52058312 : สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม
คําสําคัญ : ที่ราชพัสดุ / เรื อนจํากลางบางขวาง / การใช้ พื ้นที่แบบผสม / พื ้นที่ริมนํ ้า
ศิรินันท์ อินกลอย : การศึกษาเพื่อเสนอแนะทางเลือกและรู ปแบบการพัฒนาพื ้นที่
ขึ ้นมาใหม่ในบริ เวณที่ตงเรื
ั ้ อนจํากลางบางขวาง ชุมชนเมืองนนทบุรีเดิม. อาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้ นคว้ าอิสระ : ผศ.วิชยั บุญวาศ. 110 หน้ า.
การวิจยั นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพื ้นที่ราชพัสดุ และการบริ หารจัดการที่ราช
พัส ดุท างด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ เศรษฐกิ จ และสัง คม เพื่ อ ประเมิน ผลหาความเหมาะสมของกิ จ กรรม
ตลอดจนเสนอแนะรู ปแบบของโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ ้นใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ราชพัสดุบริ เวณที่ตงเรื
ั ้ อนจํา
กลางบางขวางชุมชนเมืองนนทบุรีเดิม การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ดําเนินการวิจยั โดยใช้ แบบสัมภาษณ์
มีกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 9 ราย และวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า ที่ราชพัสดุมีการจัดการดูแลและถือกรรมสิทธิ์โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง แต่
ไม่ควรกําหนดการใช้ ประโยชน์ในทางราชการหรื อเป็ นสํานักงานราชการเป็ นสําคัญ แต่ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ลัก ษณะการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ได้ ต ามลัก ษณะความเหมาะสมของกิ จ กรรมบริ เ วณนัน้ ๆ และอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินต่างจากพระราชบัญญัติผงั เมืองรวมได้ ตามนโยบายของการพัฒนา
พื ้นที่ราชพัสดุนนั ้
โครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในเขตชุมชนเมืองที่เป็ นที่ดินแปลงใหญ่และมีศกั ยภาพทางกายภาพสูง
นัน้ รูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เหมาะสม ควรมีการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายหรื อเป็ นการใช้
พื ้นที่แบบผสม (Mixed-use) ซึ่งประกอบไปด้ วย 3 ส่วน คือ ด้ านสังคมและบริ การของรัฐมีสดั ส่วนการใช้ พื ้นที่
ร้ อยละ 25 ด้ านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร้ อยละ 50 และพื ้นที่เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและนันทนาการร้ อยละ
25 ของพื น้ ที่ โครงการหรื อกิ จกรรมที่ เกิ ดขึน้ จะเป็ นลักษณะกิจกรรมบริ การสาธารณะด้ านสาธารณูป โภค สาธารณูปการ เป็ นโครงการที่มีส่วนส่งเสริ มทางด้ านเศรษฐกิจทังทางตรงและทางอ้
้
อม และเป็ นโครงการหรื อ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนและชุมชนโดยรอบด้ วย
บทสรุปและข้ อเสนอแนะในการพัฒนาพื ้นที่เฉพาะของเมือง ควรมีการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน
และต้ องมีการพัฒนาให้ ครบทุกด้ าน ทังรู้ ปแบบกิจกรรมภายในพื ้นที่ที่สอดคล้ องกับบริ บทโดยรอบ โครงข่ายการ
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ตลอดจนด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมควบคูก่ นั ไปด้ วย
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ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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The purpose of this research was to investigate on the notion of State Property
redevelopment, State Property management, in terms of physical, economy and social, and also
evaluation of appropriate activities together with the recommended models of land use for the former
Bang Khwang Jail Site in Nontaburi. The research methodology is using questionnaire to gather data
from 9 people and analyzed it in the sense of qualitative research and descriptive research.
The results of the study were that even though the land belongs to the Treasury
Department of Ministry of Finance, the major land use does not have to serve government services or
to be government offices but it shall reflect suitable activities for this area and the land use can be
changed from Town Planning Act according to the redevelopment policy.
The study showed that the land use of large and high potential plot shall be mixed use
type which is comprised of 3 parts; 1) Social, Cultural and Infrastructure 2) Economic and Traveling
3) Environmental and Recreation Area, in appropriate proportion in order to control the suitability of
land use and to maximize the land use. The project or activities shall be public utilities and public
facilities which either directly or indirectly support local economy as well as benefit local people and
community.
The principle conclusion was that a successful redevelopment project for a specific
urban land shall be a collaboration work between government section and public section whilst the
activities shall conform to local context, public transportation network, public utilities, public facilities
and also social and environmental aspect.
Department of Urban Design and Planning Graduate School, Silpakorn University Academic Year2011
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ เสนอแนะแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒ นาพื้น ที่ขึ้น มาใหม ใ น
บริเวณที่ตั้งเรือนจํากลางบางขวางเดิมในชุมชนเมืองนนทบุรี สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่ง
จาก รองศาสตราจารยสิทธิพร ภิรมยรื่น ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม ดร.ธนะ จิระภิวัฒน
ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพักตรา สุทธสุภา และผูชวยศาสตราจารยวิชัย
บุญวาศ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาในการวิจัย ใหคําปรึกษาและแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานเปนอยางยิ่ง
การวิจัยในครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะห ความรวมมือจากหนวยงานราชการ หนวยงาน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของในจังหวัดนนทบุรี และผูเชี่ยวชาญทุกทานเปนอยางดี ขอกราบของพระคุณทุก
ทานไว ณ ที่นี้ดวย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

