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The purpose of this research was to investigate on the notion of State Property
redevelopment, State Property management, in terms of physical, economy and social, and also
evaluation of appropriate activities together with the recommended models of land use for the former
Bang Khwang Jail Site in Nontaburi. The research methodology is using questionnaire to gather data
from 9 people and analyzed it in the sense of qualitative research and descriptive research.
The results of the study were that even though the land belongs to the Treasury
Department of Ministry of Finance, the major land use does not have to serve government services or
to be government offices but it shall reflect suitable activities for this area and the land use can be
changed from Town Planning Act according to the redevelopment policy.
The study showed that the land use of large and high potential plot shall be mixed use
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประมาณปลายป พ.ศ. 2470 สมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิจ เจาพระยานคร
นนทบุรี ไดทรงดําริจะตั้งกรมราชทัณฑและเริ่มกอสรางเรือนจํา บนเนื้อที่กวา 230 ไร ริมแมน้ํา
เจาพระยา โดยมีความมุงหมายของการกอสรางเรือนจํากลางบางขวาง ใหเปนเรือนจําแข็งแรง
มั่นคง โดยประยุกตแบบกอสรางเรือนจําตางๆทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกามาใชใหเหมาะสมกับ
ความประสงคของการราชทัณฑไทย และมีการใชงานมาจนถึงทุกวันนี้
ที่ราชพัสดุบริเวณเรือนจํากลางบางขวางตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ติดริมแมน้ํา
เจาพระยา แมน้ําสายสําคัญของประเทศไทยที่เรียงรายดวยไปดวยแหลงวัฒนธรรมที่มีสภาพ
สิ่งแวดลอมริมแมน้ําสวยงาม มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 230 ไร ลักษณะทางกายภาพเปนกลุมอาคาร
หลายหลัง บริเวณเรือนจํามีรั้วรอบขอบชิด และมีอาคารสํานักงานราชการอยูบางสวน อีกดานหนึ่ง
ของพื้นที่วิจัยอยูติดกับแหลงที่อยูอาศัยของคนในชุมชนหนาแนน อยูใกลทาเรือทาน้ํานนทเสนทาง
ตอเนื่องของการทองเที่ยวทางน้ํา ใกลศูนยราชการจังหวัด การเขาถึงพื้นที่ทําไดโดยสะดวก ทําให
พื้นที่บริเวณนี้มีศักยภาพในการพัฒนาสูง และเพราะอยูใกลใจกลางเมือง ทําใหบทบาทปจจุบัน
ของเทศบาลนครนนทบุรีเปนพื้นที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นและมีการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอยางรวดเร็วไปดวย
เมื่อชุมชนเมืองนนทบุรีไดขยายตัวขึ้น ความตองการในการใชประโยชนพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้น
ทําใหเรือนจํากลางบางขวางกลายเปนตัวกั้นระหวางแมน้ํากับชุมชนและเปนการใชประโยชนทดี่ นิ ที่
ไมเหมาะสม ประกอบกับทางหนวยงานภาครัฐก็มีดําริวาจะยายเรือนจําแหงนี้ออกไปอยูนอกเมือง
แทนโดยที่ยังไมมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นี้ จึงเห็นสมควรวาควรมีการศึกษาถึงแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงการรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเสียใหม ใหไดประโยชนสาธารณะมากขึ้นในเชิง
สาธารณูปการของรัฐ ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐและ
ตรงกับความตองการของชุมชน ถือวาเปนโครงการสําคัญของบานเมืองที่กอใหเกิดผลบวกในเชิง
กวาง สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของเมืองนนทบุรีไดในอนาคต
1
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2. ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่ อ ศึ กษาเสนอแนะแนวทางเลื อ ก และรู ปแบบการพั ฒ น าพื้ น ที่ ขึ้ น ม า ใ ห ม
(Redevelopment Area) ในบริ เ วณที่ ตั้ง เรื อนจํา กลางบางขวางเดิม ในชุ ม ชนเมื อ งนนทบุรี ที่ มี
องคประกอบทางกิจกรรมประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเติบโตของจังหวัดนนทบุรี
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษา ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ การบริหารจัดการที่
ราชพัสดุทางดานลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
3.2 เพื่อประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ราชพัสดุ
3.3 เพื่อเสนอแนะกิจกรรมและรูปแบบของโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
4. ปญหาของการวิจัย
การใชประโยชนที่ดินของเรือนจํากลางบางขวางในปจจุบันมีอรรถประโยชนที่รัฐจะไดรับ
นอยเกินไป คนในชุมชนก็ไมไดรับประโยชนเมื่อเทียบกับศักยภาพของพื้นที่ เมื่อมีการยายเรือนจํา
กลางบางขวางออกไปจะมีแนวทางและทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ หรือมีรูปแบบการใชประโยชน
ที่ดินเสียใหม ใหไดประโยชนสาธารณะมากขึ้นในเชิงสาธารณูปการของรัฐ และมีแนวทางเลือก
องคประกอบทางกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ราชพัสดุอยางไร
5. สมมุติฐานของการวิจัย
เนื่องจากงานวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงจะตั้งสมมุติฐานชั่วคราวไดหลังจาก
การวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว
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6. ขอบเขตการวิจัย
6.1 ขอบเขตดานพื้นที่
6.1.1 ขอบเขตทางดานพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาบริเวณ : เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

SITE

แผนที่ที่ 1 แผนที่เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ททท. [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2553 เขาถึงได
จาก http://www.panteethai.com-mapstat Nonthaburi.gif
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6.1.2 ขอบเขตทางดานพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ : ที่ราชพัสดุบริเวณเรือนจํากลางบางขวางและพื้นที่ดานติดริม
แมน้ําเจาพระยา ตั้งอยูถนน นนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยูติด
กับศาลากลางนนทบุรีเดิม มีรวมเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 230 ไร มีขอบเขตพื้นที่วิจัยดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ คลองบางแพรกใตและวัดบางแพรกใต
ทิศใต
ติดตอ ถนนประชาราษฎร และศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(เดิม)
ทิศตะวันออก ติดตอ ชุมชนที่พกั อาศัยหนาแนน
ทิศตะวันตก ติดตอ แมน้ําเจาพระยา กรมราชทัฑณ และทาเรือทาน้าํ นนท

ภาพที่ 1 ภาพถายทางอากาศแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและลักษณะทางกายภาพของ
เรือนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
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6.2 ขอบเขตทางดานเนื้อหา
ผู วิ จัย ได ทํ า การศึ ก ษาเพื่ อเสนอแนะแนวทางเลื อ กองคป ระกอบทางกิ จ กรรมและ
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาใหม (Redevelopment) ในบริเวณที่ตั้งเรือนจํากลางบางขวางเดิมใน
ชุมชนเมืองนนทบุรี ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเติบโตของจังหวัดนนทบุรี โดยมีขอบเขต
ทางดานเนื้อหา ดังนี้
6.2.1 การศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และตัวอยาง เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
พื้นที่ชุมชนเมืองเดิมขึ้นมาใหม (Urban Redevelopment) ในมิติทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงผลกระทบของโครงการที่มีตอพื้นที่ ไดแก แนวทางการใชประโยชนที่ราชพัสดุ
หลักการเศรษฐศาสตรที่ดิน (Land Economic) แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค และตัวอยางการใช
พื้นที่ริมน้ํา (Waterfront)
6.2.2 การศึกษาดานกายภาพ ลักษณะตําแหนงที่ตั้งที่อยูติดแมน้ํา การเขาถึงพื้นที่
ลั ก ษณะอาคารโครงสร า งเดิ ม ในพื้ น ที่ บริ บ ทรอบๆพื้ น ที่ รวมไปถึ ง ความเพี ย งพอของระบบ
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) โดยการวิเคราะหหาศักยภาพของพื้นที่โครงการ (PSA) จาก
บริบทโดยรวมของเทศบาลนครนนทบุรี
6.2.3 การศึกษาดานเศรษฐกิจ ความตองการทางภาครัฐและชุมชนที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานของพื้นที่ เชน การเชื่อมโยงทางดานศูนยกลางเมือง ตลาดการคา การ
ทองเที่ยว และขอเสนอของภาคเอกชน
6.2.4 การศึกษาดานนโยบายและแผนที่เกี่ยวของในการสงเสริมพื้นที่ เพื่อการกําหนด
วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรในการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาใหม เชน นโยบายจังหวัด นโยบายของ
กรมธนารักษที่มีตอพื้นที่ราชพัสดุ หรือนโยบายของเทศบาลนครนนทบุรี สูการประเมินผลความ
เหมาะสมรูปแบบกิจกรรมที่สอดคลองกัน
6.2.5 การศึกษาดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก กฎหมายผังเมือง
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ระเบียบของกรมธนารักษ การใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
7. กระบวนการวิจัย
ประกอบดวยการทํางาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
7.1 การกําหนดปญหา หัวขอเรื่องและกําหนดชื่อเรื่อง จากองคความรู ประสบการณ และ
ความสนใจเปนพิเศษของผูวิจัย
7.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลขอมูลเบื้องตน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรความเปนมา สภาพปจจุบันของลักษณะทางกายภาพ รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับ
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เศรษฐกิจและสังคม จนถึงนโยบายใน รวมทั้งศึ กษาทฤษฎี ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวของตางๆจากขอมูลทุติยภูมิ
7.3 การออกแบบการวิจัย
7.3.1 การกําหนดแผนภูมิตัวแปรการวิจัยเพื่อในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตนและตัวแปรตามเพื่อใหไดมาซึ่งขอบเขตดานเนื้อหาในการศึกษา และเพื่อสามารถกําหนดปญหา
การวิจัยในดานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่
7.3.2 การกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยางในการวิจัย รวมทั้ง
กําหนดเครื่องมือและสรางเครื่องมือที่จะวัดและการวิเคราะหขอมูล โดยกลุมประชากรที่เกี่ยวของ
กับการวิจัย ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก
1. กลุ ม หน ว ยงานท อ งถิ่ น ได แ ก เทศบาลนครนนทบุ รี องค ก รบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นนทบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และสํานักงานธนารักษจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการ ตัวแทนกลุมประชาชน เนื่องจากเปนการศึกษาที่ไมสามารถจะกําหนดขอบเขตของ
ประชากรไดแนนอน มีเวลาและสิ่งอํานวยความสะดวกจํากัด อาศัยการตัดสินใจตามความสะดวก
ของผูวิจัยเปนหลัก โดยมีประชากรที่เกี่ยวของประมาณ 60 ทาน จึงใชการเลือกตัวอยางประชากร
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือการเลือกตัวอยางประชากรแบบมีเจตนา จํานวนกลุม
ตัวอยางจึงเทากับจํานวนประชากร คือ 5 ราย
2. กลุมผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณ และนักวิชาการ ไดแก ภูมิสถาปนิกหรือสถาปนิก
นักผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมือง และนักลงทุนอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปนการศึกษาที่ไม
สามารถจะกําหนดขอบเขตของประชากรไดแนนอน มีเวลาและสิ่งอํานวยความสะดวกจํากัด อาศัย
การตัดสินใจตามความสะดวกของผูวิจัยเปนหลัก จึงใชการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวนกลุมตัวอยางจึงเทากับจํานวนประชากร คือ 4 ราย
7.4 การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การศึกษาสภาพทางกายภาพพื้นที่เรือนจํากลาง
บางขวาง และใช เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย ด ว ยแบบสั ม ภาษณ เ พื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและความเป น ไปได ข อง
โครงการ ดังนี้
7.4.1 การศึกษาปญหาและความตองการตองจัดเตรียมและสรางแบบสัมภาษณเพื่อ
การลงพื้นที่วิจัย โดยใชแบบสัมภาษณเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากมุมมองของกลุมหนวยงาน
ทองถิ่นและกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยเปนการสอบถามปญหา ความตองการดานกายภาพของพื้นที่
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และแนวทางพัฒนาพื้นที่ และองคประกอบของกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได และแนวทางเลือก
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
7.4.2 ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจภาคสนาม สังเกตสถานการณและ
พฤติกรรมดวยสายตา พรอมทั้งจดบันทึก
7.4.3 การทดสอบแบบสัมภาษณ
7.4.4 การรวบรวมผล จั ด ระบบหมวดหมู แ ละนํ า เสนอข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสํ า รวจ
สอบถาม สัมภาษณ
7.5 การวิเคราะห
7.5.1 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณทั้งหมดรวมกับ
ขอมูลจากการศึ ก ษาดา นการเลื อกองค ป ระกอบทางกิจกรรมที่ เหมาะสมของการพั ฒ นาพื้น ที่
สําหรับคนในชุมชนเมือง
7.5.2 นํ า เสนอผลสรุ ป ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ต อ องค ก รท อ งถิ่ น ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู มี
ประสบการณ และนักวิชาการดานการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง และนําขอคิดเห็นที่ไดมาทํา
การกําหนดแนวทางเลือกรูปแบบการพัฒนา
7.6. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ
7.6.1 การสรุ ปผลการวิจัย อภิป รายผลการวิจัย และจั ดทํา ขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช
7.6.2 การเขียนรายงานการวิจัย
7.6.3 การเผยแพรสูสาธารณะตอชุมชน หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของใหไดรับ
ทราบ
8. วิธีการวิจัย
วิธีการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ วิธีการที่ใชในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ คือ
8.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
8.1.1 การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางหรือรูปแบบ
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองบริเวณริมน้ํา ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือและ
เอกสาร
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8.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดของโครงการ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากเอกสาร บทความ และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ ผูมีประสบการณหรือ
ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงผูอยูอาศัยในพื้นที่
8.1.3 การศึกษารายละเอียดของผังและสภาพปจจุบัน สภาพพื้นที่และพฤติกรรมการ
ใชพื้นที่เบื้องตนของผูอยูอาศัย ใชวิธีการสํารวจภาคสนาม การสังเกต และจดบันทึก
8.1.4 การเก็ บรวบรวมขอมูลดา นความคิดเห็นและความตองการของตัวแทนของ
ประชาชนในชุมชน กลุมนักลงทุน และผูเชี่ยวชาญ โดยครั้งแรกเปนการสอบถาม หรือใชแบบ
สัมภาษณ จากกลุมหนวยงานทองถิ่นและกลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาเปนแนวทางหรือรูปแบบการ
พัฒนา และครั้งที่สองเพื่อใหกลุมหนวยงานทองถิ่นและกลุมผูเชี่ยวชาญเลือกรูปแบบการพัฒนาที่
ตองการจากแตละรูปแบบมีโครงการการพัฒนาที่แตกตางกันโดยใชแบบสอบถาม
8.2 การวิเคราะหขอมูล
8.2.1 การวิเคราะหขอมูลโดยไมใชสถิติ ไดแก การวิเคราะหเอกสาร การวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณหรือแบบสอบถามที่ใหผูตอบตอบโดยเสรี และการวิเคราะหโดยสังเกตที่
ตองทําการแปลความหมายดวยผูวิจัยเอง การตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (inductive) การ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
8.2.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก การประมวลผลขอมูลที่เปนตัวเลขขอมูลที่
เปนเชิงปริมาณเพื่อชวยวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเพื่อสรุปไดผลที่ถูกตองและแมนยํา
โดยการใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เชน การหาคาเฉลี่ย รอยละ สัดสวน เปนตน
8.2.3 การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (PSA) โดยใช โปรแกรม GIS
9. ขอตกลงเบื้องตน
เนื่องจากพื้นที่โครงการในปจจุบันยังมีการใชประโยชนเปนเรือนจํากลางบางขวางอยู และ
มีแนวโนมวาจะทําการยายเรือนจําแหงนี้ออกไปอยูนอกเมืองแทนโดยที่ยังไมมีแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่นี้ จึงเห็นสมควรวาควรมีการศึกษาถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงการรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินเสียใหม เพื่อใหเปนประโยชนตอการวิจัยพื้นที่ไดอยางครบถวนและเกิดศักยภาพของ
พื้นที่สูงสุด จึงใหถือวาพื้นที่บริเวณนี้เปนพื้นที่ที่พรอมจะถูกพัฒนาหรือรื้อรางสรางใหมไดและยังคง
ถือเปนกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ
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10. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ที่ราชพัสดุ หรือที่ดินของรัฐบาล มีกรมธนารักษ กระทรวงการคลังดูแล ที่ราชพัสดุ
หมายถึง อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดินที่
เปนที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชน
ของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่งทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ (กองรักษาที่หลวง
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง,ราชพัสดุ วาดวยที่ดินราชพัสดุ 2513: หนา 1-2)
เศรษฐศาสตรที่ดิน (Land Economic) เปนทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับที่ดิน อุปสงค
อุ ป ทานในที่ ดิ น ที่ ใ ช ป ระโยชน ท างเศรษฐกิ จ ประชากรกั บ ที่ ดิ น ความต อ งการทรั พ ยากรที่ ดิ น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย การผลิ ต และผลิ ต ผลที่ มี ผ ลกระทบต อ การใช ที่ ดิ น ตลาด
อสังหาริมทรัพย การอนุรักษทรัพยากรที่ดิน กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่ดิน สถาบันเกี่ยวกับที่ดิน
หลักการปฏิรูปที่ดิน นโยบายที่ดิน เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยกรใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพ
(คําพล พัวพาณิชย, เศรษฐศาสตรที่ดินเบื้องตน 2535: หนา 1-1)
การใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-use) เปนหนึ่งในแนวความคิดในการ
ออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งมาจากพื้นฐานของแนวความคิด Pedestrian Pockets และการออกแบบ
เมืองกระชับตามแนวทางของ New Urbanism การใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน คือการใช
กิจกรรมที่หลากหลายประโยชนในพื้นที่หนึ่งๆ เชนการใชพื้นที่เพื่อประโยชนดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม และดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เดียวกัน หรือแมแตภายในอาคารเองก็ยังคงลักษณะการใชงาน
ที่ผสมผสานได เพื่อการพัฒนาเมือง ระบบโครงขายการขนสงสัญจร และระบบสังคมไปพรอมๆกัน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
11.1 สามารถเสนอแนะกิจกรรมและรูปแบบของโครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของเรือนจํากลางบางขวางเดิม
11.2 เพื่อนําไปใชเปนแนวทางใหกับหนวยงานที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ โดยนําไปใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการศึกษาในพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพและศักยภาพใกลเคียงกัน
12. การนําเสนอผลการวิจัย
12.1 รายงานฉบับสมบูรณขนาด เอ 4 ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และแผนบันทึก
ขอมูล
12.2 บทความทางวิชาการสรุปยอการวิจัยเพื่อเผยแพรในหนังสือ หรือการประชุมวิชาการ

บทที่ 2
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาองค ประกอบของกิจกรรมที่เหมาะสมในการใชประโยชนที่ราชพัสดุ โดยได
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชในการอธิบาย
และเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลการศึกษา โดยแบงประเด็นการศึกษาดังนี้
1.ความหมายและความสําคัญที่ราชพัสดุ
2.หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของ
3.กรณีศึกษา
1. ความหมายและความสําคัญที่ราชพัสดุ
คําวา “ที่ราชพัสดุ” มาจากคําวา “ที่ + ราช + พัสดุ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2525 ใหความหมายของศัพทแตละคําไววา “ที่” หมายถึง แหลง ถิ่น สถานที่ “ราช” หมายถึง
พระเจาแผนดิน และ“พัสดุ” หมายถึง สิ่งของ ที่ดิน บานเรือน เมื่อพิจารณาตามพจนานุกรมฯแลว
จะเห็นไดวา “ที่ราชพัสดุ” หมายถึง ที่ดิน สถานที่ บานเรือนของพระเจาแผนดินสมัยสมบูรณาญา
สิทธิราช ซึ่งปกครองโดยระบบกษัตริย หรือหมายถึงของรัฐบาลในปจจุบัน
แนวคิ ด และคํ า จํ า กั ด ความของที่ ร าชพั ส ดุ ตามพระราชบั ญญั ติ ที่ร าชพั ส ดุ พ.ศ.2518
มาตรา 4 ไดนิยามความหมายของคําวา “ที่ราชพัสดุ” ไววา หมายถึง อสังหาริมทรัพยอันเปน
ทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนทรัพยสินของแผนดินประเภทธรรมดา กลาวคือ มิไดใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะไดแก
1.1 ที่นาสวนไร
1.2 บานพักขาราชการ
1.3 ที่ซึ่งไมไดสงวนไวใชในราชการ และนําไปใหเอกชนเชาปลูกบานอยูอาศัยหรือทํา
การคา เปนตน
แตอยางไรก็ตาม ถาที่ราชพัสดุนั้นเคยใช ปลูกสํานักราชการแลวตอมาใชปลูกบานพัก
ขาราชการหรือจัดใหเชา ที่ราชพัสดุก็ยังคงเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
2. เปนสาธารณสมบัติที่ใชเพื่อแผนดินโดยเฉพาะ ซึ่งอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาเปนการ
ใชเพื่อประโยชนสาธารณะนั่นเองไดแก
2.1 ที่ดิน ที่ใชเปนที่ตั้งสถานที่ราชการ
10
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2.2 อาคารสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนทางราชการ
2.3 ตนไมยืนตนในที่ราชพัสดุ
2.4 ดิน หิน กรวด ทราย แรธาตุในที่ราชพัสดุ
3. ตองไมใช ที่ดินของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและที่ดินขององคกรปกครองทองถิ่น
4. ตองไมเปน ที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินที่มีผูเวนคืน ที่ดินทอดทิ้ง ที่สาธารณประโยชนที่
พลเมืองใชรวมกันหรือสงวนไวใชรวมกัน
5. ไมรวมถึง ที่ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่ดินเอกชน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ที่ดินวัด (ที่วัดที่ธรณีสงฆและที่กัลปนา)
6. นอกจากนี้ไมรวมถึง ที่ดินปาสงวนแหงชาติ ที่ดินเขตอนุรักษ ที่ดินปฏิรูปการเกษตร ที่
นิคมสรางตนเอง
7. สําหรับที่ดินที่มีกฎหมายพิเศษยกเวนไมใหเปนที่ราชพัสดุ เชนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 ที่ดินนั้นก็ไมใชที่ราชพัสดุ
ที่ราชพัสดุ จึงมีทั้งทรัพยสินทั้งที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่เปนทรัพยสินของ
แผนดินชนิดธรรมดา กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดการที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงและระเบียบซึ่ง ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 โดยมีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เปนผูกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และ
วิธีการในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ที่ราชพัสดุมีไวเพื่อใชประโยชนในทางราชการ แตถาที่ราชพัสดุแปลงใดไมไดใชประโยชน
ในทางราชการหรือไมไดสงวนไวเพื่อประโยชนในราชการกรมธนารักษจะนํามาจัดหาประโยชนโดย
การจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได สําหรับ
การจัดหาประโยชนในลักษณะใดขึ้นอยูกับสภาพทําเลของที่ราชพัสดุ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
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ที่รกรางวางเปลา หรือไมมีผูใดครอบครอง
หรือมีผูเวนคืนใหรัฐ หรือเปนของรัฐโดยกฎหมาย
ราชพัสดุ

ทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย

ที่ดินสงวนไวเพื่อทรัพยากร

ของวัด

ขององคการของรัฐ
นิติบุคคล เอกชน

ที่สาธารณสมบัติของแผนดิน

เชน ปาสงวน แรธาตุ

ที่ดินทั้งหมดของรัฐ หรือทรัพยสินของแผนดิน
ที่ ดิน ที่ เ ป น ของรั ฐ และจะใหท บวงการเมือ ง หรือ บุค คลใดมี ก รรมสิ ท ธิ์ได ตาม
กฎหมาย
ที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์แลว
ที่ดินที่ไมใหใครมีกรรมสิทธิ์ได แตครอบครองหรือสัมปทานได
ที่ ที่ ไ ม เ ป น ของใคร ประชาชนมี สิ ท ธิ์ ใ ช ร ว มกั น อาจถอนสภาพและให ท บวง
การเมือง หรือบุคคลใดมีกรรมสิทธิ์
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงประเภทของที่ดินของแผนดิน
ที่มา: กองการรักษาที่หลวง กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง. ราชพัสดุ วาดวย ที่ดินราชพัสดุ.
กรุงเทพฯ : กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง, 2513.
การใชประโยชนของที่ดินราชพัสดุ สาธารณสมบัติของแผนดินและเปนทรัพยสินของ
แผนดินประเภททรัพยสินธรรมดา ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ กลาวโดยสรุปที่ดินราช
พัสดุนั้นมีไวเพื่อใชในราชการของกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาล แตนอกจากจะใชราชการแลว ถา
เปนที่ดินที่ตกมาเปนของรัฐบาลดวยเหตุอื่น และรัฐบาลยังมิไดใชราชการแตอยางได ที่ดินประเภท
นี้จึงนําไปใหเชา นํารายไดเขางบประมาณแผนดิน
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2.หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเศรษฐศาสตรที่ดิน
ทรัพยากรที่ดินนับวามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ดังนั้น
มนุ ษ ย จึ ง พยายามแสวงหาผลประโยชน จ ากทรั พ ยกรที่ ดิ น ให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับที่ดิน เปนการศึกษาถึง อุปสงค อุปทานในที่ดินที่ใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
ประชากรกับที่ดิน ความตองการทรัพยากรที่ดิน ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตและผลิตผลที่
มี ผ ลกระทบต อ การใช ที่ ดิ น ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรั พ ยากรที่ ดิ น สถาบั น เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น หลั ก การปฏิ รู ป ที่ ดิ น นโยบายที่ ดิ น อาจกล า วได ว า
เศรษฐศาสตรที่ดิน คือการจัดสรรทรัพยกรใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพ หรือศึกษาการเลือก
หนทางในการใชทรัพยากรการผลิตอันมีอยูจํากัดสําหรับการผลิตสินคาและบริการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีคําสําคัญอยู 4 คํา คือ การเลือก ทรัพยากรการผลิต การมีอยูจํากัด และสินคา
และบริการ
เนื่ อ งจากความแตกต า งกัน ของที่ ดิน เชน แตกต า งเนื่ อ งจากความอุด มสมบู รณ ที่ ตั้ ง
ภูมิอากาศ ฯลฯ ความแตกตางดังกลาวมีผลทําใหการใชที่ดินมีความแตกตางกันไป เชน ที่ดินบาง
แห ง เหมาะที่ จ ะใช ทํ า การเกษตร ที่ อยู อ าศั ย หรื อ ย า นการค า แล ว แต ค วามแตกต า งของที่ ดิ น
ดังกลาว ในการวัดผลประโยชนตอบแทนของการใชที่ดินนั้น อาจคํานวณออกมาไดเปนตัวเงิน หรือ
มูลคาทางสังคม หรืออาจตองรวมทั้งสองเขาดวยกัน แนวความคิดในการใชที่ดินใหไดประโยชน
สูงสุด (Highest and best use) นี้จําเปนที่จะตองนําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของที่ดิน
และดีมานดในที่ดินเขามาพิจารณารวมกัน ในสังคมโดยทั่วไปจะเห็นไดวาที่ดินถานําเอาไปใชเพื่อ
การพาณิชนลอุตสหกรรมแลว จะไดผลตอบแทบสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการนําเอาไปใชเพื่อที่อยู
อาศัย การเกษตร ปาไมและทุงหญาเลี้ยงสัตว
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มูลคาของที่ดินและคาเชาที่ดิน
ตามสมรรถนะในการผลิต
-การพาณิชย และอุสาหกรรม
-ที่อยูอาศัย

-ที่ดินใชปลูกพืชและทุงหญาเลี้ยงสัตว
-ปาไมและทุงหญา

ที่ดินที่กันดารและไรประโยชน

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงมูลคาของที่ดนิ และคาเชาที่ดินตามสมรรถนะในการผลิต
ที่มา : คําพล พัวพาณิชย. เศรษฐศาสตรที่ดินเบื้องตน. กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท, 2535.
แนวความคิดเกี่ยวกับการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ เปนแนวความคิดที่ใชในการ
เปรียบเทียบการใชที่ดินเพื่อใหเกิดคุณคาในการใชที่ดินนั้นๆ ใหมากที่สุด เชน การที่ดินที่ใชในตัว
เมืองมีปจจัยที่สําคัญคือที่ตั้ง (Location) ทั้งนี้ เพราะวาความจําเริญของตัวเมืองจะมีสวนสัมพันธ
โดยตรงกับการพาณิชยที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแลว ตัวเมืองจะตั้งอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบ และ
ใกลกับผูบริโภคที่จะใชผลผลิตที่ผลิตขึ้นจากตัวเมือง แหลงที่ตั้งที่มีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ
เชน ทาเรือ การขนสง หรือสถานที่ที่อํานวยความสะดวกทางดานพาณชย ทรัพยกรที่ดินมีการ
แขงขันในการใชงาน มีการกําหนดราคา ตลอดจนมีการใชจายลงทุนในการพัฒนาทรัพยกรที่ดิน
ตัวกําหนดที่สําคัญในการใชที่ดินคือ ราคา และมูลคาของที่ดินนั่นเอง และสถาบันตางๆของรัฐบาล
มีนโยบายที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงที่ดินตางๆ ก็อาจกระทําได
โดยปรับปรุงเกี่ยวกับกฎหมายกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินใหเหมาะสม นอกจากนี้ สถาบันจะมี
สวนรวมในการควบคุมการใชทรัยพากรที่ดินอีกดานหนึ่งดวย
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2.2 แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) คือ การสรางมูลคาสินคาหรือบริการที่เกิดจาก
ความคิ ด ของมนุ ษ ย สํ า หรั บ สาขาการผลิ ต ที่ พั ฒ นาไปสู เ ศรษฐกิ จ สร า งสรรค จะเรี ย กว า
“อุตสาหกรรมสรางสรรค” (Creative Industry) รัฐบาลเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศบน
พื้นฐานเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative economy) ตั้งแตแรกเริ่มเขาบริหารประเทศ โดยไดมอบให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ศึกษาเพื่อผนวกเรื่องนี้ไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะบังคับใชในป 2553 ซึ่งเกี่ยวกับนโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Thailand Commitments) สําหรับภาคกลาง ก็มีความเปนไปได
มากที่จะสรางระบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมทองเที่ยว และโรงแรม ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก
การนําแนวคิด Creative Economy ไปประยุกตใชในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเศรษฐกิจเติบโต และ
แขงขันได โดยกําหนดไวแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ในสวนของยุทธศาสตร
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และยั่งยืน อยางไรก็ตาม ในภาคปฏิบัติยังไมไดการสนับสนุน
และสงเสริมอยางจริงจัง "เนื่องจากเศรษฐกิจปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น การสรางรายไดจาก
ตราสารการเงินไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นถึงเวลาแลวที่จะตองกลับไปสูพื้นฐาน คือ การผลิต
และบริการที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานความคิดสรางสรรค และทําใหสังคมไทยเปน Creative
Economy และการจางงานจํานวนมาก ซึ่งไมใชเปนการจางงาน เพื่อผลิตแบบจํานวนมาก Mass
Production ที่กินสวนตางคาแรง แตจางงานแลวเกิดมูลคาเชิงความคิดสรางสรรคเฉพาะสวน
มากกวา" ดังนั้น การที่จะทําใหเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเกิดขึ้นอยางไดผล รัฐบาลตองคิดใหครบ
ตั้งแตตนจนจบ เริ่มจากภาคเอกชนกอนเนนใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้นก็จะซื้อ
สินคา และบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหไดสินคาที่
มีคุณภาพ และตอบสนองตอไลฟสไตลของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมกันนี้ ตองชวยกันสราง
ผูประกอบการรุนใหมใหมีมากพอที่จะสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจ และความ
ตองการตลาด และใชประโยชนจากมาตรการของรัฐ สําหรับภาครัฐ จะตองสรางโครงการพื้นฐาน
ทางปญญาที่มาสนับสนุนความเปนเศรษฐกิจดวยพื้นฐานความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี
อยู ในรูปแบบหนวยงาน OKMD, TCDC ซึ่งเปรียบเสมือนแหลงทุนทางปญญา สําหรับผูที่ตองการ
หาความรู และทักษะเสริม เพื่อนไปใชผลิตสินคาหรือบริการ ที่กอใหเกิดการสรางมูลคาตอไป
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2.3 การใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-use) และการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
เปนหนึ่งในแนวความคิดในการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งมาจากพื้นฐานของแนวความคิด
Pedestrian Pockets และการออกแบบเมืองกระชับตามแนวทางของ New Urbanism การใช
ประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน คือการใชกิจกรรมที่หลากหลายประโยชนในพื้นที่หนึ่งๆ เชนการใช
พื้นที่เพื่อประโยชนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เดียวกัน หรือแมแต
ภายในอาคารเองก็ยังคงลักษณะการใชงานที่ผสมผสานได เพื่อการพัฒนาเมือง ระบบโครงขาย
การขนสงสัญจร และระบบสังคมไปพรอมๆกัน
Jane Jacob ไดเสนอแนวความคิดวาเมืองที่มีคุณภาพควรจะมีลักษณะดังนี้
1. ชุมชนควรมีการใชงานแบบผสมผสาน
2. การออกแบบถนนควรเปนชวงสั้นๆและสรางความมีชีวิตชีวา
3. อาคารในชุมชนควรมีความหลากหลาย
4. สนับสนุนการอยูอาศัยอยางหนาแนนเพื่อใหประชากรในพื้นที่มีความหลากหลาย
กายภาพของเมืองที่เอื้อตอการเกินสังคมเมืองที่มีคุณภาพควรจะคํานึงถึงสิ่งแวดลอมของ
เมือง ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ตนไม แมน้ํา ลําคลอง สภาพภูมิประเทศ เปนตน และ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น เช น อาคารบ า นเรื อ น วั ฒ นธรรม ประเพณี เป น ต น ถ า หาก
องคประกอบหลักเหลานี้ดียอมสงผลใหสภาพของเมืองดีไปดวย สรางคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับ
การอยูอาศัย
ในการพัฒนาระบบขนสงมวลชนจําเปนที่จะตองมีการวางแผนการใชที่ดินเพื่อใหเกิดคุณ
คาสูงสุด ในขั้นตอนการวางแผนจะตองคํานึงถึงลักษณะการเดินทางของประชาชนที่ใชสัญจรเชน
จํานวนผู ใชยานพาหนะ เส นทางในการเดินทาง จํานวนการเดินทาง ชวงเวลาในการเดิน ทาง
เพื่อที่ จะนํ ามาใชในการคาดการณเสนทางตัดถนน ขนาดของถนน และรูปถนนวาควรจะเปน
ลักษณะเชนไร เมื่อเราเขาถึงขอมูลดังกลาวแลว เราก็มาจัดโซนโดยมีมาตรการควบคุมการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณเขตทางหลวง การบังคับใชลักษณะยวดยานที่ใชในการสัญจร เชนหามนํา
รถบรรทุกน้ําหนักเกินกี่ตันวิ่งผาน การหามตั้งรานคากีดขวางทางเดินเทา หรือยื่นเขามาในเขตทาง
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การหามรถประเภทไหนหามวิ่งเวลากี่โมงถึงกี่โมง หามจอดรถบริเวณ
เขตทาง เปนตน
3. กรณีศึกษา
3.1 การพัฒนาเมืองทาเรือของฮัมบรูกส ประเทศเยอรมนี (Waterfront Development :
Case of Hafen-City, Germany)
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โครงการ Hafen City ของเมือง Hamburg เปนศูนยกลางที่อยูอาศัยและศูนยกลาง
การคา บริเวณทางตอนใตของ Alster เปนที่ตั้งที่สําคัญของพิพิธภัณฑของโรงแรมตาง ๆ และใน
บริเวณ Kehwieder และ Wandrahm เปนพื้นที่ที่มีการรื้อทําลายทาเรือเกา การฟนฟูและพัฒนา
Hafen City จะชวยทําให Hamburg กลับมาเปนศูนยกลางที่สําคัญอีกครั้ง ศูนยกลางใหมของเมือง
นี้สามารถเดินไดดวยเทาจากศาลากลางของเมืองภายในเวลา 10 นาที มีพื้นที่ประมาณ 155
เฮกตาร (หมื่นตารางเมตร) แมการวางแผนในการพัฒนา Hafen City นี้จะมีจุดประสงคเพื่อการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกในป ค.ศ. 2000 แตการวางแผนตาง ๆ ไดคํานึงถึงการพัฒนาเมืองในอนาคต
ไมวาจะเปนการเชื่อมโยง Hafen City เขากับเมืองอื่น ๆ ของประเทศ การใชประโยชนจากพื้นที่
สาธารณะ รวมทั้งสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ลักษณะเดนของ Hafen City นั้นก็คือ มีการดํารงอยูของทาเรือในบรรยากาศของการ
เดินเรือสมุทรอยางแทจริง โดยบริเวณรอบ ๆ ก็ประกอบไปดวยการดําเนินธุรกิจประเภทตาง ๆที่
และสามารถเขาถึงไดงายโดยทางสาธารณะ เชน ทางเดินเทา และมีพื้นที่เปดโลง เพื่อเปดโอกาสให
เกิดการใชประโยชนในพื้นที่ใหมากที่สุด โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับน้ํา ที่สําคัญ Hafen City
เปนโครงการลงทุนรวมระหวางรัฐและเอกชน (PPP – Private Public Partnership) ซึ่งมิติการ
พัฒนาสินคาและบริการสาธารณะรวมระหวางรัฐและเอกชนเริ่มไดรับความสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 4 แสดงโครงการพัฒนาเมืองทาเรือของฮัมบรูกส ประเทศเยอรมนี
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ที่มา : ดร. ระหัตร โรจนประดิษฐ - สาระทาเรือ การทาเรือแหงประเทศไทย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 7
เมษายน 2554 เขาถึงไดจาก
http://www1.port.co.th/knowledge/magazine/magazine466_1.html

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา Hamburg เปนเมืองที่ไมมกี ารขยายตัวดานการพัฒนา
เนื่องจากเปนเมืองทา ทําใหมีขอจํากัดในการขยายตัว แตเมืองนี้ยงั ตองการการเจริญเติบโต
Hamburg เปนเสนทางเชื่อมตอไปยังเมือง Berlin ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ทําใหตอง
มีการพัฒนาและผสมผสานการใชที่ดนิ โดยใช Model of the European City ซึ่งแผนที่ใชเปนแผน
สําหรับการพัฒนาเมืองกับพื้นที่นา้ํ เปนการใชพื้นที่เปน 3 มิติ โดยพิจารณาจากโครงขายถนน และ
มาตราสวนตอพื้นที่สําหรับการพัฒนาเมือง กอนการออกแบบตองคํานึงถึงการออกแบบสาธารณะ
พื้นที่วา งในเมือง โครงสรางอาคาร เพราะ Hafen City ในอนาคตตองการการเขาถึงของ
สถาปตยกรรมที่มีความหลากหลาย และมีพื้นที่เปดโลงที่ใชทาํ กิจกรรมยามวางได คุณภาพของภูมิ
ทัศนขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการทําพืน้ ที่เปดโลงที่เชื่อมตอกับการพัฒนาที่อยูอาศัย การสราง
สวนสาธารณะที่เปนรากฐานสําคัญในการเชื่อมตอพื้นที่ที่อยูติดกันโดยมีการเขาถึงภายในเมือง
Hafen City ไดโดยสะดวก รวมถึงมีการใชพื้นที่รวมกันของพื้นที่สีเขียวซึ่งจะมีผลตอความเหมาะสม
ของความตองการใชพนื้ ที่
แนวความคิดการวางผังแมบท (Master plan) ที่สําคัญในการพัฒนาเมือง Hamburg
คือโครงการปรับปรุงฟนฟูเมือง Hafen City เปนโครงการฟนฟูเมืองขนาดใหญทางดานใตของเมือง
Hamburg ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.5 ลานตารางเมตร สามารถสรางเปนที่อยูอาศัยรองรับ
ประชากรไดประมาณ 10,000 - 12,000 คน และเปนพื้นที่อาคารสํานักงานไดประมาณ 20,000
แหง ตัวเมืองมีการออกแบบพื้นที่สวนหนึ่งเปนศูนยกลางทั้งในเรื่องที่อยูอาศัย วัฒนธรรม ความ
บันเทิง และการคา ซึ่งจะมีผลตอเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน
การวางแผนระบบการจราจร พื้นที่ Hafen City สามารถติดตอกับพื้นที่รอบนอกไดดวย
สะพานตาง ๆ ซึ่งมีการเชื่อมตอโดยตรงกับโครงขายถนนของตัวเมือง Hafen City บริเวณ Via the
Freihafenelb-brucke และ Zweibruckenstrae เปนพื้นที่ที่มีความสัมพันธโดยตรงกับเสนทางการ
คมนาคมในระดับภาคและประเทศ
การวางแผนการใชที่ดิน พื้นที่บริเวณทาเรือและเขตทาเรือ มีลักษณะเฉพาะตัวที่สําคัญ
คือ สภาพภูมิทัศนและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํา และมีการถายทอดกิจกรรมและลักษณะ
ของความเปนเมืองทา ตลอดทั้งแนวแมน้ําจนเขาไปถึงในเมือง นอกจากนี้แลว ปจจัยทางดาน
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นิเวศวิทยาและการใชพลังน้ําในการขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ของทาเรือนี้ก็ยังมี
ความเปนไปไดที่จะสามารถรักษาไวใหอยูในสภาพเดิมตอไป

ภาพที่ 5 แสดงโครงการพัฒนาเมืองทาเรือของฮัมบรูกส ประเทศเยอรมันนี
ที่มา : ดร. ระหัตร โรจนประดิษฐ - สาระทาเรือ การทาเรือแหงประเทศไทย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 7
เมษายน 2554 เขาถึงไดจาก
http://www1.port.co.th/knowledge/magazine/magazine466_1.html
3.2 หลักการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
1. การใชที่ราชพัสดุในทางราชการ
2. การใชที่ราชพัสดุทางดานเศรษฐกิจ
3. การใชที่ราชพัสดุทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อสรางรายไดและเพิ่มมูลคาทรัพยสินความเปนมา
และเหตุผลความจําเปน
3.1.1 ตัวอยางโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในทางราชการ
1. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต ที่ดินราชพัสดุเลข
ทะเบียน- เนื้อที่ประมาณ 63–2-65 ไร ปจจุบันไดจัดใหกรุงเทพมหานคร เชาพื้นที่ดานหลังบางสวน
เนื้อที่ 40 ไร เพื่อสรางโรงจอดรถไฟฟาของบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (BTSC) สําหรับ
พื้นที่ดานหนา 23 ไร จะเปดประมูลหาผูลงทุน เสนอโครงการพัฒนา ขณะนี้อยูระหวางคัดเลือกที่
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ปรึกษา เพื่อทําการศึกษาวิเคราะหความเปนไปได ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

ภาพที่ 6 แสดงโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2554.
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
2. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณวงดุริยางคทหารอากาศ ที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ กท. 120594-120598 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่
ประมาณ 17-0-35 ไร กรมธนารักษไดมอบหมายใหกองทัพอากาศเปนผูดําเนินการเปดประมูล
โครง การพัฒนา บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) เปนผูประมูลไดโดยเสนอโครงการกอสรางอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ให กระทรวงการคลัง เปนอาคารชุดพักอาศัย 9 ชั้น จํานวน 8 อาคาร มูลคาประมาณ
569,382,180 บาท ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาทบทวนสัญญาของกรมธนารักษ
3. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถาบันการบินพลเรือน ที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ กท.28ว486และ กท.283893 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจัก
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 27-1-90 ไร กรมธนารักษขอใหกรมการบินพาณิชย (กรมการ
ขนสงทางอากาศ) และสถาบันการบินพลเรือน สงคืนที่ดินเพื่อนํามาพัฒนา โดยจะกําหนดเงื่อนไข
ชดเชย อาคารสิ่งปลูกสรางให อยูระหวางการพิจารณาจัดทํารายละเอียดและคาใชจายในการ
โยกยาย จากกรมการขนสงทางอากาศ
4. โครงการใชประโยชนที่ราชพัสดุบริเวณโรงกษาปณ ถนนประดิพัทธ ที่ดินราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ (บริเวณที่ตั้งโรงงานผลิตเหรียญกษาปณเดิม) กรมธนารักษ
อนุญาติใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ใชประโยชนอาคารในพื้นที่บริเวณโรงกษาปณ
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เนื้อที่ 9-3-74 ไร เปนสถานที่ทําการของหนวยงานเปนการชั่วคราว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ปรับปรุง

ภาพที่ 7 แสดงโครงการใชประโยชนที่ราชพัสดุบริเวณโรงกษาปณ ถนนประดิพทั ธ
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 255
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
5. โครงการกอสรางศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ ที่ดินราชพัสดุ
บริเวณที่การสื่อสารแหงประเทศไทย และกรมทางหลวงใชประโยชน ถนนแจงวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 450 ไร กรมธนารักษไดขอคืนที่ราชพัสดุจากหนวยงานดังกลาวมาจัดทํา
เปน โครงการศูนยราชการลักษณะโครงการเปนอาคารสูงรวม 44 อาคาร เพื่อใหสวนราชการที่มี
ความจําเปนใชประโยชน ซึ่ง ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ภาพที่ 8 แสดงโครงการกอสรางศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2554
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
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3.1.2 ตัวอยางโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในดานเศรษฐกิจ
1. โครงการบริหารศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กท. ว24431 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 53-ว-15 ตารางวา
พรอมอาคารศูนยประชุม บริษัท เอ็น.ซี ซี แมนเนจเมนท แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดรับ
คัดเลือกใหบริหารและดําเนินกิจการศูนยการประชุม ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการขออนุญาต
ปลูกสรางในสวนขยาย เพื่อกอสรางเปนโรงแรม อาคารพาณิชยและลานจอดรถ

ภาพที่ 9 แสดงโครงการบริหารศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2554
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
2. โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ที่ดิน
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 1745 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เนื้อ
ที่ประมาณ 400 ไร การดําเนินการขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสราง
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ภาพที่ 10 แสดงโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2554
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
3. โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 153 (หาดไมขาว) ตําบลไมขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 150 ไร เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมประชุมสัมมนา หรือ
MICE ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอน ดําเนินการออกแบบกอสรางใหเปนรูปแบบเวิลดคลาสเดสซิเนชั่น ซึ่ง
ตองเสร็จสิ้นภายในป 2554 นี้ โดยคาดวาโครงการกอสรางศูนยประชุมฯจะแลวเสร็จภายใน 3 ป

ภาพที่ 11 แสดงโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2554
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
3.1.3 ตัวอยางโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในดานสังคมและสิ่งแวดลอม
1. โครงการกอสรางสวนสาธารณะ "เบญจกิติ" ที่ดินโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ
400 ไร คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 เห็นชอบในหลักการใหยายโรงงาน
ยาสูบทั้งหมดไปสวนภูมิภาค และใหพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบเปนสวนสาธารณะ ขณะที่
กรมธนารักษไดวาจางใหกองทัพบกเปนผูดําเนินการ
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ภาพที่ 12 แสดงโครงการสวนสาธารณะ "เบญจกิติ
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2554
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
2. โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย เปนโครงการแกไขปญหาที่อยู
อาศัย ผูมีรายไดนอย “โครงการบานเอื้ออาทร” และโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยูอาศัยคนจนใน
ชุมชนแออัด “โครงการบานมั่นคง” โครงการ " รัฐเอื้อราษฎร " ซึ่งเปนโครงการที่กรมธนารักษจัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการนําที่ดินราชพัสดุมาใชเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ใชที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการ นโยบายบานเอื้ออาทร นโยบายบาน
มั่นคง และนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน

ภาพที่ 13 แสดงโครงการ "รัฐเอื้อราษฎร "
ที่มา : กระทรวงการคลัง. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2554
เขาถึงไดจาก http://www.dad.co.th/
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4. สรุป
สรุปหลักการนําแนวคิดวิธกี ารใชพนื้ ที่ราชพัสดุ ตองใหความสําคัญแกประโยชนทาง
ราชการเปนหลัก และใหเอกชนสามารถเชาได และตองคํานึกถึงทําเลที่ตั้ง พรอมกับคํานึงถึง
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
สรุปแนวคิดเศรษฐศษสตรที่ดิน แนวความคิดเกี่ยวกับการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
ปจจัยที่สําคัญคือที่ตั้ง (Location) และการเขาถึง (Accessibility) ทั้งนี้ เพราะวาความจําเริญของ
ตัวเมืองจะมีสวนสัมพันธโดยตรงกับการพาณิชยที่มีประสิทธิภาพ แหลงที่ตั้งที่มีเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ เช น ทาเรื อ การขนสง หรือ สถานที่ที่อํา นวยความสะดวกทางด านพาณิ ชย และ
ตัวกําหนดที่สําคัญในการใชที่ดินคือ ราคาและมูลคาของที่ดิน และรัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริมให
เกิดการพัฒนากิจกรรมและเลือกใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม
สรุปแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) คือ การสรางมูลคาสินคาหรือ
บริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย สําหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค คือ
การผลิตและบริการที่มีคุณภาพ เกิดการจางงานจํานวนมาก โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมทองเที่ยว
และโรงแรม ดานการออกแบบเครื่องแตงกาย ดานการบันเทิงและการแสดง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่
สรางรายไดใหกับประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก
สรุปแนวคิดการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-use) และการพัฒนาระบบขนสง
มวลชน เพื่อประโยชนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เดียวกัน เพื่อปรับปรุง
ฟนฟูพื้นที่ สรางความมีชีวิตชีวา และมีอัตถประโยชนสูงสุด
สรุปแนวทางการใชประโยชนพื้นที่ชายน้ํา (Water front) ตองมีการวางแผนการใชที่ดินให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิทัศน และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํา และมีการถายทอด
กิจกรรมและลักษณะของความเปนชุมชนตลาดริมน้ํา โดยคํานึงถึงเรื่องการเขาถึงไดงาย มีพื้นที่
ติดตอกับพื้นที่เปดโลงขนาดใหญ มีความสวยงามทางดานทัศนียภาพ สภาพภูมิอากาศดี มีการ
เคลื่อนไหวของอากาศสูง และเนนเรื่องการอนุรักษพื้นที่สีเขียวริมแมน้ําและพื้นที่ปองกันน้ําทวม

บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนกระบวนการยอนกลับไปมา (Interactive Process)
โดยประเมินความนัยของจุดประสงค ทฤษฎี คําถามการวิจัย วิธีการ ปญหาความเที่ยงตรง ซึ่งการ
ออกแบบการวิ จั ย จึ ง เป น การกํ า หนดกรอบในการศึ ก ษาว า มี ขั้ น ตอนในการวิ จั ย ประกอบด ว ย
อะไรบาง นอกจากนี้ยังเปนการศึกษาในแตละขั้นตอนเพื่อใหทราบถึงรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย
1. กรอบทฤษฎีหรือแนวความคิด
2. กระบวนการวิจัย
3. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. สรุป
1. กรอบทฤษฎีหรือแนวความคิด
จากการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการและการใชที่ราชพัสดุ หลักการเศรษฐศาสตรที่ดิน
(Land Economic) แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค แนวคิดการใชพื้นที่ริมน้ํา (Waterfront) และ
แนวคิดการใชที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-use) สามารถนํามาประยุกตใชไดดังนี้
แนวความคิดที่ดินราชพัสดุ
วัตถุประสงคห ลักของการใชที่ดิน ราชพั สดุ คือ ที่ราชพัสดุมี ไวเ พื่อใชประโยชนใ นทาง
ราชการ แตถาที่ราชพัสดุแปลงใดไมไดใชประโยชนในทางราชการ หรือไมไดสงวนไวเพื่อประโยชน
ในราชการกรมธนารักษจะนํามาจัดหาประโยชน โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตาง
ตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ไดสําหรับการจัดหาประโยชนในลักษณะใดขึ้นอยูกับ
สภาพทําเลของที่ราชพัสดุ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เปนสําคัญ
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การบริหารจัดการที่ราชพัสดุมีจุดมุงหมายและแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการที่ราช
พัสดุ ดังนี้
1. การใชที่ราชพัสดุในทางราชการ
2. การใชที่ราชพัสดุทางดานเศรษฐกิจ
3. การใชที่ราชพัสดุทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อสรางรายไดและเพิ่มมูลคาทรัพยสินความเปนมาและเหตุผล
ความจําเปน
แนวความคิดหลักการเศรษฐศาสตรที่ดิน (Land Economic)
การใชที่ดินใหไดประโยชนสูงสุด (Highest and best use) เนื่องจากความแตกตางกันของ
ที่ดิน เชน แตกตางเนื่องจากความอุดมสมบูรณ ทําเลที่ตั้ง การเขาถึง ภูมิอากาศ ความเปนเมือง
ฯลฯ ความแตกตางดังกลาวมีผลทําใหการใชที่ดินมีความแตกตางกันไป เชน ที่ดินบางแหงเหมาะที่
จะใชทําการเกษตร ที่อยูอาศัย หรือยานการคา แลวแตความแตกตางของที่ดินดังกลาว ในการ
วัดผลประโยชนตอบแทนของการใชที่ดินนั้น อาจคํานวณออกมาไดเปนตัวเงิน หรือมูลคาทางสังคม
หรืออาจตองรวมทั้งสองเขาดวยกัน แนวความคิดในการใชที่ดินใหไดประโยชนสูงสุดนี้จําเปนที่
จะตองนําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของที่ดิน และความตองการในที่ดินเขามาพิจารณา
รวมกัน ในสังคมโดยทั่วไปจะเห็นไดวาที่ดินถานําเอาไปใชเพื่อการพาณิชยและอุตสหกรรมแลว จะ
ไดผลตอบแทบสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการนําเอาไปใชเพื่อที่อยูอาศัย หรือทําการเกษตร
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
“เศรษฐกิจสรางสรรค” คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองค
ความรู (Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใช
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรูของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม
การนําแนวคิด Creative Economy ไปประยุกตใชในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเศรษฐกิจเติบโต และ
แขงขันได โดยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และยั่งยืน การที่จะทําใหเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคเกิดขึ้นอยางไดผล รัฐบาลตองคิดใหครบตั้งแตตนจนจบ เริ่มจากภาคเอกชนกอนเนนให
มีรายไดเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้นก็จะซื้อสินคา และบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งจะตอง
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มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ และตอบสนองตอการใชชีวิตของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมกันนี้ภาครัฐจะตองสรางโครงการพื้นฐานทางปญญาที่มา
สนับสนุนความเปนเศรษฐกิจดวย
แนวคิดการใชพื้นที่ริมน้ํา (Waterfront) และสวนสาธารณธะ
การนันทนาการหรือการพักผอนหยอนใจ (Recreation) เปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย
ซึ่งเปนไปในลักษณะความสงบ การผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย เชน การชื่นชมกับธรรมชาติ ภูมิ
ทัศนของเมือง การไดใกลชิดกับธรรมชาติ ไดยินเสียงธรรมชาติ การฟงเสียงดนตรีในที่สาธารณะ
การนั่งเลนในสวนสาธารณะ การชมสัตวในสวนสัตว หรือเปนการพักผอนหยอนใจที่ตองออกแรง
ออกกําลังกาย เชน การเดิน การขี่รถจักรยาน การเลนเรือ การเลนกีฬา การวิ่งออกกําลังกาย การ
พักผอนหยอนใจตางๆ เหลานี้ กระทําในชวงเวลาวาง และมีความสัมพันธกับที่โลงในเมือง (Open
Space) ซึ่งสามารถพัฒนาพื้นที่บางสวนใหเปนสวนสาธรณะในระดับตางๆ ได เชน พื้นที่ปา ทุง
หญา วนอุทยาน ทะเลสาบ คลอง อางเก็บน้ํา ลานโลงกลางเมือง พื้นที่ริมน้ํา หรืออาจสงสราง
มูลคาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ เชน การสราง Landmark
แนวความคิดการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (MIXED-USE AREA)
เปนหนึ่งในแนวความคิดในการออกแบบชุมชนเมือง การใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน
คือการใชกิจกรรมที่หลากหลายประโยชนในพื้นที่หนึ่งๆ เชนการใชพื้นที่เพื่อประโยชนดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม (PUBLIC + PRIVATE) และดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เดียวกัน หรือแมแตภายในอาคาร
เองก็ยังคงลักษณะการใชงานที่ผสมผสานได เพื่อการพัฒนาเมือง ระบบโครงขายการขนสงสัญจร
และระบบสังคมไปพรอมๆกัน โดยแบงกิจกรรมออกเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก
กลุมที่ 1 สวนสังคมและบริการของรัฐ (Social, Cultural & Infrastructure) กอใหเกิด
ประโยชนดังนี้
1.ประชาชนโดยทั่วไปมีโอกาสเขามาใชพื้นที่มากขึ้น
2.สงเสริมเอกลักษณพื้นถิ่น เชน การทําสวนผลไม ตลาดน้ํา
3.การบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (Public Facility)
ตัวอยางของกิจกรรม ไดแก พิพิธภัณฑ ศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น, ทาเรือ ศูนยขนสงทาง
น้ํา, ศูนยศิลปสรางสรรค, มหาวิทยาลัย หรือ โรงพยาบาล, อาคารสํานักงานราชการและบานพัก
ขาราชการ
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กลุมที่ 2 สิ่งแวดลอมและพื้นที่นันทนาการ (Environmental & Recreation Area)
กอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1.การรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแกเมือง
2.การรักษาพื้นที่ริมน้ํา
3.เพื่อเปนแนวปองกันน้ําทวม
4.เพื่อเพิ่มพื้นที่เปดโลงของเมือง
5.สงเสริมสภาพแวดลอม
ตั ว อย า งของกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมได แ ก กิ จ กรรมพื้ น ฐานสํ า หรั บ ประชาชน เช น
สวนสาธารณะระดับเขต, พื้นที่ลานคนเมือง, สวนสัตว, ศูนยกีฬา – กีฬาทางน้ํา – สวนน้ํา, คาย
ลูกเสือ-เนตรนารี
กลุมที่ 3 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว (Economic & Traveling) เพื่อประโยชนดังนี้
1.การคืนทุน
2.การจางงาน
3.มีชีวิตชีวา
4.สรางรายได
5.สงเสริมการเขามาใชพื้นที่
6.สรางชื่อเสียง
ตัวอยางของกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นไดแก ศูนยนิทรรศการ – ศูนยจัดแสดงสินคานานาชาติ,
ศูนยประชุมสัมนาแหงชาติ – สถาบันวิจัย, สนามกีฬาฟุตบอลหรือสระวายน้ําระดับชาติ, Chao
Phra Ya River Eye} ตลาดกลางคาปลีก - ตลาดน้ํา – OTOP, โรงแรม – ภัตราคาร, สวนสนุก
การประเมินกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ใหเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด กอนที่จะ
นําไปพัฒนาเปนผังยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ตอไป การประเมินกิจกรรมจะเปนการประเมินใน
ลักษณะภาพรวมของความสอดคลองและเหมาะสมในประเด็นสําคัญตางๆ โดยพิจารณาจาก
ปจจัยตางๆ ที่ไดกําหนดไวในการศึกษากอนหนานี้ สามารถสรางเงื่อนไขเพื่อเปนเกณฑพิจารณา
ทางดานกิจกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่ โดยมีตัวแปรซึ่งใชเปนหลักเกณฑการพิจารณา
ดังนี้
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1. ระเบียบเงื่อนไขการใชที่ดินราชพัสดุบางสวนหรือทั้งหมดตองเปนกิจกรรมทางราชการ
ดานสาธารรูปโภค-สาธารณูปการ
2. เปนโครงการที่สรางความมีชีวิตชีวากิจกรรมหลากหลาย มีผูคนมาใชมากมาย
3. โครงการที่เปนประโยชนตอราชการเปนหลักหรือเปนประโยชนตอเศรษฐกิจอยาง
กวางขวาง (ทําใหการลงทุนของรัฐนอยลงเมื่อมีเอกชนมารวมบางสวน)
4. เปนกิจการของรัฐที่ขาดหาย ขาดแคลน หรือไมมีปรากฎในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง
5. โครงการที่เปนประโยชนตอประชาชนและชุมชนโดยรอบ
6. ความเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน กิจกรรมที่เกิดจาก Intensive& Complex
Design
7. โครงการที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (ที่ตั้งและการเขาถึง ขนาดของ
กิจการ)
8. เปนภารกิจของรัฐในดานการใหบริการประชาชน
9. เปนโครงการมีสวนสงเสริมทางดานเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออม
2. กระบวนการวิจัย
การนําทฤษฎี แนวคิ ด หลักการ ซึ่งมีผลตอการออกแบบกระบวนการวิจัย วิธีก ารและ
เครื่องมืองที่จะใช มาเปนกรอบการศึกษา เพื่อใหขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการวิจัยเปนไป
ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนด โดยประกอบดวยการทํางาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกําหนดปญหา หัวขอเรื่องและกําหนดชื่อเรื่อง จากองคความรู ประสบการณ และ
ความสนใจเปนพิเศษของผูวิจัย โดยเห็นวาจากการใชประโยชนที่ดินของเรือนจํากลางบางขวางใน
ปจจุบันมีอรรถประโยชนที่รัฐจะไดรับนอยเกินไป คนในชุมชนก็ไมไดรับประโยชนเมื่อเทียบกับ
ศักยภาพของพื้นที่ เมื่อมีการยายเรือนจํากลางบางขวางออกไปจะมีแนวทางและทางเลือกในการ
พัฒนาพื้นที่ หรือมีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเสียใหม ใหไดประโยชนสาธารณะมากขึ้นในเชิง
สาธารณูปการของรัฐ และมีแนวทางเลือกองคประกอบทางกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ราชพัสดุอยางไร
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลขอมูลเบื้องตน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรความเปนมา สภาพปจจุบันของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทั้งบริเวณรอบๆ
เรือนจํากลางบางขวางและชุมชนโดยรอบ บริเวณพื้นที่ริมน้ําและทาเรือทาน้ํานนท และตลาดทาน้ํา
นนท รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องของการเปนยานพาณิชยกรรมหลักของ
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เเมืองและมีชุมชนอาศั
ม
ยหนนาแนน จนถึงนโยบายของทางเทศบาลนครนนทบุรีี รวมทั้งศึกษาทฤษฎี
ษ
ท
ทบทวนเอกส
สารและผลงานนวิจัยที่เกี่ยวขของตางๆจากกขอมูลทุติยภูมิ
2.3 การออกแบบ
ก
บการวิจัย
2.3.1 กาารกําหนดกรออบการวิจัย เพื่อเปนการคควบคุมเนื้อหาา และทิศทางงของการ
ดํดาเนินการวิจัจัย

ภ ่ 14 แสสดงการกําหนนดกรอบการวิวิจยั
ภาพที
2.3.2 กาารกําหนดประะชากร กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยยางในการวิจัย รวมทั้ง
กํกาหนดเครื่องมื
ง อและสรางเครื่องมือที่จะวั
จ ดและการวิเคราะหขอมู
อ ล โดยกลุมมประชากรที่เกี่ยวของ
กักบการวิจัย
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2.4 การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การศึกษาสภาพทางกายภาพพื้น ที่
เรือนจํากลางบางขวาง และใชแบบสัมภาษณเพื่อศึกษาปญหาและความเปนไปไดของโครงการ
ดังนี้
2.4.1 การศึกษาปญหาและความตองการตองจัดเตรียมและสรางแบบสัมภาษณ
เพื่อการลงพื้นที่วิจัย
2.4.2 ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจภาคสนาม พรอมทั้งจดบันทึก
2.4.3 การทดสอบแบบสัมภาษณ
2.4.4 การดําเนินการสัมภาษณ
2.4.5 การรวบรวมผลสัมภาษณ
2.5 การวิเคราะห
2.5.1 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณทั้งหมดรวมกับ
ขอมู ลจากการศึก ษาด า นการเลือกองค ป ระกอบทางกิจกรรมที่เหมาะสมของการพัฒ นาพื้น ที่
สําหรับคนในชุมชนเมือง
2.5.2 นําเสนอผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะหตอองคกรทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูมี
ประสบการณ และนักวิชาการดานการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง และนําขอคิดเห็นที่ไดมาทํา
การกําหนดแนวทางเลือกรูปแบบการพัฒนา
2.6. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ
2.6.1 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และจัดทําขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช
2.6.2 การเขียนรายงานการวิจัย
2.6.3 การเผยแพรสูสาธารณะตอชุมชน หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของใหไดรับ
ทราบ
3. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อนําไปสูการเสนอแนะแนวทางเลือกและรูปแบบ
การพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาใหม ในบริเวณที่ตั้งเรือนจํากลางบางขวางเดิมในชุมชนเมืองนนทบุรี โดยใช
วิธีการการสัมภาษณจากประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ดังนี้
การสุมตัวอยางแบบมีวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความเขาใจปรากฏการณที่จะศึกษาได
อยางชัดเจนที่สุด ไดแก
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1. เลือกตัวอยางที่เปนตัวแทน (Typical Cases) ซึ่งเลือกใชตัวแทนของประชาชนในเขต
เทศบาล หรือตัวแทนกลุมหนวยงานทองถิ่น ซึ่งไดแก หัวหนาชุมชน นายกเทศมนตรี
2. เลือกตัวอยางเฉพาะที่ใหประเด็นสําคัญ (Key Informant) หรือการเลือกตัวอยาง
ประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกใชประชากรเปน ผูเชี่ยวชาญ ผูมี
ประสบการณ และนักวิชาการ
การกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยางในการวิจัย รวมทั้งกําหนด
เครื่องมือและสรางเครื่องมือที่จะวัดและการวิเคราะหขอมูล โดยกลุมประชากรที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก
1. กลุมหนวยงานทองถิ่น ไดแก เทศบาลเมืองนนทบุรี สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนนทบุรี และสํานักงานธนารักษจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการ ตัวแทนกลุมประชาชน
เนื่องจากเปนการศึกษาที่ไมสามารถจะกําหนดขอบเขตของประชากรไดแนนอน มีเวลาและสิ่ง
อํานวยความสะดวกจํากัด อาศัยการตัดสินใจตามความสะดวกของผูวิจัยเปนหลัก โดยมีประชากร
ที่ เ กี่ย วขอ งประมาณ 60
ทา น จึง ใชก ารเลื อ กตัว อยา งประชากรแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) หรือการเลือกตัวอยางประชากรแบบมีเจตนา จํานวนกลุมตัวอยางจึงเทากับจํานวน
ประชากร คือ 5 ราย ไดแก
1. นางสาวนิภา กริยาลีลากุล เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ ธนารักษพื้นที่นนทบุรี
สัมภาษณ
2. นางบุษกร ปฐมอติชาติ นักผังเมือง 7ว หัวหนาฝายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
3.
นายวันชัย ใจมั่น สถาปนิกชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นนทบุรี
4. นายชวลิต ธูปตากอง รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
5. นางเจริญสุข พึงหลั่งสิน นักผังเมือง 6 สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลนนครนนทบุรี
2. กลุมผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณ และนักวิชาการ ไดแก สถาปนิก นักผังเมือง
นักออกแบบชุมชนเมือง และนักลงทุนอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปนการศึกษาที่ไมสามารถจะ
กําหนดขอบเขตของประชากรได แนน อน มี เ วลาและสิ่ง อํา นวยความสะดวกจํ า กัด อาศั ย การ
ตัด สิ น ใจตามความสะดวกของผู วิ จั ย เป น หลั ก จึง ใช ก ารเลือ กตั ว อย า งประชากรแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวนกลุมตัวอยางจึงเทากับจํานวนประชากร คือ 4 ราย ไดแก
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1. ดร.อรพิมพ พิมพเจริญ ผูเชี่ยวชาญทางดานผังเมือง สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
2. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย กรรมการผังเมือง สังกัดคณะกรรมการผังเมือง
3. นายปราโมทย เกตุทอง ผูอํานวยการอาวุโสฝายออกแบบและวางผัง นักออกแบบลงทุน
ดานอสังหาริมทรัพย บริษัท แปลนเอสเตท จํากัด
4. นายสมสกุล แสงสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรมและนักออกแบบลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพย บริษัท ฮัสเซลล (ประเทศไทย) จํากัด
รวมมีประชากรในการวิจัย 9 คน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการดําเนินงานวิจัย มีความจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะห หา
คําตอบ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนด จึงตองอาศัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อตองการ
ไดขอมูลที่ตรงตามขอเท็จจริง ทําใหผลงานวิจัย เชื่อถือได และเกิดประโยชนมากที่สุด
โครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจึงใช แบบสัมภาษณเปนเครื่องมือการวิจัย และ
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ผูสัมภาษณกําหนดประเด็นคําถาม หรือรายการคําถาม
เรียงลําดับไวแลวกอนที่จะสัมภาษณ
การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขอ 1-2 มาสรางแบบสอบถามแบบมีโครงสราง เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของรูปแบบของกิจกรรมและประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งเรือนจํากลางบางขวางเดิม
โดยแบงคําถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ชื่อผูให
สัมภาษณ หนวยงานหรือสังกัด ตําแหนง และใหขอมูลทั่วไปของโครงการและแผนที่แสดงตําแหนง
ที่ตั้งของเรือนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทุรี
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณและแบบสอบถามความคิดเห็นตอแนวความคิด กลุมกิจกรรม
และความเหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑ 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมาก
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3 หมายถึง ระดับความเห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอย
1 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด
และจะมีขอตอบปลายเปด (Open Ended Form) ซึ่งเปนสวนแสดงความคิดเห็น ”อื่นๆ”
เพื่อใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นของตน
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณและแบบสอบถามความคิดเห็นตอเกณฑพิจารณาและการ
ประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑ 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมาก
3 หมายถึง ระดับความเห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอย
1 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด
และจะมีขอตอบปลายเปด (Open Ended Form) ซึ่งเปนสวนแสดงความคิดเห็น ”อื่นๆ”
เพื่อใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นของตน
5. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการดําเนินงานวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
อาจารยที่ปรึกษา และรุนพี่ที่เรียนจบปริญญาโทดานการออกแบบชุมชนเมืองอีกสองทาน ซึ่งมิใช
กลุมตัวอยาง แลวไดนํามาปรับแกไขจัดคําถามใหกระชับ งายตอการสอบถาม ทําใหประหยัดเวลา
ในการสัมภาษณและเขาถึงประเด็นปญหาไดตรงจุดมากขึ้น และดําเนินการสัมภาษณจริงตอไป
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัย ผูวิจัยไดติดตอประสานงานขออนุญาต
และขอความรวมมือให ผูวิจัยเขาสูพื้นที่วิจัย และทําการสัมภาษณ บัน ทึกภาพ เก็บขอมูลจาก
เจาหนาที่หนวยงานทองถิ่น นักวิชาการทางดานผังเมือง สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร นักลงทุน
ดานอสังหาริมทรัพย ที่จังหวัดนนทบุรี
ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสอบถามกลุมตัวอยาง ในชวงวันที่ 4 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
ได แก หั วหนาฝ ายสาธารณูป โภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม องคการบริ หารสวนจั งหวัด
นนทบุ รี, เจา หนา ที่ จัดผลประโยชนชํา นาญการ ธนารัก ษพื้น ที่ น นทบุรี, สถาปนิ ก ชํ า นาญการ
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สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี, รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี, นักผังเมือง 6
สํา นัก การช า ง สํ า นัก งานเทศบาลนนครนนทบุรี, ผู เ ชี่ย วชาญทางดา นผั ง เมื อง สํ า นั ก ผั ง เมือ ง
กรุ ง เทพมหานคร, กรรมการผั ง เมื อ ง สั ง กั ด คณะกรรมการผั ง เมื อ ง, ผู อํ า นวยการอาวุ โ สฝ า ย
ออกแบบและวางผัง นักออกแบบลงทุนดานอสังหาริมทรัพย และผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรม
และนักออกแบบลงทุนดานอสังหาริมทรัพย โดยใชเวลาในการสัมภาษณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ
ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณ มาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ พบวาแบบ
สัมภาษณ มีความสมบูรณ ทั้ง 9 ชุด สามารถนําไปใชทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
7. การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ โดยใช ก ารวิ เ คราะห ด ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา
(Descriptive Statistics)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
7.1 การคํานวณคาสถิติพื้นฐานของคะแนนมีดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ
2531:59)
1. หาอัตรารอยละ
2. คาเฉลี่ย ใชสูตร ดังนี้
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
7.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (AlphaCoefficient)
ตอบปญหาวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในแตละดานดังนี้
1. อธิบายขอมูลจากแบบสัมภาษณ ในดานขอมูลทั่วไปและความเขาใจในบริบทของพื้นที่
โครงการ
2. อธิบายขอมูลจากแบบสัมภาษณ ในดานความเหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นใน
พื้นที่โครงการ
3. อธิบายขอมูลจากแบบสัมภาษณ ในดานเกณฑพิจารณาและการประเมินผลหาความ
เหมาะสมของกิจกรรม และรูปแบบการพัฒนาใหม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ
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8. สรุป
ในการออกแบบงานวิจัย ไดศึกษาขอบขายทางแนวคิดเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุ พื้นที่
นันทนาการ เศรษฐศาสตรที่ดิน การใชพื้นที่ผสมผสานของสัมคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
กระบวนการวิจัย ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน ขั้นตอนการกําหนดปญหา หัวขอเรื่องและ
กําหนดชื่อเรื่อง ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลขอมูลเบื้องตน ขั้นตอนการออกแบบ
การวิ จั ย ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การวิ จั ย ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห และขั้ น ตอนการสรุ ป ผลการวิ จั ย
อภิปรายผลและเสนอแนะ
ประชากร กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก กลุม
หนวยงานทองถิ่น และกลุมผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณ มีจํานวนประชากร คือ 60 ราย ใชการ
เลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จึงมีกลุมตัวอยาง 9 ราย
แบบสั ม ภาษณ เ ป น เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย และเป น แบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง ที่ ผู
สัมภาษณกําหนดประเด็นคําถาม หรือรายการคําถามเรียงลําดับไวแลวกอนที่จะสัมภาษณ โดย
แบงคําถามออกเปน 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม และใหขอมูลทั่วไปของโครงการและแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของเรือนจํากลางบาง
ขวาง จังหวัดนนทุรี ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณและแบบสอบถามความคิดเห็นตอแนวความคิด กลุม
กิจกรรม และความเหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ
และแบบสอบถามความคิดเห็นตอเกณฑพิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของ
กิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ และไดนําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
(Try Out) กับอาจารยที่ปรึกษา และรุนพี่ที่เรียนจบปริญญาโทดานการออกแบบชุมชนเมือง 2 ทาน
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา ดวยรอยละ คาเฉลี่ย การเรียงลําดับคาเฉลี่ย และ
สถิติอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณษขอมูล เสนอเปนความเรียง
การออกแบบการวิจัย เปนการนําทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ได
ศึกษามาแลวในบทที่ 2 มาใชในการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินงานวิจัย เพื่อใหการ
ดําเนินการวิจัยถูกตองตามวัตถุประสงค บทตอไปจะกลาวถึงสภาพโดยทั้วไปของเรือนจํากลางบาง
ขวางและจังหวัดนนทบุรี

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพืน้ ที่วิจยั บริเวณเรื อนจํากลางบางขวางจังหวัดนนทบุรี
การศึกษาข้ อมูลด้ านกายภาพจังหวัดนนทบุรีและพื ้นที่วิจยั บริ เวณเรื อนจํากลางบางขวาง
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะให้ ทราบถึงศักยภาพและ
ข้ อจํ า กั ด ของพื น้ ที่ ใ นการรองรั บ การพัฒ นาทั ง้ ในสภาพปั จจุ บั น และในอนาคตที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพของ
พื ้นที่จากเอกสารและการสํารวจพื ้นที่ โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็ นประเด็นดังนี ้
1. บริ บทของจังหวัดนนทบุรีและพื ้นที่วิจยั เรื อนจํากลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีและพื ้นที่
ข้ างเคียง
2. นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
3. ปั ญหาและข้ อจํากัดของพื ้นที่เรื อนจํากลางบางขวาง
4. วิสยั ทัศน์การพัฒนาพื ้นที่เรื อนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
5. การวิเคราะห์ด้านศักยภาพของพื ้นที่เรื อนจํากลางบางขวางและพื ้นที่ข้างเคียง
6. สรุป
1 บริ บทของจังหวัดนนทบุรีและพืน้ ที่วิจัยเรื อนจํากลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีและพืน้ ที่
ข้ างเคียง
1.1 สภาพทัว่ ไป
1.1.1 ที่ตงั ้ ขนาด และอาณาเขตของจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี เป็ นหนึ่งในจังหวัดปริ มณฑลของกรุ งเทพหานคร อยู่ห่างจาก
กรุ งเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร ซึง่ มีพื ้นที่ทิศตะวันออก
ติดกับกรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีมีพื ้นที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็ นที่ราบลุม่ ในปี พ.ศ.2550 มีประชากรจํานวน 1,024,191 คน มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้ เคียง ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม
38
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จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้ องที่)
ออกเป็ น 6 อําเภอ 34 ตําบล 328 หมู่บ้านโดยอําเภอทัง้ 6 อําเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและ
ข้ อมูลทัว่ ไปดังนี ้

แผนที่ที่ 2 แผนที่แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี
ที่มา : องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาความก้ าวหน้ า เรื่ องโครงการ
ประเมินผลและจัดทํา / วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : กองแผนและงบประมาณ ฝ่ าย
นโยบายแผนงาน, 2553.

40

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี

อําเภอ
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ ด
บางบัวทอง
บางกรวย
บางใหญ่
ไทรน้ อย
รวม

จํานวน
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
ตําบล หมูบ่ ้ าน
นคร
เมือง
ตําบล
10
26
1
1
1
12
51
1
8
73
1
9
41
1
2
6
69
2
7
68
1
52
328
2
3
6

อบต.
3
7
7
4
6
7
34

ขนาดพื ้นที่
(ตาราง
กิโลเมตร)
77.018
89.023
116.439
57.408
96.398
186.017
622.303

ที่มา : องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาความก้ าวหน้ า เรื่ องโครงการ
ประเมินผลและจัดทํา / วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : กองแผนและงบประมาณ ฝ่ าย
นโยบายแผนงาน, 2553.
1.1.2 ที่ตงั ้ ขนาด และอาณาเขตของพื ้นที่วิจยั เรื อนจํากลางบางขวางจังหวัดนนทบุรี
ตลอดจนพื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และตลาดท่านํ ้านนท์
เรื อนจํากลางบางขวางตลอดจนพื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และตลาดท่านํ ้านนท์ ตังอยู
้ ่
ในพื ้นที่ราชพัสดุ บริ เวณ ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยูต่ ิด
ณฑ์ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี จวนผู้ว่า และสถานี
กับวัดบางแพรกใต้ เป็ นที่ตงของกรมราชทั
ั้
ตํารวจอําเภอเมืองนนทบุรี และภายในเรื อนจํากลางบางขวางมีอาคารขนาดใหญ่หลายหลัง ถูก
ล้ อมด้ วยกําแพงสูง 6 เมตร มีรัว้ ไฟฟ้าแรงสูงและหอคอย โดยมีพื ้นที่วิจยั ทังหมดประมาณ
้
230 ไร่ มี
อาณาเขตติดต่อโดยรอบได้ แก่
ทิศเหนือ
ติดต่อ คลองบางแพรกใต้ และวัดบางแพรกใต้
ทิศใต้
ติดต่อ ถนนประชาราษฎร์ และศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(เดิม)
ทิศตะวันออก ติดต่อ ชุมชนที่พกั อาศัยหนาแน่น
38าพระยา กรมราชทัณฑ์ และท่าเรื อท่านํ ้านนท์
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่นํ ้าเจ้
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แผนที่ที่ 3 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตงของพื
ั้
้นที่วิจยั เรื อนจํากลางบางขวาง
ที่มา : จัดทําโดยผู้วิจยั
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ภาพที่ 15 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงขอบเขตพื ้นที่โครงการและลักษณะทางกายภาพของ
เรื อนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : จัดทําโดยผู้วิจยั
1.2 ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมา และการตังถิ
้ ่นฐาน
ประวัตคิ วามเป็ นมาเรื อนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
สืบเนื่องมาจาก สมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงดําริ เห็น
ว่า บ้ านเมืองกําลังเดินเข้ าสูค่ วามเจริ ญ ควรย้ ายเรื อนจํากองมหันตโทษ (คุก) ออกไปจากพระนคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม (กรมพระราชบุรีดิเรกฤทธิ์) กับเสนาบดี
กระทรวงนครบาล (กรมพระนเรศวรฤทธิ์) จัดซื ้อที่ดิน ฝั่ งตะวันออกแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ที่ตําบลบาง
ขวาง อําเภอตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี ได้ เนื ้อที่ 60,776 ตารางวา ยังไม่ทนั ที่จะลงมือก่อสร้ าง มี
การเปลี่ ย นเสนาบดี ฯ นโยบายการสร้ างเรื อ นจํ า ก็ เ ปลี่ ย นไป จนมาถึ ง ปี พ.ศ.2470
สมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจได้ ทรง
ณฑ์ จึงได้ ทรงแต่งตัง้ มหาอํามาตย์ โทพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิต)
ดําริ จะตังกรมราชทั
้
อํามาตย์เอก พระยาศิริชยั บุรินทร ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อํามาตย์โทพระทัรฑการประชานุชิต
เป็ นเจ้ าพนักงานซื ้อที่ดินต่อไปอีก จนมีเนื ้อที่จํานวน 84,981ตารางวาได้ เริ่ มก่อสร้ างเรื อนจําเมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2470 เป็ นต้ นมา โดยมีเจ้ าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิต) สมุหนครบาลเป็ น
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ประธานกรรมการ นายชาล เบเกอแลง (ชาวฝรั่งเศษ) นายช่างใหญ่กรามสาธารณสุข เป็ น
ผู้ออกแบบ และตรวจการก่อสร้ าง พระยาอาชญาจักร (บุญมา โรจนวิภาต) ผู้ตรวจการเรื อนจําเป็ น
ผู้อํานวยการสร้ าง การก่อสร้ างเรื อนจํากลางบางขวาง มีความมุ่งหมายเพื่อต้ องการให้ เป็ นเรื อนจํา
แข็งแรงมัน่ คงในระดับสูง (Maximum security ) โดยได้ นําแบบก่อสร้ างเรื อนจําต่างๆ ทังในยุ
้ โรป
และสหรัฐอเมริ กา มาเปรี ยบเทียบกับความประสงค์ของการราชทัณฑ์ไทย ได้ พยายามขจัด
อุปสรรคที่เคยเกิดขึ ้นตามเรื อนจําแต่ก่อน เช่น สร้ างหอคอยสูง 30 เมตรตรงกลาง ให้ เจ้ าหน้ าที่
สังเกตการณ์ได้ รอบเรื อนจํา กําแพงคอนกรี ตรอบนอกสูง 6 เมตร ยาว 2,406 เมตร ลึกลงไปในดิน
อีก 1 เมตร พร้ อมทังป
้ ้ อมรักษาการณ์เป็ นระยะรวม 20 ป้อม เหนือกําแพงโดยรอบขึงไฟฟ้าแรงสูง
อีกชันหนึ
้ ่ง กันกํ
้ าแพงภายในให้ แยกเป็ นแดนๆ ยาว 1,298 เมตร มีประตูแต่ละแดนดุจเป็ นเรื อนจํา
เล็กๆ รวมกันด้ วย 14 แดน อาคารนอนของผู้ต้องขังเป็ นตึกสองชัน้ พื ้นคอนกรี ตแบ่งเป็ นห้ องสอง
ข้ างมีทางเดินกลาง มีลกู รงเหล็กปิ ดกันหั
้ วท้ าย และกึ่งกลางตึกกันมิ
้ ให้ คนรวมกันแห่งเดียวได้
1.3 การเข้ าถึงพื ้นที่เรื อนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
การคมนาคมขนส่งที่จะทําให้ เข้ าถึงพื ้นที่ได้ สะดวกมี 2 ทาง คือ ทางบกและทางนํ ้า ดังนี ้
1.3.1 ทางบก มีเส้ นทางหลักที่สําคัญ หลายเส้ นทางผ่านเชื่อมต่อในกรุงเทพมหานคร
และอําเภออื่นๆ ในจังหวัดนนทบุรี
ถนนสายหลัก ได้ แก่
ถนนประชาราษฎร์ มีระยะทางเริ่ มต้ นตังแต่
้ บริ เวณหอนาฬิกาท่านํ ้านนทบุรี ตําบล
สวนใหญ่ ตัดผ่านสี่แยกศรี พรสวรรค์ ตําบลตลาดขวัญ สิ ้นสุดที่แยกติวานนท์
ถนนงามวงศ์วาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
ถนนรัตนาธิเบศร์ แผ่นดินหมายเลขทางหลวง 302 มีระยะทางเริ่มตังแต่
้ สี่แยกแคราย
ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ตําบลบางกระสอ ข้ ามแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณสะพานพระนัง่ เกล้ า
้ 4 แยกศรี
ถนนพิบลู สงคราม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 มีระยะทางเริ่ มตังแต่
พรสวรรค์ตดั ผ่านตําบลสวนใหญ่ วัดเขมาภิรตาราม เข้ าสู่เขตบางซื่อ ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระนครเหนือ สิ ้นสุดที่สามแยกพิบลู สงคราม
ถนนติวานนท์ มีระยะทางเริ่ มตังแต่
้ สี่แยกติวานนท์ตําบลตลาดขวัญ ผ่านสี่แยกแค
ราย ห้ าแยกปากเกร็ ด เข้ าสูอ่ ําเภอเมืองปทุมธานี ไปสิ ้นสุดที่ท่านํ ้าประทุมธานี
ถนนนนทบุรี 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3110 มีระยะทางเริ่มตังแต่
้ บริ เวณใกล้ ท่า
นํ ้านนทบุรี ผ่านเรื อนจําจังหวัดนนทบุรี สิ ้นสุดที่ถนนรัตนาธิเบศร์
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ถนนประชาชื่น เชื่อมระหว่างสามแยกประชาชื่น เลียบคลองประปาไปทางทิศเหนือ
ผ่านสี่แยกประชานุกลู เข้ าสูอ่ ําเภอเมืองนนทบุรี สิ ้นสุดที่ถนนแจ้ งวัฒนะ
ถนนนครอินทร์ ทางหลวงชนบท มีระยะทางเริ่ มตังแต่
้ สี่แยกติวานนท์ ตําบลตลาด
ขวัญ ผ่านตําบลสวนใหญ่ ข้ ามแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณใกล้ วดั นครอินทร์ เข้ าสูต่ ําบลบางไผ่ ตําบล
บางศรี เมือง จากนันเข้
้ าสู่เขตอําเภอบางกรวย ตัดกับวงเวียนราชพฤกษ์ ที่ตําบลบางขุนกอง ไปสิ่น
สุดที่สามแยกต่างระดับตําบลบางคูเวียง (ถนนกาญจนาภิเษก)
ถนนเลี่ ย งเมื อ งนนทบุ รี มี ร ะยะทางเริ่ ม ตัง้ แต่ ถ นนพิ บู ล สงคราม ตัด ผ่ า นถนน
ประชาราษฎร์ ที่ตําบลตลาดขวัญ อ้ อมตัวจังหวัดนนทบุรีเก่า ไปสิ ้นสุดที่ถนนนนทบุรี 1
1.3.2 ทางนํ ้า
เส้ นทางคมนาคมนํ ้าที่สําคัญ คือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ซึง่ ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนน
สายหลักได้ เป็ นอย่างมากในช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วนเช้ าและเย็น โดยมีบริ ษัทเรื อด่วนเจ้ าพระยา จํากัด
ให้ บริการแก่ประชาชนที่เดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรีที่ท่านํ ้านนท์
1.4 ลักษณะทางกายภาพ
เนื่องจากเรื อนจํากลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีตงอยู
ั ้ ่บนฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก
พื ้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็ นที่ราบลุ่ม มีคคู ลองตามธรรมชาติใช้ เพื่อการระบายนํ ้าเป็ นส่วนใหญ่อยู่ด้าน
้ ้นที่เรื อนจํากลางบางขวางและพื ้นที่โดยรอบ รวม 230 ไร่ โดย
เหนือ พื ้นที่โครงการวิจยั จะรวมทังพื
ประกอบด้ วยพื ้นที่ภายในกําแพงเรื อนจําและพื ้นที่บริเวณโดยรอบเรื อนจํา
ภายในกําแพงเรื อนจํามีกําแพงคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 6 เมตร ยาวโดยรอบ 2,406 เมตร มี
สายไฟฟ้าแรงสูงอยู่บนสันกําแพงโดยรอบ มีป้อมรักษาการณ์รอบกําแพงจํานวน 21ป้อม กําแพง
ชันในแบ่
้
งออกส่วนๆมีความสูง 6 เมตร มีความยาวโดยรอบ 1,298เมตร โดยมีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างดังนี ้
เนื ้อที่ภายในกําแพง 96 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
เนื ้อที่ภายนอกกําแพง 62 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา
รวมเนื ้อที่ทงหมด
ั้
198 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
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พื ้นที่วิจยั บริ เวณโดยรอบเรื อนจํากลางบางขวาง ด้ านติดแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นที่ตงอาคาร
ั้
หลายหลังตลอดริ มแม่นํา้ เจ้ าพระยา ซึ่งประกอบไปด้ วย กรมราชทัฑณ์ สํานักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรี สถานนีตํารวจอําเภอเมืองนนทบุรี จวนผู้วา่ ท่าเรื อท่านํ ้านนท์ ชุมชนตลาดท่านํ ้านนท์ซงึ่ อยู่
ทางด้ านใต้ และศาลากลางจังหวัดนนทุรีเดิม มีพื ้นที่รวมประมาณ 30 ไร่

แผนที่ที่ 4 แสดงขอบเขตพื ้นที่วิจยั และตําแหน่งอาคารสิง่ ปลูกสร้ างบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวาง
ที่มา : จัดทําโดยผู้วิจยั
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ภาพที่ 16 ภาพท่าเรื อท่านํ ้านนท์ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ทางทิศใต้ ของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั

ภาพที่ 17 ภาพท่าเรื อท่านํ ้านนท์ริมและศาลากลางเดิม ทางทิศใต้ ของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั

ภาพที่ 18 ภาพบริ วณย่านพานิชญกรรมริมถนนกรุงเทพฯ-นนท์ ทางทิศใต้ ของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั
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ภาพที่19 ภาพถนนนนทบุรีเรี ยบเรื อนจํากลางบางขวาง ทางทิศตะวันตกของพื ้นที่วจิ ยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั

ภาพที่ 20 ภาพถนนนนทบุรีฝั่งตรงข้ ามเรื อนจํากลางบางขวาง ทางทิศตะวันตกของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั

ภาพที่ 21 ภาพเรื อนจํากลางบางขวาง ทางทิศตะวันตกของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั
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ภาพที่ 22 ภาพถนนนนทบุรีตดั กับคลองบางแพรก ทางทิศตะวันตกของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั

ภาพที่ 23 ภาพคลองบางแพรกบริเวณกรมราชทัณฑ์ ทางทิศตะวันตกของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั

ภาพที่ 24 ภาพคลองบางแพรก ทางทิศเหนือของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั
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ภาพที่ 25 ภาพวัดบางแพรก ทางทิศเหนือของพื ้นที่วจิ ยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั

ภาพที่ 26 ภาพถนนเรี ยบเรื อนจํา ทางทิศตะวันออกของพื ้นที่วิจยั
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั
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1.5 การใช้ ที่ดนิ
นนทบุรีเป็ นเมืองปริมณฑล ซึง่ จังหวัดนนทบุรีได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ให้ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยที่
สําคัญ ทังนี
้ ้เพราะความเจริ ญของกรุงเทพมหานครกระจายสูจ่ งั หวัดนนทบุรี ทําให้ พื ้นที่ของจังหวัด
เป็ นเมืองมากขึ ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นพื ้นที่เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

แผนที่ที่ 5 แสดงพื ้นที่ผงั เมืองรวมจังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาความก้ าวหน้ า เรื่ องโครงการ
ประเมินผลและจัดทํา / วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี, 2553.
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แผนที่ที่ 6 แสดงพื ้นที่ผงั เมืองรวมจังหวัดนนทบุรี
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาความก้ าวหน้ า เรื่ องโครงการ
ประเมินผลและจัดทํา / วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี, 2553.
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SITE

แผนที่ที่ 7 แผนที่แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ตามผังเมืองรวม พ.ศ. 2552 เขตเทศบาลนครนนทบุรี
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาความก้ าวหน้ า เรื่ องโครงการ
ประเมินผลและจัดทํา / วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี., 2553.
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พื ้นที่วิจยั เรื อนจํากลางบางขวางเป็ นเป็ นที่ราชพัสดุ มีการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทสถาบัน
ราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนที่ที่ 8 แผนที่แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในปั จจุบนั เขตเทศบาลนครนนทบุรี
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั
1.6 ด้ านสังคม
1.6.1 ประชากร
เทศบาลนครนนทบุรี มีประชากรรวมทังสิ
้ ้น 262,757 คน เป็ นชาย 125,317 คน เป็ น
หญิง 137,440 คน (ข้ อมูล ณ 28 เมษายน 2553) โดยแบ่งเป็ นเพศชายและเพศหญิงแยกตามช่วง
อายุตามตารางข้ างล่าง ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื ้นที่ของเขตเทศบาล เท่ากับ 6,754
คนต่อตารางกิโลเมตร โดยตําบลที่มีประชากรมากที่สดุ คือ ตําบลท่าทราย มีจํานวน 74,386 คน
รองลงมาได้ แก่ ตําบลบางกระสอ มีจํานวน 55,351 คน และตําบลตลาดขวัญ มีจํานวน 53,173
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คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้ าขาย จะมีอาชีพเกษตรกรรมบ้ างเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
ทังนี
้ ้เนื่องจากสังคมได้ เปลี่ยนเป็ นเมืองมากขึ ้น
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนประชากรของเทศบาลนนทบุรี (ข้ อมูล ณ 28 เมษายน 2553)
ตําบล
สวนใหญ่
ตลาดขวัญ
ท่าทราย
บางเขน
บางกระสอ
รวม

ชาย
21,380
24,088
34,445
19,730
25,674
125,317

หญิง
15,909
29,085
39,941
22,828
29,677
137,440

รวม
37,289
53,173
74,386
42,558
55,351
262,757

ที่มา : องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556). นนทบุรี : กอง
แผนและงบประมาณ ฝ่ ายนโยบายแผนงาน, 2553.
1.7 ระบบชุมชนและการตังถิ
้ ่นฐาน
การจัดลําดับศักย์และการกระจายตัวของชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี
จําแนกตามขนาดของประชากรและจัดลําดับชุมชนเป็ น 4 ลําดับ พบว่าเทศบาลนครนนทบุรีเป็ น
ชุมชนลําดับที่ 1 คือ ชุมชนเมืองที่มีขนาดของประชากรมากกว่า 50, 001 คนประกอบด้ วยเทศบาล
นครจํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนนทบุรี มีจํานวนมีจํานวนประชากร 264485 คน มีความ
หนาแน่นประชากร 6799 คน ต่อตารางกิโลเมตร และเทศบาลนครปากเกร็ ด ซึง่ มีจํานวนประชากร
174363 คน และมีความหนาแน่นประชากร 4838 คนต่อตารางกิโลเมตร
สภาพแนวโน้ มของชุมชนแออัดในจังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ เนื่ องจาก
ปริ ม าณโครงการจัด สรรที่ ดิ น และปลูก สร้ างอาคารเพื่ อ การอยู่อ าศัย เพิ่ ม มากขึน้ แต่ป ริ ม าณ
ประชากรผู้มีรายได้ น้อยและไม่มีกําลังซื ้อ โครงการจัดสรรต่างๆ กลับเพิ่มจํานวนสูงขึ ้น จากการ
ย้ ายถิ่นฐานเข้ าสูจ่ งั หวัดนนทบุรีที่อยู่ใกล้ แหล่งงานคือกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะบริ เวณใกล้ เส้ น
คมนาคมสายหลัก และบริ เ วณเขตเมื อ งที่ มี ค วามหนาแน่ น อยู่ก่ อ นแล้ ว มี ส าธารณูป โภคและ
สาธารณูปการรองรับ รวมถึงบริ เวณใกล้ ตลาดการค้ าสินค้ าราคาถูก และอาจเกิดขึ ้นในพื ้นที่ว่างที่
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ยังไม่ได้ ถูกพัฒนา โดยเฉพาะพืน้ ที่ กรรมสิทธิ ของรั ฐที่ไม่มีโครงการหรื อนโยบายพัฒนาเกิดขึน้
ยังผลให้ การบริ หารจัดการประชากรกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อย จําเป็ นจะต้ องพิจารณาเป็ นสิง่ สําคัญ เพื่อมิ
ให้ เกิดการรวมกลุ่มชุมชนผู้มีรายได้ น้อยในพื ้นที่ที่ไม่เหมาะสม จนเกิดเป็ นชุมชนแออัด จนยากจะ
แก้ ไขได้
1.8 สภาพการถือครองที่ดนิ
การรวบรวมข้ อมูลด้ านการถือครองที่ดินในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
การถือครองที่ดินที่เป็ นของรัฐ และการถือครองที่ดินที่ป็นของเอกชน จากรูปแบบการถือครองที่ดิน
ลักษณะดังกล่าวสามารถระบุได้ ว่าที่ดินส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี เป็ นที่ดินที่ถือครองโดยเอกชน
เมือพิจารณาจากข้ อมูลของสํานักงานธนารักษ์ พื ้นที่นนทบุรี พบว่าเมื่อรวมพื ้นที่ทัง้ หมดของราช
พัสดุที่เป็ นของรัฐ มีเพียง 8546027.60 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.37 ของพื ้นที่ทงหมดของ
ั้
จังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 3 ตารางแสดงปริ มาณและขนาดพื ้นที่ ของที่ดนิ ราชพัสดุ รายอําเภอในจังหวัดนนทบุรี
อําเภอ
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ ด
บางบัวทอง
บางกรวย
บางใหญ่
ไทรน้ อย
รวม

จํานวน (แปลง)
365
235
48
33
42
49
772

สัดส่วนจํานวน
(ร้ อยละ)
47.28
30.44
6.22
4.27
5.44
6.35
100

ที่มา: สํานักงานธนารักษ์ พื ้นที่นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ขนาดพื ้นที่ (ตร.ม.)
4,724,788.40
2,600,040.00
387,654.00
271,134.40
242,338.80
320,072.00
8,546,027.60

สัดส่วนพื ้นที่
(ร้ อยละ)
55.29
30.42
4.54
3.17
2.84
3.75
100
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แผนที่ที่ 9 แผนที่แสดงพื ้นที่ราชพัสดุ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2552
ที่มา : องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาความก้ าวหน้ า เรื่ องโครงการ
ประเมินผลและจัดทํา / วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี., 2553.
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ลักษณะการกระจายตัวของพื ้นที่ราชพัสดุ
การกระจายตัวของพื ้นที่ราชพัสดุ พบว่ามีจํานวนของแปลงที่ดินมากที่สุดในเขตอําเภอ
เมืองนนทบุรี ประมาณ ร้ อยละ 47.28 รองลงมาคือที่อําเภอปากเกร็ด ประมาณ ร้ อยละ 30.44 และ
เมื่อพิจารณาจากขนาดพื ้นที่ ปริ มาณพื ้นที่รวมมากที่สุดอยู่ในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี ประมาณ
2952.99 ไร่ ร้ อยละ 55.29 รองลงมาที่ อําเภอปากเกร็ ดประมาณ 1625.02 ไร่ ร้ อยละ 30.42
ประกอบกับการพิจารณาจากตําแหน่งที่ตงของที
ั้
่ดินราชพัสดุเมื่อพิจารณาถึงการรวมกลุ่มพื ้นที่
สามารถระบุได้ วา่ กลุม่ พื ้นที่ราชพัสดุอยูใ่ นบริเวณซึง่ เป็ นที่ตงของกระทรวงสาธารณะสุ
ั้
ขและบริ เวณ
โดยรอบ และบริ เวณ ศูนย์ราชการของจังหวัดนนทบุรี (ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี) ในบริ เวณถนนติ
วานนท์ และ ถนนรั ตนาธิ เบศร์ ในเขตอํ าเภอเมืองนนทบุรีส่วนในเขตอํ าเภอปากเกร็ ดพบการ
รวมกลุ่มพื ้นที่ในบริ เวณพื ้นที่ของกรมชลประทาน ถนนติวานนท์ ใหล้ แม่นํา้ เจ้ าพระยา และเกาะ
เกร็ด
สภาพการถือครองที่ดินในจังหวัดนนทบุรี มีสดั ส่วนของที่ดินภาครัฐและเอกชนที่แตกต่าง
กันค่อนข้ างมาก ส่งผลให้ การพัฒนาที่เกี่ยวกับการขยายตัวของพื ้นที่ราชการมีผลให้ เกิดต้ นทุนที่
สูงขึน้ จากการเวนคืนที่ ดิน ในกรณี ที่เป็ นพืน้ ที่ ราชการขนาดใหญ่ ดังนัน้ การพัฒนาเมืองที่เป็ น
ศูนย์ กลางการบริ การราชการในอนาคตจํ าเป็ นจะต้ องวางแผนระยะยาวเพื่อกํ าหนดพื น้ ที่ ของ
ศูนย์ กลางการบริ หารราชการที่ มีความเหมาะสมในด้ านปริ มาณพืน้ ที่ และการเข้ าถึงที่ สะดวก
รวมทังความสวยงาม
้
โดดเด่นในความเป็ นเอกลักษณ์ ของความเป็ นศูนย์กลางบริ หารราชการใน
จังหวัดอย่างเหมาะสม
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แผนที่ที่ 10 แผนที่แสดงย่านสถาบันราชการในจังหวัดนนทบุรี
ที่มา : จากการจัดทําของผู้วจิ ยั
1.9 ราคาที่ดนิ
ลักษณะของราคาที่ ดินแต่ละบริ เวณในจังหวัดนนทบุรีที่ได้ มีการประเมินทุนทรัพย์ จาก
สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เป็ นการสรุปราคาประเมินที่ดินเป็ นรายถนนในภาพรวม
เท่านัน้ ซึง่ แบ่งพื ้นที่บริเวณริ ม 2 ฟากถนนต่างๆ ในแต่ละเขตอําเภอ โดยสรุ ปกลุม่ บริ เวณราคาที่ดิน
ได้ ดงั นี ้ กลุ่มพื ้นที่ที่มีราคาที่ดินสูงส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอปากเกร็ ด ซึ่ง
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สัม พัน ธ์ กับ เส้ น ทางคมนาคมสายหลัก เชื่ อ มโยงเข้ า กับ พื น้ ที่ ข องกรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ เปรี ย บ
เที่ยบราคาที่ดนิ บริเวณอําเภอบางบัวทองและอําเภอไทรน้ อย พบพื ้นที่กลุม่ ราคาที่ดนิ ที่ไม่สงู มาก
จากกลุ่มราคาที่ดินที่ชี ้ให้ เห็นว่า พื ้นที่ในเขตอําเภอบางบัวทอง และอําเภอไทรน้ อยมีกลุ่ม
ราคาที่ ดินที่ ค่อนข้ างตํ่าเมื่ อเที ยบกับกลุ่มราคาที่ ดินในจังหวัดนนทบุรี ส่งผลให้ เกิ ดการพัฒนา
ทางด้ านอาคารอสังหาริ มทรัพย์ ในรู ปแบบที่พกั อาศัยราคาประหยัดเพิ่มสูงขึ ้นในพื ้นที่ ทําให้ เกิด
การโยกย้ ายประชากรเข้ าสู่พื ้นที่ในปริ มาณมากอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ มีโครงการทางด้ านคมนาคม
และขนส่ง รองรั บในอนาคต (โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่ว ง) เป็ นแรงกระตุ้น และแรงดึง ดูด ให้
ประชาชนเข้ าจับจองพื ้นที่เพื่อการอยูอ่ าศัยรองรับในอนาคต
1.10 ด้ านเศรษฐกิจ
1.10.1 โครงสร้ างทางเศรษฐกิจและรายได้ ประชากร จังหวัดนนทบุรีมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมมูลค่า 129,335 ล้ านบาท รายได้ เฉลี่ยต่อหัว 122,904 บาทต่อปี เศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ ้นอยู่กบั
สาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากเรื อนจํากลางบางขวางตังอยู
้ ่ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีพื ้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นพื ้นเมือง จึงไม่พบพื ้นที่ที่ทําการเกษตร
1.10.2 การท่องเที่ยวนนทบุรีเป็ นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร
และมี ค วามสํ า คัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ สถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปกรรม จิ ต กรรม เป็ นจํ า นวนมาก
นอกจากนี ้ยังมีสภาพที่เป็ นแม่นํ ้า สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มี
ดังนี ้
1. สถานที่ท่องเที่ยวทางบก
วัด เขมาภิ ร ตาราม เป็ นอารามหลวงชนิ ด วรวิ ห าร มี พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข อง
พระพุทธเจ้ าบรรจุอยู่ในพระมหาเจดีย์ พระอุโบสถสวยงาม ฝี มือช่างสมัยรัชกาลที่ 4 มีพระที่นั่ง
มณเฑียร ซึง่ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้ าฯ ให้ รื่อจากพระบรมมหาราชวังมาสร้ างไว้ ในวัดนี ้ วัดนี ้สร้ างขึ ้น
ในสมัยกรุงศรี อยุธยา ปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 2 และ 4
วัดชมภูเวก ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 4 ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี สร้ างเมือ่ พ.ศ.2300
โดยมีชาวมอญในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลายเป็ นผู้สร้ าง
อุทยานมกุฎรมยสราญ สถานที่พกั ผ่อนและออกกําลังกายขนาดใหญ่ ประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรี ย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 บริ เวณศูนย์ราชการ
นนทบุรี
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ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า หรื อพิพิธภัณฑ์นนทบุรี สถาปั ตยกรรมตะวันตก
อาคาร ไม้ หลังเก่าสถาปั ตยกรรมตะวันตก ที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ใกล้ ท่านํ ้านนทบุรี แต่เดิมอาคาร
หลังนี ้เคยเป็ นโรงเรี ยนราชวิทยาลัย ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนประจํา ลักษณะอาคารจึงมีหลายหลังติดกัน
เกือบจะเป็ นวงกลม สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.2454 จนมาเมื่อพ.ศ.2469 กรุงเทพฯมอบอาคารเรี ยนให้ เป็ น
ที่ทําการศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเมื่อ พ.ศ.2471 ด้ วยความเก่าแก่และสวยงามด้ วยงานไม้ ที่
ประณีตทรงคุณค่า กรมศิลปากรจึงได้ ขึ ้นบัญชีเป็ นโบราณสถานที่สําคัญของชาติเมื่อ พ.ศ.2524
และได้ รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ.2543

ภาพที่ 27 ภาพศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ที่มา : เว็ปไซท์จงั หวัดนนทบุรี http://www.nonthaburi.go.th/

ภาพที่ 28 ภาพหอนาฬิกาสีเหลืองบริเวณท่านํ ้านนท์ ด้ านข้ างของพิพิธภัณฑ์
ที่มา : เว็ปไซท์จงั หวัดนนทบุรี http://www.nonthaburi.go.th/
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2. สถานที่ท่องเที่ยวทางนํ ้า
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆตังอยู
้ ่บนสองฝั่ งของลํานํ ้าเป็ นการล่องเรื อชมลักษณะชีวิตแบบ
ไทยๆสองฝั่ งลํ านํ า้ การล่องเรื อชมความงาม สถานที่ ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติตลอดจนนัง่ เรื อรับประทานอาหาร
อุปสงค์และอุปทานด้ านการท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี สิ่งอํานวยความสะดวกต่อการ
ท่องเที่ยวคือที่พกั โรงแรม รี สอร์ ท เป็ นที่ดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ อย่างต่อเนื่อง จาก
ข้ อมูลแหล่งที่พกั โรงแรม รี สอร์ ท ในจังหวัดนนทบุรี พบว่าส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในอําเภอเมือง
นนทบุรี และกระจายตัวอยูต่ ามอําเภอปากเกร็ด บางใหญ่ บางกรวย
2. นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
2.1 นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนาด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่สําคัญ
นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนาด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่สําคัญ ในเขตพื ้นที่ที่มี
ความเป็ นเมืองสูง โดยสามารถระบุนโยบายและแผนงานโครงการพัฒนาโดยเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. ด้ านคมนาคมและขนส่ง
แผนงานโครงการของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบทมีแผนดําเนินการ
ก่อสร้ างทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การด้ านการจราจรในพื ้นที่จงั หวัดนนทบุรีและ
โครงข่ายที่ มีความเกี่ ยวข้ องเชื่ องโยง ได้ แก่ ก่อสร้ างสะพานข้ ามแม่นํ า้ เจ้ าพระยาบริ เวณถนน
นนทบุรี 1 และถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนราชพฤกษ์ กบั ถนนนนทบุรี 1 โดยปี พ.ศ. 2553 คาดว่าจะ
เปิ ดให้ บริ การ
แผนงานโครงการรถไฟฟ้ า สํ า นัก งานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร
(สนข.) ได้ ดําเนินโครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑลขึ ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีโครงการรถไฟฟ้าที่มีแนวเส้ นทางอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดนนทบุรี
ได้ แก่ รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการประกวดราคา
จากโครงการทางด้ า นคมนาคมขนส่งดังกล่าวคาดว่าจะมีผลต่อพืน้ ที่ตามแนว
เส้ นทางรถไฟฟ้าและบริ เวณสถาณีรถไฟฟ้าที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึง่ เป็ นจุดที่มีการสัญจรของ
ผู้โดยสารจํานวนมาก ทําให้ เกิดการเจริ ญเติบโตกลายเป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรมได้ สําหรับบริเวณแนว
เส้ นทางรถไฟฟ้าจะกลายเป็ นพื ้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ ว เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ เกิดการ
ใช้ ประโยชน์ พื ้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมรวมถึงการอยู่อาศัย ทําให้ เกิดการใช้ พื ้นที่อย่างหนาแน่น
ตามแนวเส้ นทางรถไฟฟ้า
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงโครงข่ายขนส่งมวลชนระยะที่ 1
ที่มา : โครงการประเมินผลและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี, 2553.

แผนที่ที่ 11 ภาพแสดงโครงข่ายคมนาคมทางบกและรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง
ที่มา : จัดทําโดยผู้วิจยั
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2.2 การขยายตัวและทิศทางการพัฒนาเมือง
การขยายตัวและทิศทางของการพัฒนาเมืองฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา (อําเภอ
ปากเกร็ ด และ อําเภอเมือง) ติดต่อกับพื ้นที่ตอนในของกรุงเทพมหานคร การตังถิ
้ ่นฐานหนาแน่นมา
แต่เดิมและมากกว่าบริ เวณอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี การเปลี่ยนแปลง การปลูกสร้ างอาคาร โดยมี
ความหนาแน่ น เป็ นเมื อ งเพิ่ ม ขึน้ กว่า ริ เวณอื่ น ๆอัน เป็ นผลจากการเติบโตหนาแน่น เพิ่ ม ขึน้ ของ
กรุงเทพมหานคร กระจายตัวเข้ าสูเ่ ขตจังหวัดนนทบุรี
การขยายตัวของชุมชนในเขตตอนเหนือของกรุ งเทพมหานคร ในบริ เวณถนนแจ้ งวัฒนะ
ของเขตดอนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของศูนย์ราชการที่เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์ราชการใหม่
ของกรุ งเทพมหานครและของประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่างๆ เป็ นผลให้ เกิ ดการส่งเสริ ม
บริ เวณพื ้นที่โดยรอบที่เป็ นชุมชนที่ได้ รับการพัฒนาเติบโตมาก่อน อย่างเมืองทองธานี และพื ้นที่
โดยรอบในเขตจังหวัดนนทบุรี มีการขยายตัวและเพิ่มความหนาแน่นขึ ้นมากอย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากการเปิ ดพื ้นที่ทางฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาทัง้ 2 บริ เวณ โดยมีการใช้
สอยที่ค่อนข้ างกระจัดกระจายแล้ ว ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสานยสีม่วงที่ข้ามฝั่ ง
จาก เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร มายัง อําเภอบางใหญ่ ซึ่งได้ เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างแล้ ว (พ.ศ.
2553) ก็จะส่งผลให้ การขยายตัวของพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีศกั ยภาพและขยายตัว
ในอัตราที่รวดเร็ วยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ดีผลของการมีระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) สามารถ
ช่วยให้ พื ้นที่ตลอด 2 ฟากระบบขนส่งมวลชนมีการใช้ สอยพื ้นที่ที่มีความกระชับยิ่งขึ ้น
พื ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในเขต อําเภอเมืองนนทบุรี ซึง่ มีความหนาแน่น มี
ความเป็ นพื ้นที่เมืองมากกว่าพื ้นที่ทางฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาอยู่แล้ ว ระบบขนส่งมวลชน
ส่วนที่ ได้ เริ่ มดําเนินการไปแล้ วจะมีผลเป็ นอย่างมากที่ จะเปลี่ยนแปลงความเข็มข้ นของการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการใช้ เพื่อการอาศัยอยู่แล้ ว ให้ เป็ นการอยู่อาศัยที่เป็ นอาคารสูง
และอาคารขนาดใหญ่พิเศษมากขึ ้นโดยในเขตของ อําเภอเมืองนนทบุรี ตามแนวถนนติวานนท์
(รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง) กับในเขตของ อําเภอบางกรวย ที่ใกล้ กบั ทางรถไฟสายใต้ (รถไฟฟ้าสายสีแดง)
จะเริ่ มทยอยเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน โดยบริ เวณโดยรอบสถานีต่างๆเหล่านี ้จะเปลี่ยนแปลงเป็ น
การใช้ ประโยชน์ที่ดินที่เข้ มข้ นมากกว่าเดิมเป็ นอย่างมาก โดยเปลี่ยนแปลงไปเป็ นศูนย์บริ การที่มี
ประสิทธิภาพสูง ในรูปของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
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2.2.1 ระดับพื ้นที่ กลุม่ กิจกรรม ย่าน
ย่านการค้ าส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่บริ เวณตามแนวถนนสายหลักสายสําคัญ ใน
แต่ละพื น้ ที่ โดยจะกระจุกตัวอยู่มากในถนนที่ เชื่อมโยงกับจังหวัดโดยรอบ โดยเฉพาะบริ เวณที่
ติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร เช่น ถนนแจ้ งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน เชื่อมต่อ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนน
กรุ งเทพ-นนทบุรี ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร) ทําให้ เกิดการ
ขยายตัวของพื ้นที่ยา่ นการค้ ารองรับแหล่งที่พกั อาศัย ต่อเนื่อง ไปยังบริ เวณตามแนวถนนที่เชื่อมโยง
ถนนสายหลักเข้ าด้ วยกัน เช่น ถนนติวานนท์ ถนนนครอินทร์ ถนนประชาชื่น และ ถนนบางกรวย –
ไทรน้ อย เป็ นต้ น ดังนันกลุ
้ ม่ กิจกรรมย่านการค้ าในบริ เวณตามแนวถนนสายหลัก จะเป็ นการค้ าที่มี
้
่พร้ อมสรรพ ปริ มาณพื ้นที่ที่สามารถรองรับ
รู ปแบบรองรับประชาชนได้ มาก ทังความหลากหลายที
รวมถึง ความสะดวกในการเข้ าถึงแหล่งการค้ า เป็ นแรงผลักดันและกระตุ้นให้ กิจกรรมย่านการค้ า
บริ เวณดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ ้นมากในอนาคต เป็ นการขยายตัวในรู ปแบบเพิ่มขึ ้น
ตามแนวถนนสายหลัก และขยายตัวในเชิงพืน้ ที่ อาคารขนาดใหญ่ รองรั บกิ จกรรมในปริ มาณที่
เพิ่มขึ ้น
ย่านที่พกั อาศัยกระจุกตัวหนาแน่นในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ กบั กรุ งเทพมหานคร ตามแนว
ถนนประชาชื่นถนนงานวงศ์วาน ถนนรัตนาธิ เบศร์ ถนนกรุ งเทพ – นนทบุรี ถนนแจ้ งวัฒนะ และ
ถนนติวานนท์ และ มีแนวโน้ มขยายตัวไปทางด้ านฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยามากขึ ้น โดยมี
การจัดสรรโครงการเพื่อการอยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ ้น ในพื ้นที่ใกล้ แหล่งการค้ า หรื อ ย่านการค้ า
ย่านสถาบันราชการ จังหวัดนนทบุรีมีศนู ย์กลางราชการอยู่ในพื ้นที่ของศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี อยู่ในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี (ถนนรั ตนาธิ เบศร์ ใกล้ แยกแคราย) มีหน่วยงาน
ราชการอยูใ่ นอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังใหม่และหลังเก่า) หลายหน่วยงาน อีกทังยั
้ งมี
ส่วนราชการอื่นๆ อยู่โดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีอีกมากมาย พื ้นที่ย่านราชการที่
สํา คัญอี ก พื น้ ที่ ห นึ่ง คื อ พื น้ ที่ บริ เ วณกรมชลประทาน ซึ่ง หน่ว ยงานมากมายในพื น้ ที่ และพื น้ ที่
ใกล้ เคียงเช่น กรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน สํานักงานประถมศึกษาอําเภอปากเกร็ ด
โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ และ โครงการชลประทานนนทบุรี แนวโน้ มการขยายตัวพื ้นที่ย่าน
สถาบันราชการมีแนวโน้ มขยายตัวไม่มากนัก ซึ่งประกอบกับพื ้นที่เมืองมีความหนาแน่นค่อยข้ าง
มาก จึงทําให้ แนวโน้ มการขยายตัวในพื ้นที่ดินเดิมที่มีความเป็ นไปได้ สงู ดังนันทิ
้ ศทางการขยายตัว
ของพื ้นที่สถาบันราชการจะมีทิศทางกระจายตัวออกสู่พื ้นที่ชานเมือง ในส่วนของพื ้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมมากกว่าขยายตัวในเขตเมือง ซึง่ มีพื ้นที่จํากัด
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ย่านสถาบันการศึกษาในพื ้นที่ของจังหวัดนนทบุรีการกระจายตัวของพื ้นที่การศึกษา
โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โดยทัว่ ไปในเขตชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี แนวโน้ มการขยายตัวของพื ้นที่สถาบันการศึกษา เมื่อ
พิจารณาควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากร และอาคาร จะพบว่ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสูง
ส่งผลให้ ส ถาบัน การศึก ษาจํ า เป็ นจะต้ อ งเพิ่ม ทัง้ ในส่ว นของพื น้ ที่ และ ปริ ม าณ ในการรองรั บ
ประชากรวัยเรี ยน ซึง่ แนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองมีความเป็ นไปได้ น้อยเนื่องจากพื ้นที่เมืองใน
ปั จจุบนั มีความหนาแน่นสูง จึงทําให้ มีแนวโน้ มการเกิดสถาบันการศึกษาในบริเวณชานเมืองแทน
พื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจระดับเมืองที่สําคัญในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ได้ แก่ อุทยาน
เฉลิมพระเกี ยรติกาญจนภิเษก ที่ อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่นํา้ เจ้ าพระยา และสวนสุขภาพหน้ าศูน์
ราชการจังหวัดนนทบุรี ซึง่ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชนในชุมชน
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แผนที่ที่ 12 แผนที่แสดงการขยายตัวของเมือง ในจังหวัดนนทบุรี
ที่มา : องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาความก้ าวหน้ า เรื่ องโครงการ
ประเมินผลและจัดทํา / วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : กองแผนและงบประมาณ ฝ่ าย
นโยบายแผนงาน, 2553.

67

2.3 นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวที่สําคัญ
นโยบายดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจําปี 2552 เป็ นการพัฒนา
จังหวัดให้ มีศักยภาพในด้ านการท่องเที่ ยวโดย สร้ าง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื ้นฟู หรื อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ มีความยัง่ ยืน ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและเสริ มสร้ างขีดความสามารถด้ านท่องเที่ยว
ให้ แก่ทกุ ภาคส่วน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชน
พัฒนายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้ างความมัน่ ใจ อํานวยความสะดวก และให้
ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นการยกระดับมาตรฐาน การบริ การให้ มีศกั ยภาพ สามารถเข้ าสู่
ระบบสากล ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศิลปวัฒนธรรม
2.ส่งเสริ มให้ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่ วมในการดูแล รักษาพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
3. มุ่งเน้ นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็ นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย โดยส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในระดับท้ องถิ่น
4. ส่งเสริ มการท่องเที่ยวในมิติของการเรี ยนรู้ แก่นกั ท่องเที่ยว กับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม
5. สร้ างกระแสให้ การท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต และสอดคล้ องกับนโยบายลดภาวะ
โลกร้ อน
6. พัฒนาระบบสารสนเทศด้ านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บริ การข้ อมูลการ
ท่องเที่ยวให้ กว้ างขวางและทัว่ ถึง
3. ปั ญหาและข้ อจํากัดของพืน้ ที่เรือนจํากลางบางขวาง
3.1 ปั ญหาและข้ อจํากัดของการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ปั ญหาของการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
1. การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในเขตจังหวัด
นนทบุรีเพียงพื ้นที่เดียวคือ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ซึ่งอาคารและพื ้นที่ที่ทรงคุณค่า
ทางด้ านศิลปกรรม สถาปั ตยกรรมไทย และโบราณคดี ที่สมควรต่อการดํารงรักษาไว้ ในจังหวัด
นนทบุรี ยังมีอีกหลายพื ้นที่ด้วยกัน
ั้
้ ว่า สถานที่ราชการ และกรมราชทัณฑ์ ซึ่ง
2. บริ เวณพื ้นที่ริมนํ ้า เป็ นที่ตงของจวนผู
เป็ นเครื่ องกีดขวางการพัฒนาพื ้นที่ริมนํ ้าด้ วย
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ข้ อจํากัดทางด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
1. การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ยังมีการใช้ ประโยชน์เพียงเพื่อเป็ นเรื อนจํา ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดต่อ
การพัฒนาพื ้นที่และพื ้นที่โดยรอบด้ วย และตามพระราชบัญญัติผงั เมืองกําหนดให้ เป็ นพื ้นที่เพื่อ
สถาบันราชการ จึงทําให้ ไม่มีการเข้ าไปพัฒนา หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ได้ โดยง่าย
2. การใช้ ประโยชน์บริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาของจังหวัดนนทบุรี เป็ นพื ้นที่เมือง
ค่อนข้ างหนาแน่น ยากต่อการควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และการ
สร้ างภูมิทศั น์ที่สวยงามให้ กบั ริ ม 2 ฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
3. การเชื่อมโยงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ข้ ามฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ยังไม่มีประสิทธิภาพ
3.2 ปั ญหาการขาดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน
พฤติก รรมการพักผ่อนหย่อนใจ ประชากรในจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการ
พักผ่อนหย่อนใจตามสวนสุขภาพต่างๆ ซึ่งมีไม่มากในจังหวัด โดยในบริ เวณอําเภอ เนื่องจากเป็ น
ชุมชนเมืองที่หนาแน่น ทําให้ มีพื ้นที่นนั ทนาการที่จํากัด สถานที่ที่มีคนเข้ าไปใช้ พกั ผ่อนหย่อนใจ
ออกกําลังกาย เป็ นจํานวนมาก ได้ แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติราชการจังหวันนนทบุรี
3.3 ปั ญหาท่าเรื อและเรื อโดยสารในจังหวัดนนทบุรี
จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น พบว่ า ปั ญหาหลั ก ของท่ า เรื อ โดยสารในจั ง หวั ด นนทบุ รี
ประกอบด้ วยปั ญหารู ปแบบและโครงสร้ างท่าเรื อไม่ได้ มาตรฐาน, ปั ญหาท่าเรื อชํารุ ดขอดการ
บํารุ งรักษา, ปั ญหาขาดอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท่าเรื อ, ปั ญหาเรื่ องความสะอาดบริ เวณท่าเรื อ,
ปั ญหาขาดที่พกั รอโดยสารขึ ้น-ลงเรื อ, ปั ญหาขาดอุปกรณ์ป้องกันคลื่นนํ ้า, ปั ญหาขาดป้ายแนะนํา
ตําแหน่งที่ตงท่
ั ้ าเรื อที่ชดั เจน
3.4 ปั ญหา ข้ อจํากัด และศักยภาพด้ านการท่องเที่ยว
1. สืบเนื่องจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีความคดเคี ้ยว จึงเกิดตะกอนทับถม ดินดีเหมาะ
แก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะทุเรี ยน ผลไม้ หลากหลาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางด้ านวัฒนธรรม
แต่ขาดการดูแล ป้องกันความเสื่อมโทรม สภาพแวดล้ อม
2. แหล่งท่องเที่ ยวที่ ดี ขาดการส่งสริ ม ควบคุมการพัฒนาบริ เวณ โดยรอบทัง้ ตัว
จังหวัด จําเป็ นต้ องปลูกฝั งให้ ราษฎร์ เข้ าใจในการดูแลและการเรี ยนรู้
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3. การเข้ าถึง จําเป็ นต้ องส่งเสริ มเส้ นทางคมนาคม ทังทางนํ
้
้าและทางบก ตลอดจน
ลานโล่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และป้องกันนํ ้าท่วม
4. วิสัยทัศน์ การพัฒนาพืน้ ที่เรื อนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
การพัฒนาพื ้นที่ให้ มีการใช้ งานแบบผสมผสาน : การพัฒนาพื ้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม
ความเป็ นแหล่งพื ้นที่ธรรมชาติ การสงวนรักษาพื ้นที่สีเขียวริ มนํ ้า เพื่อควบคูก่ บั การพัฒนาเมือง ให้
เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติ และชุมชน
การเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งกับเมืองหลวง : ความเป็ นแหล่งเศรษฐกิจของ
ชุมชน ควบคู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ ้นเปลือง ส่งผลให้ เกิด
ความสอดคล้ องด้ านการอยูอ่ าศัยระหว่างชุมชน กับแหล่งงาน
การเป็ นเมืองเพื่อรองรับความเจริ ญที่กระจายออกจากกรุงเทพมหานคร : การพัฒนาเมือง
โดยยึดหลักความสมดุลในการพัฒนาทังชุ
้ มชนเมืองและชนบท ลดความแตกต่างของการพัฒนา
และมีการพัฒนาชุมชนศูนย์กลางตามความเหมาะสมและศักยภาพการพัฒนา
ติศาสตร์
การพัฒนาพื ้นที่สําคัญในการท่องเที่ยว : การพัฒนาพื ้นที่ท่องเที่ยวทังทางประวั
้
วัฒ นธรรม และธรรมชาติ อ ย่า งยั่ง ยื น พัฒ นาธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและการบริ ห ารจัด การด้ า นการ
ท่องเที่ยวให้ ได้ มาตรฐานสากล
4.1 การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
1. การพัฒนาพื ้นที่โครงการ : การพัฒนาพื ้นที่โครงการในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี กําหนดให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่รุกลํ ้าพื ้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ
2. พื น้ ที่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม : เก็ บ รั ก ษาพื น้ ที่ สํ า คัญ ทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมริมแม่นํ ้า
3. พื ้นที่เสี่ยงภัย: การคํานึงถึงภาวะเสี่ยงภัยนํ ้าท่วม/นํ ้าหลากในพื ้นที่ราบลุม่ และการ
ควบคุมการพัฒนาในพื ้นที่เสี่ยงภัย
4.2 เศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิ จชุมชน : ชุมชนได้ รับบทบาทการพัฒนาสอดคล้ องกับแนวโน้ มความ
เป็ นไปได้ ทางด้ านเศรษฐกิจของชุมชนนันๆ
้
2. เศรษฐกิจท่องเที่ยว: ส่งเสริ มการลงทุนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เชิงนิเวศ เชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางนํ ้าและวิถีชีวิตชุมชน
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4.3 การคมนาคมขนส่งประชาชนและโลจิสติกส์
1. ระบบถนน : เชื่องโยงเครื อข่ายระบบถนนครอบคลุมทั่วถึงในพื ้นที่เทศบาลนคร
นนทบุรี แต่มี ค วามคับ คั่ง ในบางจุด การเชื่ อ โยงโครงข่า ยจราจรไม่ทัว้ ถึ ง จึง ไม่ส่ง เสริ ม ระบบ
เครื อข่ายการขนส่งมีประสิทธิภาพได้
2. ระบบการขนส่งทางนํ ้า: ส่งเสริมภาวการณ์ขนส่งทางนํ ้า เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการใช้
พลังงานทางบก รวมทังส่
้ งเสริ มระบบการท่องเที่ยวทางสายนํ ้าเจ้ าพระยา
4.4 โครงสร้ างพื ้นฐาน และการบริการ
1. โครงสร้ างพืน้ ฐาน : ให้ บริ การด้ านไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะมูลฝอย และ
ระบบสารสนเทศครอบคลุมทุกพื ้นที่
2. ระบบการศึกษา : มีศนู ย์กลางทางการศึกษาให้ บริการครอบคลุมทังพื
้ ้นที่
3. รับบสาธารณสุข : มีศนู ย์กลางทางการแพทย์ให้ บริการครอบคลุมทังพื
้ ้นที่
4. พื ้นที่นนั ทนาการ : มีพื ้นที่สวนสาธารณะในระดับต่างๆที่รองรับและให้ บริ การไม่
ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่
5. การวิเคราะห์ ด้านศักยภาพ
5.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาพื ้นที่
ในการควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ต้ องมีการศึกษาถึงศักยภาพ และปั ญหา
ข้ อจํากัดของพื ้นที่เพื่อการพิจารณาแยกแยะประเด็นการพัฒนาในแต่ละด้ าน จะแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 4 ด้ าน อันได้ แก่การศึกษาทางด้ านกายภาพ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และสิง่ แวดล้ อม
5.1.1 ด้ านกายภาพ
มี ทํ า เลที่ ตั ง้ อยู่ ใ กล้ กั บ กรุ ง เทพมหานคร ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการขยายตัว ของ
กรุ งเทพมหานครโดยตรง เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีตงอยู
ั ้ ่ห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 20
กิโลเมตร มีการคมนาคมที่สะดวก ในการเข้ าถึงสามารถเชื่อมโยงการจราจรได้ ทงทางบกและทาง
ั้
นํ ้า โดยกรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางของประเทศทังด้
้ านการปกครอง ธุรกิจการค้ า การบริ การ
ศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง การโทรคมนาคมสื่อสาร การเงิน และอื่นๆโดยทางรัฐบาลมีแนวทางใน
การพัฒนาประเทศให้ มีการพัฒนากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อให้ เป็ นฐานเศรษฐกิจหลัก
ของภูมิภาค เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางของที่พกั อาศัยชันดี
้ ของเมือง และแหล่งอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและ
เกษตรกรรม ซึง่ หากมีการพัฒนาพื ้นที่ตาม โครงการดังกล่าวแล้ ว บริ เวณพื ้นที่โดยรอบโดยเฉพาะ
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แหล่งที่ พักอาศัยจะเกิ ดการพัฒนาด้ านโครงข่ายการคมนาคม การปรั บปรุ งโครงสร้ างพื น้ ฐาน
รวมทังมี
้ โอกาสการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของแหล่งที่พกั อาศัยชันดี
้ ซึ่งจะส่งผลให้ เกิด
การขยายตัวของธุรกิจการค้ า การบริ การ และคมนาคมได้ เป็ นอย่างดี โดยจะเห็นได้ ว่า ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมามีอตั ราการย้ ายถิ่นฐานของประชากรกรุ งเทพมหานครเข้ าสู่ชุมชนท่านํ ้านนทบุรีเพิ่มขึ ้น
รวมไปถึงที่พกั อาศัยประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก
ด้ ว ยการเป็ นแหล่ง ที่ ตัง้ ชุม ชนริ ม แม่นํ า้ เจ้ า พระยานับตัง้ แต่อดี ตมาจนถึ ง ปั จจุบัน
ชุมชนท่านํ ้านนทบุรี มีชื่อเสียงในด้ าผลมพันธุ์ท้องถิ่นประเภทต่างๆ ที่มีคณ
ุ ค่าในทางอนุรักษ์ และมี
คุณค่าทางเศษฐกิจ โดยมีนโยบายการอนุรักษ์ สวนผลไม้ ของเกษตรกรเพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ สวน
้
ผลไม้ ของจังหวัดนนทบุรียงั คงอยู่ พื ้นที่สีเขียวของเมืองนี ้จะส่งผลดีตอ่ การเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยชันดี
้ านความสวยงาม การป้องกันอุทกภัย และสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
ใกล้ กบั กรุ งเทพมหานครทังในด้
ด้ วย
ด้ วยระบบโครงข่ายการคมนาคมเข้ าถึงด้ วยถนนสายหลัก ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนน
ประชาชื่น ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง รวมไปถึงการคมนาคมทางนํ ้าด้ วยระบบเรื อทางแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาโดยทัง้ หมดนีจ้ ะเป็ นระบบคมนาคมที่ เชื่อมโยงเข้ าสู่กรุ งเทพมหานครได้ สะดวกและ
ก่อให้ เกิดโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะกระจายตัวอย่างทัว่ ถึงในทุกพื ้นที่ ส่งผลให้ มีการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจของเมืองเพิ่มขึ ้น
5.1.2 ด้ านเศษฐกิจ
ท่านํ ้านนทบุรีเป็ นเมืองที่มีบทบาทเด่นทางด้ านการค้ าการพาณิชย์ เป็ นที่รองรับการ
ขยายตัวในด้ านธุรกิจจากกรุ งเทพมหานครและเป็ นศูนย์กลางด้ านการบริ การซื ้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้ า มีการกระจุกตัวของร้ านค้ าพาณิชย์ทกุ รัดบั เมืองนนทบุรีมีการกําหนดบทบาททางด้ านการ
เป็ นพื ้นที่ศนู ย์กลางด้ านบริ การของกลุ่มจังหวัดปริ มณฑล และยังเป็ นศูนย์กลางด้ านราชการและ
บริ ก ารงานสํ า หรั บ ชุม ชนที่ อ ยู่ใ นพื น้ ที่ ส่ง ผลให้ เ กิ ด การขยายตัว ของชุม ชน รวมถึ ง เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องด้ วยเมืองนนทบุรีเป็ นเมืองที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญระดับภาค มีสถานที่ประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรมที่มีชื่อเสียงจากการรวมตัวของกลุม่
เชื ้อชาติตา่ งๆ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวถือเป็ นรายได้ ที่สําคัญของเมือง
5.1.3 ด้ านสังคม
พื ้นที่วิจยั เรื อนจํากลางบางขวางอยู่ใกล้ กับศูนย์กลางบริ การด้ านสาธารณสุขขนาด
ใหญ่อนั ได้ แก่กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลโรคทรวงอก รวมถึงเป็ นที่ตงของโรงพยาบาล
ั้
ศูนย์หรื อโรงพยาบาลชุมชน ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึง่ มีขอบเขตการบริการครอบคลุมพื ้นที่โดยรอบ
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5.1.4 ด้ านสิง่ แวดล้ อม
ชุมชนเมืองนนทบุรีขาดพื ้นที่สีเขียวที่เป็ นประโยชน์ ต่อระบบสิ่งแวดล้ อมเมือง เช่น
ลักษณะของพื ้นที่สีเขียวรู ปแบบสวนสาธารณะขนาดใหญ่หรื อสนามกีฬาของจังหวัด ซึ่งมีความ
สอดคล้ องกับพฤติกรรมของประชากรในเขตเมืองที่มีความต้ องการสถาณที่พกั ผ่อนใจออกกําลัง
กายในเวลาว่าง หรื อเป็ นพื ้นที่นนั ทการขนาดเล็ก เช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬาชุมชน สวนสุขภาพ
และยังขาดการอนุรักษ์ พื ้นที่สีเขียวริ มแม่นํ ้าที่ส่งเสริ มสนับสนุนการอนุรักษ์ สภาพพื ้นที่สีเขียวและ
สิ่งแวดล้ อมของเมืองในอนาคต จํ าเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องจัดเตรี ยมพืน้ ที่ เหล่านีเ้ พื่อประชาชนและ
สิง่ แวดล้ อม

แผนที่ที่ 13 แผนที่แสดงตําแหน่งสวนสาธารณะในอําเภอเมืองนนทบุรี
ที่มา : จัดทําโดยผู้วิจยั
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ภาพที่ 30 ภาพแสดงการวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่ของพื ้นที่เทศบาลนนครนนทบุรี
ที่มา : จัดทําโดยผู้วิจยั
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5.2 การวิเคราะห์ข้อจํากัดในการพัฒนาพื ้นที่
สามารถที่จะแบ่งประเด็นออกได้ ดงั นี ้
1. ข้ อจํากัดที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ เนื่องจากพื ้นที่วิจยั ตังอยู
้ ่บ น
พื ้นที่นํ ้าหลากที่เป็ นที่ล่มุ ตํ่า บริ เวณที่อยู่ติดกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาจะประสบกับปั ญหานํ ้าท่วมอย่าง
รุนแรง และเกิดปั ญหาการจราจรตามมา
2. ข้ อจํ า กัดที่ เ กิ ด จากลัก ษณะด้ า นการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูป โภค
สาธารณูปการ ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ด้านการจัดการองค์ประกอบสิง่ อํานวยความสะดวกของเมือง
บนถนนสายหลักมีการจราจรที่ติดขัด การที่รถติดขัดเป็ นระยะเวลานานทําให้ เป็ น
แหล่งผลิตมลพิษทางอากาศ ตลอดจนการแก้ ไขปั ญหาจราจรโดยการก่อสร้ างโครงสร้ างสะพาน
การก่อสร้ างทางแยกต่างระดับบนถนนสายหลัก ทําให้ การเคลื่อนที่ของกระแสจราจรอยู่ในระดับ
วิกฤตเกือบตลอดวันนอกจากนี ้ยังมีปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณตามแนวถนนสายรองอีกด้ วย
ถนนโครงข่ายขาดความเป็ นถนนสายหลักและถนนสายรอง เนื่องจากมีแหล่งกําเนิด
กิจกรรมการจราจรที่หนาแน่นตลอดแนวถนนสายหลักทุกเส้ นทาง
มีแหล่งที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นและยังไม่มีการจัดการระบบการจราจรที่ดี ทําให้ ปริ มาณ
รถยนต์สว่ นบุคคลเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้ า และช่วงเวลาเย็น
มีข้อจํากัดในการพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมในพื ้นที่ ที่ขึ ้นอยู่กบั สภาพทาง
กายภาพของพื ้นที่เอง และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาต่างๆ ได้ แก่ การจอดรถโดยสารประจําทาง
บนถนนสายหลักต้ องทําบนผิวจราจรเป็ นส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มีพื ้นที่ในการทําช่องจอด ซึ่งสร้ าง
ผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของกระแสจราจรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทางเดินเท้ าในเขตชุมชนแคบ ทําให้ สามารถก่อสร้ างสะพานลอยได้ หรื อถ้ าก่อสร้ าง
สะพานลอยก็จะทําให้ ไม่เหลือช่องสําหรับให้ คนเดิน เช่น บริเวณตลาดท่านํ ้านนท์
้
พื ้นที่ของแหล่งกิจกรรมกระจุกตัวตามแนวถนน ทัง้ บ้ านเรื อน ร้ านค้ ามักจะตังตาม
แนวถนนสายหลักทําให้ สามารถขยายผิวจราจรได้
3. ข้ อจํากัดที่เกิดจากลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในปั จจุบนั
มีลกั ษณะการพัฒนาย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยแบบกระจายตัวไปตามเส้ น
ถนนสายหลัก มีอาคารสํานักงานต่างเรี ยงรายตามถนนต่างๆ ส่วนพื ้นที่ด้านหลังเรื อนจําบางขวาง
บริ เวณอาคารต่างๆถูกปล่อยให้ รกร้ าง ซึง่ ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค
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จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินในอดีต (ปี พ.ศ.2540) เปรี ยบเทียบปั จจุบนั (ปี พ.ศ.
2551) พบว่าจังหวัดนนทบุรีมีจํานวนของแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ ้นอย่างกระจัดกระจาย เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค และการควบคุมมลพิษ
4. ข้ อจํากัดด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาในอนาคต
ผัง เมื องรวมจัง หวัด นนทบุรี พ.ศ.2548 ผัง เมืองรวมตามกฎหมายกระทรวงฉบับ
ปั จจุบนั มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ ประโยชน์ ที่ดินให้ มีประสิทธิ ภาพ สามารถ
รองรั บและสอดคล้ องกับการขยายตัวของชุม ชนในอนาคต ส่งเสริ มและพัฒ นาเศรษฐกิ จและ
โครงข่ายบริ การสาธารณะ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้ ส่งเสริ มและพัฒนาชุมชนเมือง ให้ เป็ น
ศูนย์กลางการบริ หาร การปกครองและการประกอบพาณิชยกรรมของจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริ มและ
พัฒนาด้ านที่อยูอ่ าศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวของชุมชนและ
ระบบเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง ให้ สอดคล้ องกับการใช้ ประโยชน์
ที่ดินและระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งของกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในอนาคต พัฒนาการ
บริ การทางสังคม กานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ เพียงพอและได้ มาตรฐาน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมีลกั ษณะการห้ ามหรื อให้ การใช้ ประโยชน์ที่ดินสําหรับ
กิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
กิจกรรมหลัก (Major Use) คือกิจกรรมที่อนุญาตให้ สามารถดําเนินการหรื อใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ได้ อย่างเต็มพื ้นที่ เช่น การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทที่อยูอ่ าศัย การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการพาณิชยกรรม ฯลฯ
กิจกรรมรอง (Minor Use) ได้ แก่ กิจกรรมการใช้ ที่ดินบางประเภทที่มีความจําเป็ น
หรื อเป็ นส่วนสนับสนุนการใช้ ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมหลัก โดยเป็ นกิจกรรมที่มิได้ ถกู กําหนดห้ าม
ไว้ ในข้ อกําหนด ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้สามารถมีได้ โดยกําหนดสัดส่วนไม่เกินร้ อยละเป็ นตัวเลขของแต่
ละบริเวณพื ้นที่ (Block Area)
กิจกรรมที่ไม่อนุญาตให้ ปลูกสร้ างหรื อดําเนินการ (Non-conforming Use) เนื่องจาก
จะก่อให้ เกิดผลกระทบหรื อขัดแย่งกับกิจกรรมหลัก ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ถูกกําหนดห้ ามไว้ โดยเมื่อ
พิจารณาถึงข้ อจํากัดในการพัฒนา พบว่าระดับการควบคุมการพัฒนาควรมุ่งเน้ นเนื ้อหาประเด็น
สําคัญในข้ อกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้ ปลูกสร้ างหรื อดําเนินการกิจกรรมใดที่ถือเป็ นการพัฒนาพื ้นที่
ซึง่ ได่แก่ การจัดสรรที่ดนิ เพื่อการ อุตสาหกรรมและคลังสินค้ า
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6. สรุ ป
สรุ ปศักยภาพและลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาพื ้นที่โครงการจากการ
วิเคราะห์ โครงสร้ างพื ้นฐานทางด้ านกายภาพพืน้ ที่วิจัยบริ เวณเรื อนจํ ากลางบางขวางและพืน้ ที่
ริ มนํ ้า การใช้ ที่ดิน และโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ บทบาทหน้ าที่ของเทศบาลนครนนทบุรี ตลอดจน
นโยบายการพัฒนาที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี ที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาของพื ้นที่เรื อนจํา
กลางบางขวาง ต่างมีปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้ านต่างๆ ซึง่ กล่าวโดยสรุป ดังนี ้
1. เทศบาลนครนนทบุรีมีบทบาทหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางด้ านการค้ าและการบริ การหลัก
ของจังหวัด และสามารถพัฒนาเป็ นย่านพาณิชยกรรมรองของเมืองได้ และเนื่องด้ วยพื ้นที่วิจยั
บริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางและพื ้นที่ริมนํา้ ซึ่งมีขนาดแปลงใหญ่ และมีเจ้ าของเดียวกัน การ
เข้ าถึงสะดวก จึงมีศกั ยภาพในการพัฒนาสูง สามารถจะพัฒนาได้ หลายรู ปแบบ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้ าที่ของเมืองนนทบุรีได้
2. พื ้นที่วิจยั อยู่ในบริ เวณจุดที่ตงอั
ั ้ นเหมาะสม ซึ่งสามารถติดต่อระหว่างศูนย์กลาง
ของกรุ งเทพมหานคร จังหวัดใกล้ เคียงได้ อย่างสะดวกด้ วยระบบโครงข่ายการคมนาคม สามารถ
เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของแหล่งเศรษฐกิจและบริการของเมืองได้ เช่น การเป็ นศูนย์ประชุม หรื อ
ศูนย์แสดงนิทรรศการ หรื อตลาดกลางการค้ าปลีกค้ าส่ง หรื อโรงแรม เป็ นต้ น
3. พื น้ ที่ วิ จั ย บริ เ วณเรื อ นจํ า กลางบางขวางและพื น้ ที่ ริ ม นํ า้ ควรมี ก ารพั ฒ นา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ มีความพร้ อม เช่น ด้ านการคมนาคมขนส่งทังทางบกและทาง
้
นํ ้า อันป็ นสิ่งจําเป็ นของเมืองและชุมชน ได้ แก่ ท่าเรื อโดยสาร จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า ท่ารถยนต์รถ
โดยสาร
4. พื น้ ที่ วิ จัย บริ เ วณเรื อ นจํ า กลางบางขวางและพื น้ ที่ ริม นํ า้ มี ศัก ยภาพและความ
เหมาะสมในการพัฒนาพื ้นที่ริมนํ ้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสิง่ แวดล้ อมและการอนุรักษ์ พื ้นที่สี
เขียวริมนํ ้า และมีมมุ มอง วิสยั ทัศน์ริมนํ ้าที่สวยงาม เช่น สวนสาธารณะ สวนไม้ ดอกไม้ ผล
5. พื ้นที่วิจยั บริเวณเรื อนจํากลางบางขวางและพื ้นที่ริมนํ ้ามีศลิ ปวัฒนธรรมเก่าแก่ อัน
ทรงคุณค่า มีชุมชนดังเดิ
้ ม ซึ่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น
พิพิธภัณฑ์พื ้นถิ่น ศูนย์คลิ ปวัฒนธรรมพื ้นถิ่น ศูนย์เรี ยนรู้ของชุมชน
6. พื ้นที่วิจยั บริ เวณเรื อนจํากลางบางขวาง อยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชนหนาแน่นปาน
กลางถึงหนาแน่นมาก ขาดแคลนพื ้นที่โล่งของเมือง และพื ้นที่เพื่อการนันทนาการของคนในชุมชน
จึงต้ องคําจึงถึงความต้ องการของคนในชุมชนและส่งเสริ มความสมบูรณ์ในองค์ประกอบของความ
เป็ นเมืองน่าอยู่ เช่น พื ้นที่ลานคนเมือง สถานที่นนั ทนาการหรื อสนามกีฬาจังหวัด เป็ นต้ น

บทที่ 5
การดําเนินการวิจยั การเก็บข้ อมูล สํารวจภาคสนาม และวิเคราะห์ ผลที่ได้
จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องของการพัฒนาพื ้นที่ริมนํ ้าและการ
ใช้ ที่ราชพัสดุ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาถึงบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ศกึ ษาเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
พื ้นที่ โดยเนื ้อหาในบทนี ้เป็ นการอธิบายขันตอนในการดํ
้
าเนินการวิจยั ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
การดําเนินการ การเก็บข้ อมูล และผลการวิเคราะห์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางเลือกและ
รูปแบบการพัฒนาพื ้นที่ขึ ้นมาใหม่ (Redevelopment) ในบริเวณที่ตงเรื
ั ้ อนจํากลางบางขวางเดิมใน
ชุ ม ชนเมื อ งนนทบุ รี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกับ การเติ บ โตของจัง หวัด นนทบุ รี โดย
ประกอบด้ วยเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
1. การดําเนินการและปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการดําเนินการ
2. การเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์และผลที่ได้
3. การวิเคราะห์ผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
4. สรุปการดําเนินการวิจยั
1. การดําเนินการและปั ญหาที่เกิดขึน้ ระหว่ างการดําเนินการ
การดําเนินการวิจยั ในภาคสนาม ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือในการวิจยั โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจยั ใช้ ความสันทัดว่าจะเลือกใครเป็ นตัวแทน และ
ต้ องการข้ อมูลเจาะลึก โดยทําการสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางในการเลือกกิจกรรม เกณฑ์การ
พิจารณาที่เหมาะสม แล้ วจึงนําผลที่ได้ ไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบการพัฒนาพื ้นที่ เพื่อหาข้ อสรุ ปของ
รู ป แบบที่ เ หมาะสมมากที่ สุด โดยได้ ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นผัง เมื อ ง
นักวิชาการทางด้ านผังเมือง สํานักผังเมืองกรุ งเทพมหานคร เจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานท้ องถิ่น นัก
ออกแบบลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 9 ท่าน ได้ แก่
1. นางสาวนิภา กริยาลีลากุล เจ้ าหน้ าที่จกั ผลประโยชน์ชํานาญการ ธนารักษ์ พื ้นที่นนทบุรี
สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2554
2. นางบุษกร ปฐมอติชาติ นักผังเมือง 7ว หัวหน้ าฝ่ ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิง่ แวดล้ อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2554.
3.
นายวันชัย ใจมัน่ สถาปนิกชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นนทบุรี, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2554
4. นายชวลิต ธูปตาก้ อง รองผู้วา่ ราชการจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2554.
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5. นางเจริ ญสุข พึงหลัง่ สิน นักผังเมือง 6 สํานักการช่าง สํานักงานเทศบาลนนครนนทบุรี,
สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2554
6. ดร.อรพิมพ์ พิมพ์เจริ ญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านผังเมือง สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร,
สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2554
7. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย กรรมการผังเมือง สังกัดคณะกรรมการผังเมือง, สัมภาษณ์, 6
มีนาคม 2554
8. นายปราโมทย์ เกตุทอง ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายออกแบบและวางผัง นักออกแบบลงทุน
ด้ านอสังหาริมทรัพย์ บริ ษัท แปลนเอสเตท จํากัด, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2554
9. นายสมสกุล แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสถาปั ตยกรรมและนักออกแบบลงทุนด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท ฮัสเซลล์ ประเทศไทย, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2554
ระหว่างการดําเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น ได้ แก่ การนัดเวลาขอสัมภาษณ์จาก
หน่วยงานราชการ เพราะผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมีภาระหน้ าที่ประจําและเวลาว่างน้ อย จึงต้ องขอ
นัดสัมภาษณ์ ล่วงหน้ านานหลายวันและกําหนดวันเวลาโดยผู้ขอสัมภาษณ์เองไม่ได้ ทําให้ ใช้ เวลา
ล่าช้ ากว่ากําหนด แต่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ทกุ ท่านให้ ความร่ วมมือ มีความกระตือลือล้ น และสนใจในการ
ตอบสัมภาษณ์เป็ นอย่างดี
2. การเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ และผลที่ได้
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ สรุปเป็ นประเด็นสําคัญๆ
เพื่อต้ องการทราบข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เพื่อเป็ นการหาแนวทางในการพัฒนาที่ดินอย่าง
เหมาะสม โดยเนื ้อหาสาระที่สําคัญจากการสัมภาษณ์จะแบ่งเป็ น 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี ้
1. ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและความ
เหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ ควรประกอบด้ วย กิจกรรมอะไรบ้ าง
2. เกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นใน
พื ้นที่โครงการ
3. ข้ อเสนอแนะแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาใหม่ ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
เนื่องจากพื ้นที่โครงการพัฒนาพื ้นที่ขึ ้นมาใหม่ในบริ เวณที่ตงเรื
ั ้ อนจํากลางบางขวางเดิมใน
ชุมชนเมืองนนทบุรี เป็ นที่ดินแปลงใหญ่ มีขนาดประมาณ 200 ไร่ อยู่ติดริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และมี
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ศักยภาพทางกายภาพของพื ้นที่สงู จึงจําเป็ นต้ องมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายและควรเป็ น
การใช้ พื ้นที่แบบผสม (Mixed-use area) ซึง่ ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่
1. ส่วนราชการและบริการของรัฐ (Social, Cultural & Infrastructure)
โครงการที่สามารถเกิดขึ ้นได้ มีดงั นี ้ พิพิธภัณฑ์, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่น ท่าเรื อ, ศูนย์ขนส่งทาง
นํ ้า-ทางบก ศูนย์ศลิ ปสร้ างสรรค์ สถาบันการศึกษา หรื อ โรงพยาบาล อาคารสํานักงานราชการและ
บ้ านพักข้ าราชการ
2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (Economic & Travelling)
โครงการที่สามารถเกิดขึ ้นได้ มีดงั นี ้ ศูนย์นิทรรศการ ศูนย์จดั แสดงสินค้ านานาชาติ และสถาบันวิจยั
Fitness
ศูน ย์ ป ระชุม สัม มนาแห่ ง ชาติ สนามกี ฬ าฟุต บอล (Stadium) หรื อ สระว่ า ยนํ า้ &
Chaophaya River Eye & สวนสนุก ตลาดกลางค้ าปลีก ตลาดนํ ้า OTOP โรงแรม
3. สิง่ แวดล้ อมและพื ้นที่นนั ทนาการ (Environmental & Recreation Area)
โครงการที่สามารถเกิดขึ ้นได้ มีดงั นี ้ สวนสาธารณะระดับเขต พื ้นที่ลานคนเมือง ศูนย์กีฬา, กีฬาทาง
นํ ้า ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
1. การสัมภาษณ์ นางสาวนิภา กริยาลีลากุล เจ้ าหน้ าที่จักผลประโยชน์ ชาํ นาญการ
ธนารักษ์ พนื ้ ที่นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิด ต่อการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ราชพัสดุ ไม่ควรมีการกําหนดหลักการให้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่เพื่อทางราชการ
หรื อสํานักงานราชการเป็ นสําคัญ ควรให้ ความสําคัญคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และเรื่ อง
ของการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากกว่า
แนวคิดการใช้ พืน้ ที่แบบผสม โดยเน้ นในส่วนของเศรษฐกิ จมากกว่าด้ านสังคมนัน้ ก็ ไม่
น่าจะก่อให้ เกิดผลดีหรื อเกิดประโยชน์แก่พื ้นที่ เห็นว่าควรพัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นไปในเชิงอนุรักษ์ และ
เพื่อชุมชนมากกว่าเชิงพาณิชย์
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
คุณนิภา เห็นด้ วยกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรม
ใหม่ที่จะเกิดขึน้ แต่ให้ ความสําคัญในด้ านประโยชน์ ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมมากกว่า
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เพราะเอกลักษณ์ และความสําคัญของพื ้นที่เฉพาะแบบนี ้ถ้ ายิ่งเพิ่มความเจริ ญมากเกินไปก็จะไม่
ส่งผลดีตอ่ ระบบโครงข่ายอื่นๆตามไปด้ วย เช่นระบบการคมนาคมและระบบชุมชนดังเดิ
้ ม
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม ควร
เป็ นโครงการที่ใช้ เพื่อประชาชนในท้ องถิ่นและชุมชนข้ างเคียง เพื่อคงความเป็ นชุมชนพื ้นถิ่นและ
เอกลักษณ์ของพื ้นที่ไว้
2.
การสั ม ภาษณ์ นางบุ ษ กร ปฐมอติ ช าติ นั ก ผั ง เมื อ ง 7ว หั ว หน้ าฝ่ าย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้ อม องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี, เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ ยวกับทฤษฎีและแนวคิดต่อการพัฒนาพืน้ ที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ราชพัสดุ การกําหนดหลักการให้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ควรให้ ใช้ ประโยชน์เพื่อทาง
ราชการ หรื อสํานักงานราชการเป็ นสําคัญ เพราะเป็ นที่ดินแปลงใหญ่และความต้ องการในการใช้
เป็ นสถานที่ราชการก็ยงั มีอีกมาก แต่ก็ควรแบ่งพื ้นที่ของส่วนราชการให้ ประชาชนในชุมชนได้ เข้ าไป
ใช้ ทํากิจกรรมร่วมกัน หรื อเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ ด้วย
แนวคิดการใช้ พื ้นที่แบบผสมเป็ นการจัดการพื ้นที่ที่ดี แต่ควรให้ ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ อม
และพืน้ ที่ นันทนาการเป็ นหลัก และการบริ การของรัฐก็ ควรช่วงส่งเสริ มในด้ านการสืบทอดทาง
ศิลปวัฒนธรรม ให้ ความรู้แก่เยาวชน โดยไม่เน้ นการพัฒนาในส่วนของเศรษฐกิจ
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
การประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ ควรพิจารณาจากความต้ องการของ
ประชาชนในชุมชนเป็ นหลัก โดยพิจารณาจากศักยภาพและบริ บทของพืน้ ที่ และไม่ขัดแย้ งต่อ
กฎหมายผังเมืองรวมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม ควร
เน้ นการพื ้นฟูเมืองเก่า ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ มีคณ
ุ ค่าและสืบค้ นได้
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3. การสัมภาษณ์ นายวันชัย ใจมั่น สถาปนิกชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิด ต่อการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ราชพัสดุ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่เพื่อส่วนราชการเป็ นหลัก อาจจัดทําเป็ นพื ้นที่
พิเศษที่มีหน่วยงานพิเศษดูแลโดยเฉพาะ ถ้ าเมื่อใดที่ส่วนราชการมาอยู่กลางเมือง เมืองก็จะไม่มี
การพัฒนา เพราะเป็ นพื ้นที่ที่พฒ
ั นาต่อไม่ได้
แนวคิ ด การใช้ พื น้ ที่ แ บบผสมเป็ นการจัด การพื น้ ที่ ที่ ดี เพราะในบริ เ วณโดยรอบพื น้ ที่
โครงการพัฒนาเองก็ไม่มีอะไรที่เป็ นจุดเด่น ทังทางด้
้
านศิลปะและวัฒนธรรม จึงควรมีกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากกรุ งเทพฯ โดยมองในภาพของกรุงเทพฯและปริ มณฑลมากกว่า เพราะพื ้นที่อยู่ใกล้ ตวั
เมืองกรุ งเทพฯมาก การพัฒนาในส่วนของเศรษฐกิจก็อาจเป็ นส่วนช่วยในการพัฒนาพื ้นที่ได้ อย่าง
เหมาะสม แต่ภาครั ฐก็ ต้องมีการปรั บระบบโครงข่ายคมนาคมให้ เ พียบพร้ อมตามไปด้ วย ควร
คํานึงถึงความต้ องการด้ านที่อยู่อาศัยที่มีเพิ่มมากขึ ้น อาจแบ่งสัดส่วนพื ้นที่เพื่อรองรับประชากร
้
ตามนโยบายของจังหวัดที่สง่ เสริมให้ เป็ นที่พกั อาศัยชันดี
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการพิจารณาข้ อจํากัดและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ เห็นควรที่
จะให้ ค วามสํ า คัญ ต่อ การกิ จ กรรมด้ า นสาธารณูป โภค – สาธารณูป การเป็ นหลัก การพัฒ นา
กิจกรรมที่ส่งเสริ มภาคเศรษฐกิจต่อพื ้นที่จะทําให้ เมืองมีชีวิตชีวา น่าสนใจมากขึ ้น และคุ้มค่ากับ
ศักยภาพของพื ้นที่ด้วย
4. การสัมภาษณ์ นายชวลิต ธูปตาก้ อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ในการใช้ ที่ราชพัสดุ ควรมีการกําหนดหลักการให้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่เพื่อทางราชการ หรื อ
สํานักงานราชการเป็ นสําคัญ แต่ควรเป็ นในด้ านกิจการสารธารณะ ควรให้ ความสําคัญคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชน และเรื่ อ งของการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละพื น้ ที่
นันทนาการมากกว่า
ไม่เห็นด้ วยกับแนวคิดการใช้ พื ้นที่แบบผสม ไม่ควรใช้ พื ้นที่เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควร
ให้ ประชาชนในชุมชนได้ ใช้ ประโยชน์พื ้นที่ร่วมกันหรื อเพื่อพักผ่อนหย่อนใจมากที่สดุ
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ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
เกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นมีความ
เหมาะสม แต่ควรให้ ความสําคัญในด้ านประโยชน์ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมมากที่สดุ ควร
พิจารณาจากความจําเป็ นสาธารณะที่ขาดแคลนในพื ้นที่และความต้ องการของประชาชนในชุมชน
มากกว่า
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม ควร
เป็ นโครงการที่ใช้ เพื่อประชาชนในท้ องถิ่นและชุมชนข้ างเคียง
5. การสัมภาษณ์ นางเจริญสุข พึงหลั่งสิน นักผังเมือง 6 สํานักการช่ าง สํานักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิด ต่อการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ราชพัสดุ ไม่ควรการกําหนดหลักการให้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ควรให้ ใช้ ประโยชน์
เพื่อทางราชการ หรื อสํานักงานราชการเป็ นส่วนใหญ่ แต่อํานาจในการบริ หารจัดการยังเป็ นของ
ธนารักษ์ อยู่
แนวคิดการใช้ พื ้นที่แบบผสมเป็ นแนวทางการพัฒนาจัดการพื ้นที่ที่ดี เห็นว่าควรมีการวาง
ผังเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนประโยชน์การใช้ พื ้นที่และการพัฒนาพื ้นที่อย่างสร้ างสรรค์ จากศักยภาพของ
พื ้นที่โครงการ เห็นควรแก่พฒ
ั นาในด้ านเศรษฐกิจให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจใหม่เพื่อความคุ้มค่า และ
รองรับการเจริญเติบโตในภายหน้ า
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
การประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ ควรพิจารณาจากศักยภาพของพื ้นที่
เป็ นหลัก ความมีชีวิตชีวา หลากหลาย ส่งผลต่อประโยชน์เศรษฐกิจอย่างกว้ างขวาง และภาครัฐ
คอยส่งเสริ มด้ านกิจการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการให้ ครบถ้ วน
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม ควร
พิจารณาจากศักยภาพของพื ้นที่ เป็ นสําคัญ
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6. การสัมภาษณ์ ดร.อรพิมพ์ พิมพ์ เจริ ญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านผังเมือง สํานักผัง
เมืองกรุ งเทพมหานคร สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิด ต่อการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ ราชพัสดุ ไม่จํ า เป็ นที่ การกํ า หนดหลัก การให้ ใช้ ประโยชน์ ใ นพื น้ ที่ ควรให้ ใช้
ประโยชน์ เพื่อทางราชการ หรื อสํานักงานราชการเป็ นส่วนใหญ่ ควรขึ ้นอยู่กับศักยภาพของพื ้นที่
นันๆมากกว่
้
า
แนวคิดการใช้ พื ้นที่แบบผสมเป็ นการจัดการพื ้นที่ที่ดี แต่ควรให้ ความสําคัญด้ านการบริการ
ของรั ฐ และด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ จ ะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนมากกว่ า และให้ ค วามสํ า คัญ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและพื น้ ที่ นัน ทนาการเป็ นรอง ลัก ษณะของกิ จ กรรมต้ อ งมี กี่ จัด สัด ส่ ว นต่อ พื น้ ที่ ที่
เหมาะสม และกิจการแบบใดอยู่บริ เวณไหนของพื ้นที่โครงการ ต้ องมีโครงข่ายขนส่งคนได้ สะดวก
เพื่อรองรับการเข้ ามาของผู้ใช้ พื ้นที่และการเติบโตของเมือง
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
เกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมด้ านกิจกรรมควรมุ่งประเด็นไปที่ความสอดคล้ องของ
ศักยภาพของพื ้นที่และบริ บทโดยรอบ ทังนี
้ ้โครงการยังต้ องส่งเสริมด้ านเศรษฐกิจของชุมชนด้ วย แต่
ต้ องคํานึงถึงเรื่ องการจราจร เพราะกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นใหม่มีผ้ ใู ช้ คอ่ นข้ างมาก
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม เมื่อมี
การพัฒนาฟื น้ ฟูพื ้นที่ใหม่ก็ต้องทําให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทําให้ เกิดคุณค่า
มากขึ ้นด้ วย อยูท่ ี่การตังนโยบายการพั
้
ฒนาพื ้นที่ของหน่วยงานบริหารจัดการ
7.
การสั ม ภาษณ์ นายสมชาย วั ฒ นะวี ร ะชั ย กรรมการผั ง เมื อ ง สั ง กั ด
คณะกรรมการผังเมือง สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิด ต่อการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ ร าชพัส ดุ ไม่ ค วรมี ก ารกํ า หนดหลัก การให้ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื น้ ที่ ค วรให้ ใช้
ประโยชน์ เพื่อทางราชการ หรื อสํานักงานราชการเป็ นสําคัญ เพราะในเขตอําเภอเมืองนนทบุรีมี
ศูนย์ราชการเพียงพออยูแ่ ล้ ว
แนวคิดการใช้ พื ้นที่แบบผสมเป็ นการจัดการพื ้นที่ที่ดี แต่ควรให้ ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ อม
และพืน้ ที่ นันทนาการเป็ นหลัก การอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมของท้ องถิ่ นเป็ นส่ว น
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สําคัญและควรพัฒนาพื น้ ที่ให้ มีรูปแบบกิ จกรรมที่ สอดคล้ องเหมาะสมกับภาพรวมของจังหวัด
นนทบุรี แต่ไม่ควรมีกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่เท่าเทียมกับกรุ งเทพฯ ซึ่งถื อว่านนทบุรีเป็ นเมืองรอง
และเป็ นส่วนช่วยด้ านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพฯ มากกว่า
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
เกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมด้ านกิจกรรมควรมุ่งประเด็นไปที่ความสอดคล้ องของ
ศักยภาพของพื ้นที่และบริ บทโดยรอบ มีการวางผังเฉพาะ มีข้อกําหนด กฎหมาบข้ อบังคับเฉพาะ
เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผลเต็มที่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มด้ านเศรษฐกิจควรเป็ นในรู ปแบบเชิงอนุรักษ์
สภาพแวดล้ อม และส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากกว่า โดยที่ประชาชนในชุมชนมีโอกาสได้
ใช้ พื ้นที่ริมนํ ้าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นปอดของเมืองได้ ด้วย
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม ไม่ควร
พัฒนาที่มีรูปแบบกิจกรรมเพื่อแข่งขันกับกรุงเทพมหานคร
8. การสัมภาษณ์ นายปราโมทย์ เกตุทอง ผู้อาํ นวยการอาวุโสฝ่ ายออกแบบและ
วางผัง นั กออกแบบลงทุนด้ านอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัท แปลนเอสเตท จํากัด สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิด ต่อการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ราชพัสดุ ไม่ควรการกําหนดหลักการให้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ควรให้ ใช้ ประโยชน์
เพื่อทางราชการ หรื อสํานักงานราชการเป็ นส่วนใหญ่ แต่อํานาจในการบริ หารจัดการยังเป็ นของ
ธนารักษ์ อยู่
แนวคิดการใช้ พื ้นที่แบบผสมเป็ นการจัดการพื ้นที่ที่ดี แต่ควรให้ ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ อม
และพื ้นที่นนั ทนาการเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นการพัฒนาในส่วนของเศรษฐกิจ และมีสว่ นบริ การของ
ทางภาครัฐเป็ นส่วนน้ อย
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
เกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมด้ านกิจกรรมควรมุ่งประเด็นไปที่ความสอดคล้ องของ
ศักยภาพของพื ้นที่และบริ บทโดยรอบ มีการวางผังเฉพาะ มีข้อกําหนด กฎหมายข้ อบังคับเฉพาะ
เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผลเต็มที่ กิจกรรมที่สง่ เสริ มด้ านเศรษฐกิจควรเป็ นในรูปแบบเชิงอนุรักษ์
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สภาพแวดล้ อม และส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากกว่า โดยที่ประชาชนในชุมชนมีโอกาสได้
ใช้ พื ้นที่ริมนํ ้าเพื่อการทํากิจกรรมร่วมกันของชุมชนหรื อใช้ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม ไม่ควร
มองข้ ามบริ บททางวัฒนาธรรมของชุมชน และบริบทของพื ้นที่ที่มีตอ่ ธรรมชาติสภาพแวดล้ อม
9. การสัมภาษณ์ นายสมสกุล แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสถาปั ตยกรรมและนัก
ออกแบบลงทุนด้ านอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัท ฮัสเซลล์ ประเทศไทย สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2554 สรุ ปได้ ดงั นี ้
ประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิด ต่อการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
ในการใช้ ที่ ร าชพัส ดุ ไม่ ค วรมี ก ารกํ า หนดหลัก การให้ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื น้ ที่ ค วรให้ ใช้
ประโยชน์ เพื่อทางราชการ หรื อสํานักงานราชการเป็ นสําคัญ เพราะในเขตอําเภอเมืองนนทบุรีมี
ศูนย์ราชการเพียงพออยูแ่ ล้ ว
แนวคิดการใช้ พื ้นที่แบบผสมเป็ นการจัดการพื ้นที่ที่ดี แต่ควรให้ ความสําคัญด้ านการบริการ
ของรั ฐ และด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ จ ะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนมากกว่ า และให้ ค วามสํ า คัญ ด้ า น
สิ่ง แวดล้ อ มและพื น้ ที่ นัน ทนาการเป็ นรอง ลัก ษณะของกิ จ กรรมต้ อ งมี กี่ จัด สัด ส่ว นต่ อ พื น้ ที่ ที่
เหมาะสม และกิจการแบบใดอยู่บริ เวณไหนของพื ้นที่โครงการ ต้ องมีโครงข่ายขนส่งคนได้ สะดวก
เพื่อรองรับการเข้ ามาของผู้ใช้ พื ้นที่และการเติบโตของเมือง การทําเป็ นตลาดกลางการค้ าปลีก จะ
ดึงรถบรรทุกเข้ ามา ทําให้ คณ
ุ ค่าของพื ้นที่สญ
ู เสียไป การส่งเสริ มด้ านการทําเป็ นพื ้นที่เช่า โดยทํา
เป็ นที่อยูอ่ าศัยราคาแพงริ มนํ ้า อาจทําให้ เกิดรายได้ ระยะยาว
ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่
จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
เกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมด้ านกิจกรรมควรมุ่งประเด็นไปที่ความสอดคล้ องของ
ศักยภาพของพื ้นที่และบริ บทโดยรอบ ส่งเสริ มการเข้ ามาใช้ พื ้นที่ การส่งเสริ มให้ มีส่วนของที่อยู่
อาศัยราคาแพงจะสามารถสร้ างมูลค่าได้ มาก
แนวทางเสนอแนะ การพัฒนาที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบางขวางที่เหมาะสม ไม่ควร
ที่จะเป็ นตลาดนํ ้า โรงแรม หรื อแหล่งท่องเที่ยว เพราะว่าพื ้นที่โครงการเป็ นพื ้นที่ที่ไม่มีประวัตศิ าสตร์
จึงไม่สร้ างแรงดึงดูดเท่าที่ควร
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สรุ ปผลการสัมภาษณ์

คุณวันชัย

คุณชวลิต

คุณเจริญสุข

คุณสมชาย

คุณอรพิมพ์

คุณปราโมท

คุณสมสกุล

ร้ อยละ

ส่วนสังคม
และบริ การ
ของรัฐ
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
สิง่ แวดล้ อม
และพื ้นที่
นันทนาการ
รวม

คุณบุษกร

กลุม่
กิจกรรม

คุณนิภา

ตารางที่ 4 ตารางสรุปข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับลําดับความสําคัญ ความโดดเด่น หรื อการมีสดั ส่วนการใช้
พื ้นที่มากที่สดุ ในพื ้นที่โครงการทังหมด
้

3

3

3

3

3

1

1

1

1

23.75

1

1

5

1

5

5

5

3

5

38.75

5

5

1

5

1

3

3

5

3

37.5

100

หมายเหตุ
5 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจปานกลาง
1 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจน้ อย
จากตารางแสดงข้ อคิดเห็นข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ควรให้ ความสําคัญกับส่วนเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวและด้ านสิง่ แวดล้ อมและพื ้นที่นนั ทนาการ มีสดั ส่วนการใช้ พื ้นที่มากที่สดุ ในพื ้นที่โครงการ
คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ที่เหลือเป็ นพื ้นที่ของส่วนราชการและบริการของรัฐ
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของ
กิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ
เกณฑ์พิจารณาความเหมาะสม / ความเหมาะสม

มาก
ที่สดุ
5

มาก

น้ อย

4

ปาน
กลาง
3

//

///

/

///

31

/

///

///

//

30

//

/

40

//

//

37

///

/

39

2

น้ อย
ที่สดุ
1

รวม
คะแนน

เกณฑ์ด้านการใช้ ที่ดนิ ราชพัสดุ
1. ระเบียบเงื่อนไขการใช้ ที่ดินราชพัสดุบางส่วนหรื อ
ทังหมดต้
้
องเป็ นกิจกรรมทางราชการด้ านสาธารรู ป
โภค-สาธารณูปการ
2. โครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อราชการ
เป็ นหลั ก หรื อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ อย่ า ง
กว้ างขวาง และเป็ นโครงการมีส่วนส่งเสริ มทางด้ าน
เศรษฐกิจทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ความสอดคล้ องด้ านผังเมือง
3. เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับ /////
ศัก ยภาพของพื น้ ที่ (ที่ ตัง้ และการเข้ า ถึง ) หรื อเป็ น /
กิจกรรมที่สมั พันธ์สอดคล้ องกับแม่นํ ้า
4. เป็ นโครงการที่ สร้ างความมีชีวิตชีวากิจกรรม /////
หลากหลาย มีผ้ คู นเข้ ามาใช้ ได้ มาก หรื อคาดว่าจะมี
โอกาสที่มีคนมาใช้ มาก
5. เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่สร้ างเสริ มให้ จงั หวัดมี
ชื่ อ เสี ย ง เป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง และมี บ ริ บ ท /////
สอดคล้ องกับการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในย่านนี ้มากที่สดุ
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เกณฑ์พิจารณาความเหมาะสม / ความเหมาะสม

มาก
ที่สดุ
5

เกณฑ์ด้านสังคม
6. เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นภารกิจของรัฐ //
โดยตรงในด้ านการให้ บริการประชาชน
7. เป็ นกิจการที่เป็ นหน้ าที่ของรัฐที่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการ /
ยังไม่มีปรากฏในพื ้นที่และบริ เวณใกล้ เคียง
8. เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อ ///
ประชาชนและชุมชนโดยรอบ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

4

3

2

//

/

///

27

///

/

////

28

///

33

///

น้ อย
ที่สดุ
1

รวม
คะแนน

หมายเหตุ
/ หมายถึง คะแนนเสียงในเรื่ องนันๆ
้ ( / ต่อ 1 ท่าน)
5 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจมากที่สดุ
4 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจน้ อย
1 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
รวมคะแนน หมายถึง ผลรวมของ / คูณ ค่านํ ้าหนักคะแนนของแต่ละช่อง
สรุ ปประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรม
ใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่โครงการ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรคํานึงถึงความสอดคล้ องด้ านผังเมือง
มากที่สดุ เห็นว่าควรเป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื ้นที่ (ที่ตงและ
ั้
การเข้ าถึง) หรื อเป็ นกิจกรรมที่สมั พันธ์ สอดคล้ องกับแม่นํา้ เป็ นโครงการที่สร้ างความมีชีวิตชีวา
กิจกรรมหลากหลาย มีผ้ คู นเข้ ามาใช้ ได้ มาก หรื อคาดว่าจะมีโอกาสที่มีคนมาใช้ มาก เป็ นโครงการ
หรื อกิจกรรมที่สร้ างเสริ มให้ จงั หวัดมีชื่อเสียง เป็ นเอกลักษณ์ ของเมือง และมีบริ บทสอดคล้ องกับ
การใช้ ประโยชน์ที่ดินในย่านนี ้ ต่อมาเป็ นเกณฑ์ด้านสังคม เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นภารกิจ
ของรัฐโดยตรงในด้ านการให้ บริ การประชาชน เป็ นกิจการที่เป็ นหน้ าที่ของรัฐที่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการ
ยังไม่มีปรากฏในพื ้นที่และบริ เวณใกล้ เคียง เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
และชุมชนโดยรอบ และคํานึงถึงเกณฑ์ด้านการใช้ ที่ดนิ ราชพัสดุเป็ นส่วนน้ อยสุด ในระเบียบเงื่อนไข
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การใช้ ที่ ดิ น ราชพัส ดุบ างส่ ว นหรื อ ทัง้ หมดต้ อ งเป็ นกิ จ กรรมทางราชการด้ า นสาธารณู ป โภคสาธารณูปการ โครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อราชการเป็ นหลัก หรื อเป็ นประโยชน์ ต่อ
เศรษฐกิจอย่างกว้ างขวาง
3.การวิเคราะห์ ผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อต้ องการทราบถึงแนวทางการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุบริ เวณเรื อนจํากลางบาง
ขวาง จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สรุ ปประเด็นข้ อคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทัง้ 9 ท่านแสดงใน
รู ปแบบตาราง ว่าแต่ละท่านมีความเห็นแตกต่างกันที่ประเด็นใดบ้ าง โดยได้ หาค่าเฉลี่ยการให้
คะแนนของแต่ละกิจกรรมจากทัง้ 9 ท่าน และนําคะแนนคูณกับค่าความสําคัญที่ได้ จากผลการ
สัมภาษณ์เช่นกัน และรวมคะแนนของแต่ละกิจกรรม ซึง่ มีคา่ คะแนนดังนี ้

1.1 พิพิธภัณฑ์,ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่น
1.2 ท่าเรื อ, ศูนย์ขนส่งทางนํ ้า-ทาง
บก, สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้า
1.3 ศูนย์ศิลปสร้ างสรรค์ ศูนย์
เรี ยนรู้ศลิ ปาชีพชุมชน
2.1 ศูนย์นิทรรศการ จัดแสดงสินค้ า
ศูนย์ประชุมสัมนาแห่งชาติ
2.2 ตลาดกลางค้ าปลีก ตลาดนํ ้า
OTOP
2.3 โรงแรม
3.1สวนสาธารณะลานคนเมือง
3.2 ศูนย์กีฬาจังหวัด
3.3 พื ้นที่โล่งว่างริมนํ ้า สวนไม้ ผล
พื ้นที่รองรับนํ ้าท่วม

5
4
5
1
3
1
5
3
2

B : โครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ราชการเป็ นหลัก
หรื อเป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ
ต่อเนื่องอย่างกว้ างขวาง

1
4
4
2
4
3
1
1
1
o

C : เป็ นโครงการหรื อ
กิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื ้นที่ (ที่ตงและการ
ั้

3
9
12
9
12
15
12
9
6
9

3

9

15

9

15

15

12

15

12

0

3

12

9

12

15

12

3

15

9

คะแนนความสําคัญ (3, 2,1)

A : ระเบียบเงื่อนไข
การใช้ ที่ดินราชพัสดุ
บางส่วนหรื อทังหมด
้
ต้ องเป็ นกิจกรรมทาง

1

D : เป็ นโครงการที่
สร้ างความมีชีวิตชีวา
กิจกรรมหลากหลาย
มีผ้ คู นเข้ ามาใช้ ได้

เกณฑ์ด้านการใช้ ที่ดินราชพัสดุ
เกณฑ์การพิจารณา

E : เป็ นโครงการหรื อ
กิจกรรมที่สร้ างเสริ มให้
จังหวัดมีชื่อเสียง เป็ น
เอกลักษณ์ของเมือง และมี

เกณฑ์ด้านผังเมือ
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่
โครงการ
1. Social, Cultural &
Infrastructure
2. Economic & Travelling
3. Environmental &
Recreation Area

3
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1.1 พิพิธภัณฑ์,ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่น

1.2 ท่าเรื อ, ศูนย์ขนส่งทางนํ ้า-ทาง
บก, สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้า

1.3 ศูนย์ศิลปสร้ างสรรค์ ศูนย์
เรี ยนรู้ศลิ ปาชีพชุมชน

2.1 ศูนย์นิทรรศการ จัดแสดงสินค้ า
ศูนย์ประชุมสัมนาแห่งชาติ

2.2 ตลาดกลางค้ าปลีก ตลาดนํ ้า
OTOP

2.3 โรงแรม

3.1สวนสาธารณะลานคนเมือง

3.2 ศูนย์กีฬาจังหวัด

3.3 พื ้นที่โล่งว่างริมนํ ้า สวนไม้ ผล
พื ้นที่รองรับนํ ้าท่วม

F : เป็ น
โครงการหรื อ
กิจกรรมที่เป็ น
ภารกิจของรัฐ

3. Environmental &
Recreation Area

10

10

10

8

6

0

10

10

10

G : เป็ น
โครงการหรื อ
กิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่

2. Economic & Travelling

2

10

10

10

10

10

4

10

8

10

H : เป็ นกิจการที่เป็ น
หน้ าที่ของรัฐที่ยงั
ไม่ได้ ดําเนินการ ยัง
ไม่มีปรากฎในพื ้นที่

1. Social, Cultural &
Infrastructure

2

2

4

8

4

10

8

4

10

8

6

รวม

63

72

61

75

72

37

75

57

40

ลําดับ

3

2

4

1

2

7

1

5

6

เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ด้านสังคม

คะแนนความสําคัญ (3, 2,1)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่
โครงการ (ต่อ)

จากตารางสรุปได้ วา่ องค์ประกอบทางกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ ได้ แก่
อันดับที่ 1 คือ ศูนย์นิทรรศการ ศูนย์จดั แสดงสินค้ า หรื อศูนย์ประชุมสัมมนาแห่งชาติ (75
คะแนน) และ สวนสาธารณะ หรื อลานคนเมือง (75 คะแนน)
อันดับที่ 2 คือ ท่าเรื อ, ศูนย์ขนส่งทางนํ ้า-ทางบก, สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้า (72 คะแนน)
และตลาดกลางค้ าปลีก ตลาดนํ ้า หรื อศูนย์ OTOP (72 คะแนน)
ั ้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีส่วนประกอบที่เป็ นประโยชน์ทงด้
ในลักษณะบทบาทหน้ าที่เป็ นส่วนบริการของเมือง เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือของภาครัฐนําไปใช้ พฒ
ั นาที่
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เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐ์ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของเมือง ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สรุ ปประเด็นข้ อคิดเห็นของ
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 9 ท่าน เป็ นรูปแบบการพัฒนาดังนี ้
รูปแบบการพัฒนาพื ้นที่ซงึ่ มีองค์ประกอบด้ านกิจกรรมที่พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
ที่สดุ ตามผลสรุปจากการสัมภาษณ์ โดยมีองค์ประกอบของกิจกรรมเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1. ส่วนสังคมและบริ การพื ้นฐานสาธารณะ (คิดเป็ นสัดส่วนการใช้ พื ้นที่ร้อยละ 25 ของ
พื ้นที่ทงหมด)
ั้
ประกอบด้ วย ท่าเรื อ, ศูนย์ขนส่งทางนํ ้า-ทางบก, สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้า หรื อ สถานี
รถโดยสาร
2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (คิดเป็ นสัดส่วนการใช้ พื ้นที่ร้อยละ 50 ของพื ้นที่ทงหมด)
ั้
ประกอบด้ วย ศูนย์นิทรรศการ ศูนย์จดั แสดงสินค้ า หรื อศูนย์ประชุมสัมมนาแห่งชาติ (75 คะแนน)
และตลาดกลางค้ าปลีก ตลาดนํ ้า หรื อศูนย์ OTOP
3. สิ่งแวดล้ อมและพื ้นที่นนั ทนาการ (คิดเป็ นสัดส่วนการใช้ พื ้นที่ร้อยละ 25 ของพื ้นที่
ทังหมด)
้
ประกอบด้ วย สวนสาธารณะระดับจังหวัดหรื อลานคนเมือง, Waterfront, พื ้นที่เปิ ดโล่ง
เพื่อนันทนาการของคนในชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ มีความเหมาะสมด้ านเศรษฐกิจ
้ วนประโยชน์ของรัฐ ด้ าน
และการบริ การของเมือง เป็ นการใช้ ที่ดินแบบผสมผสาน สนับสนุนทังส่
เศรษฐกิจในชุมชน และสิง่ แวดล้ อม
ข้ อดี
1. เป็ นโครงการที่สร้ างชื่อเสียงและเศรษฐกิจโดยรวม สามารถรองรับการประชุมสัมมนา
ของทางราชการ จัดแสดงสินค้ านิทรรศการ เพราะอยูใ่ กล้ กบั รัฐสภาแห่งใหม่
2. มีสงิ่ อํานวยความสะดวกสาธารณะแก่ประชาชนในการเดินทางหรื อขนส่งทางบกทางนํ ้า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้ เกิดการเข้ ามาใช้ พื ้นที่ของผู้คน และเพิ่มรายได้ สชู่ มุ ชน
3. เป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวและแนวป้องกันนํา้ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้ ามาใช้ พื ้นที่ได้
ข้ อเสีย
ภาครัฐต้ องให้ การสนับสนุนและร่ วมลงทุนกับภาคเอกชน และการพัฒนาระบบโครงข่าย
ขนส่งมวลชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพืน้ ที่เฉพาะแห่งนี ้ เพื่อรองรั บการเดินทางและช่วย
ส่งเสริ มการเข้ าถึงพื ้นที่โครงการได้ อย่างสะดวก และเป็ นบริ การสาธารณะขันพื
้ ้นฐานที่พึงปรากฏ
โดยมีการเพิ่มสถานีรถไฟฟ้าเข้ าสูพ่ ื ้นที่และสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทางบกและทาง
นํ ้าอย่างครบวงจร
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4. สรุ ปการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพืน้ ที่เรื อนจํ ากลางบางขวางและบริ เวณ
โดยรอบ ได้ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ทังหมด
้
9 ท่านเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั อุปสรรคและ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในขันตอนการสั
้
มภาษณ์ ได้ แก่ ต้ องมีการนัดเตรี ยมการเข้ าขอสัมภาษณ์ล่วงหน้ า
ก่ อ นหลายวัน และต้ อ งทํ า หนัง สือ ราชการส่ง ให้ ผ้ ูถูก สัม ภาษณ์ ก่ อน เพราะผู้ถูก สัม ภาษณ์ เ ป็ น
พนักงานราชการที่ มีตําแหน่งหน้ าที่การงานสูงและมักไม่ค่อยมีเวลาว่าง แต่ทุกท่านก็ให้ ความ
ร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์เป็ นอย่างดี
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สรุปประเด็นข้ อคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 9 ท่าน เป็ นรู ปแบบการพัฒนา มี
ั ้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ในลักษณะ
ส่วนประกอบของกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ทงด้
บทบาทหน้ าที่เป็ นส่วนบริ การของเมือง โดยมีองค์ประกอบของกิจกรรมเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วน
สังคมและบริ การพื ้นฐานสาธารณะ มีสดั ส่วนการใช้ พื ้นที่ร้อยละ 25 ส่วนเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว มีสดั ส่วนการใช้ พื ้นที่ร้อยละ 50 และด้ านสิ่งแวดล้ อมและพื ้นที่นนั ทนาการ มีสดั ส่วนการ
ใช้ พื ้นที่ร้อยละ 25 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
การสอบถามถึงความคิดเห็นในการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุของแต่ละภาคส่วน เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางการบริ หารการพัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ ที่เฉพาะของภาครัฐบาล ให้ สามารถนําไปใช้
พัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุบริ เวณอื่นที่มี บริบท หรื อลักษณะทางกายภาพที่ใกล้ เคียงกันได้

บทที่ 6
สรุปการวิเคราะห อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิ จัย นี้เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช ก ารสั ม ภาษณ ดว ยแบบสัม ภาษณ จ ากกลุ ม
ตัวอยางที่เปนผูเชี่ยวชาญ และกลุมเจาหนาที่ทองถิ่นจํานวน 9 ราย และวิเคราะหเชิงพรรณณา
โดยการนําผลการศึกษาแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาใหมในบริเวณที่ตั้งเรือนจํา
กลางบางขวาง ชุมชนเมืองนนทบุรี มาสรุปไดดังนี้
1. สรุปสิ่งที่คนพบจากการวิจัย
2. การอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย
3. ขอเสนอแนะ
4. สรุป
1. สรุปสิ่งที่คนพบจากการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ และเอกสารที่เกี่ยวของของการพัฒนาโครงการบริเวณพื้นที่
ริ ม น้ํ า และหลั ก การใช ที่ ร าชพั ส ดุ บ ริ เ วณที่ ตั้ ง เรื อ นจํ า กลางบางขวาง ชุ ม ชนเมื อ งนนทบุ รี ที่ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเติบโตของจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา
1. เมื่อมีโครงการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ขึ้นมาใหมในที่ราชพัสดุ ไมควร กําหนดใหมีการใช
ประโยชนเพื่อทางราชการหรือสํานักงานราชการเปน สําคัญ ควรที่คํานึงถึงศักยภาพของพื้น ที่
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และบริบทโดยรอบกอน
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ในที่ราชพัสดุที่มีขนาดแปลงที่ดินขนาดใหญ ควรจัดทําเปนผัง
เฉพาะ หรือเปนพื้นที่พิเศษ ควรมีขอกําหนดหรือบทบัญญัติเฉพาะ เพื่อควบคุมการใชประโยชน
อยางเหมาะสม โดยใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลโครงการนั้นๆ แตโดยที่
ยังคงเปนที่ของราชพัสดุ ที่มีกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ถือสิทธิ์ในการครอบครองอยู
3. เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ในที่ราชพัสดุ มีลักษณะการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนไปอาจมี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่ตางจากพระราชบัญญัติผังเมืองรวมเดิม ควรมี
ขอกําหนดหรือบทบัญญัติเฉพาะตามนโยบายของการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุนั้นๆอยางเหมาะสม
เพราะการมีพื้นที่ราชการขนาดใหญอยูในบริเวณเขตเมือง จะทําใหการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ชา ไม
คุมคากับศักยภาพของพื้นที่ดวย
4. เนื่องจากพื้นที่วิจัยเปนที่ราชพัสดุแปลงใหญ อยูติดริมแมน้ําเจาพระยา มีการเขาถึงได
สะดวก ตั้ ง อยู ใ นเขตชุ ม ชนเมื อ ง และมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ควรมี แ นวคิ ด การใช
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ประโยชนที่ดินที่หลากหลายหรือเปนการใชพื้นที่แบบผสม (Mixed-use) ซึ่งประกอบไปดวย 3 สวน
ไดแก
1. สวนสังคมและบริการของรัฐ (Social, Cultural & Infrastructure)
2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว (Economic & Travelling)
3. สิ่งแวดลอมและพื้นที่นันทนาการ (Environmental & Recreation Area)
โดยแตละสวนมีสัดสวนของการใชพื้นที่ที่เหมาะสมแตกตางกัน ควรใหความสําคัญกับสวน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว มีสัดสวนการใชพื้นที่มากที่สุดในพื้นที่โครงการ โดยคิดเปนสัดสวนการ
ใชพื้นที่รอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด ดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่นันทนาการ มีสัดสวนการใชพื้นที่
รอยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเปนพื้นที่ของสวนสังคมและบริการของรัฐ นันทนาการ มี
สัดสวนการใชพื้นที่รอยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อเปนการควบคุมการใชประโยชนที่ดินใหมี
ความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนลักษณะกิจกรรมทาง
ราชการดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ มีสวนสงเสริมทางดานเศรษฐกิจทั้งทางตรงและ
ทางออม สงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจอยางกวางขวาง และเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอประชาชนและชุมชนโดยรอบดวย
5. ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑพิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหม
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ สวนใหญมีความเห็นวาควรคํานึงถึงความสอดคลองดานผังเมืองมาก
ที่สุด ตอมาเปนเกณฑดานสังคม และคํานึงถึงเกณฑดานการใชที่ดินราชพัสดุเปนสวนนอย
6. รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ควรมีองคประกอบดานกิจกรรมที่พิจารณาเห็นวามีความ
เหมาะสมที่สุด 3 สวน ไดแก
6.1 สวนสังคมและบริการพื้นฐานสาธารณะ (คิดเปนสัดสวนการใชพื้นที่รอยละ
25 ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบดวย ทาเรือ, ศูนยขนสงทางน้ํา-ทางบก, สถานีเชื่อมตอรถไฟฟา หรือ
สถานีรถโดยสาร
6.2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว (คิดเปนสัดสวนการใชพื้นที่รอยละ 50 ของพื้นที่
ทั้งหมด) ประกอบดวย ศูนยนิทรรศการ ศูนยจัดแสดงสินคา หรือศูนยประชุมสัมนาแหงชาติ (75
คะแนน) และตลาดกลางคาปลีก ตลาดน้ํา หรือศูนย OTOP
6.3 สิ่งแวดลอมและพื้นที่นันทนาการ (คิดเปนสัดสวนการใชพื้นที่รอยละ 25 ของ
พื้นที่ทั้งหมด) ประกอบดวย สวนสาธารณะระดับจังหวัดหรือลานคนเมือง, Waterfront, พื้นที่เปด
โลงเพื่อนันทนาการของคนในชุมชน
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โดยมี วัตถุ ประสงคเพื่อเปนการควบคุมการใชประโยชนที่ดินใหมีความเหมาะสมดา น
เศรษฐกิจและการบริการของเมือง เปนการใชที่ดินแบบผสมผสาน สนับสนุนทั้งสวนประโยชนของ
รัฐ ดานเศรษฐกิจในชุมชน และสิ่งแวดลอม
2. การอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย
1. โครงการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ขึ้นมาใหมในที่ราชพัสดุ ไมควรกําหนดใหมีการใชประโยชน
การใชพื้นที่เพื่อทางราชการหรือสํานักงานราชการเปนสําคัญ
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ในที่ราชพัสดุที่มีขนาดแปลงที่ดินขนาดใหญ ควรขอเปลี่ยนการใช
ประโยชนที่ดิน จัดทําเปนผังเฉพาะ หรือเปนพื้นที่พิเศษที่มีขอกําหนดหรือบทบัญญัติเฉพาะ
3. เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ในที่ราชพัสดุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชน
ที่ดินที่ตางจากพระราชบัญญัติผังเมืองรวมเดิมได
4. แนวคิดการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายหรือเปนการใชพื้นที่แบบผสม (Mixed-use)
ควรใหความสําคัญกับสวนเศรษฐกิจและการดานการทองเที่ยวมากที่สุดโดยมีสัดสวนการใชพื้นที่
มากที่สุดในพื้นที่โครงการ รอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด ดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่นันทนาการมี
สัดสวนการใชพื้นที่รอยละ 25 ที่เหลือเปนพื้นที่ของสวนราชการและบริการของรัฐ มีสัดสวนการใช
พื้นที่รอยละ 25
5. เกณฑพิจารณาและการประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นใน
พื้นที่โครงการ ควรคํานึงถึงความสอดคลองดานผังเมืองมากที่สุด ตอมาเปนเกณฑดานสังคม และ
คํานึงถึงเกณฑดานการใชที่ดินราชพัสดุเปนสวนนอย
6. รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ใหเปนยานเศรษฐกิจและการบริการ ควรองคประกอบของ
กิจกรรมเปน 3 สวน ไดแก สวนสังคมและบริการพื้นฐานสาธารณะ (คิดเปนสัดสวนการใชพื้นที่รอย
ละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบดวย ทาเรือ, ศูนยขนสงทางน้ํา-ทางบก, สถานีเชื่อมตอรถไฟฟา
หรือ สถานีรถโดยสาร สวนของเศรษฐกิจและการทองเที่ยว (คิดเปนสัดสวนการใชพื้นที่รอยละ 50
ของพื้น ที่ ทั้ ง หมด) ประกอบดว ย ศู น ยนิทรรศการ ศูน ยจั ด แสดงสิ น คา หรือศูน ยประชุม สัม นา
แหงชาติ (75 คะแนน) และตลาดกลางคาปลีก ตลาดน้ํา หรือศูนย OTOP และสวนของสิ่งแวดลอม
และพื้นที่นันทนาการ (คิดเปนสัดสวนการใชพื้นที่รอยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบดวย
สวนสาธารณะระดับจังหวัดหรือลานคนเมือง พื้นที่เปดโลงเพื่อนันทนาการของคนในชุมชน
7. การพัฒนาระบบโครงขายขนสงมวลชน และรถไฟฟา มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะแหงนี้ เพื่อรองรับการเดินทางและชวยสงเสริมการเขาถึงพื้นที่โครงการไดอยางสะดวก
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3. ขอเสนอแนะ
1. หากนําขอสรุปสําหรับพื้นที่เรือนจําบางขวางไปประยุกตใชกับพื้นที่ราชพัสดุบริเวณอื่นๆ
ควรพิจารณาเรื่องความตองการในการใชประโยชนเพื่อทางราชการดวย
2. ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มีสวนชวยใหการพัฒนาพื้นที่ประสบผลสําเร็จและ
ตรงกับความตองการของประชาชนโดยทั่วไป
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะของเมือง ควรตองมีการรวมมือกันของภาครัฐ
และเอกชนตองมีการพัฒนาใหครบทุกดาน ทั้งรูปแบบกิจกรรมภายในพื้นที่ที่สอดคลองกับบริบท
โดยรอบ โครงขายการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ตลอดจนดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย
4. การพัฒนาระบบโครงขายขนสงมวลชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแหงนี้
เพื่อรองรับการเดินทางและชวยสงเสริมการเขาถึงพื้นที่โครงการไดอยางสะดวก และเปนบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่พึงปรากฏ โดยมีการเพิ่มสถานีรถไฟฟาเขาสูพื้นที่และสามารถเชื่อมตอกับ
ระบบขนสงมวลชนทางบกและทางน้ําอยางครบวงจร
5. ขอจํากัดอยางหนึ่งที่ทําใหขอพิจารณากิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นใหมในพื้นที่วิจัยนี้มี
แนวคิดเปลี่ยนไปคือ การที่เมืองนนทบุรีมีศูนยราชการขนาดใหญอยูสองแหงและอยูไมไกลจาก
พื้นที่วิจัย ทําใหการพิจารณากิจกกรรมเพื่อสวนราชการจึงไมคอยมีความจําเปน ไมเปนประเด็น
สําคัญ
6.ลั ก ษณะของรู ป แบบการพั ฒ นา นอกจากจะทํ า ให ชุ ม ชนมี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ การ
นันทนาการ ทีสาธารณุปการที่สะดวกสบาย ยังสามารถเปนการกระตุนเศรษฐกิจ การพัฒนาที่
ยั่งยืน และเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งยกระดับประเทศ
ที่มีศูนยประชุมในระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานธุรกิจการจัดประชุมไมซ (MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition)
และชวยสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมระดับทองถิ่นอีกดวย
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4. สรุป
โครงการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ขึ้นมาใหมในที่ราชพัสดุ ไมควรนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
อยางที่ดินของเอกชน และไมควรกําหนดใหมีการใชประโยชนการใชพื้นที่เพื่อทางราชการหรือ
สํานักงานราชการเปนสําคัญ แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่ตางจาก
พระราชบัญญัติผังเมืองรวมเดิมได แตตองออกเปนพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ ประยุกตใช
แนวคิดการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายหรือเปนการใชพื้นที่แบบผสม (Mixed-use) มีรูปแบบ
การพัฒนาพื้นที่ควรมีองคประกอบดานกิจกรรมที่พิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมที่สุด 3 สวน
ไดแก-สวนสังคมและบริการพื้นฐานสาธารณะ (รอยละ 25 ของพื้นที่) ประกอบดวย ทาเรือ-ศูนย
ขนสงทางบก-ทางน้ํา พิพิธภัณฑ, ศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น -เศรษฐกิจและการทองเที่ยว(รอยละ
50 ของพื้ น ที่) ประกอบด ว ยศู น ย ศูน ยนิ ท รรศการ ศู น ย จั ด แสดงสิ น ค า หรื อ ศู น ย ป ระชุม สัม นา
แห ง ชาติ แ ละตลาดกลางค า ปลี ก ตลาดน้ํ า หรื อ ศู น ย OTOP และด า นสิ่ ง แวดล อ มและพื้ น ที่
นันทนาการ (รอยละ 25 ของพื้นที่) ประกอบดวย สวนสาธารณะ ลานคนเมือง, Waterfront, พื้นที่
เปดโลงเพื่อนันทนาการของคนในชุมชน อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมได เพิ่มเติมหรือตัดออกได
เมื่อมีรูปแบบกิจกรรมที่คลายกัน และปรับเปลี่ยนตําแหนงการวางกิจกรรมไดตามความเหมาะสม

บทที7่
บทสรุป
บทสรุ ป จะกล า วถึ ง ผลหรื อ สาระสํ า คั ญ ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ว า ผลที่ ค าดว า จะได รั บ ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางไร ขอบกพรองในการวิจัยที่ที่มีผลกระทบตอผลสรุปของการวิจัยที่จะ
นําไปสูขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไปใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. สรุปสาระสําคัญของการวิจัย
2. ขอบกพรองในการวิจัย
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป
1. สรุปสาระสําคัญของการวิจัย
1. แนวทางในการจัดหาประโยชนของที่ราชพัสดุในลักษณะใดนั้น ควรขึ้นอยูกับสภาพ
ทําเล ของที่ราชพัสดุ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเปน
สําคัญ ไมควรมีไวเพื่อใชประโยชนในทางราชการเปนหลัก ควรนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดให
เชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
2. การประเมินหาความเหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้น ควรพิจารณาจากศักยภาพ
ของพื้นที่เรือนจํากลางบางขวาง บริบทของพื้นที่โครงการพัฒนาโดยรอบ ขอจํากัดตางๆของพื้นที่
โครงการ และนําทฤษฎีหรือแนวความคิดในการพัฒนาโครงการมาเปนตัวชี้วัดและประเมินหา
ความเหมาะสมของกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
3. กิจกรรมและรูปแบบของโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เรือนจํากลางบางขวาง
รูปแบบที่มีความเปนไปไดมากที่สุด คือ โครงการกอสรางศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
นนทบุรี จุดเชื่อมตอ ทาเรือโดยสาร ทารถโดยสาร และสถานีรถไฟฟา และสวนสาธารณะทาน้ํา
นนท เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษสภาพแวดลอม และเพื่อใหเกิด
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่บังคับใชอยูในพื้นที่วิจัย ไมเหมาะสมตอรูปแบบการ
พัฒนาพื้นที่แบบใหม จึงตองมีการปรับปรุงขอกําหนด หรือออกเปนขอกําหนดในพื้นที่เฉพาะ โดย
แบงเปนสัดสวนพื้นที่การใชประโยชนที่ดินตามรูปแบบการพัฒนาโดยแบงเปนพื้นที่พาณิชยกรรม
พื้นที่เพื่อนันทนาการและในสวนของสีน้ําเงินเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน
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2. ขอบกพรองในการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได พ บข อ บกพร อ งในการวิ จั ย ซึ่ ง อาจทํ า ให ผ ลสรุ ป ของ
การศึกษาไมสมบูรณ ดังนี้
1. ขาดการสอบถามความคิดเห็นและความตองการของประชาชนในชุมชน ซึ่งอาจเปนตัว
แปรหนึ่ง ที่จะกําหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแหงนี้
เปนนโยบายหรือแผนการพัฒนาในระดับเขตเทศบาลหรือในระดับจังหวัด จึงใชความเห็นของ
ตัวแทนประชาชนในชุมชน ผูนําชุมชน และผูเชี่ยวชาญ เปนตัวชี้วัดในการรางนโยบายและรูปแบบ
การพัฒนาพื้นที่
2. การมุงประเด็นไปที่การพัฒนาพื้นที่ของเมืองเพียงอยางเดียว จึงทําใหละเลยในเรื่องของ
การอนุรักษพื้นที่ จึงมีประเด็นดานการอนุรักษพื้นที่ทางวัฒนธรรมและอนุรักษประวัติศาสตรของ
พื้นที่เปนสวนนอย
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป
การศึกษาวิจัยขั้นตอไป ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในขั้นตอไป ดังนี้
1. ศึกษาสอบถามความคิดเห็นและความตองการของประชาชนในชุมชน ซึ่งอาจเปนอีกตัว
แปรหนึ่ง ที่จะเสนอแนะหรือกําหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได
2. แนวทางการอนุรักษพื้นที่ทางวัฒนธรรมและอนุรักษประวัติศาสตรของพื้นที่บริเวณ
เรือนจํากลางบางขวาง ที่มีผลการพัฒนาเมือง
3. ศึ ก ษาถึ ง หน ว ยงานที่ เ หมาะสมเข า มาดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ฉพาะ มี ก าร
บริหารงานเปนนิติบุคคลหรือหนวงงานทองถิ่น กอตั้งมาเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดทําโครงการที่
ตองใชความรวดเร็วและลดการสั่งการที่ซ้ําซอนของระบบราชการ
การคนควาอิสระเรื่องการเสนอแนะแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาใหม
ในบริเวณที่ตั้งเรือนจํากลางบางขวาง (เดิม) ในชุมชนเมืองนนทบุรีนี้ เปนการศึกษาในรายวิชา
สุดทายของหลักสูตรการวางแผนชุมชนและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ระเบียบวิจัย และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ไดผลตามที่วางไวครบทั้ง 3 ขอ อยางไรก็ตามการ
วิจั ย ยั ง มี ขอ บกพรอ ง เช น ขาดการสอบถามความคิ ดเห็น ของประชาชนในชุ ม ชน หรื อ การมุ ง
ประเด็นไปที่การพัฒนาพื้นที่เมืองเพียงอยางเดียว ละเลยในเรื่องของการอนุรักษพื้นที่ไป ทั้งนี้ผูวิจัย
ไดเสนอหัวขอการวิจัยสําหรับผูที่สนใจจะทําการวิจัยตอไปอีก ไดแก การศึกษาสอบถามความ
คิดเห็นประชาชนในชุมชน แนวทางการอนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตร หรือหนวยงานที่เหมาะสมที่จะ
เขามาดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ซึ่งจะทําใหการวิจัยในหัวขอนี้ไดผลที่สมบูรณยิ่งขึ้น
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า จยั
แบบสสัมภาษณการวิ
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ของผูวิจัจัย นางสาวศิริินันท อินกลลอย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรกาารวางแผนผังงเมืองและสิ่งแวดลอม
มหาบัณฑิ
ณ ต คณะสถาปตยกรรมศศาสตร มหาวิทยาลั
ท ยศิลปาากร
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1.ขอมูลทั่วไปของโครงการและแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของเรือนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทุรี

1.แผนที่แสดงตําแหนงที่ตงั้ ของเรือนจํากลางบางขวาง จังหวัดนนทุรี
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ
- พื้นที่โครงการ : เรือนจํากลางกลางบางขวาง ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- มีเนื้อที่ประมาณ 230 ไร เปนที่ดินของราชพัสดุ
- ทิศตะวันตก ติด แมน้ําเจาพระยา
- ทิศตะวันออกและทิศเหนือ ติดกับ แหลงที่อยูอาศัยของคนในชุมชนหนาแนน
- ทิศใต ติดกับตลาดทาน้ํานน และถนนกรุงเทพฯ-นนท
- โครงการอยูหางจากศูนยราชการจังหวัด 3 กิโลเมตร
- การเขาถึงพื้นที่ทําไดโดยสะดวกทั้งทางบกและทางน้ํา ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาสูง
ภาครัฐมีดําริวาจะยายเรือนจําแหงนี้ออกไปอยูนอกเมืองโดยที่ยังไมมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
จึงเห็นสมควรวาควรมีการศึกษาถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงการรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเสียใหม และ
การสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรม เสนอแนะรูปแบบการพัฒนาพื้นที่
ใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งเรือนจํากลางบางขวางเดิมนี้ ใหไดประโยชนสาธารณะมากขึ้น
ในเชิ ง สาธารณู ป การของรั ฐ ที่เ หมาะสมตามศั ก ยภาพของพื้น ที่ ตรงกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนและ
สอดคลองกับนโยบายของกรมธนารักษ

106
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณและแบบสอบถามความคิดเห็นตอแนวความคิด กลุมกิจกรรม และความ
เหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ทานมีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด
คําถามที่ 1. เนื่องจากพื้นที่โครงการเปนทีร่ าชพัสดุ ควรกําหนดหลักการใหใชประโยชนเพื่อทางราชการ
สํานักงานราชการหรืออื่นๆ เปนสําคัญ
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ถาทานมีความคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดใหความคิดเห็นเพิม่ เติม ..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
คําถามที่ 2. เนื่องจากพื้นที่โครงการเปนทีด่ ินแปลงใหญและมีศักยภาพทางกายภาพของพืน้ ที่สูง จึง
จําเปนตองมีการใชประโยชนที่ดนิ ทีห่ ลากหลายและควรเปนการใชพนื้ ที่แบบผสม (Mixed-use area)
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ถาทานมีความคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดใหความคิดเห็นเพิม่ เติม ..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
คําถามที่ 3. ในกรณีที่มกี ารใชพื้นที่แบบผสม (Mixed-use area) ควรประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก
1) สวนราชการและบริการของรัฐ (Social, Cultural & Infrastructure)
2) เศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว (Economic & Travelling)
3) สิ่งแวดลอมและพื้นทีน่ ันทนาการ (Environmental & Recreation Area)
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ถาทานมีความคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดใหความคิดเห็นเพิม่ เติม ..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
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คําถามที่ 4. จากขอ 3
1) สวนราชการและบริการของรัฐ (Social, Cultural & Infrastructure) โครงการที่สามารถเกิดขึน้ ไดมีดังนี้
1.1 พิพิธภัณฑ,ศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
1.2 ทาเรือ, ศูนยขนสงทางน้าํ -ทางบก, สถานนีเชื่อมตอรถไฟฟา
1.3 ศูนยศิลปสรางสรรค ศูนยเรียนรูศิลปาชีพชุมชน
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ถาทานมีความคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดใหความคิดเห็นเพิม่ เติม ..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................
คําถามที่ 5.จากขอ 3
2) เศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว (Economic & Travelling) โครงการทีส่ ามารถเกิดขึ้นไดมีดังนี้
2.1 ศูนยนิทรรศการ จัดแสดงสินคา ศูนยประชุมสัมนาแหงชาติ
2.2 ตลาดกลางคาปลีก ตลาดน้ํา OTOP
2.3 โรงแรม
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ถาทานมีความคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดใหความคิดเห็นเพิม่ เติม ..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................
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คําถามที่ 6.จากขอ 3
3) สิ่งแวดลอมและพื้นทีน่ ันทนาการ (Environmental & Recreation Area)
โครงการที่สามารถเกิดขึน้ ไดมีดังนี้
3.1 สวนสาธารณะ พืน้ ที่ลานคนเมือง
3.2 ศูนยกีฬา
3.3 พืน้ ที่โลงวางริมน้ํา สวนไมผล พืน้ ที่รองรับน้ําทวม
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ถาทานมีความคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดใหความคิดเห็นเพิม่ เติม ..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
คําถามที่ 7. ทานคิดวาใน 3 สวนประกอบดังกลาว ถาใหลําดับความสําคัญ ความโดดเดน หรือควรมีการ
ใชพื้นที่มากทีส่ ุด จากมากไปหานอยตามลําดับ เปน
1 สวนสังคมและบริการของรัฐ
2 เศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
3 สิ่งแวดลอมและพื้นที่นนั ทนาการ
ถาทานมีความคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดใหความคิดเห็นเพิม่ เติม ..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
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ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณและแบบสอบถามความคิดเห็นตอเกณฑพิจารณาและการประเมินผลหาความ
เหมาะสมของกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ
คําถามที่ 8. เกณฑพิจารณาความเหมาะสมดานกิจกรรม โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนตามความสําคัญ
ของกิจกรรม คะแนนมากหมายถึงมีความเหมาะสมมาก ทานมีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด
เกณฑพิจารณาความเหมาะสม / ความเหมาะสม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

เกณฑดานการใชที่ดินราชพัสดุ
1: ระเบียบเงื่อนไขการใชที่ดนิ ราชพัสดุบางสวนหรือทั้งหมดตองเปน
กิจกรรมทางราชการดานสาธารรูปโภค-สาธารณูปการ
2: โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอราชการเปนหลัก หรือเปน
ประโยชนตอเศรษฐกิจอยางกวางขวาง และเปนโครงการมีสวน
สงเสริมทางดานเศรษฐกิจทัง้ ทางตรงและทางออม
ความสอดคลองดานผังเมือง
3: เปนโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
(ที่ตั้งและการเขาถึง) หรือเปนกิจกรรมที่สมั พันธสอดคลองกับแมนา้ํ
4: เปนโครงการที่สรางความมีชีวิตชีวากิจกรรมหลากหลาย มีผูคนเขา
มาใชไดมาก หรือคาดวาจะมีโอกาสที่มีคนมาใชมาก
5: เปนโครงการหรือกิจกรรมที่สรางเสริมใหจังหวัดมีชื่อเสียง เปน
เอกลักษณของเมือง และมีบริบทสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน
ในยานนี้มากที่สุด
เกณฑดานสังคม
6: เปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนภารกิจของรัฐโดยตรงในดานการ
ใหบริการประชาชน
7: เปนกิจการที่เปนหนาที่ของรัฐที่ยงั ไมไดดําเนินการ ยังไมมีปรากฎ
ในพืน้ ที่และบริเวณใกลเคียง
8: เปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอประชาชนและชุมชน
โดยรอบ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
นางสาวศิรินันท อินกลอย
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อื่นๆ
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ- สกุล
ที่อยู
วันเกิด
โทรศัพท
E-mail

น.ส.ศิรินันท อินกลอย
139/2 หมู 3 ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
31 กรกฎาคม 2526
08-6910-7011
makok_n@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2545
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและออกแบบสิ่งแวดลอม
สาขา-ภูมิสถาปตยกรรม (ภ.สถ.บ.) มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.2552
ระดับปริญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดลอม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2548
นักศึกษาฝกงานที่ บริษัท DSB ASSOCIATES จํากัด กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2549
นักศึกษาฝกงานที่ บริษัท TIERRA DESIGN จํากัดประเทศสิงคโปร
พ.ศ.2550 – พ.ศ.2553 ตําแหนงภูมิสถาปนิก บริษัท JPLANDSCAPE ARCHITECTS
จํากัด กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน ตําแหนงภูมิสถาปนิก บริษัท HASSELL (THAILAND) จํากัด
กรุงเทพฯ

