขินและ

การเพาะปลูก
ราณ นอกจาก
ร์ของพ้ืนที่อีก
อนเคร่ืองผูกที
มน้ําที่ปรับตัวใ
ออกมาในรูปแ
กับลักษณะภูม
กอบอาชีพที่ต้
กนั้นชุมชนริม
ามาบรรจบกัน
ห้เกิดอันตรา
พที่ 28) 

นนท์เป็นพ้ืนที่
ขึ้นนํ้าลง จึงเห
ศัย แต่ถ้าพ้ืน
ป็นเอกลักษณ

ตําบลบางกร่า

ลัดแม่น้ําเจ้าพ
แคบลง ก่อให
เป็นอย่างมาก
กสวนผลไม้ใน
ด้วย ลักษณะ
ที่ใช้เป็นห้างส
ให้สอดคล้องกั
แบบของวัฒน
มิศาสตร์ของพื
ต้องอาศัยแหล
คลองอ้อมนน
นเพ่ือบูชาขอสิ
ยได้ง่าย ดังน้ั

ราบลุ่ม เนื่อง
หมาะแก่การเก
ที่สวนไม่ได้อย

ณ์เฉพาะของชุม

าง อําเภอเมือ

พระยาในสมัย
ห้เกิดการทับถ
ก ทําให้ชุมชน
นพ้ืนที่ลุ่มของ
ะทางภูมิทัศน์
สวนที่เป็นลัก
กับสภาวะแวด
ธรรมหรือหม
พ้ืนที่ อาทิ กา
ล่งนํ้าตามธรร
นท์ยังมีคติคว
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิให
นั้นจึงสร้างศาล

งจากการทับถ
กษตร โดยพ้ืน
ยู่ใกล้ริมแม่นํ้า
มชนริมคลอง

36 

องนนทบุรี 

ยของพระ
ถมของดิน
นริมคลอง
อ้อมนนท์
น์ของสวน
ษณะทาง
ดล้อมทาง
ายรวมถึง
ารพายเรือ
รมชาติอัน
ามเช่ือใน
ห้คุ้มครอง 
ลเพ่ือเป็น

ถมของดิน
นที่เกษตร
าลําคลอง
อ้อมนนท์ 



 

 

ภาพที่ 28 กา
 (ถ่
เมืองนนทบุรี 
 

ภาพที่ 29 ทัศ
 (ถ่
จังหวัดนนทบ
 
  
เพ่ือบูชาพระ
บริโภค รวมถึ
บาตรพระ 10
ทุกปี ซึ่งนัยย
ประเพณีที่สํา
สิ่งแวดล้อม, 
  
จึงเป็นลักษณ

ารทําสวนผลไ
ถ่ายโดยผู้วิจัย 
จังหวัดนนทบ

ศนียภาพของช
ถ่ายโดยผู้วิจัย 
บุรี เมื่อเมษาย

ดังนั้นชุมชนริ
คุณของพระแ
ถึงเป็นการขอ
08 ซึ่งเป็นปร
ยะของการทํา
าคัญของชุมช
2548: 19) 
สําหรับพ้ืนที่ท

ณะทางกายภา

ม้     
ณ หมู่ที่ 8 ส
บุรี เมื่อเมษาย

ชุมชน        
ณ หมู่ที่ 8 ช

ยน 2559) 

ริมคลองอ้อมน
แม่คงคาที่ให้มี
ขมาต่อการกร
ระเพณีที่ปฏิบั
าบุญตักบาตร
ชนริมคลองอ้อ

ทางด้านกายภ
าพที่มีความโด

               
สวนผลไม้ของ
ยน 2559) 

          
ชุมชนริมคลอ

นนท์จึงเกิดคว
มีแหล่งนํ้าในก
ระทําสิ่งใด ๆ
ัติสืบต่อกันมา

รน้ัน นอกจาก
อมนนท์ (

ภาพ มักกระจ
ดดเด่นเป็นเอก

ชุมชนริมคลอ

งอ้อมนนท์ ตํ

วามเคารพต่อ
การใช้เป็นเส้น
ที่ล่วงเกินต่อ

าเป็นเวลานาน
กเป็นสิริมงคล
สํานักงานนโ

จายอยู่บริเวณ
กลักษณ์ ซึ่งจะ

องอ้อมนนท์ ต

ตําบลบางกร่า

สายน้ํา โดยจั
นทางคมนาคม
อแม่น้ํา นอกจ
น ในวันที่ แรม
ลแล้ว ยังเป็น
ยบายแผนทรั

ณริมนํ้าของชุม
ะเห็นได้ว่า ชุม

ตําบลบางกร่า

าง อําเภอเมือ

จัดประเพณีลอ
มและใช้ในกา

จากน้ันยังมีปร
ม 8 ค่ําเดือน
การทําบุญเรื
รัพยากรธรรม

มชนริมคลอง
มชนริมคลอง
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องนนทบุรี 

อยกระทง
ารอุปโภค
ระเพณีตัก
น 12 ของ
อ ซึ่งเป็น
มชาติและ

อ้อมนนท์ 
อ้อมนนท์
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มีบ้านเรือนไ
ประโยชน์ได้ใ
การเกษตร ร
เห็นถึงวิถีชีวิต

ภาพที่ 30 ลัก
ที่มา: ดัดแป
ใหญ่ จังหวัด
ผังเมือง จุฬา
 
  
สัญจรทางเรือ
สานสัมพันธ์ที
สิ่งเหล่าน้ีจึงก
ช่วยเหลือซึ่งกั

ไทยและพ้ืนที
ในหลาย ๆ ด้
รวมถึงการค้าข
ตด้ังเดิมของชุม

กษณะการอยู่
ปลงจาก พัชลี
ดนนทบุรี” (วิ
ลงกรณ์มหาวิ

วัด เป็นศูนย์ก
อเป็นหลัก เน่ื
ที่ดีต่อกัน  อีก
กลายเป็นสิ่งที
กนัและกันมาจ

ที่สวนยกร่อง
าน อาทิ เป็น
ขายของคนใน
มชนและส่งผล

อาศัยของชุมช
ลี อาจสาลี “ภ
ทยานิพนธ์ปริ
ทยาลัย, 255

กลางชุมชน ม
องจากลําคลอ
กทั้งยังได้เรียน
ที่มีคุณค่าทาง
จนถึงปัจจุบัน

งแบบดั้งเดิม
นกิจกรรมยาม
นชุมชนโดยกา
ลให้มีคุณค่าท

ชนริมคลองออ้
ภูมิทัศน์วัฒน
ริญญาการวาง
2), 120. 

มักจะต้ังถิ่นฐา
องเป็นตัวเช่ือ
นรู้ ประเพณี 
ด้านสังคมแล

น (ภาพที่ 31)

 อีกทั้งยังมีแ
ว่างของเด็ก ๆ
ารสัญจรทางเ
ทางด้านภาพม

อมนนท์  
นธรรมของชุม
งแผนภาคและ

านบริเวณริมค
อมต่อระหว่าง
วัฒนธรรม ข

ละวัฒนธรรม 

แม่น้ํา ลําคลอ
ๆ เป็นลําคลอ
เรือเป็นหลัก สิ
มากย่ิงขึ้น 

มชนริมคลอง
ะเมืองมหาบัณ

คลองอ้อมนน
วัดและชุมชน
ของชุมชนริมค
จึงทําให้คนใน

องที่สามารถ
องที่สามารถนํ
สิ่งเหล่าน้ีจึงส

งอ้อมนนท์ อํา
ณฑิต สาขาวิช

นท์ โดยพระส
น เพ่ือให้คนใน
คลองอ้อมนน
นชุมชนมีควา
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สะท้อนให้
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สงฆ์ใช้การ
นชุมชนได้
นท์ร่วมกัน 
ามสามัคคี 



ใ

ใ

 

ภาพที่ 31 ลัก
ที่มา: ดัดแ
ใหญ่ จังหวัด
ผังเมือง จุฬา
   
3. สภาพทั่วไ
 
 
จังหวัดนนทบ
เจ้าพระยา เป็
15 กิโลเมตร
ระโหง ถนนท
ตําบลบางกร่
ใช้ทําการเกษ
 

กษณะการอยู่
ปลงจาก พัชลี
ดนนทบุรี” (วิ
ลงกรณ์มหาวิ

ไปของชุมชน
3.1 ที่ตั้งและ
 พ้ืนที่ศึกษ
บุรี ต้ังอยู่ทา
ป็น 1 ใน 4 ตํ
 ที่ทําการองค
ท่านํ้านนท์ – 
าง อําเภอเมือ

ษตร ( 2,000 ไ
3.2 อาณาเข

 ทิศเหนือ
ทิศใต้ ติด
 ทิศตะวัน

อาศัยของชุมช
ลี อาจสาลี “ภ
ทยานิพนธ์ปริ
ทยาลัย, 255

นริมคลองอ้อม
ะอาณาเขต 
ษาคือ พ้ืนที่บ ิ
างทิศตะวันตก
าบลของอําเภ
ค์การบริหารส

วัดโบสถ์ ตํ
องนนทบุรี มีข
ไร่) หมู่บ้านจัด
ขตติดต่อ 
อ ติดต่อกับ คล
ดต่อกับ คลอง
นออก ติดต่อกั

ชนริมคลองออ้
ภูมิทัศน์วัฒน
ริญญาการวาง
2), 121. 

มนนท์ 

ริเวณชุมชนริม
กเฉียงใต้ของจั
ภอเมืองนนทบ
ส่วนตําบลบาง
ตําบลบางกร่าง
ขนาดพ้ืนที่ 6
ดสรร (300 ไร

ลองอ้อมนนท์
งบางกอกน้อย
กบั เทศบาลเมื

อมนนท์  
นธรรมของชุม
งแผนภาคและ

มคลองอ้อมน
จังหวัดนนทบุ
บุรี ระยะทางห
งกร่าง ต้ังอยู่ 
ง อําเภอเมือง
.55 ตารางกิโ
ร่)  

ทแ์ละตําบลบา
ยและตําบลบา
องบางศรีเมือ

มชนริมคลอง
ะเมืองมหาบัณ

นท์ ตําบลกร่า
รี และอยู่ทาง
ห่างจากท่ีว่าก
เลขท่ี 155 ห
งนนทบุรี จังห
โลเมตร (4,04

งรักน้อย อําเ
างขุนกอง อําเ
ง อําเภอเมือง

งอ้อมนนท์ อํา
ณฑิต สาขาวิช

าง อําเภอเมอื
งฝั่งตะวันตกข
การอําเภอเมือ
หมู่ที่ 9 ข้างซอ
หวัดนนทบุรี เ
49 ไร่) แบ่งเป็

เภอเมืองนนท
เภอบางกรวย 
งนนทบุรี  
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ 
  3.3 เนื้อที่ 
   เน้ือที่ของตําบลบางกร่าง   อําเภอเมืองนนทบุรี  มีขนาดพ้ืนที่  6.55  ตาราง
กิโลเมตร  (4,094  ไร่) แบ่งเป็นเน้ือที่ที่ใช้ทําการเกษตร   (2,000  ไร่)  หมู่บ้านจัดสรร  (300  ไร่) 
  3.4 สภาพภูมิศาสตร์ของพืน้ที ่
   การต้ังถ่ินฐานของประเทศไทยที่เอ้ืออํานวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงยึดการประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก ต้ังแต่อดีตและสืบทอด
ไปในอนาคต เพราะประเทศไทยมีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถเลี้ยงประชากรโลกได้อย่าง
เพียงพอ ดังน้ันรัฐบาลจึงได้พยายามมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ  ที่ผ่านมา แต่
การพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งไม่อาจทราบข้อมูลที่แท้จริงด้านกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคมได้ดีเท่ากับประชากรในชุมชน ทําให้การพัฒนาไม่สอดคล้องกับทรัพยากร 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และยึดความสามารถของเกษตรกรอย่างแท้จริง อาชีพเกษตรกรรม
จึงเกิดปัญหามาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรวมตัวของเกษตรกรเพียงเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตและสินเช่ือ แต่เป้าหมายหลักของเกษตรกร คือ การร่วมแรงร่วมใจเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก 
  สําหรับคุณสมบัติของดินในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชุด
ดินบางกอกและชุดดินธนบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
   ชุดดินบางกอก เป็นลักษณะดินที่มีการระบายน้ํา ซึมผ่านไปได้ช้าตลอดทุกช้ัน ดิน
ช้ันบนลึกประมาณ  25-30 ซม. มีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาของดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงปานกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.0-7.0 ดินช้ันล่างลึกต้ังแต่ 30 ซม. ลง
ไปเป็นดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาของดินเป็นกลาง-กึ่งด่างอ่อน มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 
7.0-7.5 ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ในปัจจุบันพ้ืนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานา 
เน่ืองจากสภาพพื้นที่มคีวามราบเรียบ เน้ือดินเป็นดินเหนียว การระบายนํ้าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีนํ้าขัง
ที่ผิวดินนาน 4-5 เดือน แต่สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักบางชนิดได้ในช่วงฤดูแล้ง หลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวแล้วไม่เหมาะที่จะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เพราะมีนํ้าท่วมขังลึกในฤดูฝน อย่างไรก็ตาม ถ้าได้มี
การพัฒนาที่ดิน สามารถเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักได้ 
โดยการทําคันดินรอบพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม อีกทั้งยังช่วยในการระบายน้ําของดิน 
   ชุดดินธนบุรี ลักษณะดินเป็นดินลึกค่อนข้างเลว สามารถอุ้มนํ้าได้สูง แต่ซึมผ่านช้ัน
ดินได้ช้า มีลักษณะเป็นการยกร่องมีขนาดกว้าง 3-5 เมตร การยกร่องทําให้ดินช้ันล่างมาอยู่ช้ันบน ทํา
ให้การเรียงตัวของช้ันดินเปลี่ยนแปลงไป ดินช้ันบนลึก 40-70 ซม. เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน



 

ทราย ปฏิกิริ
ล่างเป็นดินเห
กรด-ด่าง ประ

ภาพที่ 32 ขอ
ที่มา: สํานักง
เข้าถึงเมื่อ 24
http://www

ยาของดินเป็น
หนียวหรือดินเ
ะมาณ 8.0-8.

อบเขตการปก
านโยธาธิการ
4 เมษายน 25
w.dpt.go.th/n

นกรดเล็กน้อย
เหนียวปนทรา
5  (ภาพที่ 33

กครอง จังหวัด
และผังเมืองจั

559, เข้าถึงได้
nonthaburi/

ยถึงกรดแก่ มี
าย ปฏิกิริยาข
3)  (อํานาจ จํ

ดนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี
ด้จาก 
/Download/

มีค่าความเป็น
ของดินเป็นด่า
จํารัสจรุงผล, 2

รี, แผนท่ีขอบ

/03Road.pdf

กรด-ด่าง ปร
งปานกลางถึง
2554: 71) 

บเขตการปกค

f 

ระมาณ 5.5-6
งด่างแก่ มีค่า

ครองจังหวัดน
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6.5 ดินช้ัน
ความเป็น

 

นนทบุร,ี 
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  3.5 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ตําบลบางกร่างมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ดอนบางส่วน ซึ่งมักจะอยู่
บริเวณส่วนกลางของตําบลและอยู่ชายฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็น
สวนผลไม้แบบสวนด้ังเดิม ประชากรนิยมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนพื้นที่บริเวณริมคลองย่อยภายใน
หมู่บ้าน แต่ในปัจจุบัน สภาพการปลูกสร้างบ้านเรือนของเกษตรกรเปลี่ยนไปจากเดิม  เช่น การปลูก
บ้านเรือนใกล้กับถนน เน่ืองจากมีความสะดวกในการเข้าถึงและการเช่ือมต่อกันภายในชุมชนทั้ง 10 
หมู่บ้าน 
 3.6 พื้นที่ป่า  
   พ้ืนที่ป่าในตําบลบางกร่างไม่มีพ้ืนที่ป่าตามความหมายลักษณะป่าไม้ แต่การปลูก
ต้นไม้มีสภาพคล้ายป่า ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันไปภายในส่วนเดียวกัน 
ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ซึ่งการปลูกพืชหลายชนิดแบบดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่า การปลูกแบบเบญจ
พรรณ  ภายในสวนผลไม้นั้นจะมีความร่มเย็นชุ่มช่ืนคล้ายป่า 
 3.7 อุณหภูมิ 
   มีอุณหภูมิแบบร้อนช้ืนอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดู เน่ืองจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพ้ืนที่เพียง
เล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงค่อนข้างสมํ่าเสมอตลอดพ้ืนที่ 
 
4. ลักษณะทางสังคม 
 โครงสร้างของประชากรประกอบด้วยหลายเช้ือชาติ เช่น ไทย (มีจํานวนมากที่สุด มีอยู่
ทั่วไปในจังหวัด) จีน มอญ (อพยพมาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 2) และมลายู (อพยพมาจาก
เมืองปัตตานีและไทรบุรี) โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
และศาสนาอ่ืน ๆ เช่ือกันว่าในสมัยโบราณประชากรในจังหวัดนนทบุรีมีชาวมอญอาศัยอยู่จํานวนมาก 
ในปัจจุบันได้ผสมกลมกลืนกัน โดยประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจายอยู่
ทั่วไปในชนบท 
  นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรสูง ประกอบกับความหนาแน่นและ
แออัดของกรุงเทพมหานคร จึงมีการย้ายที่ทําการของส่วนราชการระดับกระทรวงมาในพ้ืนที่จังหวัด
นนทบุรี เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น ทําให้มีผู้เลือก
จังหวัดนนทบุรีเป็นที่พักอาศัยจํานวนมาก นอกจากน้ีนนทบุรียังเป็นที่ ต้ังของศูนย์แสดงสินค้า
ระดับชาติ  คือ  อิมแพคเมืองทองธานีและมีความพร้อมด้านโครงข่ายบริการ ข้ัน พ้ืนฐาน 



 

(Infrastructu
อย่างสะดวก 

ภาพที่ 33 ลัก
ที่มา: อํานาจ
กรณีศึกษา: 
วิทยาลัย มหา
 

ure) ที่มีโค
จึงเป็นเหตุให้

กษณะชุดดินแ
จ จํารัสจรุงผล
คลองอ้อมน

าวิทยาลัยเกษ

รงข่ายการคม
ห้จังหวัดนนทบ

และธรณีวิทยา
ล. “ผลกระท
นนท์ จังหวัดน
ษตรศาสตร์, 2

มนาคมที่ครบ
บุรีเป็นแหล่งที

าของชุมชนริม
ทบการพัฒนา
นนทบุรี.” (

2554), 71. 

วงจร สามาร
ที่อยู่อาศัยเพ่ือ

มคลองอ้อมนน
เมืองต่อการอ
(วิทยานิพนธ์ป

ถเช่ือมโยงปริ
อรองรับการขย

นท์ 
อนุรักษ์พื้นที่สี
ปริญญาปรัชญ

ริมณฑลและภู
ยายตัวของเมื

สีเขียวภาคก
ญาดุษฎีบัณฑิ

43 

ภูมิภาคได้
อง 

 

ารเกษตร 
ต บัณฑิต



44 
 

 4.1 ประชากร 
   ประชาชนตําบลบางกร่างมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตร ชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ติดกับแม่นํ้า 
มีการสัญจรทั้งทางนํ้าและทางบก 
 
ตารางที่ 3 จํานวนหมู่บ้านและประชากร  (ข้อมลู จปฐ.  ปีพ.ศ. 2555) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร (กร) 

จํานวนครัวเรอืน 
ชาย หญิง รวม 

2 บ้านบางกร่าง 328 377 705 249 
3 บ้านบางกร่าง 605 716 1321 516 
4 บ้านบางกร่าง 2,615 2,806 5421 3,517 
5 บ้านบางนางเกริก 1,411 1,741 3152 1,355 
6 บ้านบางนางเกริก 220 249 469 170 
7 บ้านบางกร่าง 357 422 779 238 
8 บ้านวัดขวัญเมือง 906 996 1902 862 
9 บ้านบางระโหง 520 551 1071 573 
10 บ้านวัดประชารังสรรค์ 2,085 2,337 4422 2,390 

รวมทั้งสิน้ 9,057 10,195 9,745 9,870 
ที่มา: องค์การส่วนบริหารตําบลบางกร่างจังหวัดนนทบุรี, เขตการปกครอง, เข้าถึงเมื่อ 24 เมษายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bangkrang.go.th/condition.php 
 
 4.2  อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรจังหวัดนนทบุรี 
    จังหวัดนนทบุรีมีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 74 ของประเทศ แต่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย (รองจากกรุงเทพมหานคร) ข้อมูล ณ  วันที่ 30 
เมษายน 2558 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,178,549 คน เป็นชาย 551,862 คน และหญิง 626,687 คน 
หรือจํานวนผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 46.83 และจํานวนผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 53.17 ประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาล มีร้อยละ 55.79 ส่วนร้อยละ 44.21 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ 1,886 คนต่อตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน เท่ากับ 4 คน  
โดยจํานวนประชากรเฉล่ียต่อหมู่บ้านเท่ากับ 3,525 คน 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดนนทบุรีเปรียบเทียบปีพ.ศ. 2554 และปีพ.ศ. 2558 
 

อําเภอ 
จํานวนประชากร อัตราการปล่ียนแปลง (%)

2554 2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558
-2010 -2011 -2012 -2014 -2015 2012 2013 2014 2015

รวมยอด 1,122,627 1,141,673 1,156,271 1,173,870 1,178,549 1.7 1.28 1.52 0.40 
เมืองนนทบุรี 356,289 357,355 358,006 359,882 360,372 0.3 0.18 0.52 0.14 
บางกรวย 112,429 116,261 118,981 122,033 122,886 3.41 2.34 2.57 0.69 
บางใหญ่ 121,159 126,562 130,826 135,171 136,126 4.46 3.37 3.32 0.70 
บางบัวทอง 246,961 252,179 255,655 259,337 260,425 2.11 1.38 1.44 0.42 
ไทรน้อย 58,574 59,494 60,322 61,229 61,505 1.57 1.39 1.50 0.45 
ปากเกร็ด 227,215 229,822 232,481 236,218 237,235 1.15 1.16 1.61 0.43 

ที่มา: จังหวัดนนทบุรี, ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุร,ี เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
www.nonthaburi.go.th/edoc/index.php?action=dlattach;topic=91.0;attach=174 
 
5. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรีต้ังอยู่บนฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่และแหล่งนํ้า               
ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานาข้าวเจ้า                 
การเพาะปลูกมะพร้าว มะม่วง มังคุด ฯลฯ ทําปศุสัตว์ และประมงนํ้าจืด นอกจากน้ียังมีการทํา
อุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่มห่ม อุตสาหกรรม 
แปรรูปไม้ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เครื่องจักรสาน สานเข่งปลาทู เครื่องป้ันดินเผา ป้ันหม้อ
ดิน และป้ันกระถางใส่ไม้ประดับ แต่อย่างไรก็ตามความเจริญทางธุรกิจอุตสาหกรรม และการขยายตัว
ของเขตเมืองได้ทําให้พ้ืนที่ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมลดน้อยลงไปเป็นจํานวนมา และทําให้พ้ืนที่ทําธุรกิจ
เป็นที่อยู่อาศัย เช่น สร้างบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึ้น 
  ผลผลิตของจังหวัดนนทบุรี ในปีพ.ศ. 2556 มีการขยายตัวร้อยละ 8.85 จากปีที่ผ่านมา 
โดยภาคเกษตรมีการหดตัวร้อยละ 1.222 ซึ่งมีการปรับตัวลดลงต่อเน่ืองจากปีที่ผ่าน ๆ มา เน่ืองจาก
การผลิตในภาคเกษตรหดตัวในหมวดพืชผลและหมวดบริการทางการเกษตร ในขณะที่ภาคนอก
เกษตร  มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ  9.13 จากปีที่ผ่านมา เป็นผลจากสาขาการทําเหมืองแร่และ
เหมืองหินสาขาอุตสาหกรรม  สาขาการก่อสร้าง สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขา
ตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การบริหาร
ราชการและการป้องกันประเทศ สาขาการศึกษา สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วน
บุคคลอ่ืน ๆ  มีการขยายตัว ซึ่งอาจเป็นผลจากปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัว
ลดลง มีเพียงสาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
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คมนาคม สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม และลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ที่หดตัวอาจเป็น
ผลจากปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ภาวะวิกฤติทางการเงินโลกในช่วงกลางปีเป็นต้นมา ประกอบกับ
สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายสู่ภาวะปกติ  และมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า ซึ่งมีผลกระทบต่อภาค
บริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการของภาคนอกเกษตรหด
ตัวลง 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดนนทบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําปี 201,708 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (GPP Per capita) 
141,608 บาท จัดเป็นล้าดับที่ 22 ของประเทศ และลําดับที่ 6 ของเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 5.1 ขนาดการถือครองท่ีดิน 
   เน้ือที่ของตําบลบางกร่างมีพ้ืนที่ทั้งหมด  6.55  ตารางกิโลเมตร หรือ 4093.75  ไร่ 
แบ่งพ้ืนที่ทาํการเกษตร  3,750  ไร่  โดยพ้ืนที่ทําการเกษตรประกอบด้วย 
   ไม้ผล 
   ไม้ดอกไม้ประดับ 
 5.2 สิทธิในท่ีดินทํากิน 
   โดยเฉล่ียสิทธิในที่ทํากินรวมทั้งที่อยู่อาศัยของประชากรในพ้ืนที่ 2.95 ไร่  
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 5.3 รายได้รายจ่ายของครัวเรือน / เดือน 
    การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพทําการเกษตร / เพาะเลี้ยง อยู่ในระดับที่สูง รองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ นัก
บริหาร และผู้ดําเนินธุรกิจของตนเอง ซึ่งดูได้จากตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
จําแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน และแหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. 2558  
 
ตารางที่ 6 รายได้รายจ่ายของครัวเรือน / เดือน 

แหล่งท่ีมาของรายได ้

ผู้ครองทําการเกษตร / 
เพาะเลี้ยง 

Farm Operators / Culture 

 
ผู้ดําเนิน
ธุรกิจ 

ของตนเอง 
ท่ีไม่ใช่ 

การเกษตร 

ลูกจ้าง 

Employees 

ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง 
Plant/Animal/Culture 

ผู้ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

นักวิชาการ 
และนัก
บริหาร 

คนงาน 
ท่ัวไป 

เสมียน 
พนักงาน

ขาย 
และ

ให้บริการ 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ในกระบวน 
การผลิต 

ผุ้ไม่ได ้
ปฏิบัติงาน 

ส่วนใหญ่เป็น 
เจ้าองท่ีดิน 

ส่วนใหญ่ 
เช่าท่ีดิน 

เชิง
เศรษฐกิจ 

รายได้ท้ังสิ้นตอ่เดอืน 28,898 29,548 31,106 55,749 17,274 21,628 24,481 22,185 
รายได้ประจํา 28,898 29,548 30,827 55,741 17,254 21,575 24,326 22,178 
รายได้ท่ีเป็นตัวเงิน 24,683 26,473 26,947 48,869 15,404 18,796 21,896 17,320 
ค่าจ้างและเงินเดือน - 8,582 2,647 44,836 14,609 17,399 21,480 1,570 
กําไรสทุธิจากการทําธุรกิจ 8,333 - 23,122 1,037 381 569 195 636 
กําไรสทุธิจากการทํา
การเกษตร 

16,350 17,300 112 35 - - - - 

เงินที่ได้รับเป็นการ
ช่วยเหลือ 

- 591 947 2,520 414 823 203 14,227 

รายได้จากทรัพย์สิน - - 120 441 - 6 17 887 
รายได้ท่ีไม่เป็นตัวเงิน 4,215 3,074 3,880 6,872 1,850 2,780 2,431 4,858 
รายได้ไม่ประจํา (ที่เป็นตวั
เงิน) 

- - 279 8 20 53 154 7 

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี, รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2558, เข้าถึงเมื่อ 29 
เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://nontburi.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2558&
catid=102&Itemid=507 
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6. ระบบการคมนาคมขนส่ง 
 6.1 การคมนาคมในจังหวัดนนทบุรี 
   ทางบก 
   เ น่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี  มีอาณาเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานครถึง 2 ด้านคือ ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมทั้งเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล ระบบ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกของนนทบุรีค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งระบบทางหลวงแผ่นดินจังหวัด
และชนบทที่ได้ติดต่อภายในจังหวัด เพ่ือเช่ือมโยงเข้ากับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้
การเดินทางสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นไปโดยสะดวก มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งทาง
บกที่สามารถติดต่อภายในจังหวัดและมีเส้นทางเช่ือมต่อถึงทุกตําบล เส้นทางคมนาคมขนส่งถนนของ
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินท่ีเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคและจังหวัด ทางหลวง
จังหวัดเช่ือมโยงจังหวัดกับอําเภอ ส่วนทางหลวงที่อยู่นอกเขตชุมชน เรียกว่า ทางหลวงชนบท
เช่ือมโยงระหว่างอําเภอไปยังตําบลและหมู่บ้าน 
   นอกจากเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนที่กล่าวข้างต้น ยังมีทางพิเศษซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยระบบทางด่วน เพ่ือช่วยให้การจราจร
ใจกลางกรุงเทพมหานครสามารถกระจายสู่บริเวณรอบนอกและจากรอบนอกเข้าสู่ใจกลางเมือง 
สําหรับทางด่วนที่ผ่านจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย   
    1. ทางด่วนขั้นที่ 2 สายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ ขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว 
    2. ทางด่วนขั้นที่ 3 สายนนทบุรี-บางกะปิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้
เปิดโอกาสให้เอกชนท่ีสนใจลงทุน เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนออกแบบและลงทุนก่อสร้าง เพ่ือแบ่งเบาภาระการลงทุนจากรัฐบาล 
    3. ทางด่วนขั้นที่ 4 เป็นการวางแผนในระยะยาวโดยจะครอบคลุมพ้ืนที่ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
    โดยถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางและสํานักงานทางหลวง
ชนบท 13 สาย คือ 
     1. ถนนพิบูลสงคราม ระหว่างเชิงสะพานพระรามหก - สี่แยกโรงภาพยนตร์
ศรีพรสวรรค์  
    2. ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างศาลากลางจังหวัด – สี่แยกโรง
ภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์  
    3. ถนนติวานนท์ ระหว่างสามแยกวัดลานนาบุญ – ท่านํ้าปทุมธานี  
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    4. ถนนงามวงศ์วาน ระหว่างสี่แยกแคลาย – สี่แยกเกษตร  
    5. ถนนนนทบุรี1 ระหว่างศาลากลาง – ถนนติวานนท์  
    6. ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างสี่แยกปากเกร็ด – สี่แยกหลักสี่  
    7. ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ระหว่างพระรามหก – อําเภอไทรน้อย  
    8. ถนนบางบัวทอง – ตลิ่งชัน ระหว่างแยกบางบัวทอง – ตลิ่งชัน  
    9. ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี ระหว่างแยกบางบัวทอง – สุพรรณบุรี  
    10. ถนนกรุงเทพฯ–นนทบุรี ระหว่างสามแยกเตาปูน– สามแยกวัดลานนา
บุญ  
    11. ถนนรัตนาธิเบศร์ ระหว่างสี่แยกแคลาย - ถนนบางบัวทอง – ตลิ่งชัน  
    12. ถนนพระรามห้า ระหว่างตลิ่งชัน – ถนนติวานนท์  
    13. ถนนราชพฤกษ์ ระหว่างบางกรวย - ถนนบางบัวทอง –ปทุมธานี  
    14. ถนนแยกจากถนนราชพฤกษ์ - พระรามสี่ –ปากเกร็ด 
   ทางนํ้า ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางนํ้าได้ลดความสําคัญลงไปอย่างมาก 
เน่ืองจากความสะดวกและคล่องตัวในการคมนาคมทางบกมีมากขึ้น เส้นทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ
ของจังหวัด ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ เช่น คลองบางขุนศรี คลองพระพิมล คลองบาง
ใหญ่ คลองมหาสวัสด์ิ และมีท่าเทียบเรือที่สําคัญ ได้แก่ ท่าเทศบาลเมืองนนทบุรี ท่าวัดเขมา ท่าปาก
เกร็ด ท่าประตูพระอุดม ท่าบางบัวทอง  ทา่อิฐ ท่าบางใหญ่ ท่าวัดเขียน และท่าไทรม้า ส่วนการ
เดินทางโดยทางนํ้าน้ันมีเรือด่วนเจ้าพระยาแล่นรับส่งผู้โดยสารระหว่างนนทบุรี-วัดพระยาไกร ตลอด
ทั้งวัน ซึ่งนับว่าเป็นการอํานวยความสะดวกและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เปลี่ยนบรรยากาศจากการเดินทางโดยรถยนต์มาเป็นทางเรือ โดยมีเรือด่วนเจ้าพระยาบริการระหว่าง
เส้นทางจากท่านํ้าวัดราชสิงขร เขตยานนาวาถึงท่านํ้านนทบุรี (ฝั่งพระนคร) อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. 
 
 



 

ภาพที่ 34 แผ
ที่มา:  สํานักง
เมษายน 255
http://www

ผนที่จังหวัดนน
งานการท่องเท
59, เข้าถึงได้จ
w.nonthabur

นทบุรีแสดงเส้
ที่ยวและกีฬาจ
จาก
ritour.com/i

ส้นทางคมนาค
จังหวัดนนทบุ

information

คมในจังหวัดน
บุรี, แผนท่ีท่อ

/detail.php

นนทบุรี 
งเทีย่วจังหวัด

?id=maps 

ดนนทบุร,ี เข้
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 6.2  ถนนราชพฤกษ์  
  ถนนราชพฤกษ์หรือถนนทางหลวงชนบท นบ.3021 เป็นถนนตัดใหม่ผ่านพ้ืนที่สวน
ด้ังเดิม สามารถเช่ือมต่อไปยังกรุงเทพมหานครในเขตสาทรได้ ทําให้ที่ดินถนนสายน้ีเป็นทําเลทองอีก
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีนายหน้า นักลงทุน เข้ามากว้านซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไร ทําให้ราคาที่ดิน
พุ่งสูงขึ้น นอกจากน้ีพ้ืนที่ตามแนวถนนราชพฤกษ์จึงเหมาะที่จะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยเน่ืองจากจังหวัด
นนทบุรีสามารถเดินทางเข้าเมืองได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน อีกทั้งพ้ืนที่ชานเมืองมีราคาที่ดินและที่อยู่
อาศัยถูกกว่าในเขตเมือง ประชากรจึงเกิดการขยายตัวเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีทําให้ถนนมีความ
เจริญและกระจุกตัวไปตามสองฝั่งถนน ที่ดินจึงถูกพัฒนาเป็น Community mall ร้านอาหาร และ
โครงการหมู่บ้านจัดสรร อีกทั้งถนนราชพฤกษ์สามารถตัดผ่านหรือเช่ือมต่อกับถนนสายหลักหลายสาย 
เช่น ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบรมราชชนนี ถนนนครอินทร์ เป็น
ต้น  
    ถนนราชพฤกษ์สามารถเช่ือมต่อไปยังถนนสายสําคญัดังน้ี 
     ทางด้านทิศเหนือของถนนราชพฤกษ์ ไปเช่ือมต่อกับถนนรัตนาธิเบศร์และ
ถนนชัยพฤกษ์เพ่ือไปยังเขตบางเขน และมุ่งหน้าไปอีกสามารถไปเช่ือมต่อกับถนนสะพานนนทบุรี-บาง
บัวทองเพ่ือไปยังเขตดอนเมืองและสามารถเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดนครปฐม  
     สําหรับทางด้านทิศใต้ของถนนราชพฤกษ์ไปเช่ือมต่อกับถนนบรมราชนนี 
เพ่ือไปยังเขตพระป่ินเกล้าและสามารถเล้ียวซ้ายไปจังหวัดนครปฐม จากนั้นเมื่อมุ่งหน้าสู่ถนน
หมายเลข 4 สามารถไปยังเขตบางกอกใหญ่ และถนนเพชรเกษมสามารถไปเขตสาทร (ภาพที่ 35) 
   จากที่กล่าวมาข้างต้น ถนนราชพฤกษ์ได้ตัดผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมของตําบล
บางกร่างหรือชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ดังน้ันจึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะทางกายภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพที่ 35 กา
 
 

 
 
 
 

ารเช่ือมต่อของถนนราชพฤกษ์  
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7. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 การไฟฟ้าในจังหวัดนนทบุรีกระจายไปเกือบทุกหมู่บ้าน ซึ่งในปีพ.ศ. 2556 มีการ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าจํานวน 4,121.74 ล้านกิโลวัตต์/ช่ัวโมง โดยมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 476,390 ราย 
โดยมีการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 7 แสดงสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  จําแนกตาม

ประเภทผู้ใช้จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 – 2556 

ปี 
จํานวนผู้ใช้

ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจําหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย
สถานธุรกิจ

และ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการและ
สาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

2556 476,390 4,121.74 1,634.78 2,374.09 58.08 54.79 
2555 457,923 4,110.46 1,646.38 2,284.15 141.53 38.40 
2554 425,811 3,605.92 1,416.16 2,023.27 107.69 58.80 
2553 426,165 3,726.92 1,534.03 2,026.62 108.71 54.55 

  
  การประปา การจัดให้บริการนํ้าประปาในเขตจังหวัดนนทบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของ
การประปานครหลวง 3 สาขา คือ 
  สํานักงานการประปาสาขานนทบุรี โดยผลิตนํ้าบริการแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ใน
เขตอําเภอเมือง อําเภอปากเกร็ดเต็มพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 91.95 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่
จา่ยน้ํา 82.75 ตารางกิโลเมตร  
  สํานักการประปาสาขาบางบัวทอง โดยผลิตนํ้าบริการแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต
อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรน้อยเต็มพ้ืนที่  มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 340.37 เป็นพ้ืนที่จ่ายนํ้า 
289.59 ตารางกิโลเมตร 
  สํานักการประปาสาขามหาสวัสด์ิ โดยผลิตนํ้าบริการแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต
อําเภอบางกรวย และบางใหญ่เต็มพ้ืนท่ี รวมกับพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอเมือง มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
200.87 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่จ่ายน้ํา 146 ตารางกิโลเมตร 
  สําหรับในปีพ.ศ. 2554 มีผู้ใช้น้ํา 328,694 ราย  ปริมาณการผลิต 183,908,321 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณนํ้าที่จําหน่ายแก่ผู้ใช้ 132,683,715 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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8. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรี 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบกระจายตาม
เส้นทางคมนาคมสายหลัก การพัฒนาของพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนารูปแบบ
ความเป็นเมืองที่เข้มข้น เน่ืองมาจากการพัฒนาเมืองต่อเน่ืองจากกรุงเทพมหานครตามแนวถนนงาม
วงศ์วานและถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีพ้ืนที่พาณิชยกรรมเกาะตัวตามถนนท้ัง 2 เส้น จากการที่มีแม่นํ้า
เจ้าพระยาตัดผ่านพ้ืนที่ โดยแบ่งพ้ืนที่จังหวัดเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีถนน
รัตนาธิเบศร์ (สะพานพระน่ังเกล้า) ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) และถนนชัยพฤกษ์ (สะพาน
พระราม 4) เป็นเส้นทางคมนาคมที่เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง จึงเป็นผล
ทําให้การใช้ประโยชน์ที่ดินฝั่งตะวันตกของจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วน
ใหญ่เกิดเปล่ียนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัย ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ
การค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
  ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี 
   1. จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพทางด้านพื้นที่ที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีความเช่ือมโยง
ของการใช้ประโยชน์ทีด่ินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า พื้นที่มีความเช่ือมต่อกันเป็นพื้นที่เมืองเดียวกนั 
โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลาย เช่น พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ต่อเนื่องกัน จึงส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  
   2. พื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีมีสภาพพื้นที่และแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ทําให้ประชากรของจังหวัดนนทบุรีมีพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดย
พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี 
    3. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพมาก เนื่องจากอยู่
ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งงานที่สําคัญระดับประเทศ รวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์และสภาพของเมืองด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมที่ดีจึงเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยช้ันดี 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 2559) 
 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี 
    1. จังหวัดนนทบุรีอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร จึงส่งผลให้ประชากรและที่อยู่อาศัยมีความ
หนาแน่น ทั้งประชากรในจังหวัดและประชากรจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีการขยายตัวไปในทิศตะวันตก
ของจังหวัดนนทบุรีเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเกิดแนวโน้มด้านการขยายตัวของเมืองในทางทิศตะวันตก โดยเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนชนบท แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี เรื่องการเป็นที่อยู่อาศัยของคนชั้นดี 
จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองควรได้รับการ
วางแผนและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
    2. การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านอุตสาหกรรมในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลให้การ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย และอาจยังคงเป็นประเภท
อุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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กับภาคการเกษตรที่จะสามารถคงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการในอนาคต แนวโน้มในด้านอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นแทนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อรองรับประชากรที่จะเพิ่มขึ้น
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดนนทบุรี 
    3. การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งการเป็นพื้นที่รองรับการบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย 
    4. การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการรถไฟฟ้า มีแนวโน้มปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมมากขึ้น ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามไปด้วย จึงจําเป็นต่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 2559) 
 
9. การศึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 
 การศึกษาเก่ียวกับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ.2548 มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการสาธารณะ 
โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง และการ
ประกอบพาณิชยกรรมของจังหวัดนนทบุรี 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ โดยดํารงรักษาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ด้วย 
   3. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 
   4. พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 9.1 มาตรการผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
   ในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ กําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัด
นนทบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้าน
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพ
แวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราช
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2535 
บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  
   โดยข้อกําหนดมาตรการผังเมืองรวมในพื้นที่ศึกษา ชุมชนริมคลองอ้อมมนนท์ มีดังนี้ 
     ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (พื้นที่สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์
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ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ ซึ่งที่ดินประเภทน้ีห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ คือ โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊
าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ไซโลเก็บผลิตผลทาง
การเกษตร คลังสินค้า สุสาน และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กําจัดมูลฝอย 
     ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (พื้นที่สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรม คลังสินค้า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  กรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้มีอัตราส่วนของที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดินประเภทน้ี ในแต่ละบริเวณ
และที่ดินประเภทน้ี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ คือ สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสาน
และฌาปนสถาน โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุดหรือหอพัก เว้นแต่เป็นกิจการที่เป็นส่วนหน่ึงของ
โรงงาน สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา สถาบันการศึกษาหรือ
โรงเรียน โรงพยาบาล 
     ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู ่อาศัยหนาแน่นมาก (พื้นที่สีแดง) ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้
วยโรงงาน สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ สถานที่
ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เล้ียงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้
มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้าสุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน จัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถานีขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเป็นที่ขนถ่ายสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร กําจัดมูลฝอย (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2559)   



 

ภาพที่ 36 ผัง
ที่มา: สํานักง
จาก http://w
  
   

งเมืองรวมจังห
านโยธาธิการ
www.dpt.go

  

หวัดนนทบุรี พ
และผังเมือง,

o.th/nontha

พ.ศ.2548 
แผนท่ีจังหวัด
buri/Pllu/02

ดนนทบุร,ี เข้
2.pdf 

้าถึงเมื่อ19 เม

 

มษายน 2559

58 

9 เข้าถึงได้



59 
 

10. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง พ.ศ. 2555 
 เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง โดยความเห็นชอบ ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  
และนายอําเภอเมืองนนทบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ในข้อบัญญัตินี้ “บริเวณที่  1” หมายความว่า พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  
ยกเว้นบริเวณ ที่ 2 พื้นที่ในเขต โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ โรงเรียนวัดแคใน วัดประชารังสรรค์  วัด
ขวัญเมือง วัดบางระโหง วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดแคใน วัดปราสาท วัดบางกร่าง และแนวเขตประกาศ 
กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองข่อย ตําบลบางพลับ ตําบลคลองพระอุดม ตําบลบางตะไนต์ ตําบลอ้อมเกร็ด 
ตําบลปากเกร็ด ตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด ตําบลบางรักพัฒนา ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง 
ตําบลบางรักน้อย ตําบลบางกร่าง ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางเลน ตําบลสวนใหญ่ ตําบลบางไผ่ ตําบลบางศรี
เมือง อําเภอเมืองนนทบุรีและตําบลบางขนุน ตําบลบางสีทอง  ตําบลบางขุนกอง ตําบลบางคูเวียง ตําบล
มหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 
  “บริเวณที่ 1” หมายความว่า บริเวณริมฝ่ังคลองอ้อมนนท์ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 15 เมตรกับ
ริมฝ่ังคลองอ้อมนนท์ฝ่ังใต้และบริเวณริมฝ่ังคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นเส้นขนาน ระยะ 15 เมตรกับริมฝ่ัง
คลองบางกอกน้อย ฝ่ังเหนือ ยกเว้นพื้นที่ในเขตโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์วัดขวัญเมือง
และวัดบางระโหง 
 ทั้งนี้ บริเวณที่ 1และบริเวณที่ 2 ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้าย “ข้อบัญญัติ” นี้ 
    ให้กําหนดพื้นที่ ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง ภายในแนวเขตตามแผน
ที่ท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ดังต่อไปนี้ 
     “ภายในบริเวณที่ 1” ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้ 
      1. โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน ตาม
ประเภทหรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้และโรงงาน บําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน  
      2. สถานที่บรรจุก ๊าซ สถานที่ เก็บก ๊าซและห้องบรรจุก ๊าซ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าสและ
สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
      3. สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็น
สถานี บริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 
      4. คลังสินค้า  
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      5. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
      6. โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
      7. โรงกําจัดมูลฝอย  
     “ภายในบริเวณที่ 2” ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
      1. อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดหรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
      2. สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานหรือ 
ฌาปนสถาน  
      3. อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่  
      4. ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว  
      5. อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก  
      6. โรงกําจัดมูลฝอย (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2559)   
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาการวิจัยน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอัน
เนื่องมาจากการสร้างถนนราชพฤกษ์ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านทุติยภูมิและปฐม
ภูมิ โดยแบ่งการการศึกษาเป็น 5 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
  1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
  2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเน่ืองมาจากการสร้างถนนราขพฤกษ์ 
  3. ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างถนนราชพฤกษ์ 
  4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
  5. ศึกษาสภาพปัจจุบันของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
 
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
 การต้ังถิ่นฐานของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากการเปรียบเทียบ
ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2495-2558 โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสํารวจ
ภาคสนาม เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการต้ังถิ่นฐานในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการต้ังถิ่นฐาน  โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
เปรียบเทียบการต้ังถ่ินฐานดังน้ี 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2495 ยังคงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีมีความสมบูรณ์
ของดินและนํ้า จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า รูปแบบการต้ังถิ่นฐาน ในปีพ.ศ. 
2495 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการต้ังถิ่นฐานแบบแนวยาว คือ การต้ังถิ่นฐานขนานไปตาม 
2 ฝั่งลําคลอง เป็นลักษณะสะเทินนํ้าสะเทินบก เพ่ือสะดวกต่อการคมนาคมและการเข้าถึงของคนใน
ชุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน การต้ังถิ่นฐานของวัดหันหน้าไปทางทิศเหนือและทิศใต้หรือ
บริเวณท่ีเป็นปลายสุดของลําคลอง (ภาพที่ 38)  
 การศึกษาเปรียบเทียบปีพ.ศ. 2495 และปีพ.ศ. 2542 เห็นได้ว่า ปีพ.ศ. 2542 มีการต้ัง
ถิ่นฐานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีถนนย่อยหลายสายตัดผ่านในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ การต้ังถิ่นฐาน
ดังกล่าวน้ันสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบกระจายตัว โดยบ้านเรือนต้ังห่างกัน
ไปตามไร่นาหรือสวนผลไม้ของสวนตนเอง แต่การต้ังถ่ินฐานน้ันจะขยายตัวไปอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อย
ไป ดังน้ันเมื่อมีการขยายตัวของประชากร จึงเกิดศูนย์ราชการในบริเวณพ้ืนที่ (ภาพที่ 39) 
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 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ. 2542 และปีพ.ศ. 2545 เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรี 
มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครถึง 2 ด้าน ได้แก่ ทิศตะวันออกและทิศใต้ ดังน้ันทําให้จังหวัด
นนทบุรีเป็นพ้ืนที่รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร ประชากรจึงเพ่ิมสูงข้ึนและเป็นสาเหตุให้ตัด
ถนนราชพฤกษ์เข้ามาในพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ จนกระท่ัง หลังจากในปีพ.ศ. 
2545 การสร้างถนนดังกล่าว ทําให้การสัญจรเปลี่ยนแปลงจากการสัญจรทางนํ้ามาสู่การสัญจรทางบก 
เพ่ือความสะดวกในการรองรับประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (ภาพที่ 40) 

 จากการเปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ. 2545 และปีพ.ศ. 2551 การต้ังถิ่นฐานเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทไปสู่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเกิดการต้ังถิ่นฐานใกล้ถนนสายหลัก
และถนนสายรองอย่างต่อเน่ือง  โดยมีรูปแบบการต้ังถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย ในขณะเดียวกันเร่ิม
เกิดอาคารพาณิชยกรรมเริ่มกระจายตัวไปตามแนวยาวที่ติดกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก (ภาพที่ 41) 
 ปีพ.ศ. 2555 หลังจากผ่านพ้นสภาวะของอุทกภัยธรรมชาตินํ้าท่วมปีพ.ศ. 2554 ทําให้
พืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้นทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นต้นไม้
ที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี ผนวกกับการกดดันราคาที่ดินให้เพ่ิมสูงขึ้น เป็นเหตุให้เกษตรกรยินยอม
ขายท่ีดินทํากิน จึงเกิดการต้ังถิ่นฐานในลักษณะโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างไร้ระเบียบและทิศทางที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงอาคารพาณิชยกรรมกระจุกตัวไปตามถนนสายหลักและถนนสายย่อย 
(ภาพที่ 42) 

 จากการเปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2558 ในปีพ.ศ. 2558 มีการขยาย
ถนนและสร้างถนนนนทบุรี 1เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการจราจรที่ติดขัด ดังน้ันเมื่อมีระบบการคมนาคม
เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปล่ียนแปลงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันเกิด
อาคารพาณิชยกรรมไปตามแนวยาวของถนนใหม่ (ถนนนนทบุรี 1) จึงส่งผลให้เกิดการต้ังถิ่นฐานแบบ
กระจัดกระจายอย่างต่อเน่ือง โดยปราศจากการวางแผนและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
(ภาพที่ 43) 
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2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเนื่องมาจากการสร้างถนนราขพฤกษ ์
 2.1  ลักษณะการขยายตัวของระบบเส้นทางคมนาคม 
  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดนนทบุรี จากการศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึง
สาเหตุข้างต้นน้ี ว่า จังหวัดนนทบุรี น้ันกําหนดให้ เป็นเมืองที่รองรับความเจริญเติบโตจาก
กรุงเทพมหานคร จึงเกิดการสร้างถนนหลักหลายสายเพ่ือรองรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้า
มาในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี (ภาพที่ 44) ซึ่งด้วยศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน จึงก่อให้เกิดจํานวนประชากร 
ความต้องการทางด้านแรงงาน ระยะทางในการเดินทาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน จึงเป็นเหตุให้จังหวัด
นนทบุรีเป็นเมืองที่รองรับการเจริญเติบโตของภาคมหานครอันดับต้น ๆ ของพ้ืนที่ในเขตปริมณฑล  
  จากภาพที่ 45 พ้ืนที่บริ เวณชุมชนริมคลองอ้อมนนท์มี เส้นทางคมนาคมที่
ประกอบด้วย ถนนสายทางหลวงพิเศษ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และทางหลวงท้องถิ่น โดยมีถนน
ราชพฤกษ์ที่ตัดผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ซึ่งผู้ วิจัยได้ทําการทบทวน
วรรณกรรมถึงบทบาทหน้าที่ของเส้นทางคมนาคมและศึกษาเก่ียวกับนโยบายการสร้างถนนท่ีเกิดขึ้น
ในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ในประมาณปีพ.ศ. 2528 ทางด้านทิศเหนือของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ได้เปิดให้ใช้
ถนนรัตนาธิเบศร์หรือถนนทางหลวงหมายเลข 302 เป็นถนนสายหลักท่ีสร้างข้ึนเพ่ือรองรับการจราจร
จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกเข้าสู่พ้ืนที่อําเภอบางบัวทองไปสิ้นสุดที่ถนนกาญจนา
ภิเษก 
  ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 อยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน
ริมคลองอ้อมนนท์ เน่ืองจากในเขตกรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรที่ติดขัด อันเน่ืองมาจากการ
เติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ ถนนสายนี้จึงเป็นถนนสายสําคัญที่มีเส้นทางเช่ือมต่อกันเป็นวง
แหวนล้อมรอบตัวเมือง อีกทั้งเป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครที่เป็นตัวเช่ือมทางสายหลักเข้าไปสู่
ทุกภาคของประเทศ เช่น จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  ถนนนครอินทร์หรือทางหลวงชนบท นบ. 1020 เป็นถนนสายรองที่เริ่มต้นจากถนน
ติวานนท์กับถนนประชาราษฎร์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าเขตตําบลสวนใหญ่และข้ามสะพาน
พระราม 5 จากน้ันไปตัดกับถนนราชพฤกษ์  

  ถนนราชพฤกษ์ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข นบ. 3021 เป็นถนนสายรองและ
สายสําคัญ เน่ืองจากเป็นถนนที่เช่ือมต่อกับกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มจากถนนมหาสวัสด์ิในอําเภอบาง
กรวย ตรงไปทางทิศเหนือตัดกับถนนนครอินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อยและตัดผ่านในพ้ืนที่ตําบลบาง
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กร่างหรือชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ จากน้ันไปตัดผ่านกับตําบลบางรักน้อยและไปสิ้นสุดที่ถนนรัตนาธิ
เบศร์ 

  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หรือทางหลวงหมายเลข 3215 เป็นถนนสายรองและสาย
สําคัญในจังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากเป็นถนนที่ตัดผ่านทุกอําเภอของจังหวัด คือ อําเภอบางกรวย 
อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง และอําเภอไทรน้อย อีกทั้งยังสร้างบนคันดิน
เดิมของทางรถไฟในสายบางบัวทองอีกด้วย 

  ถนนนนทบุรี 1 เป็นทางหลวงท้องถิ่นสายสําคัญในอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรีที่สร้างข้ึนเพ่ือลดการจราจรจากถนนนนทบุรี สะพานพระราม 4 สะพานพระน่ังเกล้า สะพาน
พระราม 5  เร่ิมต้นจากถนนนนทบุรี 1 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาผ่านอุทยานเฉลิม
พระเกียติร์มาสิ้นสุดถนนราชพฤกษ์ 
  จากลักษณะการขยายตัวของระบบเส้นทางคมนาคมข้างต้น สามารถสรุปการ
ขยายตัวของระบบเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ดังน้ี (ภาพที่ 46) 
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 2.2  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ทั้งหมด 7.73 ตาราง
กิโลเมตรและได้ทําการศึกษา 7 ช่วงเวลา คือ ปีพ.ศ. 2495 ปีพ.ศ. 2538 ปีพ.ศ. 2542 ปีพ.ศ. 2545 ปี
พ.ศ. 2551 ปีพ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2558 โดยจําแนกการประโยชน์ที่ดินดังน้ี ลําคลอง ถนน 
โบราณสถาน อาคารพักอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม  
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือในการแปลข้อมูลจากแผนที่ทางอากาศ เพ่ือการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากน้ันนําข้อมูลที่ได้ตรวจเช็คโดยการสํารวจภาคสนาม เพ่ือทํา
การปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องตามสภาพพ้ืนที่จริง 
  2.2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2495 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.104 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด มีการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณชุมชนนํ้าโดยมี
โบราณสถานเป็นศูนย์กลางบริการของชุมชน 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สวนผลไม้) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4.43 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 56.17 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ชุมชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มักปลูกไม้ผสม 
เช่นทุเรียน กล้วย ขนุน ฯลฯ  
   การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (ไร่นา) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3.19 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 41.32 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด พ้ืนที่ไร่นาของชุมชนทํานาปีกับนาปรัง
กันเป็นส่วนใหญ่ 
   จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2495 พ้ืนที่ในปีนี้จะมีจํานวน
ประชากรน้อยและมีพ้ืนที่ดินมาก ประชากรส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย การต้ังถิ่นฐานเป็นชุมชน
ริมนํ้าเกาะตัวขนานไปตามลําคลอง โดยใช้เรือในการคมนาคมและชุมชนริมคลองอ้อมนนท์เป็นพ้ืนที่
ราบลุ่มทําให้พ้ืนที่มีความอุดมสมบูณณ์ทั้งดินและนํ้า จึงเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม สวนผลไม้จึงมี
ช่ือเสียงมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 47)   
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  2.2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.63 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 4.48 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด เร่ิมมีอาคารพักอาศัยเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีจํานวนประชากร
มาต้ังถ่ินฐานเพ่ิมขึ้น  
   การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์ราชการ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.07 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เน่ืองจากมีประชากรเพ่ิมขึ้น จึงเกิดศูนย์ราชการและสนามกีฬา
ขึ้นมาในพ้ืนที่  
   การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สวนผลไม้) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6.09 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 78.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมดชุมชนในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทํานา
ปีและนาปรังมาปลูกสวนผลไม้ทําให้สวนผลไม้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่ไร่นาลดลง  
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (ไร่นา) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.94 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.85 ของพ้ืนที่ทั้งหมดชุมชน 
  จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2538 มีการตัดถนนพระนั่งเกล้าและ
ถนนกาญจนาภิเษก เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปริมาณ
การจราจรและการขนส่งเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นทางเลี่ยงเมือง
กรุงเทพมหานครที่เป็นตัวเช่ือมทางสายหลักเข้าไปสู่ทุกภาคของประเทศ จึงทําให้มีประชากรเข้ามาใน
พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นและพ้ืนที่ศึกษามีการสร้างถนนสายรองเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่จึงมีต้ังถิ่นฐานมากขึ้น แต่
ชุมชนเดิมยังมีการทําเกษตรกรอยู่ แต่มีพ้ืนที่บางส่วนเร่ิมมีการขายที่ดินและในปีน้ีมีหมู่บ้านจัดสรร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด (ภาพที่ 48)   
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  2.2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2542 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.79 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด  
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์ราชการ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.07 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สวนผลไม้) มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 5.98 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 76.83 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทํานา
ปีและนาปรังมาปลูกสวนผลไม้ทําให้สวนผลไม้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่ไร่นาลดลง  
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (ไร่นา) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.83 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.77 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2542 มีการตัดถนนเพ่ิม นอกรอบ
พ้ืนที่ศึกษาคือ ถนนนครอินทร์ที่เช่ือมต่อกับสะพานพระราม 5 จึงเป็นเหตุให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ประชากรอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานและบุกเบิกพ้ืนที่ทําดินเพ่ิมขึ้น แต่การมีขยายตัวอย่างช้า ๆ ค่อยเป็น
คอ่ยไปและมีเกษตรกรรมยังทําอาชีพเกษตรกรรมอยู่ (ภาพที่ 49) 
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  2.2.4 การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ พ.ศ. 2545 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.87 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 11.13 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์ราชการ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.07 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.01 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สวนผลไม้) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5.96 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 75.66 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (ไร่นา) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.67 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.53 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด พ้ืนที่ไร่นาเร่ิมมีการลดลง 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่รกร้าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.01 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 8.73 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด พ้ืนที่รกร้างเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีนายทุนกว้านซื้อที่ดินหรือ
ซื้อที่ดินไว้เก็งกําไรที่ดิน  
  จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2545 ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลง
เน่ืองจากมีการตัดถนนราชพฤกษ์ซึ่ ง เป็นถนนสายสําคัญ เ น่ืองจากเป็นถนนที่ เ ช่ือมต่อกับ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนดังกล่าวได้ตัดเข้ามาในพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ทําให้
มีการเติบโตของประชากรและที่อยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนอีก ทั้งยังทําให้พ้ืนที่เกษตรกรลดลง กลับกลายเป็น
พ้ืนที่รกร้างในที่สุด (ภาพที่ 50) 
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  2.2.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2551 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1.95 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 24.58 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด มีหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.47 มีการขยายตัว
ของประชากรและที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์ราชการ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.07 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.10 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด มีพาณิชยกรรมเพ่ิมข้ึนเกาะไปตามแนวถนน
หลักตลอดทั้ง 2 ฝั่งถนน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.01 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด เมื่อมีถนนเข้ามาในพ้ืนที่จึงเกิดอุตสาหกรรม
เพ่ิงข้ึนเล็กน้อย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สวนผลไม้) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4.36 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.07 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด สวนผลไม้ลดลงจํานวนมาก 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (ไร่นา) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.67 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีรกร้าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.79 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด พ้ืนที่รกร้างเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง   

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2551 ในปีนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
เมื่อมีถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านในพ้ืนที่ศึกษา เร่ิมมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้สูญเสีย
พ้ืนที่นาไปมากและกลายเป็นพ้ืนที่รกร้างในที่สุด อีกทั้งยังทําให้พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงจํานวนมาก 
จากปีพ.ศ. 2538 เกษตรกรรมพ้ืนที่ร้อยละ 76.83 แต่ในปี พ.ศ. 2551 พ้ืนที่เกษตรกรรมลดเหลือเพียง 
55.07 และมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาแทนที่ จึงสรุปได้ว่า เมื่อมีถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านจึงมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดการขยายตัวแบบกระจัดกระจาย (ภาพที่ 51) 
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  2.2.6 การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ พ.ศ. 2555 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2.44 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 31.60 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด มีหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.90 มีการขยายตัว
ของประชากรและที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์ราชการ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.07 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.15 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.04 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สวนผลไม้) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3.93 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.86 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (ไร่นา) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.18 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีรกร้าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1.0 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2555 ในปีน้ีมีนโยบายจากกรมทาง
หลวงที่เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเดินทาง
เพ่ิมมากขึ้นและทําให้การจราจรติดขัด บริเวณ 2 ฝั่งถนนแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ สะพานพระราม 5 
สะพานพระน่ังเกล้า สะพานพระราม 4 ซึ่งยังไม่พอต่อการใช้งาน 
  กรมทางหลวงชนบท จึงมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา
เพ่ิมเติม จากบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยามาเช่ือมต่อกับถนนราชพฤกษ์และ
ขยายถนนราชพฤกษ์จาก 6 ช่องทาง เป็น 10 ช่องทาง การตัดถนนนนทบุรี 1 เป็นเหตุให้สูญเสียพ้ืนที่
เกษตรกรรมและเกิดการขยายตัวของเมอืงต่อเน่ืองไปอีกในอนาคต  (ภาพที่ 52)  
  ผนวกกับกับ พ.ศ. 2554 เกิดภัยธรรมชาติจากนํ้าท่วม โดยมีระยะเวลา 15-
30 วัน ทําให้เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีพืชหลายชนิดไม่สามารถทนต่อ
สภาวะน้ําท่วมขังได้ โดยเฉพาะต้นทุเรียน จึงเป็นสาเหตุให้เกษตรกรรมตัดสินใจขายที่ดินทํากิน  
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  2.2.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2558 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2.51 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 32.30 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์ราชการ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.08 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีพ้ืนที่ท้ังหมด 0.15 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 0.25 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สวนผลไม้) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3.72 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 48.17 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่รกร้าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1.02 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
  การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2558 จากภาพท่ี 53 เห็นได้ว่าเกิด
การเติบโตแบบกระจัดกระจายอย่างต่อเน่ือง ในปีนี้มีการเปิดใช้ถนนนนทบุรี 1 มาที่เช่ือมต่อกับถนน
ราชพฤกษ์ เกิดการขยายตัวของอาคารพักอาศัยและย่านพาณิชยกรรมมากขึ้น มีประชากรเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ชานเมืองที่รองรับการเจริญเติบโตจากกรุงเทพมหานคร ทําให้
สูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมไปอย่างมาก 
  และต้ังแต่ปีพ.ศ. 2555-2558 เกิดภาวะน้ําเค็มในพ้ืนที่ ที่เกิดจากนํ้าทะเล
หนุนเข้ามาในชุมชนรมิคลองอ้อมนนท์ ต้นทุเรียนและพืชอ่ืน ๆ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ยาก
ที่จะฟ้ืนฟู ทําให้เกษตรกรเพ่ิมรายจ่ายในการทําการเกษตร โดยนํานํ้าจากน้ําประปามาใช้ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ส่งผลให้เกษตรกรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เกษตรกรจึงจําเป็นต้องขายที่ดินทํากิน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการขยายตัวของประชากรกลุ่มใหม่ที่มาพร้อมกับการต้ังถิ่นฐานเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการต้ังถิ่นฐานแบบกระจัด
กระจาย  
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  จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ
ดังน้ี 

 
แผนภูมิ 1 สรุปการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2495-2558 
 
ตารางที่ 8  สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ตําบลบาง

กร่าง จังหวัดนนทบุรี 
ร้อยละ (100) 

 
 จากการศึกษาข้อมูล ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2495 พบว่าชุมชนริมคลองอ้อมนนท์มีการต้ังถิ่นฐาน
ไปตามแนวยาวของริมคลองอ้อมนนท์และหันหน้าเข้าหากันทั้งสองฝั่งริมคลองอ้อมนนท์ ประชากรมี
การใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ําเป็นหลักและมีเกษตรกรรรมช้ันดีและสภาพสวนที่สมบูรณ์แบบอยู่ใน
สวนหลังบ้าน ต่อมาในปีพ.ศ. 2538-2542 เร่ิมมีการขยายตัวของประชากร ทําให้ประชากรขยายพ้ืนที่
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พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558

ท่ีอยู่อาศยั

ศนูย์ราชการ

เกษตรกรรม

พาณิชยกรรม

อตุสาหกรรม

พืน้ท่ีรกร้าง

 ปีพ.ศ. ที่อยู่อาศัย ศูนย์ราชการ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม พื้นที่รกร้าง
พ.ศ. 2495 1.33 0 97.49 0 0 0
พ.ศ. 2538 4.48 1.01 89.64 0 0 0
พ.ศ. 2542 10.21 1.01 89.69 0 0 0
พ.ศ. 2545 11.13 1.01 83.96 0.02 0 8.73
พ.ศ. 2551 24.58 1.01 58.74 1.31 0.24 10.33
พ.ศ. 2555 31.6 1.01 53.27 1.95 0.63 12.96
พ.ศ. 2558 32.3 1.98 48.17 3.2 2 13.14
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ทํากินเป็นของตนเอง จึงเกิดการต้ังถ่ินฐานแบบกระจายตัว โดยบ้านเรือนจะต้ังห่างออกไปตามสวน
ผลไม้และไร่นาของตนเอง ซึ่งในปีพ.ศ. 2542 มีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 6.89 ตารางกิโลเมตรหรือ
คิดเป็นร้อยละ 89.69 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด และเนื่องจากมีการสร้างถนนรัตนาธิเบศร์ ถนน
กาญจนาภิเษก และถนนนครอินทร์ จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของประชากรเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
แต่การขยายตัวน้ันจะขยายตัวไปอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากถนนดังกล่าวตัดผ่านรอบนอก
ทําให้พ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ห่างจากกระแสการพัฒนาเมืองและยังคงดํารงชีวิตตามลักษณะ
ชาวสวนแบบด้ังเดิม 
 เมื่อปีพ.ศ. 2545 มีการสร้างถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อม
นนท์ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่า สภาพชุมชนริมคลองอ้อมนนท์เกิดการเปลี่ยนแปลง
และมีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทางและเกิดหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันเกิด
อาคารพาณิชยกรรมไปตามแนวยาวทั้งสองฝั่งของถนนราชพฤกษ์ อีกทั้งเป็นเหตุให้สูญเสียพ้ืนที่
เกษตรกรรมช้ันดีและพ้ืนที่ไร่นาลดลงจํานวนมาก จากปีพ.ศ. 2538 มีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณร้อย
ละ 76.83 ของพ้ืนที่ทั้งหมด แต่มาในปีพ.ศ. 2551 มีพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงเหลือเพียงร้อยละ 55.07 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด แต่เกษตรกรบางรายยังไม่ตัดสินใจขายที่ดินทํากิน เน่ืองจากรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรยังดีพอที่จะครอบครองที่ดิน  
 จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2554 พ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ เกิดภัยธรรมชาติจากน้ําท่วม
โดยมีระยะเวลา  15-30 วัน ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมี
พืชหลายชนิดไม่สามารถทนต่อนํ้าท่วมขังเป็นเวลานานได้โดยเฉพาะต้นทุเรียน ผนวกกับมีการพัฒนา
เมืองจึงมีกลไกทางเศรษฐกิจที่พลักดันให้ราคาที่ดินสูงขึ้น จนเป็นสาเหตุให้เกษตรกรตัดสินใจขายที่ดิน
ทํากินในที่สุด 
 ต่อมาในปีพ.ศ. 2555 ประชากรแฝงเข้ามาให้พ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ทําให้มีการจราจรติดขัด
ในบริเวณถนนราชพฤกษ์ ถนนข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ สะพานพระราม 5 สะพานพระน่ังเกล้า 
และสะพานพระราม 4 จากน้ันกรมทางหลวงได้มีโครงการตัดถนนเพ่ิมในพื้นที่ชุมชนริมคลองอ้อม
นนท์ คือ ถนนนนทบุรี 1 และสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยามีนามว่า “สะพานมหาเจษฎา
บดินทร์” โดยถนนดังกล่าวได้ตัดมาเช่ือมต่อกับถนนราชพฤกษ์ ในขณะเดียวกันมีการขยายถนนราช
พฤกษ์จาก 6 ช่องทางเป็น 10 ช่องทาง แต่ในทางกลับกันน้ัน การสร้างถนนเพ่ิมข้ึนเป็นเหตุให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมลดลงไปจํานวนมาก  
 ดังน้ันในปีพ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนริมคลอง
อ้อมนนท์ จากเดิมที่เคยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมช้ันดีกลับกลายมาเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นและมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชยกรรมอย่างทั้ง 2 ริมฝั่งถนน
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3. ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างถนนราชพฤกษ์ 
 การรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างถนนราช
พฤกษ์ ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของชุมชนด้ังเดิมที่มีความคิดเห็นต่อการสร้างถนนราชพฤกษ์ 
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการสร้างถนนราชพฤกษ์ นอกจากน้ียังทําให้ทราบถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นได้จากแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ดังน้ี 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรอืน 
ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

                                                                                       จํานวน 87 ครัวเรือน 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 39 44.82 
    หญิง 48 55.18 
อายุ (ปี) 
 น้อยกว่า 20 - - 

 21-30  -
 - 

- - 

 31-40 6 6.89 
 41-50  9 10.34 
 51-60  15 17.25 
 มากกว่า 60 57 65.52 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 36 41.39 
 มัธยาศึกษา 21 24.13 
 อาชีวศึกษา 21 24.13 
 ปริญญาตร ี 9 10.35 
 ปริญญาโท - - 
 อ่ืน ๆ  - - 
สถานภาพ 
 โสด 18 20.70 
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ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 
 สมรส  60 68.96 
 หย่าร้าง  - - 
 หม้าย 9 10.34 
 แยกกันอยู่ - - 
 อ่ืน ๆ - - 
อาชีพ 
 เกษตรกรรม 63 72.44 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 6 6.90 
 พนักงาน/ลูกจ้าง 9 10.34 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 3.45 
 อ่ืน ๆ  6 6.90 
   
จํานวนสมาชกิในครอบครัว (คน) 
 1-3   30 34.48 
 4-6 48 55.17 
 7-9 6 6.90 
 10 ขึ้นไป 3 3.45 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย (ปี) 
 10-20 9 10.34 
 21-30 3 3.45 
 31-40 21 24.14 
 41-50 18 20.69 
 50 ขึ้นไป 36 41.38 

รวม 87 100 
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 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาน้ัน ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เน่ืองจาก
เป็นหัวหน้าครอบครัวและกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์นั้น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ศึกษามากกว่า 60 ปี เน่ืองจากเป็นคนด้ังเดิมมาต้ังแต่อดีตและยังทําเกษตรกรรม 
 3.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างถนนราชพฤกษ์ 
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นต่อการสร้างถนนราชพฤกษ์ 

                                                                                         จํานวน 87 ครัวเรือน 
ความคิดเหน็ จํานวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 81 93.1 
ไม่เห็นด้วย 6 6.90 
จํานวนรวม 87 100 

                                           
 ประชากรในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ส่วนใหญ่ร้อย 93.10 เกือบทั้งหมดของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง เห็นด้วยกับการสร้างถนนราชพฤกษ์ เน่ืองจากทําให้มีความเจริญเข้ามาให้พ้ืนที่และมีความ
สะดวกต่อการเข้าถึง 
 แต่ประชากรส่วนน้อยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มักมองเห็นถึงปัญหาและไม่เห็น
ด้วยกับการสร้างถนนราชพฤกษ์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองและทัศนียภาพเดิมที่เป็น
เอกลักษณ์มาต้ังแต่อดีตเริ่มสูญหายไป ซึ่งเกษตรกรบางรายให้สัมภาษณ์ว่า “ถึงจะไม่เห็นด้วยกับการ
สร้างถนนราชพฤกษ์ แต่ก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ให้เป็นเช่นเดิมได้ ดังน้ันเกษตรกรรายน้ีจึงทําได้
เพียง ถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรรมให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้ รวมถึงความรู้ของวิถีชีวิตที่ดีของ
ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ เพ่ือปลูกฝั่งให้ลูกหลานไม่ขายที่ดินทํากิน เพราะปู่ ย่า ตา ยาย ให้เป็นมรดก
มาต้ังแต่อดีต” 
 3.3 ผลกระทบทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบทางด้านกายภาพน้ัน ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทางกายภาพ แต่
การสร้างถนนราชพฤกษ์นั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งปัจจัยที่
สําคัญที่สุดคือ การสร้างหมู่บ้านจัดสรรไปขวางทางนํ้าไหลของชุมชน อีกท้ังไม่เปิดบ่อบําบัดนํ้าเสีย
ภายในโครงการหมู่บ้านแต่กลับปล่อยนํ้าเสียไหลลงสู่คลองธรรมชาติโดยตรง จึงเป็นเหตุให้น้ําในคลอง
ธรรมชาติเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นต่อชุมชน จนในปัจจุบันนํ้าในคลองที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงไม่
สามารถนํามาใช้ในการเกษตรได้ 
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 ส่วนคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยในพ้ืนที่สวนของตนเองและอยู่
ห่างจากความเจริญ  
 3.4 ผลกระทบทางด้านสังคม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านสังคม เน่ืองจากยังมีความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนบ้านด้ังเดิมอยู่ โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า สังคมแบบเดิมหรือ
ชุมชมเดิมที่อยู่ด้วยกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ัน ยังมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน
มาโดยตลอด ชาวบ้านทุกคนในพ้ืนที่อยู่อย่างสงบ และไม่ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับประชากรกลุ่มใหม่  
 สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจากการติดต่อปฏิสัมพันธ์เข้าถึงยากมากขึ้น 
โดยผู้นําชุมชนไม่สามารถเข้าถึงประชากรกลุ่มใหม่ได้ อีกทั้งเมื่อมีความเจริญเข้ามาในพ้ืนที่จึงมีการ
เกิดโจรกรรมทางสังคม ทําให้คนในชุมชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3.5 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
 กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถทําเกษตรกรรมได้ เน่ืองจาก
เกิดภาวะนํ้าเค็ม เป็นสาเหตุให้ต้องนํานํ้าประปามาใช้ในทางการเกษตร ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย ประสบปัญหาการลงทุนสูงแต่ได้กําไรน้อย เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนในสมัยใหม่ต้องการ
สินค้าสากลมากกว่าสินค้าท้องถิ่น  
 สําหรับประชากรที่ไม่ได้รับผลกระทบน้ัน เล็งเห็นว่า การทําอาชีพเกษตรกรรมเพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิตอยู่แล้วหรือบางรายประกอบอาชีพอ่ืนควบคู่ไปด้วย 
 3.6 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตารางที่ 11 ลักษณะการถือครอง 

      จํานวน 68 ครัวเรือน  
รายการ จํานวน ร้อยละ 

ทําสวน 68 100 
ให้เช่าทําสวน - - 
ให้เช่าปลูกอาคาร - - 
ปล่อยให้รกร้าง - - 
จํานวนรวม 68 100 
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ตารางที่ 12 ในอนาคตมีแนวโน้มการถือครองที่ดินไว้อย่างไร 
จํานวน 68 ครัวเรือน 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
ต้ังใจขายที่ดินไว้ทั้งหมด 18 26.47 
จะขายที่ดินบางส่วน 3 4.41 
ต้องการเก็บที่ดินไว้ 35 41.47 
ไม่แน่ใจ  12 17.64 
จํานวนรวม 68 100 

 

ตารางที่ 13 ในอนาคตหากมีการขายที่ดิน สาเหตุเน่ืองมาจาก 
        รายการ จํานวน 

ไม่สามารถเก็บผลผลิตจากที่ดินทํากินได้ 9 
ปัญหาน้ําท่วม 9 
ปัญหาน้ําเค็ม 12 
ขาดแคลนแรงงาน 3 
ที่ดินมีราคาสูง 3 
อ่ืนๆ   
จํานวนรวม 48 
ลูกหลานรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ทางด้าน

การเกษตร 
12 

จํานวนรวม 48 
 
ตารางที่ 14 ในอนาคตท่านคาดหวังให้ที่ดินเป็นอย่างไร 

        รายการ จํานวน ร้อยละ              
แหล่งพาณิชยกรรม -  - 
แหล่งที่อยู่อาศยั 24 10 
แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 45 90 
แหล่งเกษตรกรรม 36 - 
จํานวนรวม 100 100 
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4. ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
 4.1.  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากทัศนคติของชมุชน 
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากความคิดเห็นของชุมชนพบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความต้ังใจจะเก็บที่ดินไว้ทั้งหมด เน่ืองด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรมยังมีผลผลิตที่มีความ
หลากหลายเป็นเกษตรกรรมช้ันดีที่เป็นสวนยกร่อง ซึ่งยังคงเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่สวนผลไม้แบบ
ผสมไว้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างบางส่วนต้ังใจจะขายที่ดินทั้งหมดหรือบางรายไม่แน่ใจ เน่ืองจากคนรุ่นหลังไม่
มีความรู้ทางด้านเกษตรกรรมหรือส่วนใหญ่ลูกหลานทําอาชีพข้าราชการและพนักงานเอกชน ส่วน
เกษตรกรรมบางรายเห็นว่า ที่ดินไม่สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนอย่างแต่ก่อน เหตุเพราะเกิดภาวะนํ้า
ท่วมและภาวะนํ้าเค็มเข้ามาพ้ืนที่ และเนื่องด้วยราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้นสามารถนําเงินจากการขายที่ดิน
ไปทําธุรกิจอ่ืนที่เติบโตกว่า 
 4.2.  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากนโยบายของภาครัฐ 
  นโยบายการพัฒนาเมือง 
  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกรวมถึงการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายนนทบุรี พบว่า นโยบายการพัฒนาเมืองเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญที่สุด ในการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งนโยบายแต่ละระดับ (ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด) ต่างมี
นโยบายในการยอมรับการขยายตัวของเมืองที่รองรับการเจริญเติบโตจากภาคมหานครทั้งสิ้น 
  ในขณะที่เมืองนนทบุรีมีนโยบายการพัฒนาเมืองและมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์
และแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง โดยกําหนดและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์จาก 
“นนทบุรีที่อยู่อาศัยช้ันดีของคนทุกระดับและเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับสําหรับส่งออก”และในปี
พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนเป็น “นนทบุรีที่อยู่อาศัยช้ันดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการท่ีได้
มาตราฐาน” (อํานาจ จํารัสจรุงผล, 2554: 168) ในขณะเดียวกัน จากการศึกษาข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปีพ.ศ. 2551 ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรี รวมถึงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนริม
คลองอ้อมนนท์ได้มีการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งพาณิชยกรรมมากข้ึน ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์อีกคร้ัง “นนทบุรีที่อยู่อาศัยช้ันดีของคนทุกระดับ 
พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตราฐาน” จากข้อความ
ข้างต้น เห็นได้ว่า วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับให้เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเมืองได้อย่าง
ชัดเจน โดยยังเน้นภาคธุรกิจเพ่ือรองรับความต้องการของประชากร จึงส่งผลให้ในปัจจุบัน
เกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยมากขึ้น อีกทั้งประชากรเกิด
ภาวะทางเศรษฐกิจที่ย่ําแย่ เน่ืองจากความต้องการของคนในสมัยใหม่เลือกที่จะซื้อของจาก
ศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์กลางช้อปป้ิงมอลล์มากกว่าตลาดของคนในชุมชน จนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
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วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรีอีกคร้ัง คือ “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยช้ันดีของคนทุกระดับโดย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีเย่ียมและเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน”  
  ในอนาคตแนวทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายมุ่งเน้น “เป็นเมืองที่อยู่ช้ัน
ดีและเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ” โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เน้นการดําเนินธุรกิจโดยใช้องค์ความรู้ในการสร้างและเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ นอกจากน้ี
พัฒนาศักยภาพ หาลู่ทางสร้างโอกาส ให้อุตสาหกรรมทุกขนาดของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือการขยายตัวที่
มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเน่ืองทั้งในระดับภูมิภาคและสากล จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นของปัจจัยหลัก ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีในอนาคต
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว คือ ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
จังหวัดนนทบุรี ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเปล่ียนแปลงของโลกและของประเทศ รวมทั้งการ
เตรียมการกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ประเทศไทยจะเปิดเสรีร่วมกันกับอีก 9 
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นต้น (แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-2560, 2557: 
99)  
  จากน้ันจังหวัดนนทบุรีได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 
2557-2560 รวม 5 ประเด็น ดังน้ี  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่จังหวัด
นนทบุรีให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยช้ันดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็น
เมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า และ
การท่องเที่ยวที่มีคณุภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. สร้างพัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการค้านานาชาติ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและ
คุณธรรมนําความรู้สู่การดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน    

  โดยกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) ซึ่งจะ
มุ่งเน้นการพัฒนาใน  5 ด้านหลัก คือ การท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
การค้า และภาคประชาชน เพ่ือการสร้างความพร้อมเพ่ือรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแต่ละ
ภาคจะมีเป้าหมายสําหรับการพัฒนาโดยเน้น “การปรับสมดุลและเน้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาภาคส่วน
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ต่าง ๆ อย่างย่ังยืน” โดยภาคการท่องเที่ยวจะเน้นการสร้างและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยว 
(Tourism Value Chain) โดยสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี รวมท้ังสร้าง 
พัฒนา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างย่ังยืน ขณะที่ภาคเกษตรกรรมจะเน้นการสร้างซัพพลายเชน
ของระบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้ังแต่ต้นนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า หลังจากน้ันจะมีการใส่แนวคิดห่วง
โซ่คุณค่าในแต่ละกระบวนการของซัพพลายเชน โดยเน้นการเป็นแหล่งสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต
ทางการเกษตรและสร้างซัพพลายเชน รวมทั้งสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมจะมีการปรับปรุงและแก้ไขการเป็นอุตสาหกรรมสะอาด (Green Industry) และเน้น
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบทางสังคมของภาคอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility-
CSR) โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาดท่ีได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและย่ังยืน  ส่วนภาคธุรกิจการค้าน้ันจะเน้นการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีเพ่ือสร้าง ซัพพลายเชนของภาคธุรกิจการค้าซึ่งจะ
ช่วยในการสร้างและยกระดับคุณค่าเพ่ิมให้กับการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของภาคธุรกิจการค้าที่
เน้นธรรมาธิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกลุ่มภาคีหลักที่สําคัญสุดท้าย คือ ภาคประชาชน
น้ันภายใต้แผนพัฒนาฉบับปี พ.ศ. 2558-2561  จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะรักษ์ชุมชนและท้องถ่ินของตนเอง รวมทั้งมีคุณธรรมและ
ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนํา
ความรู้ สู่การดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดดําเนินการ
ควบคู่กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปีพ.ศ. 2558 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ 3 
เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

  นโยบายทางเศรษฐกิจ 
  เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
การผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้าและการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิมและในด้านเกษตรกรรมน้ัน นโยบายของจังหวัดนนทบุรี ได้ตระหนักถึงเรื่อง
ของภาคการเกษตรจะพบว่าเป็นภาคที่มีจํานวนประชากรและขนาดพ้ืนที่ลดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง หรือ
ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของสังคมเมืองมากข้ึน ดังน้ันการสร้างความย่ังยืนและความสมดุลใน
การอยู่ร่วมกันของชุมชนน้ัน จะต้องให้ภาครัฐเป็นแกนนําที่สําคัญในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้แก่  
   1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาดและการจัดการที่
เหมาะสมและมีมาตรฐานให้แก่เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทําการเกษตร ที่จะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่เกษตรกร 
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   2. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตรและการส่งเสริมทางการตลาด   
   3. การพัฒนาแหล่งนํ้าและระบบโครงสร้างชลประทานให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ โดยการขยายแหล่งนํ้าชลประทานเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนและการจัดทํา
ระบบป้องกันนํ้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ  
   4. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร 
   5. การส่งเสริมวิจัยพัฒนาพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ส่งเสริมให้มี
การผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายชนิด แม้ว่าขั้นตอนน้ีใช้เวลานานนับสิบปี แต่ก็ยังต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 (2557: 112-113)  
 
 จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างต้น พบว่า การขยายตัวของเมืองใน
จังหวัดนนทบุรียังมีความเสี่ยงที่จะสามารถขยายตัวต่อไปอีกในอนาคต ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
วิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ที่มีความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเมืองแบบ
กระจัดกระจายต่อไปในอนาคต โดยกําหนดค่านํ้าหนักหาพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเมือง
แบบกระจัดกระจายซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  มีหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเมืองแบบกระจัดกระจายดังน้ี 
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเมืองแบบกระจัดกระจาย 

Criteria Weight REF. 
2.1 พื้นที่ติดถนน   
รัศมี 0-500 ม. 4 วิเคราะห์จากการขยายตัวของ

เมือง 500-1,000 2 
2.2 พื้นที่สเีขยีว   
พ้ืนที่รกร้าง 4 

วิเคราะห์จากการสํารวจพ้ืนที่ 
พ้ืนที่สีเขียว 2 
2.3 ราคาที่ดนิ   
ถนนราชพฤกษ์ 
(6,5000/ตรว.) 

4 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ถนนนนบุรี 1 (6,0000/ตรว.) 3 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
(6,5000/ตรว.) 

1 
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 จากตารางที่ 15 ข้างต้นผู้วิจัยได้นําข้อมูลไปใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
ศึกษาหาพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเมือง (ภาพที่57) พบว่า แนวโน้มที่กําลังจะขยายตัว
ของเมืองในอนาคต คือ ที่ดินที่ติดกับถนนนนทบุรี 1 ที่มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต่อไปอีกในอนาคต 
เน่ืองจากถนนนนทบุรี 1 เป็นถนนที่เพ่ิงเปิดให้ใช้เมื่อต้นปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาและได้ตัดผ่านพ้ืนที่
เกษตรกรรม เป็นเหตุให้ในปัจจุบันมีราคาที่ดินเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งจากการสํารวจภาคสนามพบว่าในปัจจุบัน
เกษตรกรประกาศขายที่ดินที่ติดกับถนนนนทบุรี 1 จึงส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่สีเขียวเกษตรกรรมที่มี
ความเปราะบาง ขาดการดูแลควบคุมโดยภาครัฐและถูกรุกล้ําพ้ืนที่ให้เป็นหมู่บ้านจัดสรรได้อย่าง
ง่ายดาย อีกทั้งยังทําให้พ้ืนที่ในตําบลบางกร่างก่อให้เกิดการขยายตัวแบบกระจัดกระจายต่อไปอีกใน
อนาคต เน่ืองด้วยไม่มีมาตรการและข้อกําหนดในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเมือง แต่มีการส่งเสริม
ให้เป็นพ้ืนที่รองรับการเติบโตของเมืองในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ รวมถึงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในจังหวัด
นนทบุรี 
 
5. ศึกษาสภาพปัจจุบนัของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ 
 ในปัจจุบันชุมชนริมคลองอ้อมนนท์เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพรวดเร็ว 
จากพ้ืนที่เกษตรกรรมกลับกลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรร พาณิชยกรรม กลุ่มชุมชนใหม่มาแทนที่กลุ่ม
ชุมชนเก่า แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ยังมีพ้ืนที่ที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นสวน
ด้ังเดิมและยังมีชุมชนเดิมที่มีลักษณะการต้ังถิ่นฐานแบบสะเทินนํ้าสะเทินบก อีกทั้งยังเป็นลักษณะ
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ซึ่งชุมชนเดิมน้ันยังคงเกาะตัวไปตามริมคลองอ้อมนนท์หรือคลองสายย่อย 
อีกทั้งยังมีวัดอันเก่าแก่ที่ยังคงเป็นศูนย์กลางชุมชมด้ังเดิมอยู่ แต่การเช่ือมต่อของชุมชนในปัจจุบันน้ี 
มักใช้เส้นทางคมนาคมทางบกแทนเส้นทางคมนาคมทางน้ํา ภาพที่ 58 
 



 

ภาพที่ 57 กา
 
 
 

ารวิเคราะห์หาาพ้ืนที่ที่มีความเสีย่งต่อการรขยายตัวของเมือง 
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ภาพที่ 58  แ
 

แผนที่แสดงตําแหน่งการใช้ปประโยชน์ที่ดินนที่มีคณุค่า ปีพ.ศ. 2559  
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  ซึ่งการเติบโตของเมืองมักอยู่ใกล้บริเวณถนนสายสําคัญในลักษณะโครงการหมู่บ้านจัดสรร
แลพาณิชยกรรมในลักษณะร้านอาหาร Community mall จึงเป็นเหตุให้รูปแบบการต้ังถิ่นฐาน
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบกระจัดกระจายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง จึงเกิดการขยายถนนและ
ตัดถนนเพ่ิม ดังน้ันเมื่อมีการพัฒนาระบบคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเหตุให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปลี่ยนแปลงไปจากพ้ืนที่เกษตรกรรมช้ันดีกลับกลายมาเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น จากชุมชน
ชนบทไปสู่ชุมชนเมือง และส่งผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมตามมา
อีกด้วย  
 จากภาพที่ 59 ในปัจจุบันของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์เห็นได้ว่า การเติบโตของเมืองน้ัน
ขยายตัวไปอย่างไร้ทิศทางและขาดการวางแผน แต่ในบริเวณท่ีห่างไกลความเจริญยังมีชุมชนแบบ
ด้ังเดิมและยังคงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบด้ังเดิมอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
พ้ืนที่ดังกล่าวน้ันยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการขยายตัวของเมืองในอนาคต เน่ืองจากในปัจจุบันได้ตัด
ถนนนนทบุรี 1 เพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์และเน่ืองจากในอนาคตคนในชุมชน
บางส่วนต้ังใจจะขายที่ดินทํากิน  ประกอบกับนโยบายของจังหวัดนนทบุรีเอ้ือต่อการรองรับการ
ขยายตัวเมือง ดังน้ันเมื่อภาครัฐยังขาดการวางแผนการเติบโตของเมืองที่เหมาะสม อาจจะก่อให้เกิด
การรุกล้ําพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ยังคงเหลือในปัจจุบันและพ้ืนที่ที่มีคุณค่าอาจจะหมดลงไปในที่สุด 
 
2. อภิปรายผล 
  การก่อสร้างถนนราชพฤกษ์เป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากความสะดวกสบายในการเข้าถึงและการเพ่ิมสูงขึ้นของราคาที่ดินใน
บริเวณท่ีมีถนนตัดผ่าน ผนวกกับพ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากสภาวะนํ้าท่วมและสภาวะ
น้ําเค็ม ผลผลิตที่ได้นั้นจึงไม่คุ้มกับการลงทุนเป็นเหตุให้เกษตรกรขายท่ีดินทํากิน จึงส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดการขยายตัวแบบกระจัดกระจาย ซึ่งภายหลังการสร้างถนนราช
พฤกษ์ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง จากปีพ.ศ. 2542 
มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 87.50 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด และพื้นที่เกษตรกรรมในปีพ.ศ. 2558 
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 48.17 ของพ้ืนที่ศึกษาท้ังหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 3.72 ตารางกิโลเมตร 
สําหรับอาคารพักอาศัยจากปีพ.ศ. 2542 ร้อยละ 10.21 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด ต่อมาในปีพ.ศ. 2558 
อาคารพักอาศัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.30 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดหรือคิดเป็น 2.51 ตารางกิโลเมตร และ
อาคารพาณิชยกรรมในปีพ.ศ. 2542 มีเพียงร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ทั้งหมด แต่ในปีพ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.2 ของพ้ืนที่ทั้งหมดหรือคิดเป็น 0.25 ตารางกิโลเมตร  
   จากการอภิปรายผลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของรตาพร สุกแก้วมณี (2546: 25) ได้
ศึกษางานวิจัยของพันธ์ทิพย์ จงโกรย (2531: 17-18) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมน้ันทําให้ราคาที่ดิน
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ในบริเวณที่มีตัดถนนผ่านสูงขึ้น เน่ืองจากความสะดวกในการเข้าถึง ยังส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีเน่ืองจากอาชีพเกษตรกรรมให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มต่อการลงทุน ดังน้ัน 
อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม และอาคารพักอาศัยจึงเพ่ิมขึ้น ประชากรมีการอพยพเข้ามาสู่พ้ืนที่มาก
ขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อสร้างถนนตัดเพ่ิมหรือการขยายถนนเพ่ิม เพราะถนนเป็นองค์ประกอบ
ในการเคล่ือนย้ายคนและสินค้าจากที่หน่ึงไปสู่อีกที่หน่ึง จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค สําหรับผลการวิจัย
ของ ปรเมศ กุลธินิชัย (2552: 98) การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยมาจากการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม ทําให้เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่กระจุกตัวไปตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก และ
เจษฎาพร ชูช่วยสุวรรณ (2553: 204) กล่าวว่า ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคม 
ประชากรเปลี่ยนมาใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลักและมีโครงสร้างการใช้ประโยชน์ดินประเภทท่ี
อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม   
  ประชากรในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ส่วนใหญร่้อย 93.10 ของกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับ
การสร้างถนนราชพฤกษ์ เน่ืองจากทําให้มีความเจริญเข้ามาให้พ้ืนที่และมีความสะดวกต่อการเข้าถึง 
   จากการอภิปรายผลข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของรตาพร สุกแก้วมณี (2546: 
110) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลังจากการสร้างถนนลพบุรีราเมศวร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
68.2 เห็นด้วยกับการสร้างถนน เพราะการสร้างถนนสามารถอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้  
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็นคือ  
    1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากความคิดเห็นของชุมชน  
    2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากนโยบายของภาครัฐ 
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากความคิดเห็นของชุมชนพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ 51.47 มีความต้ังใจจะเก็บที่ดินไว้ทั้งหมด เนื่องด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรมยังมีผลผลิตที่มีความ
หลากหลายเป็นเกษตรกรรมช้ันดีที่เป็นสวนยกร่อง ซึ่งยังคงเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่สวนผลไม้แบบ
ผสมไว้ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.53 ต้ังใจจะขายที่ดินทั้งหมดหรือบางรายไม่แน่ใจ เน่ืองจากคน
รุ่นหลังไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรกรรมหรือส่วนใหญ่ลูกหลานทําอาชีพข้าราชการและพนักงานเอกชน 
ส่วนเกษตรกรรมบางรายเห็นว่า ที่ดินไม่สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนอย่างแต่ก่อน เหตุเพราะเกิดภาวะ
นํ้าท่วมและภาวะน้ําเค็มเข้ามาพ้ืนที่ และเน่ืองด้วยราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้นสามารถนําเงินจากการขาย
ที่ดินไปทําธุรกิจอ่ืนที่เติบโตกว่า 
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากนโยบายของภาครัฐ จากการศึกษาแผนนโยบาย
การพัฒนาเมืองของจังหวัดนนทบุรีและจากการสํารวจภาคสนามร่วมกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า จังหวัดนนทบุรีน้ันมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองในทิศทางเมืองที่น่า
อยู่ ซึ่งตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยช้ันดีของคนทุกระดับ โดยมีคุณภาพชีวิต
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ที่ดีเย่ียมและเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” จึงสรุปได้อย่างชัดเจนว่า 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์คาดการณ์ว่า ในอนาคตนั้นจะยังคงสภาพการ
ขยายตัวต่อไป เน่ืองจากนโยบายของจังหวัดนนทบุรีที่ยังคงเอ้ือต่อการขยายตัวของเมือง ดังน้ันการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่สีเขียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยปราศจากกฎหมาย
ควบคุมใด ๆ และในปัจจุบันเห็นได้ว่า ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์มีกิจกรรมการใช้ปรโยชน์ที่ดินอย่าง
หนาแน่น โดยเฉพาะแนวโน้มการขยายตัวของอาคารพักอาศัยที่อยู่ในลักษณะของโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร จากการสํารวจภาคสนามและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า แนวโน้มที่กําลังจะขยายตัวของเมืองในอนาคต คือ พ้ืนที่ที่ติดกับถนน
นนทบุรี 1 ที่เพ่ิงเปิดให้ใช้เมื่อต้นปีพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เน่ืองจากถนนนนทบุรี 1 ตัดผ่านพ้ืนที่
เกษตรกรรม เป็นเหตุให้มีราคาท่ีดินเพ่ิมสูงขึ้น เกษตรกรจึงประกาศขายที่ดินที่ติดกับถนนนนทบุรี 1 
จึงส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่สีเขียวเกษตรกรรมที่มีความเปราะบางขาดการควบคุมดูแลโดยภาครัฐ และ
ถูกรุกล้ําพ้ืนที่ให้เป็นหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งก่อให้เกิดการขยายตัวแบบกระจัดกระจาย
ต่อไปอีกในอนาคต เนื่องด้วยไม่มีมาตรการและข้อกําหนดในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเมือง แต่มี
การส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่รองรับการเติบโตของเมืองในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์รวมถึงพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ในจังหวัดนนทบุรี 
  จากการอภิปรายผลข้างต้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอํานาจ จํารัสจรุงผล (2554: 
217) ผลกระทบของการพัฒนาเมือง จากนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินส่งเสริมต่อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งส่งผลโดยตรงกับพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ การพัฒนาเมืองน้ันสวนทางกับการพัฒนาเมืองที่ย่ังยืนและเป็นการพัฒนา
เมืองแบบไร้ทิศทาง รุกล้ําพ้ืนที่เกษตรกรรมชานเมือง และผลงานวิจัยของ ชนะพัน พันชนะ (2553: 
28) ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เป็นผลกระทบมาจากการเติบโตแบบกระจัดกระจาย คือ มีการรุก
ล้ําพ้ืนที่เกษตรกรรมชานเมืองและการพัฒนาเมืองแบบก้าวกระโดดขาดความต่อเน่ือง ประกอบกับ
การศึกษาเอกสารกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องพบว่า 
ข้อกําหนดดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง เน่ืองจากไม่มีการระบุ
นโยบายมาตรการและข้อกําหนดในการยับย้ังการกระจัดกระจายของเมือง แต่มีการส่งเสริมนโยบาย
บางประการที่จะส่งผลให้เกิดการกระจัดกระจายและไร้ทิศทางของเมือง 
 
3. สรุปผลการศึกษา 
 การก่อสร้างถนนราชพฤกษ์เป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
พ้ืนที่บริเวณถนนตัดผ่าน เน่ืองด้วยความสะดวกในการเข้าถึงและการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน ผนวกกับ
พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและสภาวะน้ําเค็มทําให้ผลผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน 
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เหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกษตรกรขายที่ดินทํากินและส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ไร้ทิศทางของเมือง  แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการสร้างถนนราช
พฤกษ์พบว่า ประชากรในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ร้อยละ 93.10 เห็นด้วยกับการก่อสร้างถนนราช
พฤกษ์ อีกทั้งการสร้างถนนทําให้ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ยังได้รับผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมาอีกด้วย สําหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์
ในอนาคตนั้นคาดการณ์ว่าจะยังคงสภาพการขยายตัวต่อไป เน่ืองจากนโยบายของจังหวัดนนทบุรีที่
ยังคงเอ้ือต่อการขยายตัวของเมือง 

 
4.ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ได้รับผลกระทบจากการ
เติบโตของเมืองแบบกระจัดกระจายและไร้ทิศทาง แต่พ้ืนที่ของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ยังคงมีพ้ืนที่ที่
มีคุณค่าของวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมและพ้ืนที่สีเขียวเกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์อยู่ แต่พ้ืนที่ดังกล่าวยังมีความ
เสี่ยงที่จะขยายตัวของเมืองต่อไปอีกในอนาคต ดังน้ันเพ่ือช่วยในการยับย้ังการขยายตัวของเมือง ผู้วิจัย
ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือควบคุมให้พ้ืนที่ที่มีคุณค่าของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ยังคงเป็นเอกลักษณ์และ
พ้ืนที่ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ต่อไป โดยการออกข้อกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือไม่อนุญาติให้
จัดสรรที่ดินทุกประเภทหรือให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์
หาพ้ืนที่ที่ยังคงมีคุณค่าและมีความเป็นไปได้ 
 จากภาพที่ 60 จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ที่ยังคงมีคุณค่าเหมาะสมท่ีจะเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ใกล้บริเวณริมคลองอ้อมนนท์หรือ
คลองสายรอง ที่จึงเหมาะจะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้วิถีชีวิติของ
ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ยังคงมีลักษณะการดํารงชีวิตที่มีเอกลักษณ์เพ่ือสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน
ต่อไป 
 2. จากการศึกษาถึงบริบทและลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ทําให้
ทราบว่า ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่กลับถูกพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น จึงเกิดผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและสังคมตามมา  ดังน้ันผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ให้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เป็นพ้ืนที่
ค้าขายผลไม้ที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือยกระดับอาชีพเกษตรกรรมและสามารถกระตุ้นให้เกิด
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนให้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เกษตรกรไม่ขายที่ดิน
ทํากิน และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมได้อย่างย่ังยืน 
 



 

ภาพที่ 60 ข้อ
 
 
 
 
 

อเสนอะแนะ 
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5. ข้อเสนอแนะสําหรับวิจัยครั้งต่อไป  
 เ น่ืองจากการวิจัยครั้ง น้ี มุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอัน
เน่ืองมาจากการสร้างถนนของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป คือ  
    1. การศึกษาการวิจัยในครั้งน้ี ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพเท่าน้ัน ซึ่งความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงของเมือง อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน
เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาถึงปัจจัย
เหล่าน้ีเพ่ิมเติม 
    2. ควรมุ่งเน้นการศึกษาการวางแผน การขยายตัวของเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัว
ในอนาคตของจังหวัดนนทบุรี 
 
6. ปัญหาและข้อบกพร่องในการศึกษา 
  ในการทําการวิจัย ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องเก่ียวกับการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้าง
ถนนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์
สําหรับงานวิจัยน้ี ไม่สามารถศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ 
   1. แผนที่ข้อมูลในอดีต ไม่มีรายละเอียดที่คมชัด เน่ืองจากเป็นภาพขาวดํา ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการเปรียบเทียบขอ้มูลพ้ืนฐานในแต่ละช่วงเวลา เช่น อาคารในอดีต ไม่สามารถมองเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ รวมถึงแผนที่ใน Google Earth เมื่อนําเข้าโปรแกรม 
(GIS)  มีความละเอียดไม่พอที่จะทราบถึงบริบทของพ้ืนที่ได้ 
   2. พ้ืนที่ศึกษาในชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ ต.บางกร่าง เป็นพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของจังหวัด
นนทบุรจีึงไม่สามารถเจาะจงเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ต.บางกร่าง ได้ เช่น การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร 
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ในตําบลบางกร่าง จึงจําเป็นจะต้องอ้างในระดับเขตที่ได้ทําการรวบรวม
ข้อมูลไว้แล้วจากแหล่งสํานักงานต่าง ๆ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การเปลีย่นแปลงทางกายภาพอันเนือ่งมาจากการสร้างถนนราชพฤกษ์ 

 คําชี้แจง แบบสอบถามชุดน้ีทําเพ่ือประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน คณะ

สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

เวลา             วันที ่      

หมู่ที่                                            เขตเทศบาล      

       

ข้อมูลแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของครัวเรือน 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างถนนราชพฤกษ์ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครวัเรือน 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในหน้าคําตอบและเติมคําลงในช่องว่าง………………ที่ตรงกับ 

ความเป็นจริงมากที่สุด 

1. เพศ 

  ชาย  หญิง 

2. อายุ 

  น้อยกว่า 20 ปี  21-30 ปี   31-40 ปี 

         41-50 ปี  51-60 ปี   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศกึษา 

  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา 

         ปริญญาตรี  ปริญญาโท   อ่ืน (ระบุ) ………………  

4. สถานภาพ 

  โสด  สมรส   หย่าร้าง 

         หม้าย  แยกกันอยู่   อ่ืน (ระบุ) ………………  
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5. อาชีพ 

  เกษตรกรรม (ตอบข้อที่ 6)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  พนักงาน/ลูกจ้าง 

         ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อ่ืน (ระบุ) ……………… 

6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่าน)  คน 

7. ระยะเวลาการอาศัยอยูใ่นครัวเรือนหลงันี ้  ปี 

        

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างถนนราชพฤกษ์ 

8. ท่านมีความคิดเห็นต่อการสร้างถนนราชพฤกษ์อย่างไร 

  เห็นด้วย เพราะ          

  ไม่เห็นด้วย เพราะ         

9. หลังจากการสรา้งถนนราชพฤกษ์ส่งผลกระทบทางด้านกายภาพอย่างไรบ้าง 

(กายภาพ คือ ถนน คลอง น้ําประปา) 

        

        

        

                                  

10. หลังจากการสร้างถนนราชพฤกษ์สง่ผลกระทบทางด้านสังคมอยา่งไรบ้าง 

        

        

        

                                

11. หลังจากการสร้างถนนราชพฤกษ์สง่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
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12. หลังจากการสร้างถนนราชพฤกษ์สง่ผลกระทบทางสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

        

        

        

                                  

             

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (กรณีมีที่ดิน) 

13. ปัจจุบนั ท่านมีที่ดินไว้เพื่อการประกอบกิจกรรมใด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ทํานา   ทําสวน    ให้เช่าทํานา  

  ให้เช่าทําสวน  ให้เช่าปลูกอาคาร    ไม่ได้ทําอะไรปล่อยให้รกรา้ง  

  เก็งกําไรเพ่ือขายในอนาคต     อ่ืนๆโปรดระบุ     

14. ในอนาคต ท่านคิดว่าลูกหลานของทา่นจะมีแนวโนม้ในการถือครองท่ีดินไว้อย่างไร 

  ต้ังใจว่าจะขายที่ดินทํากินทั้งหมด   จะขายที่ดินที่ทํากินบางส่วน  

  ต้องการเก็บที่ดินไว้ (ข้ามไปข้อ16)  ไม่แน่ใจ 

15. ในอนาคต หากท่านคิดจะขายที่ดนิทาํกิน จะมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร (สามารถเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่สามารถเก็บผลผลิตจากที่ดินทํากินได้ 

 ในพ้ืนที่เกิดปัญหาภาวะน้ําท่วม 

 เกิดภาวะนํ้าเค็ม 

 ขาดแคลนแรงงาน  เจ้าของที่ดินไม่สามารถทํางานได้ 

 ที่ดินมีราคาสูง 

 อ่ืนๆโปรดระบุ   
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16. ในอนาคต ท่านคาดหวัง อยากจะให้พืน้ที่ดินมีการใช้ประโยชนเ์ปน็อย่างไร 

 เป็นแหล่งพาณิชยกรรม 

 เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศัย (บ้านจัดสรร) 

 เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 

 เป็นแหล่งเกษตรกรรมเหมือนเดิม 

 อ่ืนๆโปรดระบุ   

17 ข้อเสนอแนะ 
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ที่อยู่ 
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ประวัติการทํางาน 
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นางสาว กมลวรรณ  แสงธรรมทวี 
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ระดับปริญญาโท 
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