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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํ
อาศัยของเทศบาลนครนนทบุรี และเพ่ือศึกษาแนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการ
ขยายตัวอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีวิธีการศึกษาแบํงเป็น 2 สํวน คือ            
1) ศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินและ
การขยายตัวของอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด๎วย 5 ต าบล 
คือ ต าบลสวนใหญํ ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบลทําทราย  2) ศึกษา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดในครัวเรือนอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 4 ประเภท คือ บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ 
อพาร์ทเม๎นท์ และอาคารชุด/คอนโดมิเนียม เทียบกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยูํในอาคารแตํละประเภท 
เพ่ือคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีในชํวง 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี
ข๎างหน๎า ผลการศึกษาพบวํา การขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี โดยท าการเปรียบเทียบระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 จ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และจ านวนบ๎านที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี           
มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้น โดยจากการพิจารณาอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนบ๎าน พบวํา ในระหวําง          
ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีจ านวนบ๎านที่อยูํอาศัยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร๎อยละ 3.42 ตํอปี ซึ่งมา
จากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในเทศบาลเมืองนนทบุรี  และ
แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ และเมื่อน าผลที่ได๎จากการศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี ไปท าการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในชํวง 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี พบวํา 
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อาคารชุด คอนโดมิเนียมเป็นประเภทอาคารที่กํอให๎เกิดขยะมูลฝอยมากที่สุด คาดการณ์วํา โดยใน       
ปี พ.ศ. 2568 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย สูงถึง 5,727 กิโลกรัมตํอวัน ในปี พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะ
มูลฝอย 7,277 กิโลกรัมตํอวัน และในปี พ.ศ. 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 8,319 กิโลกรัมตํอวัน 
ตามล าดับ รองลงมา คือ บ๎านเดี่ยวมีแนวโน๎มของปริมาณขยะมูลฝอยในปีพ.ศ. 2568 สูงถึง 339 
กิโลกรัมตํอวัน ในปี พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 361 กิโลกรัมตํอวัน และในปี พ.ศ. 2608 จะมี
ปริมาณขยะมูลฝอย 423 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ ทาวน์เฮาส์ คาดการณ์วํา ในปี พ.ศ. 2568 จะมีปริมาณ
ขยะมูลฝอย 266 กิโลกรัมตํอวัน ในปี 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 298 กิโลกรัมตํอวัน และในปี     
พ.ศ. 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 402 กิโลกรัมตํอวัน และอพาร์ทเมนท์ คาดการณ์วํา โดยในปี 
2568 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย สูงถึง 86 กิโลกรัมตํอวัน ในปี 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย          
89 กิโลกรัมตํอวัน และในปี 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 100 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: อาคารประเภทที่อยูํอาศัย ขยะมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to study the expansion of urban and 
residential build and the assessment of the future solid waste of Nonthaburi 
Municipality. The study was divided into two phases 1) study the expansion of urban for 
land use changes and expansion residential build in 5 districts (Suan Yai Talat Khwan, 
Bang Khen, Bang Kraso and Tha Sai) 2) study the amount of solid waste generated in 
households buildings housing four types of homes, townhouses, apartment and 
condominium compare to the population in each building and then the assessment 
of the future solid waste of Nonthaburi Municipality (10, 20 and 50 years). We found 
utilization of residential buildings of the Nonthaburi Municipality, The comparison, 
between 2005 and 2015, the rate of increase. By taking advantage of the more 
residential. It comes from two main factors: The increase in the population of the 
municipality of Nonthaburi. And thrust the economy and when the results from a 
study of the urban expansion areas in the District of Nonthaburi. Go to predict the 
amount of solid waste in 10 years, 20 years and 50 years, There will be a number of 
condominiums/quantity of waste 6,583.02 kg per day and during a period of 10 years, 
20 years and 50 years of age, found that the building is a condominium building that 
produces the most solid waste. Expected by 2025 to waste up to 5,727 kg per day in 
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the year 2035 the municipal solid waste in kg per day 7,277 2065 is garbage 8,319 kg 
per day single home is likely your waste in recent years detached houses expected 
2025 to waste up to 3.39 kg per day in the year 2035 is 361 kg per day garbage and 
garbage is 2065 423 kg per day in the year of expected 2025 townhouses will be the 
amount of solid waste in the year 2035 266 kg per day to waste, 298 kg per day and 
in garbage to 2065 402 kg per day and apartment. Expected by 2025 to waste up to 
86 kg per day in the year 2035 to 89 kg per day of solid waste and garbage to 2065 
100 kg per day. 

 
Keyword: residential build, solid waste, assessment of solid waste 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได๎ด๎วยความเอาใจใสํดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล ที่เป็นผู๎ให๎ค าปรึกษา และชํวยชี้แนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ตํอการท าวิทยานิพนธ์ในตลอดระยะเวลาที่ผํานมา 

ขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ 
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล ที่กรุณาเสียสละเวลาในการ
อํานเลํมวิทยานิพนธ์ และรํวมรับฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให๎ข๎อคิดเห็น และ
เสนอแนะที่เป็นโยชน์ตํอวิทยานิพนธ์ ท าให๎วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกทํานในภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ที่ชํวยให๎วิชา ความรู๎ และ

แนวคิดตํางๆ และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎กับวิทยานิพนธ์ และการท างานของผู๎วิจัย ตลอดจน

เจ๎าหน๎าที่ในภาควิชาทุกทํานที่ชํวยสนับสนุน และให๎ค าปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง 

ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี น๎อง นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ที่คอยให๎ค าแนะน า 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู๎ ทางวิชาการ ตลอดจนการท างานตําง ๆ 

ขอขอบคุณ พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ ที่คอยชํวยเหลือและให๎การเอ้ือเฟ้ือ สนับสนุน ชํวยเหลือใน

ทุกสํวนที่เก่ียวข๎องให๎ผู๎วิจัยได๎ท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ในชํวงโค๎งสุดท๎ายได๎อยํางเต็มที่ และพ่ี น๎อง เพ่ือน

ทุกคน ทั้งที่เรียนด๎วยกันมา และที่รํวมงานกัน ที่คอยถามถึงความก๎าวหน๎าของเลํมวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ของผู๎วิจัยอยูํตลอด 

ท๎ายที่สุดขอขอบพระคุณ บิดา มารดา  ที่เฝูารอให๎วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นมาได๎ ด๎วย

ก าลังใจ และความชํวยเหลือในทุกๆ ด๎าน ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา 

 
 

 นางสาวกฤติยา พุตติ 
 
 
 
 



(7) 
 

สารบัญ 
 
 หน๎า 

บทคัดยํอภาษาไทย (1) 
 

บทคัดยํอภาษาอังกฤษ (3) 
 

กิตตกิรรมประกาศ (5) 
 

สารบัญตาราง (11) 
 

สารบัญภาพ (12) 
 
บทที่ 1 บทน า 1
  

1.1 ที่มาและความส าคัญ 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 3 
1.3 พ้ืนที่ศึกษา 3 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 5 
1.5 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 5 

 
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 6
  

2.1 แนวคิดความเป็นเมืองและการขยายตัวของเมือง 6 
2.1.1 ความหมายของเมือง (Urban หรือ City) 6 
2.1.2 เกณฑ์ในการก าหนดนิยามของเมือง 8 
2.1.3 กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) 9 
2.1.4 การขยายตัวของเมือง 10 
2.1.5 รูปแบบการขยายตัวของเมือง 12 
2.1.6 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง 14 



(8) 
 

2.1.6.1 ความหมายของการใช๎ประโยชน์ที่ดิน  14 
2.1.6.2 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง 15 
2.1.6.3 การวิเคราะห์การใช๎ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 19 

2.2 ที่อยูํอาศัย 20 
2.2.1 ความหมายของการตั้งถิ่นฐาน 21 
2.2.2 ระบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 22 
2.2.3 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 24 
2.2.4 การใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยูํอาศัย 24 
2.2.5 ความหมายของที่อยูํอาศัย 26 
2.2.6 ประเภทที่อยูํอาศัย 26 
2.2.7 แนวโน๎มสถานการณ์ท่ีอยูํอาศัย 28 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการและสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 30 
2.3.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 30 
2.3.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 30 
2.3.3 แหลํงก าเนิดของมูลฝอย 31 
2.3.4 ปัจจัยที่มีผลตํอปริมาณการเกิดและลักษณะของขยะมูลฝอย 32 
2.3.5 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 36 
2.3.6 การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย 37 

2.3.6.1 การคาดการณ์ปริมาณของมูลฝอยในปัจจุบัน 37 
2.3.6.2 การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต 39 

2.3.7 แนวคิดเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 40 
2.4 การคาดการณ์ประชากร 41 

2.4.1 แนวทางการคาดการณ์จ านวนประชากร 41 
2.4.2 การศึกษาจ านวนประชากรในอนาคต 43 
2.4.3 วิธีการคาดประมาณประชากร 43 

2.5 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคนิคการจัดเก็บข๎อมูลภาคสนาม 44 
2.5.1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Information) 44 
2.5.2 การส ารวจและการจัดเก็บข๎อมูลภาคสนาม 53 

2.6 ข๎อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 56 



(9) 
 

2.6.1 ข๎อมูลทั่วไป 57 
2.6.2 สถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 61 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 62 
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 67 
 

บทที่ 3 วิธีการวิจัย 68 
  

3.1 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 68 
3.2 การด าเนินการวิจัย 69 

3.2.1 ขอบเขตการศึกษา 69 
3.2.1.1 ขอบเขตด๎านเนื้อหา 69 
3.2.1.2 ขอบเขตด๎านพื้นที่ศึกษา 69 

3.2.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 70 
3.2.2.1 ข๎อมูลทุติยภูมิ 70 
3.2.2.2 ข๎อมูลปฐมภูมิ 70 

3.2.3 การวิเคราะห์ข๎อมูล 70 
3.2.3.1 ศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารที่อยูํอาศัยใน 70 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีขั้นตอนการศึกษา   
3.2.3.2 ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนอาคารประเภทที่อยูํ 71 

อาศัยเพ่ือค านวณหาอัตราเฉลี่ยการเกิดของขยะมูลฝอยตํอคนตํอวัน  
3.2.3.3 คาดการณ์ แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 73 

3.3 ขั้นตอนการวิจัย 75 

 
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 76 
 

4.1 สภาพพ้ืนที่ศึกษา 76 
4.2 ระบบโครงขํายการคมนาคม 79 
4.3 จ านวนบ๎านและประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีระหวําง  83 
     ปี พ.ศ. 2548 – 2558 



(10) 
 

4.4 การขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัยของเทศบาล 85 
นครนนทบุรีระหวํางปี พ.ศ. 2548 และป ีพ.ศ. 2558 
4.4.1 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  85 
ระหวําง ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2558  

4.5 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่ 108 
     เทศบาลนครนนทบุรีระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 
4.6 แนวโน๎มการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัย                   113 
     ของเทศบาลนครนนทบุรี ในระยะอีก 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี 
4.7 แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัว                      114 
     อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

4.7.1 การส ารวจข๎อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากประชากร                             114 
        กลุํมตวัอยํางในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในปี พ.ศ. 2558 
4.7.2 การคาดการณ์แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต                 133 

 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข๎อเสนอแนะ    137 
 
 5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา              137 
 5.2 ข๎อเสนอแนะ                143 
 
รายการอ๎างอิง 145 

 
ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก 151 
ภาคผนวก ข 159 

 
ประวัติผู๎เขียน 172 
 
 
 



(11) 
 

 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน๎า 
2.1 มาตรฐานการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยูํอาศัย ส าหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก 25 
2.2 มาตรฐานการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยูํอาศัยส าหรับเมืองขนาดใหญํ 26 
2.3 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดแตํละแหลํง 35 
2.4 แสดงปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ.2553 36 
2.5 หนํวยที่เหมาะสมของอัตราการเกิดมูลฝอย ในแตํละแหลํงก าเนิด 38 
2.6 อัตราการเกิดมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดตําง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 39 
2.7 แสดงรายละเอียดข๎อมูลจ านวนประชากรและพ้ืนที่ในเขตปกครองของเทศบาลนครนนทบุรี 61 
2.8 แสดงการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปตํอเดือน ประจ าปี พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนครนนทบุรี 62 
3.1 การแบํงสัดสํวนแยกตามรายต าบล 72 
4.1 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีระหวําง ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 83 
4.2 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรีระหวําง ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 85 
4.3 แนวโน๎มเปลี่ยนแปลงประชากรเขตเทศบาลนครนนทบุรี    101 
4.4 การเปลี่ยนแปลงที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  103 
4.5 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี     109 
     ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558  
4.6 แนวโน๎มการขยายตัวการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัย            114 

     ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีใน 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี  
4.7 คุณลักษณะของประชากรกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามเพศ 115 
4.8 คุณลักษณะของประชากรกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอายุ 116 
4.9 คุณลักษณะของประชากรกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระดับการศึกษา            117 
4.10 คุณลักษณะของประชากรกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอาชีพ            118 
4.11 คุณลักษณะของประชากรกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามรายได๎ 119 
4.12 คุณลักษณะของประชากรกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามประเภทที่อยูํอาศัย 120 
4.13 คุณลักษณะของประชากรกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามจ านวนสมาชิก 121 
 



(12) 
 

4.14 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่อยูํอาศัย 123 
       ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
4.15 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูํ 124 
4.16 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง 125 
       และความต๎องการที่อยูํอาศัย 
4.17 คําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 126 
       ด๎านที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนนทบุรี 
4.18 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามปริมาณขยะมูลฝอยตํอวัน 127 
4.19 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทขยะในครัวเรือน 128 
4.20 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 129 
4.21 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 130 
4.22 คําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 131 
       ด๎านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนนทบุรี 
4.23 ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 133 
       ในเขตเทศบาลนนทบุรี 
4.24 การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในระยะเวลา 1 ปี จ าแนกตามครัวเรือน 134 
       ประเภทที่อยูํอาศัย 
4.25 การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี 135 
       จ าแนกตามครัวเรือนประเภทที่อยูํอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(13) 
 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ หน๎า 
1.1 แผนที่ขอบเขตเทศบาลนครนนทบุรี 4 
2.1 ทฤษฎีวงแหวน 13 
2.2 ทฤษฎีรูปเสี้ยว 13 
2.3 ทฤษฎีหลายศูนย์กลาง 14 
2.4 ระบบความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบหลักภายในหนํวยการตั้งถ่ินฐานระดับเมือง 22 
2.5 การตั้งถ่ินฐานแบบยาว (Linear Settlement) 23 
2.6 การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (Cluster Settlement) 23 
2.7 การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement) 23 
2.8 การตั้งถ่ินฐานแบบเป็นระเบียบ (Uniform Settlement) 24 
2.9 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี พ.ศ. 2537 – ปี พ.ศ. 2555 29 
2.10 สัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัยปี พ.ศ. 2537 – ปี พ.ศ. 2555 29 
2.11 องค์ประกอบในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 48 
2.12 ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) กับ ข๎อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) 49 
4.1 ขอบเขตการปกครองในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  78 
4.2 แผนที่เส๎นทางคมนาคมเขตเทศบาลนครนนทบุรี 79 
4.3 ถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 82 
4.4 รูปแบบการคมนาคมทางน้ าในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 83 
4.5 จ านวนบ๎านและจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 84 

ระหวํางปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 
4.6 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในปี พ.ศ. 2548  87 
4.7 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในปี พ.ศ. 2558  88 
4.8 ต าแหนํงพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินในปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 93 
4.9 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลทําทรายปี พ.ศ. 2548  94 
4.10 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลทําทรายปี พ.ศ. 2558  94 
4.11 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางกระสอปี พ.ศ. 2548  95 
4.12 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางกระสอปี พ.ศ. 2558  95 
4.13 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลตลาดขวัญปี พ.ศ. 2548  96 



(14) 
 

4.14 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลตลาดขวัญปี พ.ศ. 2558  96 
4.15 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลสํวนใหญํปี พ.ศ. 2548  97 
4.16 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลสวนใหญํปี พ.ศ. 2558  97 
4.17 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขนปี พ.ศ. 2548  98 
4.17 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขนปี พ.ศ. 2548 (ตํอ) 98 - 99 
4.18 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขนปี พ.ศ. 2558  99 
4.18 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขนปี พ.ศ. 2558 (ตํอ) 100 
4.19 จ านวนบ๎านและจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 102 

ระหวํางปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 
4.20 เส๎นทางของรถไฟฟูาสายสีมํวงในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 104 
4.21 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีพระนั่งเกล๎า 105 
4.22 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีแยกนนทบุรี 1 106 
4.23 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีบางกระสอ 106 
4.24 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีศูนย์ราชการ 107 
4.25 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีกระทรวงสาธารณสุข 107 
4.26 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีแยกติวานนท์ 108 
4.27 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินอาคารประเภทที่อยูํอาศัยใน 110 
       เขตเทศบาลนครนนทบุรีปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 
4.28 การใช๎ประโยชน์อาคารในเขตเทศบาลนครนนทบุรีปี พ.ศ. 2548 111 
4.29 การใช๎ประโยชน์อาคารในเขตเทศบาลนครนนทบุรีปี พ.ศ. 2558 112 
4.30 สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามเพศ 115 
4.31 สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอายุ 116 
4.32 สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระดับการศึกษา 117 
4.33 สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระดับอาชีพ 118 
4.34 สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระดับรายได๎ 119 
4.35 สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามประเภทที่พักอาศัย 120 
4.36 สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามจ านวนสมาชิก 121 
4.37 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามเหตุผลที่เลือกทันที 123 
4.38 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัย 124 
 



(15) 
 

4.39 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง 125 
       และความต๎องการที่อยูํอาศัย 
4.40 ความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย 126 
4.41 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามปริมาณขยะมูลฝอยตํอวัน 128 
4.42 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทขยะในครัวเรือน 129 
4.43 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามลักษณะการจัดการขยะมูลฝอย 130 
4.44 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 131 
4.45 ความพึงพอใจมนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 132 
4.46 การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี 136 
       โดยแยกตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ปัจจุบันขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในด๎านสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย สํงผลกระทบตํอทุกภาคสํวน ทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค สืบเนื่องจากการ
เจริญเติบโตของสังคม เศรษฐกิจของประเทศที่มีการพัฒนาและมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว โดยไมํมีแผน
ในการบริหารจัดการและรองรับกับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได๎อยํางชัดเจนและถูกต๎อง อีกทั้ง
จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว และเพ่ิมขึ้นอยํางก๎าวกระโดดในทุก ๆ ปี ซึ่งสํงผลให๎การ
อุปโภคบริโภคในวิถีการด ารงชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึน มีการใช๎บริการในระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งจากการอุปโภคบริโภคของประชากรเอง หรือการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการที่ไมํมีความหยุดยั้งของประชากรภายในประเทศ สํงผลให๎ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน          
ในทุก ๆ ปี ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ในชํวงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2553 
ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยได๎เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2548 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ประมาณ 39,221 ตันตํอวัน ในปี พ.ศ.2553 มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนเป็น 41,532 ตันตํอวัน และ
ในปี พ.ศ.2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 73,355 ตันตํอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) 
แสดงให๎เห็นวําปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยจะมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี  
 การขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว เนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนประชากร และกิจกรรมตําง ๆ ในพ้ืนที่สํงผลให๎เกิดลักษณะการอยูํอาศัยแบบชุมชนเมือง 
โดยมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบสวัสดิการตําง ๆ รองรับความเป็นชุมชนเมืองเกิด
ความต๎องการของประชากรอยํางไมํมีขอบเขตจ ากัด การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยูํอาศัยแบบ  ชุมชนเมือง สํวนใหญํเกิดเป็นรูปแบบการอยูํอาศัยแบบชุมชนเมืองที่มีการ
เติบโตในรูปแบบของหมูํบ๎านจัดสรร อาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเติบโตของชุมชนเมืองเหลํานี้ ท าให๎เกิดผลกระทบตามมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
และการเพ่ิมขึ้นของประชากร ได๎แกํ พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคท่ีมีแนวโน๎มสูงมากขึ้นท าให๎เกิด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึนตามมาด๎วย 

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยูํในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม 
โดยแตํเดิมประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพท าสวนผลไม๎ และท าไรํ ท านา ในปัจจุบันพ้ืนที่ของจังหวัดซึ่งเคย
เป็นสวนผลไม๎และมีอาณาเขตติดตํอกับกรุงเทพมหานคร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยูํอาศัยของ
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ประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีถูกพัฒนาจากการเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมมาสูํรูปแบบการเป็นเมืองด๎วยการพัฒนาด๎วยปัจจัยที่หลากหลายทางด๎านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีตํางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอยําง
รวดเร็ว ด๎วยเหตุนี้จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นเมืองที่มีความดึงดูดความสนใจของประชาชนให๎มีการอพยพ
เข๎ามาหางานท าในพ้ืนที่ อีกท้ังยังเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอยํางรวดเร็ว อันเป็นผลมา
จากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูง ประกอบกับความหนาแนํน
และแออัดของกรุงเทพมหานคร จึงท าให๎มีการย๎ายถิ่นฐาน การเพ่ิมข้ึนของชุมชนเมือง ทั้งหนํวยงาน
ราชการ แหลํงที่อยูํอาศัยรวมถึงแหลํงพาณิชยกรรม ท าให๎พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง จังหวัดนนทบุรีจึง
กลายเป็นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวแทนกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์กลางของแหลํงที่อยูํอาศัย
จ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีความพร๎อมด๎านโครงขํายบริการขั้นพ้ืนฐาน (Infrastructure) และมี
โครงขํายการคมนาคมครบวงจรที่สามารถเชื่อมโยงปริมณฑลและภูมิภาค จึงท าให๎จ านวนประชากรใน
จังหวัดนนทบุรีมีการเพ่ิมขึ้นอยํางทวีคูณในปัจจุบัน จากรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ๎านทั่วประเทศ
รายจังหวัด ปี พ.ศ.2546 พบวํา จังหวัดนนทบุรี มีจ านวนประชากร 924,923 คน มีจ านวนบ๎าน 
388,552 หนํวย และ ปี พ.ศ.2557 จังหวัดนนทบุรี มีจ านวนประชากร 1,173,870 คน มีจ านวนบ๎าน 
601,636 หนํวย (กรมการปกครอง, 2557) ซึ่งจะเห็นได๎วําในชํวงเวลา 10 ปี จังหวัดนนทบุรีมีสัดสํวน
ของการเพ่ิมข้ึนของประชากรและบ๎านอยํางรวดเร็ว ท าให๎จังหวัดนนทบุรีเกิดการเปลี่ยนแปลงและ 
การขยายตัวของเมืองในทุกๆ ด๎าน และมีแนวโน๎มที่จะพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อยํางตํอเนื่องในอนาคต 
ซึ่งประเมินได๎จากจ านวนประชากรในจังหวัด และการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อยูํอาศัยที่เกิดขึ้นอยํางหนาแนํน
ในพ้ืนที่อยํางชัดเจน  

ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีการเพ่ิมข้ึนของขยะมูลฝอยและมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
ซึ่งจากการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย พบวํา ปี พ.ศ.2556 จังหวัดนนทบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึนประมาณ 562,729.79 ตัน และปี พ.ศ.2557 จังหวัดนนทบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน
ประมาณ 590,165.27 ตัน โดยเพิ่มขึ้นประมาณร๎อยละ 4.9 ของปริมาณขยะมูลฝอย ปี พ.ศ.2556 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีการขยายตัวของพ้ืนที่อยูํอาศัยหนาแนํน ซึ่งใน         
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก ากับดูแลรับผิดชอบใน
พ้ืนที่นั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงเลือกเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีเป็นพื้นที่ในการศึกษา 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อยูํอาศัยอยํางชัดเจน  ซึ่งในแตํละวันจะมีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่อยูํอาศัยเป็นจ านวนมากที่ทางเทศบาลต๎องด าเนินการจัดเก็บ แตํเทศบาลนครนนทบุรี
ไมํมีสถานที่ทิ้งหรือก าจัดขยะมูลฝอยเองจึงต๎องเชําสถานที่ทิ้งในการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแตํ
ละวัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตํละวันในปี พ.ศ.2556 มีประมาณ 488.66 ตันตํอวัน 
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(ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 6, 2556) และมีโอกาสที่จะเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี จากสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง จึงต๎องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่จะ
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยท าการศึกษาคาดการณ์และพิจารณาข๎อมูลด๎านประชากร 
รูปแบบการขยายตัวของพื้นที่อยูํอาศัย เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให๎เหมาะสม
และสอดคล๎องกับลักษณะการขยายตัวของเมืองที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีตํอไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1.2.1 เพ่ือศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัยของเทศบาลนคร

นนทบุรี 
1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัวอาคาร

ประเภทที่อยูํอาศัยในพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรี 
 

1.3 พื้นที่ศึกษา  
 

เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประกอบด๎วยพ้ืนที่ 5 ต าบล 
คือ ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ ต าบลทําทราย และต าบลสวนใหญํ มีพ้ืนที่  
38.90 ตารางกิโลเมตร 
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ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 
 

ภาพที่ 1.1 แผนที่ขอบเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1 ศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช๎
ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี 
ประกอบด๎วย 5 ต าบล คือ ต าบลสวนใหญํ ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และ
ต าบลทําทราย 

1.4.2 ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดในครัวเรือนอาคารประเภทที่อยูํอาศัย ประกอบด๎วย 
บ๎านเดี่ยว/ บ๎านแฝด ทาวน์เฮาส์ (town house) และอาคารชุด/คอนโดมิเนียม (Condominium) 
เทียบกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยูํในอาคารแตํละประเภท เพ่ือค านวณปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย         
ที่เกิดขึ้นของประชากร 

1.4.3 คาดการณ์ แนวโน๎มปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีในชํวง 
10 ปี 20 ปี และ 50 ปีข๎างหน๎า จากแนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 รูปแบบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของอาคารประเภทที่อยูํอาศัยใน
พ้ืนที่ศึกษา 

1.5.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแยกตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
1.5.3 แนวโน๎มปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตที่เกิดขึ้นตามลักษณะการขยายตัวของ

อาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
1.5.4 แนวทางในการตัดสินใจ การวางแผน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

พ้ืนที่ศึกษา 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยจากการขยายตัวของอาคารที่อยูํ

อาศัยในอนาคต กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายตัว
ของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภททีอ่ยูํอาศัยของเทศบาลนครนนทบุรี และเพ่ือศึกษาแนวโน๎มการเกิด
ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัวอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งได๎น าเสนอตาม
หัวข๎อ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดความเป็นเมืองและการขยายตัวของเมือง 
2.2 หลักการและแนวคิดที่อยูํอาศัย 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการและสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
2.4 การคาดการณ์ประชากร 
2.5 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคนิคการส ารวจจัดเก็บข๎อมูลภาคสนาม 
2.6 ข๎อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
2.1 แนวคิดความเป็นเมืองและการขยายตัวของเมือง 
 

2.1.1 ความหมายของเมือง (Urban หรือ City) 
ในการศึกษาความหมายของเมืองได๎มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายของเมืองไว๎หลายทําน 

ซ่ึงแตํละทํานตํางมีแนวคิดในหลกัการใหญํท่ีคล๎ายคลงึกัน จะแตกตํางกันในรายละเอียดตําง ๆ ดังนี้ 
ค าวํา “เมือง” หมายถึง การตั้งถิ่นฐานถาวรขนาดใหญํที่ประกอบด๎วยสิ่งปลูกสร๎างถาวร       

(อันได๎แกํ อาคารบ๎านเรือน) มีสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านสาธารณูปโภค (เชํน ประปา ไฟฟูา ถนน 
เป็นต๎น) เมืองจะเป็นที่อยูํอาศัยของพลเมืองจ านวนมาก มีความหนาแนํนของประชากรอยูํในระดับสูง 
ประชากรของแตํละเมืองจะประกอบไปด๎วยคนตํางเพศ ตํางวัย ตํางสถานภาพ อาชีพพ้ืนฐานของ
ประชากรเมืองจะไมํใชํอาชีพเกษตรกรรม เมืองจะมีระบบการบริหารและการปกครองเป็นของตนเอง 
และลักษณะเดํนที่เห็นได๎ชัดอีกประการหนึ่งคือ เมืองจะประกอบไปด๎วยองค์กรทางสังคมตําง ๆ 
มากมาย นอกจากนั้นเมืองยังเป็นศูนย์รวมของขนบธรรมเนียมประเพณีตําง ๆ อีกด๎วย หากพิจารณา
เมืองในเชิงปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ อาจกลําวได๎วําในอดีตนั้นเมืองเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎
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และการศึกษา เป็นศูนย์กลางของการตลาดและพาณิชยกรรม เป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการ
แผํนดิน และเป็นศูนย์กลางการบริหารขององค์กรเอกชนตําง ๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของการศาสนา 
และประเพณี อยํางไรก็ตามเมืองบางแหํงอาจเกิดข้ึนเพ่ือท าหน๎าที่พิเศษเฉพาะด๎านเชํน เมืองหน๎าดําน 
และปูอมปราการที่มีหน๎าที่ปูองกันตนเองและปูองกันเมืองอ่ืน ๆ ทีอ่ยูํในระบบเมืองเดียวกัน            
(วิไล วงศ์สืบชาติ, 2535) 

Urban หมายถึง รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการหน๎าที่เฉพาะของเมือง 
เพราะฉะนั้นเราจึงพิจารณาเมืองทั้งในแงํรูปแบบ (form) และการหน๎าที่ (function) ลักษณะของ
เมืองในแงํของรูปแบบ ได๎แกํ โครงสร๎างทางประชากร รูปแบบสถาปัตยกรรม การแบํงสํวนของการ         
ตั้งถิ่นฐาน (settlement zone) เป็นต๎น สํวนลักษณะในแงํของการหน๎าที่ ได๎แกํ การด าเนินกิจกรรม
ในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และการพักผํอนหยํอนใจ เป็นต๎น (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 2547)  

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549) ให๎ความหมาย ค าวํา เมือง 
คือ พ้ืนที่ตั้งชุมชน ซึ่งมีขนาดใหญํกวําหมูํบ๎านมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีองค์กรปกครอง
ท๎องถิ่นดูแลและจัดการ อาจเรียกเมืองตํางๆ ตามลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญในเมืองนั้น ๆ เชํน เมืองการค๎า 
เมืองอุตสาหกรรม  

จากความหมายของเมืองสามารถสรุปได๎วํา เมืองเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรตั้งถิ่นฐาน
รวมกันหนาแนํน มีการปลูกสร๎างบ๎านเรือนเพ่ือการอยูํอาศัย และใช๎ประโยชน์อ่ืนในกิจกรรมด๎าน
การค๎า การบริการ และอุตสาหกรรม โดยได๎รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดจนมีการใช๎
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และบริการตําง ๆ รํวมกัน 

นอกจากนี้ องค์ประกอบของเมือง ประกอบด๎วย 2 สํวนที่ส าคัญ คือ มนุษย์และสิ่งกํอสร๎าง
ที่มนุษย์สร๎างขึ้น (จรัสโรจน์ บถด าริห์, 2545 อ๎างถึงใน ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร, 2546)  

1. มนุษย์: มนุษย์เป็นสัตว์ที่อยูํโดยล าพังไมํได๎ ต๎องอยูํรวมกันเพ่ือพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
มีจ านวนและความหนาแนํนมากน๎อยตํางกันตั้งแตํหนํวยเล็กที่สุด คือ ครอบครัว ครอบครัวหลาย
ครอบครัวรวมกันเป็นหมูํบ๎าน เมื่อมีขนาดใหญํขึ้นจะเป็นเมืองและมหานคร การรวมตัวกันนี้ท าให๎
กลายสภาพเป็นชุมชนเมือง มนุษย์ที่อยูํรวมกันในเมืองจะมีภารกิจหน๎าที่และกิจกรรมที่หลากหลาย
และไมํท าการเกษตรเป็นหลัก 

2. สิ่งกํอสร๎าง: อันได๎แกํ อาคารบ๎านเรือน ร๎านค๎า โรงเรียน ถนน อนุสาวรีย์ ลานเมือง 
โครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ระบบประปา ระบบไฟฟูา และการใช๎ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบตําง ๆ เชํน        
ที่อยูํอาศัย การเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและสถานที่ราชการ เป็นต๎น 
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2.1.2 เกณฑ์ในการก าหนดนิยามของเมือง 
เกณฑ์ที่ใช๎ในการก าหนดนิยามของ “เมือง” ได๎แบํงออกเป็นมิติตําง ๆ ตามทัศนะของ 

ราลฟ์ ฮอมลินสัน (กฤช เพ่ิมทันจิตต์, 2536) โดยมีสาระส าคัญ คือ 
1. จ านวนประชากร (population number) เกณฑใ์นการก าหนดจ านวนประชากรไว๎

จ านวนหนึ่ง ถ๎าหากชุมชนใดมีจ านวนประชากรสูงกวําเกณฑ์ดังกลําว ก็จะสรุปได๎วํา ชุมชนนั้นเป็น 
เขตเมืองซึ่งเกณฑ์นี้แตกตํางกันไปในแตํละประเทศ เชนํ เดนมาร์ค ก าหนดไว๎ 200 คน ไอซ์แลนด์ 300 คน   
เวเนซูเอลาและนิวซีแลนด์ 1,000 คน ฝรั่งเศส คองโก และอาร์เยนตินา 2,000 คน สหรัฐอเมริกาและ
เม็กซิโก 2,500 คน เบลเยี่ยม อินเดีย กานา และเนเธอร์แลนด์ 5,000 คน กรีก 10,000 คน เป็นต๎น 

2.  ความหนาแนํนของประชากร (population density) ดังได๎กลําวแล๎ววํา ในด๎าน
ความหนาแนํนของประชากรในชุมชนมีบทบาทตํอการเป็นเมืองของชุมชนโดยเฉพาะเมืองใหญํ ๆ 
หรือนครที่ส าคัญทั่วโลกสามารถใช๎เกณฑ์ความหนาแนํนของประชากรได๎อยํางเหมาะสม ซึ่ง มาร์ค  
เจฟเฟอร์สัน (Mark Jefferson) ได๎ให๎ทัศนะไว๎วํา ชุมชนใดที่มีความหนาแนํนของประชากรตั้งแตํ 
10,000 คนตํอตารางไมล์ ขึ้นไป ชุมชนดังกลําวเป็น “เมือง” 

3. ปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเด็นส าคัญในการให๎ค านิยาม “เมือง” ตามเกณฑ์
ดังกลําวแล๎วยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ได๎ถูกหยิบยกข้ึนมาพิจารณา เชํน 

3.1 ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชนนั้นวํา เคยเป็นเมืองมากํอนหรือไมํและ
ประชาชนยอมรับความเป็นเมืองสืบตํอกันมาตั้งแตํอดีต 

3.2 พระราชบัญญัติการปกครอง โดยดูตามกฎหมายวํา รัฐบาลได๎ก าหนดให๎ชุมชน
ใดบ๎างเป็นเขตเมือง เชํน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชุมชนใดจะเป็นเมืองหรือไมํขึ้นอยูํกับการก าหนด
ของรัฐแตํละรัฐ ตามกฎหมายของเทศบาลของประเทศในยุโรปในยุคกลางนั้นก าหนดให๎ชุมชนที่เป็น
เมืองเทํานั้นที่มีสิทธิ์เปิดตลาดได๎ 

3.3 สิ่งประดิษฐ์ที่มองเห็น สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร๎างขึ้นมา เชํน ถนน ตึกรามบ๎านชํอง 
คูคลอง และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ โดยที่ “เมือง” คือ สถานที่สะสมสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร๎างขึ้นจนกระทั่ง
ท าให๎สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติหมดไป 

3.4 การด ารงชีวิต หมายถึง แบบแผนของชีวิตและความรู๎สึกของผู๎คนที่แตกตํางกัน
ระหวํางเมืองและชนบท ชาวเมืองจะมีความใกล๎ชิดกันในด๎านกายภาพ เชํน เดินเบียดเสียดกัน                
แตํความรู๎สึกสัมพันธ์ทางจิตใจจะหํางกัน ชาวเมืองจะวํองไวกระฉับกระเฉง รักษาเวลากวําชาวชนบท 
เป็นต๎น 

3.5 ความเป็นกาฝากหรือการต๎องพ่ึงผู๎อ่ืน ธรรมชาติของเมืองจะต๎องเป็นกาฝาก
ของชนบท โดยที่เมืองจะเป็นที่รวมของประชากรที่ต๎องอาศัยพ่ึงพาผลผลิตทางเกษตรกรรมและ
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แรงงานจากชนบทเพ่ือการอยูํรอด เปรียบเสมือนชนบทเป็นชีวิตและเมืองเป็นกาฝากโดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาจะมีลักษณะสภาพการณ์เชํนนี้สูง 

3.6 จุดศูนย์กลาง เมืองเป็นจุดศูนย์กลางส าคัญของทุกด๎าน โดยเฉพาะศูนย์กลาง
ธุรกิจการค๎า และมหรสพ แตํศูนย์กลางเมืองจะเป็นแหลํงที่ไมํมีคนพักอาศัยอยูํ แตํเป็นสถานที่คนเป็น
จ านวนมากเดินทางไปเพื่อจะท างาน ใช๎จํายซื้อของหรือชมมหรสพ 

นอกจากเกณฑ์ในการก าหนดนิยามเมืองตามทัศนะของนักวิชาการชาวตํางประเทศที่ได๎
ระบุไว๎ข๎างต๎นแล๎ว สุวัฒนา ธาดานิติ (2547) ได๎ก าหนดมาตรการในการก าหนดความหมายของค าวํา 
“เมือง” ที่ใกล๎เคียงกัน ดังนี้ 

1. ก าหนดโดยอาชีพของประชากรที่มารวมกันบนพ้ืนที่นั้น ท าให๎เกิดกิจกรรมและลักษณะ
กายภาพท่ีแตกตํางไปจากบริเวณชนบท 

2. ก าหนดให๎ยึดถือวําเป็นที่ตั้งเมืองเกําและมีความเจริญรุํงเรืองมาแตํอดีต เชํน เมืองโคราช 
เป็นต๎น 

3. ก าหนดโดยกฎหมาย ได๎แกํ เทศบาลตําง ๆ ส าหรับประเทศไทย โดยยึดหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งกลําววํา เมือง คือ เขตเทศบาลซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชากร
หนาแนํน สามารถมีการปกครองท๎องถิ่นสนองตามความต๎องการของประชาชน เทศบาลแบํงเป็น   
3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล  

2.1.3 กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
กระบวนการเป็นเมือง หมายถึง สัดสํวนที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรที่อยูํในพ้ืนที่ 

ที่เรียกวํา เมือง (Urban หรือ City) (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2541)  
การเกิดเมืองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องจากชุมชนเกษตรกรรมในอดีต     

ที่มนุษย์เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ สร๎างอาหารแทนอาหารในธรรมชาติ รู๎จักการชลประทาน ท าให๎คน
เคลื่อนตัวจากทุํงนา ปุาเขา เข๎าสูํการเป็นชุมชนเกษตรเมื่อหลายพันปีมาแล๎ว เวลาผํานไปชุมชน
เกษตรกรรมพัฒนาเป็นชนบทที่หนาแนํนขึ้น มีผลผลิตเหลือกินเหลือใช๎ จึงเริ่มเข๎าสูํยุคการค๎าขาย
แลกเปลี่ยน มีการตํอสู๎แยํงชิง และปูองกันทรัพย์สิน เกิดเครื่องมือ เงินกฎหมาย ชุมชนเกษตร
เปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์การค๎าบริการและผลิตสินค๎าตําง ๆ มากขึ้นจนกลายเป็นเมือง ประชาชนมีวิถีชีวิต
แตกตํางไปจากชุมชนเกษตรอยํางสิ้นเชิง ระยะแรกของการเป็นเมืองสัดสํวนประชากรในชนบทสูงกวํา
ประชากรเมืองมาก ประเทศในซีกโลกตะวันตกเป็นกลุํมประเทศที่มีประชากรเมืองเพ่ิมอยํางรวดเร็ว
หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจใหมํที่ประชาชนสํวนใหญํละทิ้งอาชีพ
เกษตรกรรมหันไปเข๎าสูํการเป็นแรงงานการผลิตอุตสาหกรรม ในประเทศก าลังพัฒนา เมืองตําง ๆ ใน
ปัจจุบันเป็นที่รองรับประชากรถึงร๎อยละ 60 ประชากรเมืองจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนถึง 4.4 พันล๎าน           
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ใน ค.ศ. 2025 สํวนใหญํเป็นผู๎อพยพเข๎าสูํเมืองใหญํ ท าให๎ประชากรเมืองเพ่ิมจากร๎อยละ 20 มาเป็น
ร๎อยละ 60 ในชํวงเวลาเพียง 25 ปี (บุญนาค ตีวกุล, 2545) 

กระบวนการกลายเป็นเมือง เป็นการเพ่ิมข้ึนของขนาดประชากรที่อาศัยอยูํในเมือง          
เป็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขยายตัวออกของประชากรที่อพยพไปรวมตัวกันอยูํในเมือง          
เป็นความสัมพันธ์ของการโยกย๎ายการกระจายตัวของประชากรจากชนบทไปสูํเมืองและเป็นเมืองเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่มีจุดเริ่มต๎นและจุดสิ้นสุด (เดิมมีการเริ่มต๎นแตํประชาชนที่อยูํในชนบท แตํตํอมา
ประชาชนเหลํานั้นได๎ย๎ายมาอยูํในเมือง) Urbanization trends ระบุวํา ในปี ค.ศ.1950 – ปี ค.ศ.2025 
ปริมาณผลรวมของจ านวนประชากรผู๎ที่อาศัยอยูํในเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลก กระบวนการกลายเป็น
เมืองนั้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของประชากรจากเขตชนบทสูํเขตเมือง ในแตํละปีมี
ประชากรมากกวํา 35 ล๎านคน ที่เพ่ิมขึ้นในเมืองตําง ๆ ทั่วโลกมากกวําในเขตชนบท ถึงแม๎วํา 0.8 เปอร์เซ็นต์
ของกระบวนการกลายเป็นเมืองของโลกจะเป็นไปอยํางราบเรียบ แตํก็เป็นเครื่องแสดงให๎เห็นวํา          
การกระจายตัวของประชากรจะเป็นไปในระยะยาว ปี ค.ศ. 1950 มีประชากรทั่วโลกที่อาศัยอยูํในเมือง
ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเป็นเชํนเดียวกับปี ค.ศ. 2020 ที่มีประชากรทั่วโลกที่อาศัยอยูํในเมืองถึง 
65 เปอร์เซ็นต์ (Clark. D, 2003) 

กระบวนการของการเป็นเมือง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการอพยพทางประชากร
จากเขตที่ไมํใชํเมืองไปยังเขตเมืองหรือเนื่องมาจากการขยายตัวของเขตที่อยูํอาศัยที่ไมํใชํเมืองมากํอน 
ทั้งในด๎านรูปแบบ และหน๎าที่ (Forms และ functions) ของการตั้งถิ่นฐานนั้น ๆ จนเกิดเป็นชุมชน
เมืองขึ้น (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 2547)  

สรุปได๎วํากระบวนการกลายเป็นเมือง คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของขนาดประชากรที่อาศัยอยูํในเมือง ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่ขนาดของประชากรในเมืองเพ่ิมสูงขึ้น 
อันเนื่องมาจากการอพยพย๎ายถิ่นของประชากรที่อยูํนอกเขตเมืองหรือชนบทไปอาศัยอยูํในเมือง ท าให๎
เกิดการขยายตัวของเมืองจนกลายเป็นชุมชนเมือง และมีวิถีชีวิตแบบคนเมือง 

2.1.4 การขยายตัวของเมือง 
ผลของการขยายตัวของเมืองจะท าให๎เมืองมีขนาดเปลี่ยนแปลงไป จ านวนประชากรใน

เมืองจะมากขึ้น จ านวนกิจกรรมในเมืองมีมากขึ้น รายได๎ในเมืองสูงขึ้นด๎วย ยิ่งเมืองขยายตัวมากขึ้นเทําใด 
จะมีการใช๎ทรัพยากรเพ่ือสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวกในเมือง เชํน การศึกษา บริการด๎าน ความปลอดภัย 
การปูองกันอัคคีภัย และบริการอื่นๆ มากข้ึน ซึ่งต๎นทุนสิ่งเหลํานี้จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเม่ือการบริการ
ดังกลําวขยายตัวไมํทันกับขนาดของเมืองก็จะท าให๎เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เชํน การแออัดคับคั่งของ
การจราจร สภาพแวดล๎อมเป็นพิษ และปัญหาทางด๎านการคลังที่แก๎ไขได๎ยาก และได๎แสดงความคิดเห็น
วําเมืองที่ขยายตัวมากข้ึนจะพ่ึงพาตลาดภายในเมืองน๎อยลง และพ่ึงตลาดภายนอกมากข้ึน การเพิ่มขึ้น
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ของสาขาบริการจะมีบทบาทมากกวําสาขาอุตสาหกรรม โครงสร๎างพื้นฐานที่รัฐบาลจัดสร๎างและงาน
สาขารัฐบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งท าให๎รัฐบาลต๎องมีความรับผิดชอบมากข้ึน จนท าให๎เกิดข๎อขัดแย๎งในการแก๎ไข 
ปัญหาในเมืองหลายแหํง และยังได๎สรุปลักษณะการขยายตัวของเมืองวําเป็นวิธีแบํงเมืองตามขนาด
ประชากรและชนิดของโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของเมือง แตํละขนาดพบวําเมืองที่มีขนาดเล็กจะมี
รายได๎ตํอคนดีกวําเมืองขนาดใหญํ และมีแนวโน๎มการขยายตวัของประชากรช๎ากวําเมืองขนาดอ่ืน ๆ อีกมาก 
การจ๎างงานและความหนาแนํนของประชากรในเขตเทศบาล มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยํางรวดเร็ว  
มีสภาพแวดล๎อม สถานการณ์ทางการเมือง และสังคมที่เหมาะสม (นิธินันท์ วิศเวศวร, 2552) 

จากการที่มีผู๎ศึกษาเก่ียวกับลักษณะการขยายตัวเมืองในประเทศตําง ๆ สามารถจ าแนก
ได๎วํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญตํอการขยายตัวเมือง คือ ปัจจัยทางด๎านประชากร ปัจจัยทางสังคม และ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ปริศนา ภักดีจอหอ, 2543) 

1. ปัจจัยทางด๎านประชากร ประชากรถือวําเป็นสํวนหนึ่งที่มีอิทธิพลท าให๎เมืองมีการขยายตัว
สูงขึ้น ปัจจัยทางด๎านนี้อาจจ าแนกได๎เป็นสองประการ คือ ประการแรกเป็นการเพิ่มข้ึนโดยธรรมชาติ 
เนื่องจากจ านวนผู๎ตายลดลง และมีเด็กท่ีอยูํรอดเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลจากความก๎าวหน๎าทางการแพทย์ 
นอกจากนี้ปัจจัยที่ขาดการศึกษาก็มีสํวนในการผลักดันให๎อัตราการเกิดเพ่ิมขึ้นอีกด๎านหนึ่งด๎วย 
ประการที่สอง เกิดจากการย๎ายถิ่นเข๎าสูํตัวเมืองของชาวชนบท อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชาวชนบท มีผลท าให๎ประชากรในเมืองใหญํเหลํานั้น เพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว เมื่อประชากรในเมือง
เพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว จะมีการขยายที่อยูํจากในเมืองออกไปยังชานเมือง กรณีของกรุงเทพมหานครหรือ
เมืองใหญํอ่ืน ๆ ในประเทศไทยก็เชํนเดียวกัน การขยายตัวของเมืองเกิดจากการเพ่ิมของประชากร
ตามธรรมชาติและการย๎ายถิ่นจากชนบทเข๎าสูํเมือง เมื่อในเมืองมีประชากรหนาแนํนจะมีการย๎ายที่ไป
อยูํชานเมือง มีการสร๎างที่อยูํอาศัย และสถานที่อ่ืนๆ ท าให๎ขอบเขตของเมืองขยายออกไป 

2. ปัจจัยทางด๎านสังคม อิทธิพลทางด๎านสังคมก็มีผลอยํางมากตํอการขยายตัวของเมือง 
ได๎แกํ การพัฒนาทางด๎านกายภาพของเมืองนั้นให๎เจริญก๎าวหน๎าไปเรื่อย ๆ เชํน การพัฒนาด๎าน
สาธารณูปโภค การคมนาคมขนสํงที่สะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งเหลํานี้ท าให๎
เมืองมีความเจริญขึ้น กลายเป็นปัจจัยดึงดูดให๎ประชากรอพยพเข๎าไปอยูํในเมืองและสํงผลให๎เมืองมีการขยายตัว
ตํอ ๆ ไป ดังตัวอยํางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่ได๎รับการพัฒนาอยํางมากในด๎านดังกลําว 
และมีผลให๎ประชากรจากตํางจังหวัดอพยพเข๎ามาอยูํมาก จึงสํงผลตํอการขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน 

3. ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ นอกเหนือจากปัจจัยด๎านประชากรและสังคมแล๎วในทาง
เศรษฐกิจก็นับวํามีสํวนอยํางมากตํอการขยายตัวของเมือง จะเห็นได๎จากชุมชนเมืองในทวีปยุโรป           
เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ลักษณะสังคมได๎เปลี่ยนสภาพเป็นสังคมอุตสาหกรรม     
มีการขยายตัวทางระบบทางคมนาคม สํงเสริมทางด๎านอุตสาหกรรม มีการคิดค๎นเทคโนโลยีใหมํ ๆ          
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ในการผลิตสินค๎า กํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายของประชากรจากชนบทเข๎าสูํเมืองเพ่ือเป็นแรงงานหรือ
เปลี่ยนอาชีพใหมํ ๆ การสํงเสริมให๎มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณชานเมืองของประเทศไทย      
ท าให๎มีการรุกล้ าพ้ืนที่ชานเมืองมากขึ้น เป็นผลให๎มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินจากพ้ืนที่การเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรม เกษตรกรที่อยูํบริเวณชานเมืองต๎องเคลื่อนย๎ายออกหํางเมืองไปด๎วย หรือดัดแปลง
สภาพพ้ืนทีแ่ล๎วเปลี่ยนอาชีพเป็นอยํางอ่ืน และเมื่อสภาพเป็นเชํนนี้มากขึ้นเข๎าเขตชานเมืองจึงกลายเป็น
เมืองไปในที่สุด 

ปัจจัยทั้งสามประการข๎างต๎นมีความสัมพันธ์กันอยํางมาก กลําวคือ เมื่อเมืองมีการพัฒนา
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมมาก จะท าให๎เมืองมีความเจริญเติบโตเป็นเหตุให๎ประชากรที่อยูํตามชนบท       
ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพเคลื่อนย๎ายเข๎าสูํเมืองมากขึ้น บวกกับการเพิ่มตามธรรมชาติของ
ประชากรในเมือง ก็จะท าให๎ชุมชนเมืองมีการขยายตัวขึ้น ลักษณะดังกลําวจะเห็นได๎จากเมืองใหญํ ๆ 
เชํน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วท าให๎ประชากรในชนบทอพยพมาตั้ง
หลักแหลํงกันมาก ท าให๎กรุงเทพมหานครขยายตัวอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านพ้ืนที่และขนาดประชากร 

2.1.5 รูปแบบการขยายตัวของเมือง 
เมือง มีรูปแบบการใช๎ประโยชน์ที่ดินหลายรูปแบบขึ้นอยูํกับกิจกรรมของมนุษย์สร๎างขึ้น 

ยิ่งเมืองใดที่มีความเจริญมากขึ้น ความหลากหลายทางการใช๎ประโยชน์ที่ดินก็มากข้ึนเชํนกัน                 
(จรัสโรจน์  บถด ารหิ,์ 2545 อ๎างถึงใน ฌานิกา สุขวฒันวิจิตร, 2546) ได๎มีการจ าแนกรูปแบบการขยายตวั
ของเมืองตามโครงสร๎างเมือง ดังนี้ 

1. ทฤษฎีวงแหวนซ๎อน (The Concentric Zone Theory)  
 เออร์เนสต์ เบอร์เจสส์ (1925) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ได๎อธิบายไว๎วํา ทฤษฎี      
วงแหวนซ๎อน เป็นโครงสร๎างเมืองที่มียํานธุรกิจเป็นแกนกลาง เรียกวํา ยํานธุรกิจ (Central Business 
District-CBD) และบริเวณรอบ ๆ จะเป็นที่พักอาศัย ซึ่งทฤษฎีนี้มีฐานคติจาก “มูลคําที่ดินทั้งหลาย
และโดยนัยของการเข๎าถึงแปลงที่ดิน จะลดลงอยํางสม่ าเสมอเทําเทียมกันในทุกทิศทางจากจุด
ศูนย์กลางรํวมของเมือง” มีลักษณะเป็นวงแหวนซ๎อนกันเป็นชั้น ๆ แตํละชั้นมีลักษณะการใช๎ที่ดิน            
ตําง ๆ โดยแบํงเป็นเขต ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีวงแหวน 
ที่มา : ดัดแปลงจาก BBC, 2014 

 
2. ทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือลิ่ม (The Sector Theory) 
เกิดจากแนวคิดของ โฮเมอร์ ฮอย์ท ได๎อธิบายลักษณะการใช๎ที่ดินในเมืองเป็นเสี้ยวหรือ

เป็นเสี่ยง ๆ แบบรูปพัด โดยแผํออกจากจุดศูนย์กลางของเมืองตามถนนสายส าคัญ ซึ่งมีคําเชําที่ดิน
เป็นปัจจัยส าคัญ ท าให๎เกิดการขยายตัวออกไปรอบนอก กลําวคือ ยิ่งเขตที่มีราคาแพงยิ่งมีแรงดึงดูด
ความเจริญไป สูํบริเวณนั้น ฮอยท์ได๎แบํงการใช๎ที่ดินออกเป็น 5 เขต ได๎แกํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีรูปเสี้ยว  
ที่มา : ดัดแปลงจาก BBC, 2014 
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ซึ่งทฤษฎีดังกลําวชี้ใหเ๎ห็นวาํ รายได๎ของครอบครัวเป็นปจัจัยส าคัญในการเลือกยํานพักอาศัย
ที่แตกตํางกัน เขตที่อยูํอาศัยราคาสูงจะขยายตัวออกไปตามเส๎นทางคมนาคม ศูนย์กลางการค๎า มี
สภาพแวดล๎อมที่ดี และจะขยายตัวออกไปสูํชานเมือง  

3. ทฤษฎีหลายศูนย์กลาง (The Multiple Nuclei Theory) 
เป็นทฤษฎีโชนซี แฮร์ริส และ เอดเวิร์ค อัลล์มาน (1945) ให๎ค าอธิบายวํา รูปแบบการ

ใช๎ที่ดินในเขตเมืองวํา เมืองหลายๆ เมืองมีการพัฒนาออกเป็นหลายศูนย์กลางซึ่งขึ้นอยูํกับขนาด          
ของเมือง โครงสร๎างโดยรวมของเมืองนั้น ๆ และพบวําเมืองที่มีขนาดใหญํกวําจะมีจ านวนและ
ลักษณะเฉพาะของศูนย์กลางเหลํานั้นมากกวําเมืองที่มีขนาดเล็กกวํา ศูนย์กลางเหลํานั้นสํวนมากจะ
เกิดข้ึนในบริเวณใกล๎ที่พักอาศัยของผู๎ที่มีรายได๎ปานกลางและผู๎มีรายได๎สูง โดยแบํงรูปแบบการใช๎ที่ดิน
ออกเป็น ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีหลายจุดศูนย์กลาง 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Lisa, 2010 

 
2.1.6 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง 

2.1.6.1 ความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน คือ ลักษณะกายภาพบนพื้นที่ดินอันเป็นผลมาจากกิจกรรม

ตําง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งกระท าบนพื้นดินนั้น การใช๎ที่ดินเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มีความต๎องการใน           
ด๎านอาหาร เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรค ที่อยูํอาศัย รวมทั้งที่พักผํอนหยํอนใจ และอ่ืน ๆ เพ่ือสนอง



15 
 

ความต๎องการดังกลําว มนุษย์จึงต๎องเปลี่ยนแปลงหรือปลูกสร๎างสิ่งตําง ๆ บนพื้นที่ เชํน ทุํงนา 
บ๎านเรือน ถนน วัด โรงเรียน ท าให๎เกิดการแบํงสันปันสํวนพ้ืนที่ดินเพ่ือกิจกรรมตําง ๆ การศึกษาเรื่อง
การใช๎ที่ดิน จะท าให๎เรามีความเข๎าใจดีขึ้นเก่ียวกับคนบนพ้ืนที่นั้น เชํน การด าเนินชีวิต อาชีพ 
เทคโนโลยีการเดินทางติดตํอ เป็นต๎น (สุวัฒนา ธาดานิติ, 2547) 

การใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง บริเวณที่มีกิจกรรมทุกชนิดที่มีการกระท าเป็นประจ า 
ไมํจ ากัดวํากิจกรรมนั้นจะประกอบอยูํบนพื้นที่ดิน เหนือพ้ืนดิน หรือใต๎พ้ืนดิน โดยหมายรวมทั้งที่อยูํ
ภายในอาคารหรือนอกอาคารที่ตั้งอยูํบนพ้ืนที่ดินแปลงนั้น เป็นกิจกรรมที่อยูํในพ้ืนที่ปกคลุมดิน ที่มีทั้ง
การผลิต การเปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษา โดยการใช๎ประโยชน์จะเกิดขึ้นบนที่ดินที่มีอยูํตามธรรมชาติ 
อันอาจใช๎ประโยชน์สนองความต๎องการของมนุษย์ในทางตําง ๆ โดยค านึงถึงผลตอบแทนจากการใช๎
ประโยชน์ที่ดินนั้นเป็นประการส าคัญ เนื่องจากมนุษย์มีความต๎องการในด๎านอาหาร เครื่องนุํงหํม          
ยารักษาโรค ที่อยูํอาศัย และอ่ืน ๆ เพื่อที่จะสนองความต๎องการของมนุษย์ โดยกิจกรรมตําง ๆ สํงผล
ตํอการเปลี่ยนแปลงหรือปลูกสร๎างสิ่งตําง ๆ เชํน อาคาร ถนน วัด โรงเรียน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
เป็นต๎น (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549) 

2.1.6.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง  
การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง หมายถึง การใช๎ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือประกอบ

กิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง ยกตัวอยําง เชํน เพ่ือการเป็นที่อยูํอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ โรงเรียน ถนน หรือสาธารณูปโภคตําง ๆ (นิพันธ์ วิเชียรน๎อย, 2552) 

 ลักษณา สัมมานิธิ และปรัชมาศ ลัญชานนท์ (ม.ป.ป.) ได๎สรุปลักษณะการใช๎
ประโยชน์ที่ดินทางผังเมืองมีการแบํงออกเป็นหมวดตํางๆ ที่ส าคัญ  4 หมวด ได๎แกํ   

1. หมวดการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อการอยูํอาศัย เป็นการใช๎ที่ดินสํวนใหญํ
ในเขตเมือง การกระจายตัวมีลักษณะบริเวณใจกลางเมืองมักเป็นที่อยูํอาศัยหนาแนํนมาก ถัดออกมา
จากใจกลางเมืองไปถึงชานเมืองมักเป็นที่อยูํอาศัยหนาแนํนปานกลาง และหนาแนํนน๎อย ลักษณะ
อาคารบริเวณใจกลางเมืองเป็นลักษณะอาคารเป็นอาคารพาณิชย์  บ๎านแถว  ตึกแถว ถัดออกมา         
ชานเมือง สํวนใหญํเป็นบ๎านเดี่ยวการใช๎ที่ดินประเภทนี้โดยทั่วไปมักมีสัดสํวนประมาณร๎อยละ 40-50  

2. หมวดการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทเพ่ือการท างานและการประกอบอาชีพเป็น
การใช๎ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม และการใช๎ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  โดยที่ยํานพาณิชยกรรมเป็นพื้นที่
ที่เป็นการใช๎ที่ดินประเภทร๎านค๎าตําง ๆ การบริการตําง ๆ การใช๎ที่ดินประเภทนี้มักตั้งอยูํยํานใจกลางเมือง 
และเกาะกลุํมกันเป็นยํานการค๎า ตั้งกระจายตัวไปตามแนวถนนสายส าคัญ สํวนการใช๎ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมนั้นเป็นแหลํงงานและการประกอบอาชีพที่ต๎องมีการจัดพ้ืนที่ให๎หํางจากพ้ืนที่อยูํอาศัย 
แตํสามารถเดินทางเข๎าถึงสะดวก การใช๎ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมตามการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
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มีการจ าแนกการใช๎ที่ดินออกเป็น 3 ประเภท  ได๎แกํ อุตสาหกรรมและคลังสินค๎า อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
และคลังสินค๎า 

3. หมวดการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อการอนุรักษ์และพักผํอนหยํอนใจ ตาม
การวางและจัดท าผังเมืองรวม มีการจ าแนกการใช๎ที่ดินออกเป็นประเภทตําง ๆ ได๎แกํ  

- ประเภทที่โลํงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การใช๎ที่ดิน
ประเภทนี้มีแนวคิดในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนเมือง เพ่ือให๎ชุมชนมีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีที่
พักผํอนหยํอนใจ สามารถออกก าลังกาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ดินประเภทนี้ประกอบไปด๎วย ที่โลํง
สีเขียว สนามหญ๎า สวนสาธารณะ สนามกีฬาสวนปุา แนวที่โลํงสีเขียวริมแหลํงน้ า เป็นต๎น 

- ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎พื้นที่เกษตรกรรม 
เป็นพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ของชุมชนเมืองตามแนวความคิดปุาล๎อมเมือง หรือเมืองในชนบท 
เพ่ือปูองกันการขยายตัวของเมือง การปูองกันชุมชนเมืองจากมลพิษภายนอกเขตผังเมืองรวม ชํวย
ฟอกอากาศให๎บริสุทธิ์ และเพ่ือเป็นพื้นที่ชนบทของเมือง 

- ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อม          
การสงวนอาชีพ ความเป็นอยูํ วิถีชีวิต ในบริเวณพ้ืนที่นั้นสํวนใหญํ ได๎แกํ พ้ืนที่บริเวณท่ีมีสมรรถนะ 
ดินดีเหมาะแกํการเกษตรกรรม  พื้นที่ในโครงการตามแนวพระราชด าริ และพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลและหนํวยงานท๎องถิ่น   

- ประเภทอนุรักษ์เพ่ือสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นพื้นที่อนุรักษ์          
แหลํงโบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎า และพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยว สํวนใหญํเป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนไว๎ตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ พ.ศ. 2504  เชํน บริเวณโดยรอบ
ก าแพงเมือง คูเมือง พ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
บริเวณท่ีรัฐบาลและท๎องถิ่นมีนโยบายในการอนุรักษ์ เพ่ือสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

- ที่โลํงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและการประมง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต๎องการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ที่เป็นแหลํงกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร และการ
ประมงตลอดจนเป็นพ้ืนที่พักผํอนของชุมชนเมือง การปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบแหลํงน้ า รวมทั้ง
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล และสํงเสริมให๎มีการใช๎เป็นพ้ืนที่นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถใช๎ในการประมงได๎ด๎วย 

4. หมวดการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทเพ่ือบริการสาธารณะ ได๎แกํ สถาบันราชการ 
ซึ่งเป็นการใช๎ที่ดินประเภทนี้เกี่ยวกับกิจกรรมตําง ๆ ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สถาบันศาสนา ได๎แกํ 
เขตของวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์ เป็นต๎น สถาบันการศึกษาเป็นการใช๎ที่ดินที่เก่ียวกับ
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การศึกษา ได๎แกํ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต๎น การสาธารณูปโภค           
เป็นการใช๎ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค เชํน ระบบการคมนาคมขนสํง การพลังงาน ระบบ          
การประปา ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืน ๆ เป็นต๎น   

 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเมือง แบํงออกในรายละเอียดได๎มากประเภทกวําการใช๎
ที่ดินแบบชนบทในพ้ืนที่ที่มีขนาดเทํากัน เชํน ในพ้ืนที่ 1,000 ไรํ อาจท าการเพาะปลูกแตํเพียงพืช
อยํางเดียว คือ อาจใช๎เป็นที่นาเทํานั้น แตํถ๎าเป็นการใช๎ที่ดินแบบเมืองจะมีที่ท างานหลายประเภท          
ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า ร๎านบริการตํางๆ เพราะอาชีพในเมืองมีหลายชนิด ใช๎เนื้อที่ไมํมากเหมือนการ
เพาะปลูก จึงมีความหนาแนํนสูงและแตกตํางกันไป การศึกษาการใช๎ที่ดินแบบเมือง หรือการใช๎ที่ดิน
ในเมือง ก็คือการศึกษาถึงที่ซึ่งประชากรเมืองอยูํอาศัย ท างาน จํายของ พักผํอนตลอดจนการเดินทาง
แหํงหนึ่งไปอีกแหํงหนึ่ง วํามีเส๎นทางหรือวิธีการอยํางไร การใช๎ที่ดินในเมืองสามารถแบํงยํอยลงไปได๎อีก 
ดังนี้ (สุวัฒนา ธาดานิติ, 2547) 

1. การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเปน็ที่อยูํอาศัย (Residential Land use) มีกระจัดกระจาย
ทั่วไปทั้งเมอืง แตํในบริเวณใจกลางเมือง โดยทั่วไปเป็นที่อยูํอาศัยหนาแนํน เชํน เป็นแฟลต บ๎านแถว
ตลอดจนที่อยูํอาศัยที่ไมํถูกสุขลักษณะ และต่ ากวํามาตรฐาน เชํน บริเวณแหลํงเสื่อมโทรม ในบริเวณ
ชานเมืองไกลออกไปจะเป็นที่อยูํอาศัยมีความหนาแนํนเบาบางมากกวําใจกลางเมืองโดยมากเป็น      
บ๎านเดี่ยว และอยูํหํางกันกวําบ๎านในใจกลางเมือง ที่เป็นเชํนนี้เพราะวําราคาท่ีดินในใจกลางเมือง         
แพงกวําชานเมือง จึงมีการใช๎ที่ดินประหยัดไมํเปลืองเนื้อที่มาก 

2. การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Land use)  
ถ๎าโรงงานอุตสาหกรรมอยูํรวมกันจะเรียกวํายํานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กใช๎
เครื่องจักรน๎อย หรือไมํใช๎เลย โดยผลิตด๎วยแรงงานคนและอาศัยความช านาญเป็นสํวนส าคัญท่ีจะ
ตั้งอยูํในใจกลางเมือง รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกึ่งร๎านค๎าด๎วย เชํน โรงงานท าขนมปัง โรงพิมพ์ 
โรงงานอตุสาหกรรมหรือยํานอุตสาหกรรมที่สามารถอยูํในใจกลางเมือง ปะปนกับท่ีพักอาศัยหนาแนํน
และยํานการค๎านั้นต๎องไมํเป็นโรงงานที่รบกวนตํอผู๎คนในบริเวณนั้น และต๎องไมํสร๎างมลพิษท้ังใน         
ด๎านอากาศ กลิ่น และเสียง คือควรจะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือเป็นงานชํางฝีมือเมื่อ
อุตสาหกรรมขยายใหญํขึ้นเชํน มีคนงานเพ่ิมมากขึ้น การผลิตพ่ึงเครื่องจักรขนาดใหญํ ผลิตได๎ทีละมาก ๆ 
ผลผลิตมีเป็นจ านวนมากต๎องการที่เก็บกว๎างขวางกวําเดิมและการขนสํงที่รวดเร็วไมํติดขัด โรงงาน
อุตสาหกรรมจะย๎ายออกไปอยูํชานเมืองเพราะถ๎าตั้งอยูํที่เดิม คือใจกลางเมืองจะสร๎างมลภาวะท า
ความเดือดร๎อนให๎กับชาวบ๎าน เมืองทุกเมืองมักมีกฎหมายระบุไว๎มิให๎มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํ 
ซึ่งมีผลท าให๎เกิดน้ าเสยีหรืออากาศมีพิษ เข๎าไปตั้งปะปนอยูํกับที่พักอาศัยใจกลางเมือง โรงงานอุตสาหกรรม
เชํนที่วํานี้ควรอยูํชานเมืองหรือแหลํงรวมโรงงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลจัดเตรียมไว๎ให๎เรียกวํา 
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“นิคมอุตสาหกรรม” อยํางไรก็ตามในเมืองใหญํ ๆ ของไทยจะพบโรงงานอุตสาหกรรมปะปนอยูํใน
บริเวณใช๎ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยูํอาศัยเป็นโรงงานขนาดใหญํ (Factory) สร๎างสภาพแวดล๎อมเป็นพิษ
รบกวนชาวบ๎าน ซึ่งโรงงานเชํนนี้ควรจะย๎ายออกไปอยูํชานเมือง หํางไกลจากท่ีพักอาศัยหรืออยูํใน
นิคมอุตสาหกรรม 

3. การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรม (Commercial Landuse) การใช๎
ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ได๎แกํ ที่ตั้งร๎านค๎าตําง ๆ ซึ่งอาจจะเกาะกลุํมกันเป็นยํานการค๎าใหญํกัน
บริเวณกว๎าง การใช๎ที่ดินเพ่ือพาณิชย์กรรมบริเวณเกําแกํจะอยูํในใจกลางเมือง ตํอมาจึงจะกระจายไป
ตามถนนสายส าคัญกลุํมร๎านค๎าเล็ก ๆ มักจะปะปนกับท่ีพักอาศัย ปัจจัยส าคัญในการเลือกท่ีตั้งของ
ยํานการค๎าที่มีความสะดวกในการเดินทางมาถึงของลูกค๎า จึงเห็นได๎วํามักมีร๎านค๎าหรือศูนย์การค๎า
เกิดข้ึนบริเวณสี่แยกถนน ในอดีตเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานหนาแนํนตามแนวริมคลองหรือแมํน้ าจุดตัด
ระหวํางทางน้ าสองสาย หรือจุดที่ถนนสิ้นสุดทีริมคลองก็จะเกิดยํานการค๎าขึ้น เพราะเป็นบริเวณท่ี
ลูกค๎าไปมาสะดวก ยํานการค๎านอกจากจะมีร๎านค๎าที่ขายสินค๎าเป็นสิ่งของโดยตรงแล๎ว ยังรวมไปถึง
ร๎านค๎าที่ขายบริการ เชนํ รา๎นตดัผม รา๎นเสริมสวย โรงภาพยนตร์ ร๎านซํอมแซมเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ           
เป็นต๎น 

4. การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่ราชการ (Government Landuse) เป็น
ที่ตั้งของหนํวยงานตําง ๆ ของรัฐบาลและเป็นสถานที่ท างานของข๎าราชการเป็นจ านวนมาก หนํวยงาน
บางประเภทต๎องการที่ดินขนาดใหญํ เชํน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บางอยํางมีขนาดเล็ก เชํน สถานี
ต ารวจ สถานีดับเพลิง ถ๎าสถานที่ราชการที่เป็นการบริการของรัฐบาลตํอยํานพักอาศัยก็มักจะตั้งอยูํ
ใกล๎ที่พักอาศัยและในบริเวณใจกลางเมือง  ในปัจจุบันสถานที่ราชการบางแหํงขยายออกไปสูํชานเมือง 
เพราะในใจกลางเมืองในปัจจุบันสถานที่ราชการบางแหํงขยายออกไปสูํชานเมืองเพราะในใจกลางเมือง
มีความแออัดเกินไป 

5. การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเปน็ที่พักผํอนของประชากรเมือง (Recreation Landuse) 
สํวนใหญํจะเป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น ได๎แกํ สวนสาธารณะ สนามเด็กเลํน ศูนย์เยาวชนสนามกีฬา 
ที่เอกชนจัดขึ้นเองก็มีบ๎าง เชํน สวนสนุก สระวํายน้ า การใช๎ที่ดินประเภทนี้เมืองทุกเมืองควรจะจัดให๎
พอเพียงกับจ านวนประชากร และเป็นการบริการในราคาถูกหรือการให๎เปลําเพ่ือลดความตึงเครียด
จากการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวเมือง 

6. การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการขนสํง (Transport Landuse) ได๎แกํ ถนน ที่จอดรถ
ตลอดจนอูํรถ และสถานีขนสํงที่กระจายอยูํทั้งในเมืองและชานเมือง การใช๎ที่ดินเพื่อการขนสํงหรือ
เส๎นทางเดินรถนี้นับวํามีความส าคัญมากเพราะเปรียบเสมือนหนึ่งเส๎นเลือดหลํอเลี้ยงสํวนตําง ๆ           
ของเมือง การใช๎ที่ดินประเภทตําง ๆ จะด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ ถ๎าการจราจรไมํติดขัด            
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ตรงกันข๎ามถ๎าระบบการขนสํงในเมืองล๎มเหลว กิจกรรมตําง ๆ ในเมือง เชํน การซื้อขายการท างานจะ
หยุดชะงัก 

7. การใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรชานเมือง (Resource Production and 
Extraction Landuse) ในบางเมืองอาจมีการใช๎ที่ดินเพ่ือการเกษตรได๎บ๎าง โดยจะตั้งอยูํบริเวณ         
ชานเมืองโดยมากจะเป็นการเกษตรประเภทสวนผัก พืชไรํ ซึ่งสํงเข๎ามาขายเฉพาะคนในเมืองนั้น
เทํานั้น อยํางไรก็ตาม เมื่อเมืองขยายออกไป บริเวณท่ีเกษตรกรรมชานเมืองซึ่งถือวําเป็นบริเวณท่ีมี
ความงามตามธรรมชาติและมีอากาศบริสุทธิ์ สามารถใช๎เป็นแหลํงพักผํอนของชาวเมืองพร๎อมทั้งเป็น
แหลํงบริการผักสด จะถูกรุกรานจนหมดสิ้นไปในที่สุด เชํน บริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งก าลัง
เติบโตเป็นปุาคอนกรีตเชํนเดียวกับใจกลางเมือง 

8. บริเวณที่ยังไมํมีการพัฒนา (Undeveloped Areas) เป็นบริเวณในเมืองที่
ปลํอยให๎เป็นธรรมชาติ โดยที่ยังไมํมีกิจกรรมใดเกิดข้ึน ได๎แกํ บริเวณหนองน้ า ที่ลุํมน้ าขังหรือบริเวณที่
มีการรื้อถอนเปลี่ยนสภาพการใช๎ที่ดินจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งแล๎ว แตํยังไมํมีการกํอสร๎าง
เป็นการใช๎ที่ดินประเภทอ่ืน หรือที่เกษตรกรรมชานเมืองที่ไมํได๎ท าการเพาะปลูก 

จากการศึกษาการใช๎ประโยชน์ที่ดินแบบเมือง หรือการใช๎ที่ดินในเมือง ก็คือ
การศึกษาถึงประชากรเมือง ที่อยูํอาศัย ท างาน จํายของ พักผํอนตลอดจนการเดินทางแหํงหนึ่งไปอีก
แหํงหนึ่ง วํามีเส๎นทางหรือวิธีการอยํางไร การใช๎ที่ดินในเมืองสามารถแสดงถึงลักษณะของการประกอบ
อาชีพและการท างานของคนในเมือง สํวนใหญํไมํได๎อยูํในภาคเกษตรกรรม แตํประกอบอาชีพด๎าน
อุตสาหกรรม การค๎าและการบริการ มีสัญลักษณ์ด๎านสังคมซึ่งมาจากอาชีพ การแตํงกายการศึกษา
มากกวําสังคมชนบท และคนที่อยูํในเมืองมีความสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลอ่ืนน๎อยลงและ      
หํางเหินกัน มีการติดตํอกันโดยหน๎าที่ ไมํสนิทสนมคุ๎นเคยกันอีกด๎วย 

2.1.6.3 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นถิ่นฐานชุมชนเมือง การใช๎ประโยชน์ที่ดิน

ภายในชุมชนมีความหลากหลายตามบทบาทและจ านวนประชากรในชุมชน เมืองขนาดใหญํที่มี
ประชากรจ านวนมากการใช๎ประโยชน์ที่ดินมีความหลากหลายซับซ๎อนตามกิจกรรมเพ่ือการด ารงชีวิต
ของประชากรในเมือง เมืองขนาดเล็กการใช๎ประโยชน์ที่ดินไมํหลากหลายซับซ๎อน มีการใช๎ประโยชน์
เพ่ืออยูํอาศัยเป็นพ้ืนฐานพร๎อมบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549)  
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เกณฑ์การจ าแนกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน  จ าแนกตามกิจกรรมบนพ้ืนที่       
ซึ่งแบํงการใช๎ประโยชน์ที่ดินหลัก และการใช๎ประโยชน์ประเภทอื่น ๆ 

1. การใช๎ประโยชน์ที่ดินหลัก 
การใช๎ประโยชน์ที่ดินหลัก เป็นการใช๎ประโยชน์ที่ดินขั้นพ้ืนฐานที่มีอยูํทั่วไปของเมือง 

จ าแนกเป็น  4  ประเภท คือ การอยูํอาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม แตํละ
ประเภทจ าแนกยํอยในรายละเอียดตํางกันตามขนาดและบทบาทของชุมชน   

2. การใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ 
การใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงการใช๎ประเภทกิจกรรมรอง เป็นการใช๎

เพ่ือสํงเสริมกิจกรรมในการใช๎ประโยชน์ที่ดินหลักและตอบสนองการด ารงชีวิตประจ าวันในชุมชน 
รวมถึงการใช๎เพ่ือกิจการด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่เป็น           
ความจ าเป็นตามการใช๎ประโยชน์ที่ดิน  

  
2.2 ที่อยู่อาศัย 
 

2.2.1 ความหมายของการตั้งถิ่นฐาน 
ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร (2546) “การตั้งถิ่นฐาน” (settlement) หมายถึง การบุกเบิก

และเข๎าอยูํอาศัยครอบครอง พ้ืนที่สํวนหนึ่งสํวนใดของผิวโลกที่ไมํมีผู๎ใดอาศัยมากํอน รูปแบบและ
ขนาดของแหลํงตั้งถิ่นฐาน มีความซับซ๎อนแตกตํางกันไป ตั้งแตํการตั้งถิ่นฐานอยูํอยํางโดดเดี่ยว
ครอบครัวเดียวไปจนถึงรวมกันอยูํเป็นหมูํบ๎านใหญํน๎อยเป็นเมืองหรือนครและมหานคร เป็นต๎น  
หนํวยของการตั้งถิ่นฐานจึงเป็นการแสดงออกซ่ึงการจัดการพ้ืนที่ของมนุษย์ในรูปของอาคารบ๎านเรือน           
ถนนหนทางและการใช๎ที่ดิน ตลอดจนถึงผลกระทบที่มีตํอสภาพแวดล๎อม 

ไพฑูรย์ มีกุศล (2531) มองวําการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม (Cultural geography) ของการจัดการทางพ้ืนที่เพ่ือการอยูํอาศัย ท ามาหากิน และ          
การแสวงหาโอกาสตําง ๆ ของมนุษย์ที่มาอยูํรวมกัน ซึ่งสิ่งที่ปรากฏบนพ้ืนที่เกิดจากผลของ
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อม สํวนหนึ่งมาจากบทบาทและความส าคัญทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ที่มีอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานอีกสํวนมาจากบทบาททางวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตของ
ผู๎คน รวมถึงโลกทัศน์ ความเชื่อ และความต๎องการของคนในพื้นที่ท่ีสะท๎อนถึงความสัมพันธ์ระหวําง
มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับสภาพแวดล๎อม ที่เชื่อมโยงไปสูํแหลํงที่ตั้งและ
สิ่งแวดล๎อมโดยผํานการท ากิจกรรมตําง ๆ และการใช๎พ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมนั้น 
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Doxiadis, 1976 (อ๎างถึงใน วิลาวัณย ภมรสุวรรณ, 2551) อธิบายวํา การตั้งถ่ินฐานเป็น
การจัดรูปแบบทางพ้ืนที่โดยมนุษย์ เพ่ือความอยูํรอดและการยกระดับความเป็นอยูํของมนุษย์ให๎ดีขึ้น
ตามล าดับ และกลําววําการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่พึงจะเกิดขึ้นไดในพ้ืนที่ทั่วไป และในทุกระดับของ
การตั้งถ่ินฐาน เกิดจากการรวมตัวของมนุษย์ใน ฐานะปัจเจกบุคคลครอบครัวและสังคม กับปัจจัย
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น 

ดังนั้น การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ คือ การสร๎างที่อยูํอาศัยของมนุษย์ แล๎วมาอยูํรวมกัน มี
การสร๎างบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย โดยเลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีความเหมาะสม เพ่ือใช๎การด ารงชีวิต
และใช๎ประโยชน์ในด๎านตําง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ  

2.2.2 ระบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
ระบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ จะประกอบด๎วย 5 ประการ คือ ประชากร ที่อยูํอาศัย 

งานโครงขํายระบบสาธารณูปโภค และท่ีดิน แตํละองค์ประกอบจะมีการท างานรํวมกัน ซึ่งจะท าให๎
ระบบการตั้งถิ่นฐานมีลักษณะที่เป็นพลวัต (Dynamic) สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ภายใต๎
อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์สังคมและสภาพภูมิประเทศ ที่รวมกันเป็นระบบ การตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์โดยแหลํงที่ตั้งถิ่นฐานจะเป็นตัวหลอหลอมพฤติกรรมของมนุษย์ในการปรับตัวและการใช๎
ทรัพยากรตําง ๆ เพื่อการด ารงชีวิต เมื่อแหลํงที่ตั้งถิ่นฐานมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน รูปแบบและ
องค์ประกอบของการตั้งถ่ินฐานจะเปลี่ยนไป มีระดับการจัดการที่ซับซ๎อนขึ้น แหลํงที่ตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย์ จะมีขนาดใหญํหรือเล็กข้ึนอยูํกับสภาพทางภูมิศาสตร์ระดับการพัฒนาของมนุษย์และ
ระยะเวลาของการพัฒนาที่ตั้งถิ่นฐานนั้น ๆ และเมื่อมีการล าดับศักย์ของการตั้งถิ่นฐานจะน าไปสูํ           
การแบํงประเภทของการตั้งถิ่นฐาน โดยอาศัยหน๎าที่ท่ีโดดเดํนและความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ของแหลํง        
ที่ตั้งถ่ินฐานนั้น ๆ มาอธิบายประกอบกัน (วิลาวัณย ภมรสุวรรณ,2551 ) 
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ภาพที่ 2.4 ระบบความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบหลักภายในหนํวยการตั้งถ่ินฐานระดับเมือง 
ที่มา: อรสา, 2544 อ๎างถึงใน ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร, 2546 
 

2.2.3 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2536) ได๎มีการแบํงรูปแบบการตั้งถ่ินฐานออก 4 แบบรูป คือ 
1. การตั้งถิ่นฐานแบบยาว (Linear Settlement) มักพบอยูํตามบริเวณสองฝั่งของ

แมํน ้า ล าคลอง สองข๎างทางรถยนต์และเส๎นทางรถไฟ 
 
 

การตั้งถ่ินฐานสองฝั่งแมํน้ า           การตั้งถิ่นฐานสองข๎างถนน 
 
ภาพที่ 2.5 การตั้งถ่ินฐานแบบยาว (Linear Settlement) 
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2. การตั้งถ่ินฐานแบบกระจุกตัว (Cluster Settlement) พบได๎ตามบริเวณที่เป็นจุดตัด

ของถนน แมํน้ า ล า คลองหรือตามบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน เชํน วัด มัสยิด เป็นต๎น 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (Cluster Settlement) 

 

3. การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement) การตั้งถิ่นฐานในลักษณะนี้
บ๎านเรือนจะตั้งอยูํหําง ๆ กัน โดยจะตั้งอยูํในที่นาหรือสวน ของตนเอง สํวนสถานบริการ เชํน วัด 
โรงเรียน ร๎านค๎า จะอยูํหํางจากบ๎านเรือนออกไป 

 
ภาพที่ 2.7 การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement) 
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4. การตั้งถ่ินฐานแบบเป็นระเบียบ (Uniform Settlement) การตั้งถ่ินฐานในลักษณะนี้
มักพบในลักษณะภูมิประเทศที่มีการกระจายของทรัพยากรธรรมชาติ หรือบริการด๎านสาธารณูปโภค 
หรือเป็นพื้นที่ท่ีได๎จัดตั้งขึ้น เชํน นิคมสร๎างตนเอง หมูํบ๎านจัดสรร เป็นต๎น 

 

 
 
ภาพที่ 2.8 การตั้งถ่ินฐานแบบเป็นระเบียบ (Uniform Settlement) 
ที่มา : ของภาพที่ 2.5-2.8 ฉัตรชัย พงษ์ประยูร, 2536 

 
2.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (2549) ก าหนดให๎การใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทเพ่ือการ 

อยูํอาศัยเป็นการใช๎ประโยชน์ที่ดินหลักประเภทหนึ่งในแผนผังก าหนดการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามที่ได๎
จ าแนกประเภท และเป็นการใช๎ประโยชน์ที่ดินสํวนใหญํในพื้นท่ีชุมชน โดยทั่วไปมีสัดสํวนประมาณ
ร๎อยละ 60 – 70 ของพ้ืนที่ชุมชนทั้งหมด 

เกณฑ์การวางและจัดท าแผนผังการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยูํอาศัย มีดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความต๎องการที่อยูํอาศัย 
 การวิเคราะห์ความต๎องการที่อยูํอาศัย วิเคราะห์จากจ านวนประชากรและขนาด
ครัวเรือนเฉลี่ยในอนาคตที่ก าหนดไว๎ในเปูาหมาย ตามที่คาดหมายจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชนที่มีตํอภูมิหลังทางประชากร ในอนาคตของชุมชน เปรียบเทียบจ านวนประชากร
และครัวเรือนอนาคตกับปริมาณท่ีอยูํอาศัยปัจจุบัน ประกอบกับอัตราการเสื่อมสภาพของอาคาร ทั้งนี้ 
ควรก าหนดให๎มีอาคารวํางเพ่ือรองรับการย๎ายที่อยูํอาศัยภายในเมืองไว๎ประมาณร๎อยละ 5 
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2. การประมาณการใช๎พื้นที่และก าหนดที่ตั้ง 
รูปแบบอาคารเป็นตัวก าหนดความต๎องการขนาดของแปลงที่ดินที่ใช๎ส าหรับการ

กํอสร๎างอาคาร และรองรับจ านวนผู๎อยูํอาศัยในอาคารแตํละประเภท น าไปสูํการจ าแนกความหนาแนํน
ของประชากรบนพ้ืนที่ออกเป็น ที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อย ที่อยูํอาศัยหนาแนํนปานกลาง และที่อยูํอาศัย
หนาแนํนมาก 

ชุมชนเมืองที่มีขนาดปานกลางโดยทั่วไปในประเทศไทย จ านวนประชากรประมาณ 
50,000 – 60,000 คน มาตรฐานการก าหนดขนาดการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยูํอาศัยแสดงดัง 
ตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1 มาตรฐานการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยูํอาศัย ส าหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท รูปแบบอาคาร พื้นที่     

(ตารางวา) 
ความหนาแน่น  

(คน/ไร่) 
ที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อย  
(สีเหลือง) 

บ๎านเดี่ยว 
บ๎านแฝด 

50-100 
35-50 

1-12 
1-12 

ที่อยูํอาศัยหนาแนํนปานกลาง 
(สีส๎ม) 

บ๎านแถว ตึกแถว 
อาคารชุดสูง 2-3 ชั้น 

18-24 13-24 
13-24 

พาณิชยกรรมและที่อยูํอาศัย
หนาแนํนมาก (สีแดง) 

ตึกแถว อาคารพาณิชย์ 
อาคารชุดสูง3-4 ชั้น 
ศูนย์การค๎า 
ส านักงาน 

8-24 
180-400 

800-2,000 
120-240 

25-42 

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549 
 

ส าหรับเมืองขนาดใหญํ จ านวนประชากรมากกวํา 50,000 คน การใช๎ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยูํอาศัยหนาแนํนมาก มีความชัดเจนในรูปแบบอาคารเพ่ือการอยูํอาศัยมากกวําเมืองขนาด
เล็กและเมืองขนาดกลาง  โดยมีมาตรฐานการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยูํอาศัยส าหรับเมืองขนาดใหญํ 
คือพ้ืนที่คาดประมาณส าหรับการใช๎ประโยชน์เพ่ือการอยูํอาศัย จะต๎องส ารองพ้ืนที่เพ่ือจัดบริการสาธารณะ 
โดยเพ่ิมร๎อยละ 25 ส าหรับประเภทที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อย และร๎อยละ 20 ส าหรับประเภทที่อยูํอาศัย
หนาแนํนปานกลางและหนาแนํนมาก ดังแสดงตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 มาตรฐานการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยูํอาศัยส าหรับเมืองขนาดใหญํ 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท รูปแบบอาคาร พื้นที่ 
(ตารางวา) 

ความหนาแน่น 
(คน/ไร่) 

ที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อย  
(สีเหลือง) 

บ๎านเดี่ยว 
บ๎านแฝด 

50-100 
35-50 

10-20 
20-40 

ที่อยูํอาศัยหนาแนํนปานกลาง (สีส๎ม) บ๎านแถว ตึกแถว 
อาคารชุดสูง 3-8 ชั้น 

18-24 
100-300 

40-80 

ที่อยูํอาศัยหนาแนํนมาก (สีน้ าตาล) อาคารชุดสูง 8 ชั้นขึ้นไป 200-1,000 80-120 

ที่มา : ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ม.ป.ป.)  
 
2.2.5 ความหมายของท่ีอยู่อาศัย  
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552) ได๎อธิบายความหมาย

ของค าวํา “ที่อยูํอาศัย” หมายถึง อาคารบ๎านเรือน รวมถึงตึก โรง และแพที่มนุษย์จัดสร๎างข้ึน เพ่ือใช๎
เป็นที่อยูํอาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในที่อยูํอาศัยประกอบด๎วยสิ่งตํางๆ ที่ต๎องการ มีทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกสบาย อุปกรณ์และสิ่งใช๎สอยที่จ าเป็นตามความต๎องการทางด๎านรํางกาย จิตใจ 
และความเป็นอยูํที่ดีงามท้ังสํวนตัว และครอบครัวของผู๎พักอาศัย  

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (ม.ป.ป.) ได๎ให๎ความหมายของ บ๎านหรือท่ีอยูํอาศัย หมายถึง 
สถานทีท่ี่บุคคลในครอบครัวใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันเป็นสํวนใหญํ ที่พักอาศัยนับวําเป็นปัจจัยส าคัญและ
จ าเป็นมากส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตํอชีวิตความเป็นอยูํและ
สุขภาพของผู๎อยูํอาศัย  

2.2.6 ประเภทท่ีอยู่อาศัย 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552) ได๎มีการแบํงประเภท         

ทีอ่ยูํอาศัยออกเป็นดังนี้  
1. บ๎านเดี่ยวและบ๎านแฝด ที่อยูํอาศัยในลักษณะนี้จะถูกปลูกสร๎างขึ้นเป็นหลังหากเป็น

หลังเดี่ยวอิสระ จะถือวําเป็น “บ๎านเดี่ยว” หากมีผนังที่ใช๎รํวมกันด๎านหนึ่ง จะถือวําเป็น “บ๎านแฝด” ซ่ึง
บ๎านทั้งสองลักษณะนี้ มักจะมีบริเวณบ๎าน และรั้วรอบขอบชิดเป็นสัดสํวนที่ชัดเจน 

2. ตึกแถว (Shop house) หมายถึง อาคารที่สร๎างเป็นแถวติดตํอกันเกิน 2 หนํวย (unit) 
ขึ้นไป อาจแบํงได๎เป็น 3 ประเภทคือ 
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- อาคารแถวแบบพักอาศัยล๎วน ๆ 
- อาคารพาณิชย์หรือร๎านค๎าล๎วน ๆ 
- อาคารกึ่งที่อยูํอาศัย กึ่งพาณิชย์ หรือตึกแถว 

3. ทาวน์เฮาส์ (town house) หมายถึง บ๎านแถวที่ปลูกเป็นแนวยาว อาจมีตั้งแตํชั้นเดียว
ขึ้นไป จนถึง 3-4 ชั้น บ๎านลักษณะนี้ใช๎เนื้อที่ในการกํอสร๎างน๎อย ที่ดินแตํละหนํวยมีขนาดเล็กมาก
เพียง 16-28 ตารางวาเทํานั้น ตัวบ๎านตั้งอยูํตรงกลางมีท่ีดินเหลืออยูํเล็กน๎อย โดยหน๎าบ๎านอาจจัดเป็น
สวนหยํอม สํวนด๎านหลังบ๎านเป็นลานตากผ๎า ท าสวนครัว บริเวณด๎านหน๎าบ๎านติดถนนหรือทางเท๎า 
แตํละหนํวยของอาคารจะใช๎ผนังรํวมกัน ยกเว๎นหนํวยแรกและหนํวยสุดท๎ายของแถว ท าให๎ชํวย
ประหยัดคําวัสดุกํอสร๎างอีกทางหนึ่ง จึงท าให๎ราคาของบ๎านตํอหนํวยไมํสูงมากนัก อยูํในงบประมาณ         
ที่คนมีฐานะปานกลางจะซื้อหรือผํอนสํงได๎ 

4. แฟลต (flat) หรือห๎องชุด มีลักษณะเชํนเดียวกับอพาร์ทเม๎น (apartment) ที่สร๎าง           
ได๎ห๎องมาก (mass production) ท าให๎เกิดความคุ๎มคํา เพราะสร๎างเป็นอาคารสูงหลายชั้นบนพ้ืนที่
เพียงเล็กน๎อย สร๎างได๎รวดเร็ว ลดต๎นทุนในการผลิต เนื่องจากใช๎ฐานรากและหลังคาอันเดียวกัน จึงท า
ให๎ชํวยชะลอการแผํขยายตัวของที่อยูํอาศัยโดยรอบในแนวราบได๎ดี ลดความหนาแนํนของที่อยูํอาศัย
ไมํให๎เบียดเสียดกันมากเกินไป อาคารหนึ่ง ๆ สามารถอยูํกันหลาย ๆ ครอบครัว ถึงแม๎วําจะปลูกสร๎าง
อยูํในบริเวณใจกลางเมือง ซึ่งที่ดินมีราคาสูงก็ตาม แตํเมื่อเอาจ านวนหนํวยทั้งหมดมาเฉลี่ยแล๎ว จึงท า
ให๎ราคาตํอหนํวยไมํสูงมากนัก 

แฟลตจะมีลักษณะคล๎ายคอนโดมิเนียมคือเป็นอาคารสูง ใช๎เป็นที่อยูํอาศัยเทํานั้น มี
ระเบียงทางเดินด๎านใดด๎านหนึ่ง อาจเป็น 2 ด๎านหรือระเบียงตรงกลาง มีการใช๎ผนังห๎องรํวมกัน 2 หรือ  
3 ด๎าน ภายในหนํวยหนึ่ง ๆ จะแบํงยํอยเป็นห๎องโถงเอนกประสงค์ ห๎องนอน ห๎องน้ า และห๎องครัว 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตประจ าวัน แตํมีข๎อเสียอยูํบ๎างคือแสงสวําง
สํองเข๎าไปได๎น๎อย การระบายอากาศไมํดี และน้ าใช๎อาจจะไมํเพียงพอ เพราะใช๎กันมาก 

5. อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (condominium) เป็นอาคารที่อยูํอาศัยที่สร๎างในแนวดิ่ง
สูงกวําแฟลต เป็นอาคารที่มีห๎องรํวมกันคือ บุคคลหลายๆคน สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนเดียวกัน 
มีลักษณะคล๎ายแฟลต เริ่มตั้งแตํห๎องเดี่ยวเอนกประสงค์ไปจนถึง 3-4 ห๎องนอน ซึ่งแตํละหนํวยจะมี
ห๎องตําง ๆ เชํน ห๎องนอน ห๎องน้ า ห๎องครัว ห๎องรับแขก อยํางครบถ๎วน ตลอดจนห๎องท างาน ห๎องพักผํอน
สํวนตัวด๎วย ในอาคารชุดจะแบํงออกเป็น 2 สํวนคือทรัพย์สินสํวนบุคคล ได๎แกํ ห๎องชุด และทรัพย์สิน
สํวนกลาง ได๎แกํ ที่ดิน 

   
 



28 
 

2.2.7 แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัย 
จากการรายงานข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์(2556) ได๎รายงานวําใน ปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนบ๎านจัดสรรเปิดขายใหมํ 6,850 หนํวย ซึ่ง
ยอดรวมน๎อยกวําปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ หากแยกรายจังหวัด พบวํา ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 2,400 หนํวย นนทบุรีมีประมาณ 1,900 หนํวย ปทุมธานี มีประมาณ 
1,250 หนํวย สมุทรปราการ มีประมาณ 750 หนํวย สมุทรสาคร มีประมาณ 500 หนํวย และ
นครปฐม มีประมาณ 50 หนํวย  

ส าหรับข๎อมูลจ านวนห๎องชุดที่เปิดใหมํในปี 2555 ศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (2555) พบวํามีการเปิดขายใหมํจ านวน 21,950 หนํวย ซึ่งมีระดับเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2554 
และ ปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ หากแยกเป็นรายจังหวัดพบวํา ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีมากถึง 14,900 หนํวย 
สมุทรปราการ ประมาณ 4,050 หนํวย นนทบุรี ประมาณ 2,750 หนํวย ปทุมธานี ประมาณ 250 หนํวย 
ส าหรับสมุทรสาครและนครปฐม ยังไมํมีการเปิดโครงการใหมํในปี พ.ศ. 2555 

นอกจากนี้ อิสระ บุญยัง, 2555 ได๎กลําวไว๎วํา ผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554           
ได๎สํงผลตํอตลาดที่อยูํอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดตํางๆ ในภูมิภาคด๎วย 
ท าให๎ในปี พ.ศ. 2555 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเข๎าสูํที่อยูํอาศัยแนวราบชะลอตัวลง
จากเดิมร๎อยละ 12 แตํในขณะที่อาคารชุดมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น ร๎อยละ 57 และอาจจะสํงผลให๎           
ปี พ.ศ.2556 ตลาดที่อยูํอาศัยมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตแบบก๎าวกระโดด โดยเฉพาะที่อยูํอาศัย        
ในพ้ืนที่จังหวัดปริมณฑลและภูมิภาค 
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ภาพที่ 2.9 ทีอ่ยูํอาศัยสร๎างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี พ.ศ. 2537 – 2555 
ที่มา: ฝุายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และข๎อมูลของศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2555 
 

 
ภาพที่ 2.10 สัดสํวนที่อยูํอาศัยสร๎างเสร็จ แยกตามประเภทที่อยูํอาศัยปี พ.ศ. 2537 – 2555 
ที่มา: ฝุายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และข๎อมูลของศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2555 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
 

2.3.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได๎ให๎ค าจ ากัดความหมายของค าวํา ขยะมูลฝอย 

หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า ถุงพลาสติก ภาชนะใสํอาหาร ฝุุนละออง เถ๎า  
มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ๆ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงเศษสิ่งของทุกชนิดที่เหลือใช๎เศษวัสดุที่ไมํใช๎แล๎วหรือที่ท้ิงแล๎วหรือสิ่งอ่ืนใดที่ต๎องเก็บ
กวาดจากที่ใด ๆ ยกเว๎น อุจจาระและปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต๎องการเก็บและการก าจัด
ที่แตกตํางออกไป ขยะมูลฝอยอาจมีขนาดแตกตํางออกไป จากบ๎านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ตําง ๆ 
รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมักอยูํในรูปของแข็ง แตํอาจมีน้ าหรือ
ความชื้นปนมาด๎วยจ านวนหนึ่งและรวมถึงขยะมูลฝอยติดเชื้อ เชํน ผ๎าพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นสํวนอวัยวะ 
เป็นต๎น 

คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (2543) ให๎ความหมาย ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของที่ไมํใช๎
แล๎วอาจจะอยูํในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งของแข็ง เชํน เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า 
ถุงพลาสติก เศษของที่ไมํใช๎ตําง ๆ หรือภาชะบรรจุอาหารกลําวโดยสรุป ขยะมูลฝอย หมายถึง          
เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า ถุงพลาสติก ภาชนะใสํอาหาร ฝุุนละออง เถ๎า มูลสัตว์หรือ
ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน ๆ ซึ่งครอบคลุมถึง
เศษสิ่งของทุกชนิดที่เหลือใช๎ เศษวัสดุ ที่ไมํใช๎แล๎วหรือที่ท้ิงแล๎วหรือสิ่งอื่นใดท่ีต๎องเก็บกวาดจากที่ใด ๆ 

2.3.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (2551) แบํงประเภทของขยะมูลฝอย

ออกเป็น ดังนี้ 
1. ขยะอินทรีย์ หรือ มูลฝอยยํอยสลาย คือ ขยะที่เนําเสียและยํอยสลายได๎เร็ว สามารถ

น ามาหมัก ท าปุ๋ยได๎ เชํน เศษผัก เปลือกผลไม ๎เศษอาหาร ใบไม ๎เศษเนื้อสัตว์ เป็นต๎น 
2. ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช๎ ซึ่งสามารถน า

กลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํได๎ เชํน แก๎ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม 
ยางรถยนต์ กลํองเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต๎น 

3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก ขยะยํอยสลาย ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยํอยสลายยากและไมํคุ๎มคําส าหรับการน ากลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ เชํน 
หํอพลาสติกใสํขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหํอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต๎น 
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4. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ
อันตรายชนิดตํางๆ ได๎แกํ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให๎เกิดโรค วัตถุ
กัมมันตรังสีวัตถุที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรํอน วัตถุท่ีกํอให๎เกิดการ        
ระคายเคือง วัตถุอ่ืนๆไมํวําจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให๎เกิดอันตราย แกํบุคคล สัตว ์พืช 
ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล๎อม เชํน ถํานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต๎น 

กรมอนามัย (2553) ได๎แบํงขยะมูลฝอยออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยทั่วไป 
(General solid wastes) และขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous wastes) ซึ่งขยะมูลฝอยทั่วไป 
(General solid wastes) นั้น หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ไมํเป็นพิษตํอมนุษย์ ได๎แกํ ขยะมูลฝอยที่เกิด
จากอาคารบ๎านเรือน ร๎านค๎า เชํน เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เศษผ๎า เปลือก และใบไม๎ เป็นต๎น 
และขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous wastes) หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ใช๎ไมํได๎ ซึ่งถูกปลดปลํอย
จากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มี
สํวนประกอบที่เจือปนด๎วยสารไวไฟ สารกัดกรํอน สารเกิดปฏิกิริยาได๎งําย วัตถุระเบิด สารพิษ            
สารกัมมันตรังสี และ/หรือสิ่งที่ท าให๎เกิดโรค ซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพอนามัย และชีวิตมนุษย์  
สัตว์พืช ทรัพย์อื่น และสิ่งแวดล๎อม ขยะมูลฝอยประเภทนี้กํอให๎เกิดปัญหาในการเก็บขน การก าจัด 
ตลอดจนการจับต๎อง เชํน กระป๋องที่มีการอัดลม ใบมีดโกน ขยะมูลฝอยที่ได๎จากโรงพยาบาล เป็นต๎น 
ขยะมูลฝอยประเภทนี้ต๎องได๎รับการดูแล และระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บขนและก าจัด 
แหลํงก าเนิดขยะประเภทนี้ ได๎แกํ โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม โรงพยาบาลและ
ห๎องปฏิบัติการตํางๆ รวมทั้งขยะบางประเภทจากบ๎านเรือนด๎วยกลไกในการเกิดขยะมูลฝอยนั้นเริ่ม
จากมนุษย์ 

2.3.3 แหล่งก าเนิดของมูลฝอย ได้แก่ (พัฒนา มูลพฤกษ์, 2541) 
1. มูลฝอยจากบ๎านพักอาศัย (Residential Waste) เป็นมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรม การ

ด ารงชีพของคนที่อาศัยอยูํในบ๎านพักอาศัยหรืออาคารชุดหรืออพาร์ทเม๎นท์ ได๎แกํ เศษอาหารจากการ
เตรียมอาหารหรือจากการเหลือใช๎ เศษกระดาษ เศษพืชผัก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ใบไม๎ใบหญ๎า 
ภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพ เฟอร์นิเจอร์เกําท่ีช ารุด เศษแก๎ว ฯ  

2. มูลฝอยจากธุรกิจการค๎า (Commercial Waste) หมายถึง มูลฝอยที่มาจากสถานที่ 
ที่มีการประกอบกิจการค๎าขายสํง ขายปลีก หรอการบริการทางการค๎าตําง ๆ ซึ่งข้ึนอยูํกับวําจะเป็น
กิจการค๎าประเภทใด ได๎แกํ อาคารส านักงาน ตลาด ร๎านขายอาหาร ร๎านขายของช า ร๎านขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร โรงแรม โรงมหรสพ หรือโกดังเก็บสินค๎า ซึ่งมักจะมีภาชนะเก็บมูลฝอยเป็น
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ของตนเอง มูลฝอยที่เกิดขึ้นอาจมีเศษอาหาร เศษ แก๎ว พลาสติก เศษวัสดุสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ หรืออาจ
มีของเสียอันตราย  

3. มูลฝอยจากการเกษตร (Agriculture Wastes) แหลํงมูลฝอยที่ส าคัญมักมาจาก
กิจกรรมการเพาะปลกและการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร มูลฝอยจากแหลํงดังกลําวมักประกอบด๎วย 
มูลสัตว์ เศษหญ๎า เศษพืช ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช เป็นต๎น ในอดีตของเสียจาการเกษตรเหลํานี้
สํวนใหญํ (ยกเว๎นภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช) มักถูกน ามาไถกลบลงบนพ้ืนที่ที่จะท าการเพาะปลูก 
ซึ่งถือเป็นการหมุนเวียนเอาของเสียที่เกิดข้ึนน ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎เป็นอยํางดี แตํในปัจจุบันนี้ได๎มี
การเรํงผลผลิตให๎ได๎ปริมาณมากข้ึนตามจ านวนของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนท าให๎มีการน้ าเอาปุ๋ยเคมีมา
ใช๎แทน ท าให๎ปริมาณของมูลฝอยจากการเกษตรเพิ่มมากขึ้น  

4. มูลฝอยจากการพักผํอนหยํอนใจ (Recreational Wastes) มูลฝอยจากสถานที่
พักผํอนหยํอนใจหรือสถานที่ทํองเที่ยวไมํวําจะเป็นแหลํงธรรมชาติ ได๎แกํ ชายหาดตําง ๆ เขื่อน             
อํางเก็บน้ า ทะเลสาบ สระวํายน้ า เป็นต๎น หรืออาจจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นศิลปกรรม ได๎แกํ 
โบราณสถานตําง ๆ เชํน พิพิธภัณฑสถาน วัดวาอาราม ฯลฯ กิจกรรมในการพักผํอนมักต๎องมีการ
รับประทานอาหาร การรับประทานเครื่องดื่มของวํางตําง ๆ ท าให๎เกิดมูลฝอย ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบวํามูลฝอยที่เกิดจากการตั้งแค๎มป์จะเกิดประมาณ 1 ปอนด์ตํอคนตํอวัน และชนิดของมูลฝอยนั้น
ขึ้นอยูํกับผู๎ที่ไปพักผํอนหยํอนใจนั้น สํวนใหญํมูลฝอยที่เกิดจากการพักผํอนหยํอนใจจะเป็น เศษอาหาร 
เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหลาย เชํน กลํองกระดาษหรือพลาสติก ถุงกระดาษหรือพลาสติก กระป๋อง
โลหะตําง ๆ  ขวดแก๎วหรือพลาสติก ฯลฯ  

5. มูลฝอยจากโรงพยาบาล (Hospital Waste) มูลฝอยจากโรงพยาบาลมักถูกจัดไว๎ใน
กลุํมของมูลฝอยอันตราย เพราะอาจท าให๎เกิดผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมได๎หลายประการ เชํน อาจเป็นการ
แพรํกระจายเชื้อโรค ฯลฯ จึงนับวํามีความส าคัญเป็นอยํางยิ่งที่นําจะพิจารณาจัดการแยกออกตํางหาก
จากมูลฝอยที่มาจากแหลํงอื่น ๆ มูลฝอยจากโรงพยาบาล 

6. มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 
มีความแตกตํางกันข้ึนอยูํกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนั้นหรือประเภทของอุตสาหกรรม  
สํวนใหญํได๎แกํ พวกเศษอาหาร มูลฝอยแห๎งตําง ๆ เชํน เศษกระดาษ กระดาษแข็ง ฯลฯ ขี้เถ๎า         
ของเสียอันตราย เป็นต๎น  

2.3.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการเกิดและลักษณะของขยะมูลฝอย 
ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (2555) กลําววํา ปริมาณ

และลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการด ารงชีพนั้นขึ้นอยูํกับปัจจัยดังตํอไปนี้ คือ 1) ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ 2) ฤดูกาล 3) รายได๎ 4) โครงสร๎างของครอบครัว 5) อุปนิสัยของการซื้อสินค๎า                      



33 
 

6) พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 7) รูปแบบของการด ารงชีวิต 8) ทัศนคติในการด ารงชีวิต และ               
9) กฎหมายข๎อบังคับ ปัจจัยเหลํานี้ล๎วนส าคัญตํอการวางแผนของการจัดการมูลฝอยไมํมากก็น๎อย 
ดังนั้นจึงควรพิจารณาปัจจัยเหลํานี้ด๎วยในการคาดการณ์ปริมาณและลักษณะมูลฝอยในอนาคต 

1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือสภาพภูมิประเทศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือสภาพภูมิประเทศ 
มีสํวนสัมพันธ์ตํอสภาพดินฟูาอากาศของพ้ืนที่ในบริเวณตําง ๆ อยํางมาก และด๎วยสภาพดินฟูาอากาศ
ที่แตกตํางกันยํอมท าให๎ธรรมชาติพ้ืนที่ และลักษณะความเป็นอยูํของประชาชนแตกตํางกันไปด๎วย 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพาะปลูกทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชประดับ เชํน ในประเทศแถบร๎อนชื้น จะมี
ต๎นไม๎เขียวชอํุมและพืชผลออกตลอดปี จึงท าให๎มีปริมาณมูลฝอยประเภทพืช ผัก ผลไม๎มากและในชํวง
เวลานานกวําประเทศแถบหนาวซึ่งจะเพาะปลูกได๎ผลผลิตมากเฉพาะชํวงฤดูร๎อนเทํานั้นนอกจากนี้ 
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยังมีผลตํอลักษณะสมบัติของมูลฝอย ด๎วย เชํน พ้ืนที่ที่อยูํติดทะเล อาจมีมูลฝอยที่
เป็นเศษอาหารที่มาจากกิจการประมงมากกวําพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือในบริเวณท่ีมีการเพาะปลูกมากมูลฝอย
จากการเพาะปลูกก็จะมากตามไปด๎วย 

2. ฤดูกาล ปริมาณและลักษณะของมูลฝอยโดยเฉพาะประเภทเศษอาหารจากพืช ผัก 
ผลไม๎ จะเปลี่ยนแปรไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะมูลฝอยที่มาจากการประกอบอาชีพ เชํน การเกษตร
กรรมส าหรับประเทศเราในฤดูแล๎ง ปริมาณพืช ผักจะน๎อยกวําในฤดูอ่ืน ๆ หรือ ฤดูที่มีผลไม๎ ปริมาณ
มูลฝอยจ าพวกเปลือกและผลไม๎จะมากเพราะเหลือจากการบริโภคของประชาชน  และยิ่งราคาผลไม๎
ถูกในปีที่ผลไม๎ออกสูํตลาดเป็นจ านวนมากยิ่งท าให๎เปลือกและเศษผลไม๎เหลือทิ้งในปีนั้นมากขึ้น 

3. ระบบการรวบรวมขนสํงมูลฝอย เป็นที่นําสังเกตวําถ๎าระบบการรวบรวมขนสํงมูลฝอย
ยิ่งให๎บริการที่สะดวก และบํอย ๆ แล๎ว ปริมาณมูลฝอยที่รวบรวมขนสํงได๎จะยิ่งมากข้ึน ทั้งนี้พึง
พิจารณาวําที่เป็นดังนี้มิได๎หมายความวํา ปริมาณมูลฝอยจริง ๆ จะมากขึ้น หรือน๎อยลงตามประสิทธิภาพ
ของระบบการรวบรวมขนสํงมูลฝอย แตํแท๎จริงแล๎วปริมาณมูลฝอยจริง ๆ นั้นยังคงเดิมเพียงแตํวําเมื่อ
ระบบการรวบรวมขนสํงมูลฝอยไมํสะดวกหรือจ ากัดแล๎ว ผู๎ทิ้งอาจเก็บสิ่งของบางอยํางที่ไมํต๎องการ         
ใช๎แล๎วไว๎ในบ๎าน เชํนขวดเปลํา หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ดังนั้นในการวางแผนการจัดการมูลฝอย หากมีการ
ปรับปรุงระบบการรวบรวมขนมูลฝอยแล๎ว จะต๎องค านึงถึงปัจจัยข๎อนี้ด๎วย 

4. การใช๎เครื่องบดเศษอาหาร ในปัจจุบันมีผู๎นิยมใช๎เครื่องบดเศษอาหารในครัวมากข้ึน 
ซึ่งมีผลท าให๎ปริมาณของเศษอาหารในมูลฝอยลดน๎อยลง แตํในขณะเดียวกันปริมาณและความสกปรก
ของน้ าทิ้งจะเพ่ิมขึ้นเพราะเครื่องบดเศษอาหารเหลาํนี้จะทิ้งสํวนที่บดแล๎วลงทํอระบายน้ า ส าหรับใน
ประเทศไทย น้ าทิ้งจากอาคารบา๎นเรือนที่ไหลลงทํอระบายน้ าจะไหลลงสูํแมํน้ าล าคลองโดยตรง โดยไมํผําน
ขบวนการก าจัดใด ๆ เลย ดังนั้นหากมีผู๎ใช๎เครื่องบดเศษอาหารกันมาก ๆ และอาจมีผลท าให๎แมํน้ า      
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ล าคลองของเราเนําเสียได๎ หนํวยงานที่รับผิดชอบจึงควรให๎ความสนใจและควบคุมการใช๎เครื่องบด          
เศษอาหารให๎ดี 

5. รายได๎และสภาพเศรษฐกิจ จากการศึกษาที่ผํานมา มักจะพบวํา บริเวณท่ีเป็นยําน         
ที่อยูํอาศัยของผู๎มีฐานะดีหรือเศรษฐกิจดีมีก าลังซื้อมากกวําจึงมักจะมีปริมาณมูลฝอยมากกวําในยําน
ของผู๎มีฐานะยากจน หรือระหวํางชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทและนอกจากปริมาณท่ีตํางกันแล๎ว 
คุณสมบัติของมูลฝอยจะตํางกันด๎วย ชุมชนที่มีฐานะเศรษฐกิจดี จะมีมูลฝอยจากบรรจุภัณฑ์ เชํน 
กลํอง กระป๋อง โฟม ถุงพลาสติก สํวนพวกฐานะที่ไมํดีมักเป็นเศษอาหาร เศษผัก 

6. การคืนรูปวัสดุ ชุมชนใดที่มีการคืนรูปมูลฝอยกลับมาใช๎ใหมํยิ่งมาก ปริมาณมูลฝอยที่
ต๎องก าจัดจะน๎อยลงตามไปด๎วย ตัวอยํางเชํนเดิมการดื่มน้ าอัดลมบรรจุด๎วยขวดแก๎ว ซึ่งต๎องคนืขวด
เพ่ือน ากลับไปบรรจุใหมํ จะไมํมีผู๎ทิ้งขวดดังกลําวเป็นมูลฝอย หรือมีก็น๎อยมากแตํในทางตรงข๎าม 
ปัจจุบันโรงงานผลิตน้ าอัดลม นิยมใช๎ภาชนะบรรจุซึ่งใช๎ครั้งเดียวแล๎วทิ้งเลยมากขึ้น เชํน บรรจุด๎วย
กระป๋อง หรือขวดพลาสติกซึ่งไมํต๎องคืน ท าให๎ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนทีเดียว 

7. ทัศนคติหรือนิสัยหรือพฤติกรรมของชุมชนหรือประชาชน ปริมาณของมูลฝอยจะ
ลดลงอยํางมาก หากประชาชนซึ่งเป็นผู๎กํอให๎เกิดมูลฝอยนั้นเข๎าใจและยอมเปลี่ยนทัศนคติ และวิถีทาง
การด ารงชีพบางอยํางในทางสุรุํยสุรํายเพื่อเศรษฐกิจของชาติ และอนุรักษ์ไว๎ซึ่งทรัพยากรอันมีจ ากัด
ของเราพฤติกรรมในการซื้อและการบริโภคสินค๎า อาจเปลี่ยนไปตามฤดูกาลได๎ พฤติกรรมหรือทัศนคติ
ของประชาชนนั้นขึ้นอยูํกับสามัญส านึกของแตํละบุคคล ไมํเกี่ยวกับรายได๎หรือมาตรฐานการครองชีพ
ของบุคคลเลย พฤติกรรมการบริโภคและคํานิยมของคนแตํละกลุํม มีผลตํอลักษณะของขยะมูลฝอย 
เชํน กลุํมวัยรุํนนิยมอาหารกระป๋อง น้ าขวด อาหารใสํโฟม พลาสติกกลํองกระดาษ และนอกจากนั้น
ยังขึ้นอยูํกับชนิดและจ านวนของร๎านค๎า รวมทั้งความสะอาดด๎วย 

8. โครงสร๎างหรือขนาดครอบครัว ขนาดของครอบครัวที่ใหญํ มูลฝอยที่เกิดขึ้นจะยิ่งมาก
และมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีจ านวนคนมากขึ้น ขนาดของครอบครัวที่เล็ก ระยะเวลา
ในการเก็บมูลฝอยไว๎ในบ๎านจะยิ่งสั้นลงและอัตราการเปลี่ยนผลผลิตไปเป็นมูลฝอยก็ยิ่งจะสั้นลงด๎วย  
ท าให๎ลักษณะมูลฝอยที่เกิดจากที่อยูํอาศัยดังกลําวนี้จะมีลักษณะคงที่ มีความแปรเปลี่ยนน๎อย 

9. กฎหมายข๎อบังคับตํางๆ ในด๎านกฎหมายข๎อบังคับ ก็มีสํวนสัมพันธ์กับปริมาณและ
ลักษณะมูลฝอยเป็นอยํางมากเชํนกัน เชํน การก าหนดขอบเขตการบริการการจัดการมูลฝอย           
การก าหนดคําบริการความเข๎มงวดกวดขันและความรุนแรงของบทลงโทษผู๎ฝุาฝืน 

ซ่ึงสถานที่ตั้งและฤดูกาลมีผลตํอปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอย ในขณะที่การมี
รายได๎สูง ขนาดของครอบครัวที่ยิ่งใหญํ ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจะยิ่งมากและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
ขนาดของที่อยูํอาศัยยิ่งเล็กระยะเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว๎ในบ๎านจะยิ่งสั้น และอัตราการ
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เปลี่ยนผลิตผลไปเป็นขยะมูลฝอยก็จะยิ่งสั้นลงด๎วย ขยะมูลฝอยที่เกิดจากที่อยูํอาศัยดังกลําวจะคํอนข๎าง
คงท่ี มีความแปรเปลี่ยนน๎อย ส าหรับอุปนิสัยของการซื้อและทัศนคติในการด ารงชีวิตนั้นขึ้นอยูํกับ
สามัญส านึกของบุคคลนั้น ๆ ที่เก่ียวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร วํามีมาก-น๎อย ประการใด และ
เรื่องนี้ไมํขึ้นอยูํกับรายได๎ หรือมาตรฐานการครองชีพของบุคคล พฤติกรรมในการซื้อขายและการ
บริโภคอาจเปลี่ยนไปตามฤดูกาลได๎ และนอกจากนั้นยังขึ้นอยูํกับชนิดและจ านวนร๎านค๎ารวมทั้งความ
สะอาดด๎วย ในด๎านกฎหมายข๎อบังคับ ก็มีสํวนสัมพันธ์กับปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอย          
อยํางมากเชํนกัน ตัวอยํางเชํน การก าหนดขอบเขตของการบริการ การจัดการขยะมูลฝอย การก าหนด
คําบริการในการจัดการขยะมูลฝอย ความเข๎มงวดกวดขันและความรุนแรงของบทลงโทษผู๎ฝุาฝืน
โดยทั่วไปแล๎ว ปริมาณของขยะจะเพ่ิมมากข้ึนตามความเจริญของท๎องถิ่นและฐานะความเป็นอยูํของ
ประชาชน ท๎องถิ่นใดที่มีความเป็นอยูํดี ขยะมูลฝอยก็มีมากขึ้นทั้งทางด๎านปริมาณและองค์ประกอบ 
นอกจากนั้นปริมาณขยะมูลฝอยก็ยังแตกตํางกันไปตามแหลํงก าเนิดของขยะแตํละแหลํงด๎วย โดย
แหลํงทํองเที่ยว ยํานอุตสาหกรรม ยํานการค๎าจะมักมีขยะมูลฝอยมากกวํายํานที่อยูํอาศัย และปริมาณ
ขยะมูลฝอยนั้นมีเพ่ิมมากข้ึนทั้งอัตราสํวนที่เกิดขึ้นตํอคน และปริมาณทั้งหมดตามจ านวนประชากร         
ทีเ่พ่ิมขึ้น โดยที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (Solid wastes generation rate) คิดจากอัตราสํวนของคําเฉลี่ย
ปริมาณขยะ ในรูปของปริมาณหรือน ้าหนักของขยะตํอคนตํอวัน ซึ่งเป็นคําที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อยํางยิ่งในการออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพราะเป็นตัวก าหนดในการหาปริมาณขยะมูลฝอย 
หรือคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และน าไปสูํการออกแบบระบบเก็บขน
รวบรวมและก าจัดตํอไป โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดแตํละแหลํง ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางที่ 2.3 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดแตํละแหลํง 

ที่มา : คูํมือการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมระดับจังหวัด, 2536 
 

แหล่งก าเนิด อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

ชุมชนที่พักอาศัย (รวมทุกกิจกรรม) 0 
- ชุมชนระดับเทศบาล 0.8 กก./คน/วัน 
- ชุมชนระดับสุขาภิบาล 0.6 กก./คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 0.4 กก./คน/วัน 
บ๎านพักอาศัย 0.20 - 0.30 กก./คน/วัน 
สถานพยาบาล 0.24 – 0.46 กก./คน/วัน 
ตลาดสด* 0.32 กก./คน/วัน 
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2.3.5 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 กรมควบคุมมลพิษ มีการ

รายงานไว๎วํา ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 14.3 ล๎านตัน หรือ 38,221 ตันตํอวัน และยังมี
การประมาณการวํา ในปี พ.ศ.2558 ขยะมูลฝอยจะเพ่ิมข้ึนอีก เป็น 49,680 ตันตํอวัน โดยปริมาณ
ขยะที่เกิดข้ึน มาจากพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 8,291 ตันตํอวัน คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ ของ          
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และเกิดในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาประมาณ 12,635 ตันตํอวัน 
หรือคิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์ และเกิดขึ้นนอกเทศบาลในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ประมาณ
18,295 ตันตํอวัน หรือคิดเป็น 47 เปอร์เซ็นต์ ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ขณะที่มีการใช๎
ประโยชน์จากการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ ประมาณ 3.1 ล๎านตัน หรือคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ 
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณขยะในประเทศไทยที่เพ่ิมข้ึนปีละ 22 ล๎านตัน 
ตามอัตราการขยายตัวของจ านวนประชากร และโดยเฉพาะอยํางยิ่งในท๎องถิ่นซึ่งเป็นการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้งในเขตเมืองใหญํ เชํน เทศบาลและเขตเมืองใหญํที่เป็น
ศูนย์กลางความเจริญนั้น ปริมาณขยะที่มาจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน เริ่มล๎นเมืองและ          
เกินก าลังที่จะจัดการ ปัจจุบันปัญหานี้ได๎ลุกลามยกระดับขึ้นมาเป็นปัญหาใหญํระดับชาติในระยะยาว
ที่ยังไมํมีทางออก 

 
ตารางที่ 2.4 แสดงปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2553 

 

พ้ืนที่ ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 

กรุงเทพมหานคร 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834 8,766 

เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา 2,635 2,912 3,600 4,915 6,368 6,620 

ภาคกลางและภาคตะวันออก 5,499 5,619 5,780 5,258 5,830 5,918 

ภาคเหนือ 2,148 2,195 2,346 2,931 3,255 3,315 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,906 2,970 3,167 4,267 4,700 4,768 

ภาคใต๎ 2,082 2,128 2,307 2,459 2,583 2,619 

นอกเขตเทศบาล 8,295 8,697 8,200 7,369 6,208 6,146 

รวมท้ังประเทศ 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 41,532 

ที่มา: ปรับปรุงจาก สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ. 2553 กรมควบคุมมลพิษ, 2553 
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2.3.6 การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย  
2.3.6.1 การคาดการณ์ปริมาณของมูลฝอยในปัจจุบัน (พัชรี หอวิจิตร, 2536) 

การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในปัจจุบัน เป็นจุดเริ่มต๎นที่ส าคัญในการที่จะคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย
ในอนาคต เพราะหากคําที่คาดการณ์นั้นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปมากยิ่งท าให๎การคาดการณ์
ปริมาณมูลฝอยในอนาคตคาดเคลื่อนมากขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอการวางแผนในการจัดการมูลฝอยให๎มี
ความผิดพลาดมากขึ้นไปด๎วย การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในปัจจุบันนั้นสามารถท าได๎ ดังนี้ 

การส ารวจและเก็บข๎อมูลจากแหลํงก าเนิดมูลฝอยโดยตรง ผู๎ศึกษาจะต๎องท าการ
เก็บข๎อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเกิดของมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดมูลฝอยทุกชนิดในพื้นที่ ซึ่งอาจท าได๎
โดยการชักตัวอยํางด๎วยวิธีการสถิติ เพ่ือให๎ได๎ตัวอยํางที่สามารถเป็นตัวแทนแหลํงก าเนิดมูลฝอยตําง ๆ 
เหลํานั้น โดยทั่วไปแล๎วแหลํงก าเนิดมูลฝอยที่ส าคัญ ได๎แกํ อาคารที่พักอาศัย ร๎านค๎าอาคารพาณิชย์ 
ภัตตาคารร๎านอาหาร สถานศึกษาสถานที่ท างาน โรงแรม ตลาดสด สถานพยาบาลและโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต๎น หากต๎องการให๎การศึกษาด๎วยวิธีนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ 
และมีความถูกต๎องนําเชื่อถือนั้น จะต๎องใช๎เวลา คําใช๎จําย ก าลังคน ความรํวมมือจากชุมชน และความรู๎
ความเข๎าใจในวิธีการและขั้นตอนของการศึกษาเป็นอยํางมาก ขั้นตอนในการศึกษาด๎วยวิธีนี้ มีดังนี ้

1. จ าแนกชนิดของแหลํงก าเนิดมูลฝอยในพื้นที่ โดยทั่วไป ได๎แกํ อาคารที่พักอาศัย 
ร๎านค๎าอาคารพาณิชย์ ภัตตาคารร๎านอาหาร สถานศึกษาสถานที่ท างาน โรงแรม ตลาดสด สถานพยาบาล
และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น 

2. ท าการนับจ านวนของแหลํงก าเนิดมูลฝอยแตํละแหลํงที่จ าแนกไว๎ และท าการ
คัดเลือกและสุํมตัวอยํางแหลํงก าเนิดมูลฝอย เพ่ือเป็นตัวแทนการศึกษา ซึ่งจะต๎องใช๎ความรู๎ทางด๎าน
สถิติและเศรษฐกิจสังคมในการด าเนินการ เพราะการศึกษาทุกแหลํงก าเนิดนั้น ยํอมต๎องใช๎เวลาและ
ทรัพยากรตําง ๆ เป็นจ านวนมาก 

3. การจัดเตรียมก าหนดการหรือชํวงเวลาของการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให๎
ทราบถึงความแปรผันของปริมาณและลักษณะของมูลฝอยในชํวงเวลาตําง ๆ ของปีด๎วย 

4. การเก็บตัวอยํางมูลฝอยที่เกิดจากกลุํมตัวอยํางที่คัดเลือกไว๎ ซึ่งในการนี้ต๎องใช๎
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให๎ได๎รับความรํวมมือ และการปฏิบัติที่ถูกต๎องตาม
หลักวิชาการจากกลุํมตัวอยํางในการสุํมเก็บตัวอยํางใช๎วิธีการแจกถุงหรือภาชนะอ่ืนที่เหมาะสม ให๎กับ
กลุํมตัวอยําง เพ่ือให๎บรรจุมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาที่ศึกษา ทั้งนี้จะต๎องสอบถามและบันทึกข๎อมูล
จ านวนของประชากรในแตํละแหลํงที่ท าการเก็บตัวอยํางนั้นด๎วย เชํน จ านวนคนที่พักอาศัยอยูํในบ๎าน 
หรือจ านวนที่นั่งในร๎านอาหาร หรือจ านวนห๎องพักของโรงแรม ฯลฯ เพ่ือน าไปค านวณอัตราการผลิต
มูลฝอยของแตํละแหลํงก าเนิด 
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5. การวิเคราะห์ตัวอยําง ที่เก็บมาได๎ทั้งในด๎านปริมาณและลักษณะของมูลฝอย
โดยเจ๎าหน๎าที่ซึ่งต๎องได๎รับการศึกษา หรือฝึกอบรมมาในด๎านนี้อยํางดีพอ โดยน ามูลฝอยที่เก็บตัวอยําง
มานั้นวิเคราะห์ หาปริมาณ (น้ าหนักและปริมาตร) และลักษณะอ่ืน ๆ ที่ต๎องการทราบของมูลฝอยนั้น 

6. ผลของการวิเคราะห์จะถูกค านวณออกมาเป็น อัตราการเกิดมูลฝอยจากแตํละ
แหลํงก าเนิดมูลฝอย และความหนาแนํนของมูลฝอยจากแตํละแหลํงก าเนิด 

7. น าอัตราการเกิดมูลฝอยในแตํละแหลํง ไปคูณกับจ านวนแหลํงก าเนิดที่มีอยูํใน
พ้ืนที ่ก็จะทราบปริมาณ (ทั้งน้ าหนักและปริมาตร) มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษานั้น 

การก าหนดอัตราการเกิดมูลฝอยนั้น นอกจากจะมีการศึกษาหรือการส ารวจใน
พ้ืนที่จริงแล๎ว ยังสามารถหาได๎จากการศึกษาทบทวนรายงานวิจัย หรือรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง หรือ
ที่ได๎มีการศึกษาไว๎แล๎ว มาประกอบการพิจารณาหาอัตราการเกิดมูลฝอยให๎ถูกต๎องเหมาะสมตํอไป 

นอกจากนี้ การใช๎หนํวยของอัตราการเกิดมูลฝอยที่เหมาะสมจะท าให๎การใช๎ข๎อมูล
เพ่ือการออกแบบสะดวก และได๎คําปริมาณของมูลฝอยที่ใกล๎เคียงกับความเป็นจริงมากข้ึน หนํวยที่
เหมาะสมส าหรับมูลฝอยจากแหลํงที่มาที่แตกตํางกัน มักจะแตกตํางกันไปด๎วย หรือแม๎แตํจาก
แหลํงที่มาประเภทเดียวกัน ในบางครั้งยังมีหนํวยที่แตกตํางกันไปอีก โดยเฉพาะแหลํงที่มาซึ่งเป็น
กิจกรรมธุรกิจการค๎า หรืออุตสาหกรรม แตอํยํางไรก็ตาม เนื่องจากการบันทึกข๎อมูลตําง ๆ มักท าที่
สถานที่ขนถําย โรงแปลงรูป หรือสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ดังนั้นโดยสํวนใหญํแล๎วจึงไมํสามารถแยก
แหลํงที่มาของมูลฝอยเหลํานั้นได๎  

 
ตารางที่ 2.5 หนํวยที่เหมาะสมของอัตราการเกิดมูลฝอย ในแตํละแหลํงก าเนิด 
 
แหล่งก าเนิดมูลฝอย  หน่วยของอัตราการการเกิดมูลฝอย  

ที่อยูํอาศัย  กก. ตํอคน ตํอวัน  
ธุรกิจ  ปริมาณตํอจ านวนลูกค๎า หรือตํอจ านวนเงินที่ขายสินค๎าได๎ในแตํละวัน  
อุตสาหกรรม  ปริมาณตํอจ านวนชิ้นงานที่ผลิตได๎ในแตํละวัน  
เกษตรกรรม  กก. ตํอวัตถุดิบ 1 ตัน กก ตํอ นน. วัว 600 กก.  
ภัตตาคาร/ร๎านอาหาร  กก. ตํอที่นั่ง ตํอวัน หรือ กก. ตํอ คน ตํอวัน หรือ กก.ตํอ ตร.ม.ตํอวัน  
โรงแรม  กก. ตํอห๎อง ตํอวัน  
ส านักงาน  กก. ตํอ ตร.ม. ตํอวัน  
ที่มา : การจัดการขยะมูลฝอย (พัชรี หอวิจิตร, 2536) 
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ส าหรับตัวอยํางของอัตราการเกิดมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดแตํละแหลํงซึ่งตัวอยําง
ทั้งหมดนี้ ได๎จากการศึกษาปริมาณและลักษณะของมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย JICA                   
ตามตาราง 

 
ตารางที่ 2.6 อัตราการเกิดมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดตําง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ชนิดของแหล่งก าเนิด  อัตราการผลิตมูลฝอย  

1. อาคาร บ๎านเรือน  315 กรัมตํอคนตํอวัน (1.09 ลิตรตํอคนตํอวัน)  
    (1) ที่พักอาศัย  296 กรัมตํอคนตํอวัน (1.01 ลิตรตํอคนตํอวัน)  
    (2) ธุรกิจ ร๎านค๎า  343 กรัมตํอคนตํอวัน (1.77 ลิตรตํอคนตํอวัน)  
2. ส านักงาน  32 กรัมตํอตารางเมตรตํอวัน  
3. โรงพยาบาล  660 กิโลกรัมตํอวัน  
4. โรงแรม  2.9 กรัมตํอตารางเมตรตํอวัน  
5. ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ 26 กรัมตํอตารางเมตรตํอวัน  
6. โรงเลื่อย  315 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน  
7. ตลาด  320 กรัมตํอตารางเมตรตํอวัน  

ที่มา : โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอย ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 3, 2531 
 

2.3.6.2 การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต (พัชรี หอวิจิตร, 2536) 
ในการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคตนั้นเมื่อได๎ข๎อมูลตําง ๆ ครบถ๎วนแล๎ว 

เชํน อัตราการเกิดมูลฝอยของแตํละแหลํงก าเนิด จ านวนประชากรของแตํละแหลํงก าเนิด ก็สามารถ
คาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคตได๎ดังนี้ 

1. เมื่อได๎อัตราการเกิดมูลฝอยที่เหมาะสมของแตํละแหลํงก าเนิด ในปีปัจจุบันแล๎ว 
ให๎น าไปคาดการณ์ อัตราการเพ่ิมของอัตราการเกิดมูลฝอยในอนาคตในแตํละปีด๎วย (บางครั้งอาจใช๎
อัตราการเกิดมูลฝอยที่คงที่ตลอดระยะเวลาที่คาดการณ์ก็ได๎ หากผู๎ศึกษาได๎ประเมินแล๎ววําไมํมี          
การเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงน๎อยมาก) 

2. น าอัตราการเกิดมูลฝอยแตํละแหลํงในอนาคตในแตํละปี (รายปี) ไปคูณกับ
จ านวนประชากร (รายปี) ที่คาดการณ์ได๎ ก็จะได๎ปริมาณมูลฝอยของแตํละแหลํงก าเนิดในปีนั้น 
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โดยมีขั้นตอนการศึกษาและคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย 
1) ส ารวจแหลํงก าเนิดมูลฝอยที่ส าคัญ 
2) หาปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของแตํละแหลํงก าเนิด 
3) หาจ านวนประชากรหรือการใช๎บริการของแตํละแหลํงก าเนิดในปัจจุบัน 

เพ่ือน ามาคาดการณ์ อัตราการเกิดมูลฝอยในปัจจุบัน 
4) ก าหนดอัตราการผลิตหรืออัตราการเกิดมูลฝอยของแตํละแหลํงก าเนิด 
5) คาดการณ์จ านวนประชากร หรือการใช๎บริการของแตํละแหลํงก าเนิดใน

อนาคต เพ่ือน ามาคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต 
6) คาดการณ์อัตราการเกิดมูลฝอยในอนาคต 
7) คาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต โดยน าอัตราการเกิดมูลฝอยใน

อนาคตมาคูณกับจ านวนประชากรของแหลํงก าเนิดในอนาคต 
2.3.7 แนวคิดเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
1. ทฤษฏีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสํวนรํวม  
มีการเสนอแนวคิดตามทฤษฎีวํารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย หากมองวําการแก๎ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยจะใช๎เทคโนโลยีเพียงอยํางเดียวไมํสามารถที่จะแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยได๎อยําง
แท๎จริง แตํการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ต๎องขึ้นอยูํกับกระบวนการมีสํวนรํวม
ของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีต๎องผสมผสานเข๎ากับเทคโนโลยีการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
ปัจจัยพื้นฐานของการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีต๎องอยูํบนพื้นฐานของหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
2) หลักการการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม (Environmental Protection) 
3) หลักการความรับผิดชอบของประชาชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 

(Citizen Responsibility and Citizen Participation) 
2. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
แนวคิดและหลักการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด๎วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ  

คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการที่น าไปสูํการแก๎ไขปัญหา          
ขยะมูลฝอยได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด๎วย 

1)  การจัดการขยะมูลฝอยอยํางครบวงจร ซึ่งเป็นการสํงเสริมและพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบใน 4 ขั้นตอน คือ (1) การสร๎างจิตส านึกของประชาชนและสํงเสริม
การมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือลดการสร๎างขยะมูลฝอย (2) การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ใหมํ ซึ่ง
ประกอบด๎วยกระบวนการ การใช๎ซ้ า (Reuse) การซํอมแซมกลับมาใช๎ใหมํ (Repair) และการแปรรูป
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กลับมาใช๎ใหมํ (Recycle) (3) การหลีกเลี่ยงการใช๎มูลฝอยอันตรายหรือไมํค๎ุมคํา (Rejection)          
ได๎แกํ การไมํใช๎สารเคมีบางชนิดที่ก าจัดยากหรือเป็นขยะมูลฝอยอันตราย เชํน โฟม เป็นต๎น และ         
(4) การก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ คือ การน าขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช๎ใหมํไมํได๎แล๎วมาก าจัด 
ซึ่งมีวิธีการก าจัด 3 วิธี คือ การท าปุ๋ยหมัก การเผา และการฝังกลบ 

2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการจดัการขยะมูลฝอย เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหารวํม
ของทุกคนและเป็นปัญหาของสังคม ประชาชนจึงควรมีสํวนรํวมในกระบวนการจัดการกับปัญหา        
ขยะมูลฝอยทั้งในฐานะเป็นผู๎สร๎างปัญหาและเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีความรับผิดชอบในการเข๎ารํวม
ในการแก๎ไขปัญหา 

3) การใช๎หลักการ “ใครสร๎างขยะมูลฝอยคนนั้นจําย” หรือ Polluter Pay 
Principle: PPP ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมาย ด๎วยการเก็บภาษีหรือคําธรรมเนียมขยะมูลฝอยทั้ง
ทางตรง และทางอ๎อมจากบริษัทผู๎ผลิตสินค๎าและจากครัวเรือนตามสัดสํวนของปริมาณขยะมูลฝอยที่
สร๎างข้ึน 

4) การปลูกฝังจิตส านึกและคํานิยมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
โดยท าให๎ประชาชนเกิดการเรียนรู๎และสร๎างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการสํงเสริมพฤติกรรมมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

 
2.4 การคาดการณ์ประชากร 
 

จากการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช๎วิเคราะห์เพ่ือการวางผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (2551) ได๎ก าหนดแนวทางและมาตรฐานการศึกษาด๎านประชากรไว๎ ดังนี้ 

2.4.1 แนวทางการคาดการณ์จ านวนประชากร  
ข๎อมูลประชากร มีความส าคัญอยํางยิ่งในการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพราะ

ปริมาณของขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจ านวนประชากร ซึ่งข๎อมูลประชากรมักจะมี
ความสัมพนัธ์กับข๎อมูลการใช๎ที่ดิน ดังนั้นจึงนับได๎วําข๎อมูลประชากรและการใช๎ที่ดินเป็นข๎อมูลส าคัญที่
ต๎องด าเนินการอยํางถูกต๎องที่สุด ทั้งแหลํงและคุณภาพของข๎อมูล ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต๎อง 
ในกรณีที่มีแหลํงข๎อมูลเกิน 1 แหลํง โดยมีแนวทางการศึกษา ดังนี้  

1. การรวบรวมข๎อมูลด๎านประชากร เป็นขั้นตอนการรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูล   
ทั้งท่ีเป็นแหลํงปฐมภูมิ (Primary Source) และแหลํงทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยเฉพาะ
แหลํงข๎อมูลทุติยภูมินั้นได๎รวบรวมจากหนํวยงานของภาครัฐที่ด าเนินการรวบรวมไว๎แล๎ว หนํวยงาน
ดังกลําว ได๎แกํ กรมการปกครอง ส านักงานสถิติแหํงชาติกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานจังหวัด 
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หนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านประชากรในพ้ืนที่นั้น ๆ เชํน อ าเภอ เทศบาล และ อบต. ที่เก่ียวข๎อง 
สํวนข๎อมูลที่ไมํสามารถหาจากแหลํงทุติยภูมิได๎ จะด าเนินการส ารวจภาคสนามเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษา
ข๎อเท็จจริงของประชากร (Primary Source) น ามาประกอบผลการศึกษาด๎านประชากรให๎มีความสมบูรณ์
มากที่สุดข๎อมูลประชากรที่ได๎มาจะได๎ตรวจสอบความถูกต๎องเสียกํอน ในกรณีที่มีแหลํงข๎อมูลมากกวํา 
1 แหลํง เพ่ือคัดเลือกข๎อมูลที่ถูกต๎องที่สุด 

2. กรอบการศึกษาด๎านประชากร การก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาด๎านพัฒนาการ
ของประชากร จะพิจารณาถึงจ านวน ความหนาแนํน อัตราเพ่ิม ตลอดจนความสัมพันธ์กับพื้นท่ี
โดยรอบ ๆ พัฒนาการดังกลําว จะพิจารณาระยะเวลาจากชํวงปีในอดีตถึงปัจจุบัน ส าหรับการคาดการณ์
จ านวนประชากรนั้น ได๎ก าหนดกรอบแนวคิดโดยได๎ค านึงถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับประชากร 
แล๎วแยกประชากรออกเป็นกลุํม ดังนี้ 

(1) กลุํมท่ี 1 ได๎แกํ กลุํมประชากรที่ลงทะเบียนอยูํในทะเบียนราษฎร์ 
(2) กลุํมที่ 2 ได๎แกํ กลุํมประชากรที่แฝงพักอาศัยถาวรอยูํในเขตพ้ืนที่ศึกษาแตํ

ไมํได๎ลงชื่อในทะเบียนราษฎร์ 
(3) กลุํมท่ี 3 ได๎แกํ กลุํมประชากรจร ซึ่งหมายถึงประชากรที่พักอาศัยอยูํนอกเขต

พ้ืนที่แตํเข๎ามาท ากิจกรรมตํางๆ ในพ้ืนที่ศึกษาแล๎วก็ออกไป (Day-time Population) โดยไมํได๎      
อยูํอาศัยเป็นประจ าหรืออยูํถาวรในพื้นที่ศึกษา ประกอบด๎วย ข๎าราชการ ภิกษุ สามเณร นักเรียน ครู
และลูกจ๎าง  

ส าหรับการหาจ านวนประชากรแฝงและประชากรจรนั้น จะได๎ใช๎คําสัดสํวนที่ได๎จากการ
ส ารวจภาคสนาม รูปแบบจ าลองทางคณิตสาสตร์ และการก าหนดสัดสํวนประชากร (Proportion)  
มาคาดการณ์จ านวนของประชากรของแตํละกลุํมอีก10 20 และ 50 ป ีข๎างหน๎า โดยก าหนดอัตราเพ่ิม
ในลักษณะเดียวกันกับการคาดการณ์ จ านวนประชากรทะเบียนราษฎร์ และเม่ือได๎จ านวนประชากร
คาดการณ์ท้ังประชากรทะเบียนราษฎร์ประชากรแฝง และประชากรจร แล๎วจะได๎กระจายประชากร
ในพ้ืนที่ยํอยของเขตพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการขยายตัวของอาคารตํอไป 

3. ขั้นตอนการศึกษาด๎านประชากร การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต ในชํวง 
10 20 และ 50 ปีข๎างหน๎า โดยศึกษาพัฒนาการและข๎อจ ากัดของลักษณะข๎อมูลประชากรในอดีตถึง
ปัจจุบัน ของพ้ืนที่ศึกษา และพ้ืนที่นอกเขตพื้นที่ศึกษาและพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี
ที่เก่ียวข๎อง โดยได๎น าเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time-Series Method) มาใช๎คาดการณ์
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ โดยก าหนดข๎อสมมติฐานวํา จ านวนประชากรที่คาดการณ์นั้น 
เป็นฟังก์ชั่นของระยะเวลาที่ใช๎ในการคาดการณ์ : Y = f(t) ประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนด
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Models) ใช๎ในการคาดการณ์จ านวนประชากรส าหรับ
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การคาดการณ์จ านวนประชากรนั้น ท าได๎หลายวิธีตั้งแตํวิธีที่งํายจนกระทั่งวิธีที่ยากและต๎องการข๎อมูล
พ้ืนฐานที่เก่ียวข๎องเป็นจ านวนมาก ส าหรับการใช๎งานในเรื่องการจัดการมูลฝอยนั้น นิยมใช๎วิธีน าข๎อมูล
ประชากรที่มีอยูํในอดีตมาหารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถอธิบายได๎ด๎วยสมการและกราฟ 
เมื่อได๎รูปแบบที่ใกล๎เคียงที่สุดแล๎วจึงใช๎สมการหรือกราฟนั้นคาดการณ์จ านวนประชากรที่จะเกิด                
ในอนาคต 

2.4.2 การศึกษาจ านวนประชากรในอนาคต  
นอกจากจะก าหนดมาตรการ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชากรในสถานการณ์ปัจจุบันแล๎ว จดุมุํงหมายที่ส าคัญของการวางผังเมืองยังครอบคลุมถึงการ
เตรียมการ และการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่ดีให๎แกํประชากรในอนาคต ดังนั้น การมีข๎อมูล
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับจ านวนประชากรในอนาคต หรือการพยากรณ์จ านวนประชากรที่นําจะเป็นใน
อนาคต จึงเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะชํวยให๎การวางผังเมืองสามารถตอบสนองความต๎องการและชํวยใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได๎อยํางสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เนื่องจากการ          
คาดประมาณจ านวนประชากรด๎วยระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทางด๎านประชากรมีอยูํหลากหลายดังนั้น 
เพ่ือให๎มีความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการประมาณจ านวนประชากรหรือการพยากรณ์จ านวน
ประชากร จึงก าหนดกรอบของการศึกษาไว๎ดังนี้ 

1. ความแตกตํางระหวํางการคาดประมาณประชากร (population estimation) และ
การฉายภาพประชากร (population projection) 

2. สาระส าคัญของการคาดประมาณประชากร ซึ่งมีประเด็นที่เป็นเนื้อหาหลักดังนี้ 
- การคาดประมาณระหวํางชํวง (intercensal estimate) 
- การคาดประมาณนอกชํวง (post-censal estimate) 

3. การฉายภาพประชากร 
- แนวคิดและวิธีการ 
- การฉายภาพประชากรด๎วยวิธีทางคณิตศาสตร์ (mathematical method) 
- การฉายภาพประชากรด๎วยวิธีการใช๎อัตราสํวน (ratio method) 
- การฉายภาพประชากรด๎วยวิธีองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตาม

รุํนอายุ (Cohort component method) 
2.4.3 วิธีการคาดประมาณประชากร 
การคาดประมาณประชากร (Population estimation) เป็นการประมาณการเกี่ยวกับ

ประชากรในชํวงเวลาที่ใกล๎เคียงกับปัจจุบัน การคาดประมาณประชากรมีวิธีการอยูํ 2 วิธี คือ 
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1. การคาดประมาณระหวํางชํวง (inter-censual estimate) เป็นวิธีการคาดประมาณ
ประชากรหรือองค์ประกอบตําง ๆ ที่เก่ียวกับประชากรไมํวําจะเป็นจ านวนประชากร อัตราการเพ่ิม
ประชากร โดยคาดประมาณ ณ ชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งระหวํางชํวงปีส ามะโนหรือระหวํางเวลาที่มีข๎อมูล 
วิธีที่นิยมใช๎ในการประมาณประชากรซึ่งการคาดประมาณระหวํางชํวง คือ การเทียบคําเชิงเส๎นตรง 
(Linear Interpolation) ระหวํางชํวงเวลาทั้งสอง สามารถใช๎ข๎อมูลที่มีอยูํในการสร๎างกราฟเส๎นตรง 
แล๎วน าหลักการเทียบคําเส๎นตรง (Linear Interpolation) มาใช๎ ก็สามารถคาดประมาณจ านวน
ประชากรในชํวงเวลาที่ขาดหายไปได๎ 

2. การคาดประมาณนอกชํวง (post – censual estimate) เป็นการประมาณจ านวน
หรือสํวนประกอบประชากร ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยไมํเกินจากเวลาปัจจุบันซึ่งอาจท าได๎โดยการเทียบ
คํานอกชํวงเชิงเส๎นตรง (linear extrapolation) 

 
2.5 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  
 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552) กลําววําเทคโนโลยีที่ได๎
เข๎ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ คือ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo -
Informatics) ซึ่งเป็นการน าทั้ง 3 เทคโนโลยีมารวมด๎วยกัน คือ การรับรู๎จากระยะไกล (Remote 
Sensing) ระบบก าหนดต าแหนํงบนโลก (Global Positioning System: GPS) และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หรือเรียกวํา “3 เอสเทคโนโลยี” โดยทั้ง 3 ด๎านจะ
สนับสนุนและสํงเสริมซึ่งกันและกัน สํงผลให๎การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข๎อมูลตํางๆ มีความถูกต๎อง
สมบูรณ์ สามารถจัดการวิเคราะห์และแสดงผลแบบทันเหตุการณ์ หรือ Real Time และน าไปเป็น
ข๎อมูลในการตัดสินใจได๎เป็นอยํางดี จึงได๎รับความสนใจ และมีการน าไปประยุกต์ใช๎ในด๎านตํางๆ เชํน 
ด๎านปุาไม๎ ผังเมือง การขนสํง สิ่งแวดล๎อม ชุมชน การสาธารณูปโภค ภัยธรรมชาติและอัตราการเติบโต
สูงสุด การศึกษาและท าความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบ ลักษณะข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล 
จึงมีประโยชน์ตํอการน าไปประกอบการตัดสินและวางแผนโครงการในอนาคตได๎ นอกจากนี้ยังมีการ
น าไปพัฒนาในเรื่องมาตรฐานข๎อมูลด๎านภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือใช๎ข๎อมูลรํวมและแลกเปลี่ยน
ระหวํางหนํวยงานได๎ อีกท้ังยังพัฒนาให๎เป็นระบบเปิดมากขึ้น (Open System) จึงสํงผลให๎เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วและมีการน ามาใช๎ประโยชน์อยํางตํอเนื่อง 

2.5.1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Information) 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นศาสตร์และศิลป์ที่เก่ียวข๎องกับข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่มี

ต าแหนํงอ๎างอิงบนพื้นผิวโลก (Geospatial data) ประกอบด๎วยเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎อง คือ การรับรู๎
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จากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบก าหนดต าแหนํงบนโลก (Global Positioning System: 
GPS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เพ่ือสนับสนุนการ
รวบรวมข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล การจัดการข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการแสดงผลข๎อมูล 
เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (Geospatial Information) ที่น าไปวางแผนและตัดสินใจบริหาร
จัดการทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และภัยพิบัติได๎อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics หรือ Geometrics) ได๎น ามาใช๎ในการ
บริหาร การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และภัยพิบัติในชุมชนหรือท๎องถิ่น เป็นการน าเทคโนโลยี
ตํางๆ มาผสมผสานรํวมกันเพ่ือชํวยเสริมประสิทธิภาพของการน าข๎อมูลที่ได๎รับมาวิเคราะห์ในเชิงซ๎อน
มากขึ้น เพ่ือจ าลองปัจจัยหรือเหตุการณ์ตํางๆ ให๎ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงบนพ้ืนผิวโลก หรือ
แม๎กระทั่งเหนือพ้ืนโลกและใต๎พ้ืนโลก โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ในเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนั้น ล๎วนแตํ
เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีต าแหนํงอ๎างอิงบนพื้นผิวโลกโดยแทบทั้งสิ้น 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีองค์ประกอบหลัก คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องที่ส าคัญ 3 สํวน 
ได๎แกํ 1) การรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing) 2) ระบบก าหนดต าแหนํงบนโลก (จีพีเอส) 
(Global Positioning System) และ3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System) หรือบางครั้ งทั้ งสามเทคโนโลยีดั งกลํ าวนิยมเรียกวํา “เทคโนโลยีสามเอส” (3S 
Technology) โดยอาศัยอักษร “S” ที่สอดคล๎องกันในค าหลังของแตํละเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. การรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing) หรือ รีโมทเซนซิ่ง เป็นวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะของการได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่ หรือปรากฏการณ์จากเครื่องมือบันทึกข๎อมูล โดย
ปราศจากการเข๎าไปสัมผัสวัตถุเปูาหมาย ทั้งนี้อาศัยคุณสมบัติของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาเป็นสื่อการได๎มา
ของข๎อมูลใน 3 ลักษณะ คือ ชํวงคลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) 
และการเปลี่ยนแปลงตามชํวงเวลา (Temporal) 

การรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing) อาจจะใช๎ตัวยํอ RS ใช๎ส าหรับติดตามทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชํน อุทกภัย วาตภัย ไฟปุา แผํนดินถลํม เป็นต๎น 
หรือภัยพิบัติที่มนุษย์เป็นผู๎ด าเนินการให๎เกิดขึ้น เชํน วินาศกรรมหรือการสงคราม เป็นต๎น เหตุการณ์
เหลํานี้สามารถติดตามได๎อยํางทันทํวงที 

การรับรู๎จากระยะไกลประยุกต์ใช๎ในประเทศไทยอยูํในสาขาตํางๆ เชํน ด๎านปุาไม๎           
ด๎านการเกษตร ด๎านอุทกวิทยาและแหลํงน้ า ด๎านอุตุนิยมวิทยา ด๎านการใช๎ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
ด๎านธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ด๎านสมุทรศาสตร์และทรัพยากรชายฝั่ง ด๎านการท าแผนที่ ด๎าน         
ภัยธรรมชาติ และด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น ข๎อมูลผลลัพธ์ที่ได๎จากการรับรู๎จากระยะไกลมักถูกน าไป
ผสมผสานกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือน าเข๎ามาใช๎เป็นปัจจัยหรือตัวแปรของการสร๎าง
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แบบจ าลอง เพ่ือการวิเคราะห์ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น การประยุกต์ใช๎ภาพถํายจากดาวเทียมมี
ประโยชน์ ดังนี้ 
 - ใช๎ภาพถํายดาวเทียมเป็นข๎อมูลอ๎างอิง (Background) หรือเป็นแผนที่ฐาน (Base 
Map) เพ่ือสร๎างแผนที่ชุมชน โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ที่ยังไมํมีการส ารวจภาคสนาม โดยเฉพาะพ้ืนที่
ชนบทที่หํางไกล 
 - ใช๎ภาพถํายจากดาวเทียมเป็นข๎อมูลศึกษาวิจัย วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ เชํน ปุาไม๎ การเกษตร ซึ่งสามารถประเมินขนาดเนื้อที่ได๎อยํางรวดเร็ว
จากภาพถํายที่ได๎รับ 

2. ระบบก าหนดต าแหนํงบนโลก (Global Positioning System: GPS) เป็นระบบ           
น ารํองโดยอาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่สํงมาจากดาวเทียมนาฟสตาร์ NAVSTAR (Navigation Satellite 
Timing and Ranging) จ านวน 24 ดวงที่โคจรอยูํเหนือพ้ืนโลก สามารถใช๎ในการหาต าแหนํงบน          
พ้ืนโลกได๎ตลอด 24 ชั่วโมงท่ีทุก ๆ จุดบนผิวโลก  

ระบบก าหนดต าแหนํงบนโลก (จีพีเอส) น าไปประยุกต์ใช๎ในการจัดท าแผนที่ตําง ๆ อาจจะ
ได๎ผลลัพธ์ของการก าหนดต าแหนํงออกมาในรูปแบบของ จุดต าแหนํง (Waypoints) เส๎นทางการ
เคลื่อนที่ (Tracks) และเส๎นเชื่อมโยงจุดต าแหนํง (Routes) ตัวอยํางเชํน การส ารวจพื้นที่เมือง การ
เก็บจุดต าแหนํงอาคารที่เพ่ิมเติม จ าเป็นต๎องมีเครื่องมือที่ใช๎อํานคําต าแหนํงพิกัด ณ ที่เราออกส ารวจ
พ้ืนที่ ประกอบกับภาพถํายจากดาวเทียมหรือแผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งสนับสนุนให๎การด าเนินงานติดตาม
พ้ืนที่ปุาไม๎มีความแมํนย าสูงขึ้น 

3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็นเครื่องมือที่
ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช๎ในการน าเข๎า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก๎ไข จัดการ และวิเคราะห์ 
พร๎อมทั้งแสดงผลข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ ตามวัตถุประสงค์ตํางๆ ที่ได๎ก าหนดไว๎ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
เพ่ือใช๎ในการจัดการ และบริหารการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และสามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเพ่ือชํวยในการวางแผนและตัดสินใจของผู๎ใช๎
ให๎มีความถูกต๎องแมํนย า โดยข๎อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Data) ที่แสดงในรูปของ แผนที่ (map) ภาพ (graphic) ที่เชื่อมโยงกับข๎อมูลเชิงบรรยาย 
(Attribute Data) หรือฐานข๎อมูล (Database) เข๎าด๎วยกันซึ่งข๎อมูลที่จัดเก็บมีการอ๎างอิงพิกัดต าแหนํง 
และอยูํในรูปแบบดิจิทัล (สุเพชร จิรขจรกุล, 2555) 

3.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบศึกษาเชิงพ้ืนที่ที่สามารถน าไปใช๎ในการ

สร๎างและวิเคราะห์ข๎อมูลรูปทรงสัณฐานของวัตถุทุกอยํางบนพื้นผิวโลก ที่เกี่ยวกับระบบแผนที่ 
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ภาพถํายทางอากาศ  ข๎อมูลดาวเทียม และแผนผังตําง ๆ ของลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เกิดขึ้นเอง     
ตามธรรมชาติ และมนุษย์สร๎างขึ้น สิ่งเหลํานี้สามารถแปลความออกมาเป็นรหัสตัวเลข  สามารถใช๎งาน 
แก๎ไข และวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ เมื่อมีการแก๎ไขข๎อมูลให๎ถูกต๎อง มีการใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
อยํางแพรํหลายในการศึกษาเกือบทุกสาขา รวมทั้งด๎านการพัฒนาเมือง การเกษตรกรรม การวางแผน
คมนาคม โดยแผนที่มีมาตราสํวนในหลายระดับได๎แกํ 1:250,000, 1:50,000, 1:4,000, 1:1,000        
เป็นต๎น ตามความเหมาะสมของประเภทงาน เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดเก็บข๎อมูล การปรับปรุง
ข๎อมูล การค านวณ และการวิเคราะห์ข๎อมูล ให๎แสดงผลในรูปของข๎อมูลที่สามารถอ๎างอิงได๎ในทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นการใช๎สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บ และการใช๎ข๎อมูลเพื่ออธิบาย 
สภาพตํางๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวําง
ข๎อมูล องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด๎วย 
   1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล และ
เก็บข๎อมูล ได๎แกํ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือระบุต าแหนํงบนพ้ืนโลก (GPS) เป็นต๎น รวมถึงเครื่อง
สแกนเนอร์ (scanner) และเครื่องพิมพ์ (printers) 
 2) โปรแกรม หรือ ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมที่ใช๎แสดงผล
เชิงพ้ืนที่สามารถวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ทั้งรูปแบบ Vector และ Raster ได๎แกํ โปรแกรม ArcGis, 
Mapinfo, Envi, Erdas อีกท้ังโปรแกรมท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลทางคณิตศาสตร์ เชํน Microsoft 
Excel เป็นต๎น 
 3) ข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) หมายถึงข๎อมูล ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial data) ในรูปแบบข๎อมูลแสดงทิศทาง (Vector Data) และข๎อมูลแสดงลักษณะเป็นกริด 
(Raster Data), ข๎อมูลเชิงพรรณา (Descriptive data), การรวบรวมข๎อมูล (Data acquisition), 
มาตราสํวน (Scale) ความแมํนย า (Accuracy) ความละเอียดภาพ (Resolution), ระบบพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (Coordinate systems)  
 4) กระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูล (Methods) หมายถึง การออกแบบการ
วิเคราะห์ข๎อมูลให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 5) บุคลากร (People) ที่มีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
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ภาพที่ 2.11 องค์ประกอบในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ที่มา: ดัดแปลงจากศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
 

เนื่องจากข๎อมูลหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  คือ ข๎อมลูเชิงพ้ืนที่ (Spatial 
Data) และข๎อมูลอธิบายหรืออรรถาธิบาย (attribute Data) ดังนั้นขอบเขตหรือค าอธิบายที่
คลาดเคลื่อนจะท าให๎ผลการวิเคราะห์ผิดไปได๎ เชํน ขอบเขตชุมชน ขอบเขตปุาไม๎ พ้ืนที่อนุรักษ์ จึง
ต๎องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ทั้งข๎อมูลจุด ลายเส๎น และเชิงพื้นที่ และต๎องมีการตรวจสอบให๎ถูกต๎อง 
และการเก็บข๎อมูลที่มีเนื้อหาสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือการใช๎งานตํอไป 

ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) คือ ข๎อมูลที่ทราบต าแหนํงพิกัดทางพ้ืนดิน สามารถ
อ๎างอิงทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีหลายระบบ เชํน ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System 
: GCS), ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator co-ordinate System) เป็นต๎น 

ข๎อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) คือ ข๎อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะข๎องกับพ้ืนที่             
นั้น ๆ จัดเก็บข๎อมูลในรูปแบบข๎อมูลตาราง, กราฟ, รูปภาพ เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และประชากร 
เป็นต๎น 
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ภาพที่ 2.12 ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) กับ ข๎อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) 
ที่มา: ดัดแปลงจากศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 

 
3.2 เทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สุเพชร จิรขจรกุล (2555) ได๎กลําวถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับ GIS วําในการจัดท า

แผนที่ภูมิศาสตร์ด๎วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นโดยปกติต๎องใช๎เทคโนโลยี หรือศาสตร์อื่น ๆ มาใช๎
ผสมผสาน (Integrated) เข๎าดว๎ยกันเพ่ือให๎ได๎ค าตอบที่ถูกต๎องและมีความแมํนย ามากยิ่งขึน้ เชํน
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์การส ารวจและการท าแผนที่ระบบการจัดการฐานข๎อมูลการส ารวจระยะไกล 
(Remote Sensing) และการส ารวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ (Global Positioning System) เป็นต๎น              
ซึ่งบางครั้งในการผสมผสานเทคโนโลยีระหวํางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information Systems) การส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) และการส ารวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ 
(Global Positioning Systems) เพ่ือการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่อาจเรียกได๎วํา Geo-informatics 
หรือ Geomatics 

ส าหรับประเทศไทยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได๎มีการพัฒนามากข้ึนในปัจจุบัน 
ซึ่งได๎มีการศึกษาในรูปของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาหลายปีแล๎ว แตํไมํได๎เรียกวํา ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เชํน การศึกษาการจัดชั้นคุณภาพลุํมน้ า การใช๎ที่ดิน (Land use) ลักษณะ     
พืชพรรณ (Vegetation Type) ระดับความสูง (Elevation) ความลาดชัน (Slope) ธรณีวิทยา 
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(Geology) และข๎อมูลชุดดิน (Soil) ซึ่งได๎รวบรวมอยูํในลักษณะของแผนที่ ดังนั้น ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่เก่ียวกับแผนที่ ตํอมาภายหลัง ค.ศ. 1960 ได๎มีการใช๎คอมพิวเตอร์ในการท า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเรื่องเก่ียวกับแผนที่ คือ 

- การสร๎างแผนที ่
- การเรียกค๎นหาข๎อมูลที่อยูํในแผนที่ 

การสร๎างแผนที่จึงเป็นเรื่องที่ยังท าได๎คํอนข๎างยาก และสํวนใหญํยังต๎องท าด๎วยมือ 
แตํเรื่องที่ยุํงยากที่สุดส าหรับงานแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ปริมาณข๎อมูลจ านวนมาก 
เพราะข๎อมูลที่แสดงต าแหนํงในแผนที่ เรียกวํา ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) จึงไมํสามารถหลีกเลี่ยง
การใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ได๎ในที่สุด 

การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช๎ในงานผลิตแผนที่ โดยน าแผนที่กระดาษเป็นแผนที่
ฐานเพ่ือการน าข๎อมูลเข๎าสูํคอมพิวเตอร์ในรูปแบบข๎อมูลเชิงตัวเลขหรือข๎อมูลดิจิทัล (Digital Data) ซ่ึง
ประกอบด๎วยข๎อมูลที่อยูํในรูปแบบของจุด เส๎น หรือพ้ืนที่ และข๎อมูลรายละเอียดอาจจะให๎สัญลักษณ์ 
สี รหัส ตัวหนังสือ หรือตัวเลขลงในรายละเอียดข๎อมูล  

ในการจัดท าแผนที่ภูมิศาสตร์ด๎วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต๎องใช๎เทคโนโลยี
และศาสตร์ด๎านตําง ๆ มาบูรณาการรํวมกัน (Integrated) เพ่ือให๎ได๎ค าตอบที่ถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ
และแมํนย ามากยิ่งขึ้น เชํน วิทยาการคอมพิวเตอร์ การส ารวจและการท าแผนที่ ระบบการจัดการ
ฐานข๎อมูล การท าแผนที่จากภาพถํายทางอากาศ หรือ โฟโตแกรมเมตรี การรับรู๎จากระยะไกล และ
ระบบก าหนดต าแหนํงบนโลก ปัจจุบันเทคโนโลยีและองค์ความรู๎ทางด๎านคอมพิวเตอร์ได๎พัฒนาไป
อยํางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง สามารถท างานได๎รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได๎แกํ อุปกรณ์และวิธีการหรือโปรแกรมการน าเข๎าข๎อมูล ระบบการบันทึกหรือ
จัดเก็บส ารองข๎อมูล ตลอดจนการแสดงผล ซึ่งผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางด๎านฮาร์ดแวร์และ        
ชอฟต์แวร์ จะท าให๎เกิดผลโดยตรงตํอการใช๎และการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงมีความจ าเป็นที่ต๎องจัดท าฐานข๎อมูลให๎ทันสมัยและ
ทันเหตุการณ์มากที่สุด ดังนั้นต๎องอาศัยเทคโนโลยีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎น เพ่ือติดตามเหตุการณ์
สถานการณ์ตําง ๆ ทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม และภัยพิบัติให๎ทันเวลามากท่ีสุด ประเทศไทยมักจะใช๎
เทคโนโลยีเหลํานี้ในการติดตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เชํน ภัยจากน้ าทํวม ภัยจากไฟปุา ภัยจากดิน
ถลํม เพื่อหาพื้นที่หรือชุมชนที่ได๎รับผลกระทบวําอยูํบริเวณใดและครอบคลุมเป็นเนื้อที่เทําใด ดังนั้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือแสดงลักษณะของข๎อมูลในรูปแบบตําง ๆ ซึ่ง
พอสรุปได๎ดังนี้ คือ 
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1. ข๎อมูลทางด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร (Environmental Information) 
ได๎แกํ ข๎อมูลทางด๎านทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม๎ สัตว์ปุา และความหลากหลายทางชีวภาพ จะสามารถ
หมายรวมถึงการติดตามและจัดการมลพิษท่ีเกิดข้ึนในสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

2. ข๎อมูลทางด๎านสาธารณูปโภค (Infrastructure Information) ได๎แกํ สิ่งอ านวย
ความสะดวกตํอมนุษย์ ระบบคมนาคมขนสํง ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟูา ระบบประปา เครือขําย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และเครือขํายจุดสัญญาณมือถือ เป็นต๎น 

3. ข๎อมูลที่ดินหรือสิทธิบนที่ดิน (Cadastral Information) ได๎แกํ ขอบเขตความ
เป็นเจ๎าของในที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการควบคุมการใช๎ประโยชน์ที่ดิน เป็นต๎น 

4. ข๎อมูลเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Information) ได๎แกํ ข๎อมูล
เกี่ยวกับข๎องกับบ๎านเรือนที่จ าแนกตามสถิติ ด๎านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ด๎านสังคม           
การกระจายตัวของประชากร รายได๎ประชากร อาจรวมถึงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนหรือความเชื่อ   
ด๎านการเมือง เป็นต๎น 

3.3 กระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สามารถแบํงการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. Manual Approach เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยใช๎การจัดท าฐานข๎อมูลตํางๆ ด๎วยระบบการคัดลอกลายเส๎นแผนที่ตามปัจจัยตําง ๆ ที่ผู๎ใช๎มี   
ความสนใจลงบนกระดาษหรือแผํนใส เพื่อน ามาใช๎ประโยชน์การวิเคราะห์หาค าตอบตามวัตถุประสงค์ 
โดยวิธีการตําง ๆ เชํน น าข๎อมูลในรูปแบบของแผนที่หรือลายเส๎นตําง ๆ ถํายลงบนแผํนใส หรือ
คัดลอกลายเส๎นลงบนกระดาษไขที่สํงผํานโต๏ะแสงเพ่ือคัดลอกลายแผนที่ แล๎วน าแผํนใสมาซ๎อนกันบน
โต๏ะแสงลอกลายแผนที่หรือเครื่องฉายแผํนใส กระบวนการนี้อาจเรียกกันวํา “Overlay 
Techniques” การซ๎อนข๎อมูลแผนที่ในแตํละปัจจัยเพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ตามที่ต๎องการ แตํวิธีการนี้ยังมี
ข๎อจ ากัดในเรื่องของจ านวนแผนใสที่จะน ามาซ๎อนทับกัน ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์
ด๎วยสายตา (Eyes Interpretation) จะกระท าได๎ในจ านวนของแผํนใสที่คํอนข๎างจ ากัด และปริมาณ
แสงที่สามารถสํองทะลุผํานแผํนใสคํอนข๎างจ ากัดในขณะที่จ านวนแผํนใสซ๎อนมากข้ึน และจ าเป็นต๎อง
ใช๎เนื้อที่และวัสดุในการจัดเก็บข๎อมูลคํอนข๎างมาก  

2. Computer Assisted Approach เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์โดยใช๎การจัดท าฐานข๎อมูลตํางๆ ด๎วยการน าระบบคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยในกระบวนการ
น าเข๎า จัดเก็บ เปลี่ยนแปลง และแสดงผล ตลอดจนวิเคราะห์ข๎อมูลแผนที่และข๎อมูลสารสนเทศที่
จัดเก็บอยูํในรูปของตัวเลขหรือดิจิทัล (Digital) โดยการเปลี่ยนรูปแบบของข๎อมูลแผนที่หรือลายเส๎นให๎
อยูํในรูปของตัวเลขในรูปแบบแรสเตอร์ (Raster) หรือเวกเตอร์ (Vector) ซึ่งจะได๎กลําวถึงตํอไป แล๎ว
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ใช๎โปรแกรมประมวลผลการซ๎อนทับ (Overlay) กัน โดยน าหลักคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เข๎ามา
ชํวย วธิีการนี้จึงชํวยลดเนื้อท่ีในการเก็บข๎อมูลลง และสามารถเรียกมาแสดงผลหรือท าการวิเคราะห์ 
ซ้ า ๆ ได๎โดยงําย รวมทั้งการพิมพ์ผลลัพธ์ได๎โดยงํายและรวดเร็วขึ้น  

ดังนั้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

1) น าเข๎า : การน าเข๎าและแปลงข๎อมูลในฐานข๎อมูลให๎อยูํในรูปแบบที่ใช๎งานได๎ 
2) จัดการ : การจัดเก็บ เปลี่ยนแปลง และแก๎ไขให๎อยูํในระบบพิกัดเดียวกัน 
3) วิเคราะห์ : การวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นสารสนเทศ ทั้งข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ และข๎อมูลตาราง

สถิติ 
4) แสดงผล : การน าเสนอผลตํอผู๎ใช๎ในรูปของแผนที่ ตาราง ค าบรรยาย ผํานทาง

หน๎าจอคอมพิวเตอร์ หรือพิมพ์ออกมาในรูปกระดาษ  
การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข๎ามาใช๎จัดการกับข๎อมูลเชิงภูมิศาสตร์จะต๎อง

ค านึงถึง การน าเข๎าข๎อมูล (Data input) ให๎กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยูํในรูปข๎อมูลแผนที่ที่มี
อยูํแล๎ว ข๎อมูลจากภาคสนาม และข๎อมูลจากเครื่องบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ ข๎อมูลที่ปูอนแล๎วสามารถ
จัดเก็บไว๎ในฐานข๎อมูลซึ่งเรียกวํา Geographic Database ซึ่งสามารถแก๎ไขปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํ
เสมอ และ Geographic Database เป็นฐานข๎อมูลที่เก็บข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ไว๎ในเครื่องคอมพิวเตอร์           
2 รูปแบบ ได๎แกํ ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) คือ ข๎อมูลที่ทราบต าแหนํงอ๎างอิงทางพ้ืนที่ สามารถ
อ๎างอิงทางภูมิศาสตร์ได๎ (Geo-referenced) และข๎อมูลที่ไมํอยูํในรูปเชิงพ้ืนที่ (Non Spatial Data or 
Attribute Data) ได๎แกํ ข๎อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับพ้ืนที่นั้นๆ (Associated 
Attributes) เชํน ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ข๎อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประชากร เป็นต๎น 
นอกจากนี้ การจัดการข๎อมูล (Data Management) เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเป็นอยํางยิ่ง ซึ่งแตํละ
หนํวยงานที่มีข๎อมูลในรูปแบบที่ไมํเหมือนกัน หรือลักษณะของข๎อมูลตํางกัน ดังนั้น ต๎องมีการจัดการ
ข๎อมูล การเก็บข๎อมูลและแก๎ไขข๎อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในฐานข๎อมูล ซึ่งมีวิธีการหรือเครื่องมือที่ชํวยในการ
จัดการฐานข๎อมูลหลายวิธีที่จะใช๎ในการจัดการฐานข๎อมูลให๎อยูํในรูปแบบดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์สามารถ
ประมวลผลได๎ มีการจัดการโครงสร๎างข๎อมูล และการเชื่อมโยงแฟูมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้จะต๎องมีการวิเคราะห์ข๎อมูล (Transformation หรือ Data Analysis) คือ การวิเคราะห์
ข๎อมูลหรือการประมวลผลข๎อมูล โดยการน าข๎อมูลเชิงพ้ืนที่มาซ๎อนกัน (Overlay) ตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว๎ในรูปแบบตรรกศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์กับข๎อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อให๎
ได๎ค าตอบหรือข๎อมูลสารสนเทศ (Information) ที่ผู๎ใช๎ต๎องการ และในท๎ายที่สุดจะต๎องมีการแสดงผล 
(Data Display) คือ การแสดงผลข๎อมูล หรือผลลัพธ์แผนที่ที่ได๎จากการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะอยูํใน
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รูปแบบภาพแผนที่ (Graphic) และข๎อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่นั้น เชํน แสดงคําตัวเลขคะแนนความเหมาะสม
การปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่นั้นวํามากหรือน๎อยเพียงใด และน าแผนที่แดงผลทางเครื่องพิมพ์ 
(Printer) หรือพล็อตเตอร์ (Plotter) หรือแสดงผลผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต เพ่ือน าผลที่ได๎ไปใช๎งาน
ตํอไป  

2.5.2 การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 วิชัย เยี่ยงวีรชน (2548) ได๎เสนอความส าคัญของการส ารวจไว๎วํา การที่จะให๎มนุษย์ 

แลเห็นไกลออกไปมากกวําที่จะแลเห็นด๎วยตาเปลํา ท าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจถึงลักษณะภูมิประเทศ
และรูปรํางลักษณะของโลกจ าเป็นจะต๎องอาศัยแผนที่ แผนผัง การท าแผนที่เป็นวิชาแขนงหนึ่งของ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งการที่จะได๎แผนที่แผนผังต๎องใช๎วิธีการส ารวจ 

ความหมาย “การส ารวจ” (Surveying) คือ การเก็บรายละเอียดทั่วไป โดยใช๎หลักการ
“การสังเกต” (Observation) และการวัดระยะเพ่ือที่จะท าขอบเขตของพ้ืนที่ ขนาด ปริมาณ 
ต าแหนํง สภาพตําง ๆ ของจุดที่ส ารวจของพ้ืนที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร บ๎านเรือน ฟาร์ม  
เหมืองแรํ ฯลฯ) อยํางไรก็ตามงานส ารวจต๎องสิ้นสุดด๎วยการรายงานข๎อมูลของการส ารวจในแบบที่
เหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล (Collection of data) เป็นสิ่งส าคัญในการจัดท าแผนเพราะ
ข๎อมูลเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่ส าคัญท่ีสุดในการจัดท าข๎อมูล ถ๎าข๎อมูลที่ได๎รับถูกต๎อง เชื่อถือได๎และ
ตรงประเด็น ก็จะสํงผลให๎มีความสมบูรณ์ตรงตามสภาพข๎อเท็จจริง แตํในทางกลับกันถ๎าข๎อมูลที่ได๎รับ
ไมํถูกต๎อง เชื่อถือไมํได๎ และไมํตรงกับประเด็นของเรื่องข๎อมูลที่ปรากฏออกมาจะขาดความสมบูรณ์
และไมํสามารถน าไปปฏิบัติได๎อยํางแท๎จริง เมื่อจ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลอาจด าเนินการเก็บรวบรวมด๎วย
ตนเองหรืออาจน าเอาข๎อมูลจากแหลํงที่มีผู๎รวบรวมไว๎แล๎วมาใช๎  แตํนักวิจัยจ าเป็นต๎องเก็บรวบรวม
ข๎อมูลด๎วยตัวเอง เพราะข๎อมูลมีความสัมพันธ์อยํางสูงตํอความนําเชื่อถือ ข๎อมูลมี 2 แหลํง ดังนี้  

1. ข๎อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข๎อมูลที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข้ึนเป็นครั้งแรกจากผู๎ให๎
ข๎อมูลโดยตรง และน ามาใช๎กับงานวิจัยนั้นๆโดยเฉพาะ การเลือกใช๎ข๎อมูลแบบปฐมภูมิ ผู๎วิจัยจะ
สามารถเลือกเก็บข๎อมูลได๎ตรงตามความต๎องการและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนเทคนิค        
การวิเคราะห์ แตํมีข๎อเสียตรงที่สิ้นเปลืองเวลา คําใช๎จําย และอาจมีคุณภาพไมํดีพอ หากเกิดความ
ผิดพลาดในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม ข๎อมูลประเภทนี้โดยสํวนใหญํมักมาจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ 
การสังเกต การทดลอง เป็นต๎น 

2. ข๎อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข๎อมูลตําง ๆ ที่มีผู๎เก็บหรือรวบรวมไว๎กํอนแล๎ว เพียงแตํ
นักวิจัยน าข๎อมูลเหลํานั้นมาศึกษาใหมํ เชํน ข๎อมูลส ามะโนประชากร สถิติจากหนํวยงาน และเอกสาร
ทุกประเภท ชํวยให๎ผู๎วิจัยประหยัดคําใช๎จําย ไมํต๎องเสียเวลากับการเก็บข๎อมูลใหมํ และสามารถศึกษา
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ย๎อนหลังได๎ ท าให๎ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
แตํจะมีข๎อจ ากัดในเรื่องความครบถ๎วนสมบูรณ์ เนื่องจากบางครั้งข๎อมูลที่มีอยูํแล๎วไมํตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ผู๎วิจัยศึกษา และปัญหาเรื่องความ นําเชื่อถือของข๎อมูล กํอนจะน าไปใช๎จึงต๎อง
มีการปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูล และเก็บข๎อมูลเพิ่มเติมจากแหลํงอ่ืนในบางสํวนที่ไมํสมบูรณ์  

นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข๎อมูลสนามก็ส าคัญและนิยมใช๎กัน โดยทั่วไปมี 3 วิธี คือ 
การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) และการใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซ่ึงแตํละวธิมีีแตกตํางกันออกไป ทั้งนี้เพ่ือจะชํวยให๎ได๎ข๎อมูลสนามตรงตามความประสงค์ของผู๎วิจัย
มากที่สุด ดังนี้ 

1. การสังเกต (Observation) วิธีการสังเกตเหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
และปรากฏการณ์ตํางๆ ลักษณะของการสังเกตมี 4 ประเภท ดังนี้  

1) การสังเกตแบบเป็นทางการกับไมํเป็นทางการ (Formal and Informal 
Observation) การสังเกตเป็นทางการ เป็นการสังเกตที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎เป็นโครงสร๎าง
แนํนอนจะสังเกตอะไรบ๎าง และจะต๎องบันทึกผลสังเกตอยํางไร ส าหรับการสังเกตแบบไมํเป็นทางการ
นั้น เป็นการสังเกตที่มีโครงสร๎างน๎อย ให๎อิสระกับผู๎สังเกตอยํางเต็มที่ จะบันทึกข๎อมูลอะไรและอยํางไร
ก็ได๎ แตํจะต๎องสังเคราะห์กํอน สรุปและจัดระเบียบข๎อมูลที่ได๎ 

2) การสังเกตแบมีโครงสร๎างกับแบบไมํมีโครงสร๎าง (Structured and Unstructured 
Observation) การสังเกตแบบมีโครงสร๎างเป็นการสังเกตท่ีก าหนดสิ่งที่สังเกตไว๎อยํางแนํนอนเป็น 
การเฉพาะวําจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อะไรบ๎าง กํอนหลังและมักจะมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ชํวยการสังเกต ซึ่งท าเป็นแบบฟอร์มเตรียมไว๎ลํวงหน๎าส าหรับการสังเกตแบบไมํมีโครงสร๎างนั้น 
จะเป็นการปลํอยให๎ผู๎สังเกตสังเกตอยํางอิสระไมํได๎ก าหนดวําจะต๎องท าอะไร กํอนหลัง และจะต๎อง
สังเกตอะไรเป็นการเฉพาะบ๎าง แตํจะให๎สังเกตพฤติกรรม/ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเทํานั้น 

3) การสังเกตแบบมีสวํนรวํมกับแบบไมํมีสํวนรวํม (Participant and Non-participant 
Observation) การสังเกตแบบมีสํวนรํวม ผู๎สังเกตจะต๎องเข๎าไปปะปนกับผู๎ถูกสังเกต และท ากิจกรรม
รํวมกับผู๎ถูกสังเกต ซึ่งอาจจะท ากิจกรรมเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งของผู๎ถูกสังเกตอยํางสมบูรณ์ ท า
กิจกรรมเพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ให๎เกิดความสนิทสนม คุ๎นเคยกับผู๎ถูกสังเกตเทํานั้น ส าหรับการสังเกต
แบบไมํมสีํวนรํวม เหมือนกับการสังเกตที่กลําวมาแล๎วในข๎อ 1) และข๎อ 2) นั้น ถือวําเป็นการสังเกตแบบ
ไมํมีสํวนรํวมทั้งสิ้น 

4) การสังเกตในสภาพแวดล๎อมที่มีการควบคุมกับสภาพธรรมชาติ (Laboratory 
and Field Observation) การสังเกตในสภาพแวดล๎อมที่มีการควบคุมเป็นการสังเกตใน



55 
 

ห๎องปฏิบัติการที่มีการควบคุมตัวแปรภายนอกอ่ืน ๆ และสังเกตอยํางเฉพาะเจาะจง มีโครงสร๎าง
ก าหนดเป็นระเบียบ ระบบเอาไว๎กํอนลํวงหน๎า ส าหรับการสังเกตในสภาพธรรมชาติในสนามตามสภาพที่
เกิดข้ึนในธรรมชาติ ไมํมีการควบคุมตัวแปรภายนอกไมํมีโครงสร๎างที่จะใช๎สังเกตแนํนอน คงปลํอยให๎
เป็นตามธรรมชาติ มีพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็สังเกตจดบันทึกเอาไว๎เทํานั้น 

2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูลการ
วิจัย มีจุดมุํงหมายเดียวกับการใช๎แบบสอบถาม จึงเรียกการสัมภาษณ์วําเป็นแบบสอบถามปากเปลํา 
(Oral Questionnaires) แตํมีความแตกตํางกัน คือ การสัมภาษณ์ ผู๎สัมภาษณ์เป็นฝุายซักถามโดย 
การพูด ผู๎ตอบก็ตอบโดยการพูดแล๎วผู๎สัมภาษณ์เป็นฝุายบันทึกค าตอบ สํวนการใช๎แบบสอบถามผู๎ตอบ
ตอบโดยการเขียนในแบบสอบถาม ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการพบปะถามตอบกันโดยตรง หากมีข๎อสงสัยก็
ถามซ้ าหรือท าความเข๎าใจได๎ และสามารถท าได๎ทันทีเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎ทั้งผู๎ตอบและผู๎ท าวิจัย 
การสัมภาษณ์ที่ดีถ๎าผู๎สัมภาษณ์เป็นผู๎มีประสบการณ์ถึงข้ันช านาญแล๎วจะสามารถรวบรวมข๎อมูลได๎
ดีกวําวิธีอ่ืน เหตุผลส าคัญประการหนึ่งก็คือคนเรานั้นเต็มใจที่จะพูดมากกวําเขียน โดยทั่วไปจ าแนก
การสัมภาษณ์เป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ คือ 

 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นมาตรฐาน (Standardized Interview หรือ 
Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะที่ผู๎สัมภาษณ์จะก าหนดค าถามที่จะถามเตรีมไว๎
ลํวงหน๎าในลักษณะที่เป็นแบบสอบถาม มีรายละเอียดของข๎อค าถามที่จะถามผู๎ให๎สัมภาษณ์พร๎อม
ทั้งตัวเลือกในการตอบแบบสอบถาม หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นมาตรฐาน คือ 
การรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข๎อมูลนั่นเอง ดังนั้น ผู๎ให๎สัมภาษณ์ทุก ๆ คน จะได๎รับค าถามเหมือน ๆ กันตามแบบสัมภาษณ์ท่ี
ก าหนดไว๎ 

 2) การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นมาตรฐาน (Un standardized Interview 
หรือ Unstructured Interview) เป็นการรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสัมภาษณ์ที่มีแตํหัวข๎อสัมภาษณ์ 
เป็นประเด็นกว๎าง ๆ สํวนค าถามก่ียวกับรายละเอียดตําง ๆ เป็นหน๎าที่ของผู๎สัมภาษณ์ถามจากผู๎ให๎
สัมภาษณ์เอง ซึ่งค าถามที่ใช๎ถามนั้นไมํจ าเป็นต๎องเหมือนกันหมดในรายละเอียดของทุก ๆ ค าถาม
ส าหรับผู๎ให๎สัมภาษณ์ทุก ๆ คน ผู๎ให๎สัมภาษณ์แตํละคนอาจให๎รายละเอียดปลีกยํอยที่ตํางกัน ซึ่ง
ค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดตําง ๆ นั้นจะเกิดขึ้นตํอเนื่องจากการให๎ข๎อมูลของผู๎ให๎สัมภาษณ์แตํละคน 
การสัมภาษณ์ลักษณะนี้จะให๎รายละเอียดที่ลึกซึ้งกวําการสัมภาษณ์แบบแรก ผู๎สัมภาษณ์ควรจะเป็น
ตัวผู๎วิจัยเองจะได๎ทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยํางชัดเจน และสามารถตั้งค าถามตําง ๆ ได๎ถูกต๎อง
ตามเปาูหมายที่ต๎องการ 
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3. การใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวม
ข๎อมูลในการวิจัยเชิงส ารวจในกรณีท่ีกลุํมตัวอยํางหรือกลุํมประชากรที่จะรวบรวมข๎อมูลนั้น อยูํใน
ลักษณะที่กระจัดกระจายกันมาก ๆ ประกอบกับผู๎วิจัยมีงบประมาณและเวลาในการวิจัยคํอนข๎างจ ากัด
ซึ่งประกอบด๎วยชุดของค าถามที่ต๎องการให๎กลุํมตัวอยํางงตอบโดยกาเครื่องหมายเขียนตอบ หรือกรณี
ที่กลุํมตัวอยํางอํานหนังสือไมํได๎ หรืออํานได๎ยาก อาจใช๎วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม นิยมถาม
เกี่ยวกับข๎อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ไมํซับซ๎อนของบุคคล แบบสอบถามจ าแนกได๎เป็น 2 ประเภท 
คือ 

1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เป็นค าถามที่
ไมํได๎ก าหนดค าตอบไว๎ให๎เลือก แตํเปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามตอบโดยใช๎ค าพูดของตนเอง 
ค าถามแบบนี้จะเสียเวลาการตอบมากและสรุปผลได๎ยาก ถ๎าใช๎ควบคูํกับแบบอื่น ๆ แล๎วผู๎ตอบสํวน
ใหญํมักไมํตอบแบบปลายเปิด หรือตอบเพียงเล็กน๎อย ในการสร๎างแบบสอบถามครั้งแรกผู๎วิจัยอาจ
สร๎างแบบปลายเปิดแล๎วน าไปทดลองใช๎เพ่ือจะได๎ค าตอบตํางๆ ซึ่งจะน ามาสร๎างเป็นแบบปลายปิดใน
ภายหลัง 

2) แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นค าถามที่มี

ค าตอบให๎ผู๎ตอบเขียนเครื่องหมาย () ลงหน๎าข๎อความหรือในชํองที่ตรงกับความเป็นจริงหรือ       
ความคิดเห็นของตน  

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได๎มีการน าระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาใช๎ในการ
วิเคราะห์รูปแบบการขยายตัวทางพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี และใช๎ในการวิเคราะห์
แนวโน๎มการขยายตัวตํอไปในอนาคตของพ้ืนที่ดังกลําว รํวมกับการส ารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูล
ภาคสนาม เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลจริง และมีความแมํนย ามากยิ่งขึ้น 

 
2.6 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎เลือกพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี เป็นพื้นที่ศึกษาเพ่ือศึกษา

การขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและท่ีอยูํอาศัยของเทศบาลนครนนทบุรี และเพ่ือศึกษาแนวโน๎มการเกิด
ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัวอาคารที่อยูํอาศัยในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี  
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2.6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา  
เทศบาลนครนนทบุรี ได๎ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดย

ครอบคลุมต าบลสวนใหญํทั้งต าบล มีพ้ืนที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และด๎วยความเจริญจากสภาพพ้ืนที่
อันเป็นเมืองปริมณฑล พ้ืนที่ติดตํอกรุงเทพมหานคร ความเหมาะสมทางด๎านผังเมือง เขตเทศบาล
พ้ืนที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร มีอาคารบ๎านเรือนหนาแนํนเต็มพ้ืนที่แล๎ว ความต๎องการในการให๎บริการ
ด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมากขึ้น และความเหมาะสมด๎านการเมืองการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ 
การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอยํางรวดเร็ว เทศบาลจึงได๎รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขต
เทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ต าบล คือ ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบล
ทําทราย  

ทั้งนี้เพ่ือรองรับความเจริญของท๎องถิ่นตํอไปเทศบาลได๎รายงานขอขยายเขตเทศบาล
เมืองนนทบุรี โดยไมํต๎องหยั่งเสียงประชามติเป็นกรณีพิเศษเมื่อปี พ.ศ. 2529 และกระทรวงมหาดไทย
ได๎ให๎ความเห็นชอบ โดยเสนอรํางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี พ.ศ. 2531 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได๎มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากพ้ืนที่ 2.5 ตาราง
กิโลเมตร เป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 5 ต าบล คือ ต าบลสวนใหญํ ต าบลตลาดขวัญ ต าบล
บางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบลทําทราย ตํอมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได๎มีพระราชกฤษฎีกา 
ยกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรี ขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งมีผลบังคับใช๎ ตั้งแตํ วันที่ 25 กันยายน 
2538 เป็นต๎นไป  

อาณาเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
ด๎านเหนือ ตั้งแตํหลักเขตที่ 1 ตั้งอยูํแนวเส๎นแบํงเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี กับอ าเภอ       

ปากเกร็ด ที่จุดกึ่งกลางปากคลองบางตลาด บรรจบกับแมํน้ าเจ๎าพระยา เป็นเส๎นเลียบตามแนวเส๎น
แบํงเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี กับอ าเภอปากเกร็ด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ผํานทางหลวงแผํนดิน
หมายเลขท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยํูริมคลองประปาฝัง่ตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงแนวเสน๎แบํงเขตอ าเภอเมืองนนทบุร ีกับ
อ าเภอปากเกร็ดบรรจบกับแนวเส๎นแบํงจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร 

ด๎านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส๎นเลียบตามแนวเส๎นแบํงเขตจังหวัดนนทบุรีกับ
กรุงเทพมหานคร 

ด๎านใต๎ ไปทางทิศใต๎ และทิศตะวันตกเฉียงใต๎ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูํปากคลองบางเขน
ฝั่งใต๎ ที่จุดซึ่งปากคลองบางเขนบรรจบกับแมํน้ าเจ๎าพระยา 

ด๎านตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส๎นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ตามแนวเส๎น           
ตั้งฉากกับริมแมํน้ าเจ๎าพระยา บรรจบกับกึ่งกลางแมํน้ าเจ๎าพระยา เป็นเส๎นเรียบตามแนวกึ่งกลาง
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แมํน้ าเจ๎าพระยาไปทางทิศเหนือ จบตํอกับแนวเส๎นแบํงเขตอ าเภอเมืองนนทบุรีกับอ าเภอปากเกร็ด ไป
ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก 

ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลนครนนทบุรีมีลักษณะเป็นที่ราบลุํมที่ราบภาคกลาง มี

แมํน้ าเจ๎าพระยาไหลผําน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ไมํมีปุาไม๎และภูเขา มีคลองทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ 
และท่ีขุดขึ้นใหมํเป็นโครงขํายกระจายเกือบเต็มทั้งพ้ืนที่ จัดวําเป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แกํการเพาะปลูก ระดับพื้นดินมีความสูงต่ าแตกตํางกันเล็กน๎อย โดยมีระดับความสูงเพียง 1-2 เมตร
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประกอบกับการอยูํติดกับแมํน้ าเจ๎าพระยา ยังผลให๎พื้นที่บางแหํงใน
ชุมชนเทศบาลนครนนทบุรีประสบกับปัญหาน้ าทํวมขังในฤดูฝนประจ าทุกปี อยํางไรก็ตามจาก
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะหนาแนํนตามริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา และตามริมคลองสายตําง ๆ เป็น      
สํวนใหญํ พ้ืนที่สํวนที่หํางจากแมํน้ าและคลองจะมีลักษณะเป็นสวนและไรํนา (ส านักงานจังหวัด
นนทบุรี, 2526) และในปัจจุบันพื้นที่ฝั่งตะวันออกได๎เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ชุมชนรองรับการขยายตัว
จากกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะภูมิอากาศ  
บริเวณพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีมีลักษณะภูมิอากาศคล๎ายคลึงกับกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดอ่ืน ๆ โดยทั่วไปในภาคกลาง กลําวคือ เป็นแบบเขตร๎อนชื้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ 
ลักษณะอากาศร๎อนแตํไมํร๎อนจัดเกือบตลอดปี ในรอบปีมีฝนตกชุก 6เดือน ตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนมากที่สุดระหวํางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จ านวนวันที่ฝนตกในรอบปีโดยเฉลี่ย 
48 วัน ซึ่งลักษณะภูมิอากาศเชํนนี้ ท าให๎พื้นที่โดยรอบเหมาะสมแกํการเกษตรกรรม 

ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แหลํงน้ าธรรมชาติ เนื่องจากตั้งอยูํบนฝั่งตะวันออกของแมํน้ าเจ๎าพระยา พ้ืนที่สํวนใหญํ

จึงเป็นที่ราบลุํม มีคูคลองตามธรรมชาติเป็นจ านวนมากที่เคยใช๎สัญจรไปมา ปัจจุบันคูคลองดังกลําวใช๎
เพ่ือการระบายน้ าเป็นสํวนใหญํ ปริมาณน้ าเสีย 60,000 ลบ.ม.ตํอวัน จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสีย 1 แหํง 
จ านวนน้ าเสียที่บ าบัดได๎ 20,000 ลบ.ม.ตํอวัน 

2. ทรัพยากรดิน ได๎แกํ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางเขน และดินชุดธนบุรี เป็นดินที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะแกํการเกษตรกรรม แตํการใช๎ประโยชน์ที่ดินสํวนใหญํเป็นที่อยูํอาศัยเนื่องจากได๎รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวด๎านที่อยูํอาศัยจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งได๎ผลตอบแทนที่สูงกวําการท า
เกษตรกรรม ดังนั้นพื้นที่บางสํวนที่เคยเป็นสวนผลไม๎ก็คํอย ๆ เปลี่ยนเป็นที่อยูํอาศัย 

3. สิ่งแวดล๎อม จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดในปริมณฑล มีการเจริญเติบโตทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยํางมาก รวมทั้งมีประชากรอาศัยจ านวนมาก กํอให๎เกิดปัญหาผลกระทบตํอ
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สิ่งแวดล๎อม เชํน ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึน ปัญหาน้ าเสียจากแหลํงชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
และปัญหามลพิษทางอากาศ 

ลักษณะทางสังคม 
การศึกษา เทศบาลนครนนทบุรีมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 5 แหํง มีครู/อาจารย์ 

150 คน และนักเรียน 2,545 คน ซึ่งให๎บริการทางด๎านการศึกษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 3 แหํง และระดับกํอนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา จ านวน 2 แหํง 

ศาสนา ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธร๎อยละ 94 และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ           
ร๎อยละ 6 มีศาสนสถานแยกเป็นวัด จ านวน 22 แหํง จ านวนโบสถ์ (ศาสนาคริสต์) 4 แหํงและมัสยิด 
จ านวน 3 แหํง 

การสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรีมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให๎บริการด๎านการ
รักษาพยาบาล 5 แหํง บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 2 คน ทันตแพทย์ จ านวน 2 คนทันตสาธารณสุข 
จ านวน 3 คน สัตว์แพทย์ จ านวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 18 คนและพยาบาลเทคนิค จ านวน 
1 คน 

สาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรีจัดอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ ใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งทางบกและทางน้ า โดยมีสถานีดับเพลิงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จ านวน 4 สถานี ส าหรับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํเกิดจาก ปัญหาอุทกภัย เนื่องจากมีพ้ืนที่ติด
บริเวณชายฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา 

การปกครองและการบริหารงาน  
ขอบเขตการปกครองในเขตเทศบาลนครนนทบุรีปัจจุบันประกอบด๎วยต าบลทั้ง 5 ต าบล 

และ 45 หมูํบ๎าน ได๎แกํ 
1. ต าบลทําทราย  มีพ้ืนที่ 8 ตารางกิโลเมตร   จ านวน 7 หมูํบ๎าน 
2. ต าบลตลาดขวัญ   มีพ้ืนที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร  จ านวน 11 หมูํบ๎าน 
3. ต าบลบางกระสอ  มีพ้ืนที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร  จ านวน 9 หมูํบ๎าน 
4. ต าบลบางเขน  มีพ้ืนที่ 9 ตารางกิโลเมตร   จ านวน 9 หมูํบ๎าน 
5. ต าบลสวนใหญํ  มีพ้ืนที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร  จ านวน 9 หมูํบ๎าน 

โครงสร๎างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนสํง 
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีระบบโครงขํายการคมนาคมขนสํงทางบก

คํอนข๎างสมบูรณ์ ทั้งระบบทางหลวงแผํนดิน ทางหลวงจังหวัด เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล๎เคียง ท าให๎การเดินทางเป็นไปโดยสะดวก มีจ านวนถนนทั้งหมด 643 สาย แบํงเป็น
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ถนนลาดยาง จ านวน 44 สาย ความยาวของถนน 9.00 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต จ านวน 427 สาย 
ความยาวของถนน 196.74กิโลเมตร ถนนอื่น ๆ จ านวน 172 สาย ความยาวของถนน 10.86 
กิโลเมตร มีระบบทางดํวนขั้นที่ 2 สายบางโคลํง – แจ๎งวัฒนะ และแนวโน๎มที่จะมีการกํอสร๎างทางดํวน
ขั้นที่ 3 สายนนทบุรี – บางกะปิ นอกจากนี้ยังมีระบบการคมนาคมขนสํงทางน้ าที่ยังคงมีความส าคัญ
ชํวยแบํงเบาการจราจรบนถนนสายหลักในชํวงเวลาเรํงดํวน ตอนเช๎าและเย็นอีกด๎วย 

การไฟฟูา  
ส าหรับในเขตเทศบาลนครนนทบุรีไฟฟูาที่ผลิตโดย กฟน./กฟผ. คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

ของพ้ืนที่ จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ จ านวน 100,773 ครัวเรือน การจัดบริการประชาชนด๎านการ
ไฟฟูา เป็นหน๎าที่ความรับผิดชอบของการไฟฟูานครหลวง เขตนนทบุรี ซึ่งนับได๎วําก าลังการผลิตไฟฟูา 
ภายในเขตเทศบาลเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 

การประปา  
การจัดบริการด๎านการประปาในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เป็นหน๎าที่ของการประปา

นครหลวง เขตนนทบุรี ส านักงานประปา สาขานนทบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบอ าเภอเมืองเฉพาะต าบล
บางเขน ต าบลตลาดขวัญ ต าบลสวนใหญํ ต าบลบางกระสอ และต าบลทําทราย มีจ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎จ านวน 100,773 ครัวเรือน จ านวนน้ าประปาที่ผลิตได๎ 122 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน จ านวน
น้ าประปาที่มีการใช๎ 70 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน 

การสื่อสาร  
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีที่ท าการไปรษณีย์ เพื่อให๎บริการสํงไปรษณีย์พัสดุตําง ๆ 

ปัจจุบันมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 4 แหํง คือ ไปรษณีย์นนทบุรีไปรษณีย์สวนใหญํ ไปรษณีย์        
ตลาดขวัญ ไปรษณีย์งามวงศ์วาน มีองค์การโทรศัพท์แหํงประเทศไทย มีชุมสายโทรศัพท์ คือ ชุมสาย
นนทบุรี ชุมสายงามวงศ์วาน 
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ประชากร 

 
ตารางที่ 2.7 แสดงรายละเอียดข๎อมูลจ านวนประชากรและพ้ืนที่ในเขตปกครองของเทศบาลนคร 
นนทบุรี  

 
ต าบล พืน้ที ่

(ตร.กม.) 
จ านวนบ้าน

(หลังคาเรือน) 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

สวนใหญํ 2. 50 13,701 21,161 15,753 36,914 
ตลาดขวัญ 8.20 26,299 22,560 27,365 49,925 
บางเขน 9.007 27,014 19,092 22,537 41,629 
บางกระสอ 11.203 36,130 25,188 29,644 54,832 
ทําทราย 8.00 30,832 33,740 39,364 73,104 
รวม 38.90 133,976 121,741 134,663 256,404 

ที่มา : ส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ เมษายน 2558) 

 
 2.6.2 สถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

จากการรายงานกิจการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปี 2556 พบวําปริมาณขยะ          
มูลฝอยทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556 (ตั้งแตํตุลาคม 2555-กันยายน 2556) มีปริมาณ 99,425 ตัน และมี
คําใช๎จํายในการก าจัดขยะ จ านวน 14,914,835 บาท  ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2555 ตั้งแตํตุลาคม 2554       
- กันยายน 2555) มีปริมาณ 92,883.78 ตัน และมีคําใช๎จํายในการก าจัดขยะ จ านวน 
13,932,562.50 บาท ซึ่งพบวําปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปของเทศบาลนครนนทบุรีในปี พ.ศ. 2556 มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นร๎อยละ 7 โดยประมาณ นอกจากนี้พบวําในเขตจังหวัด
นนทบุรี มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งตั้งอยูํที่ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน๎อย มีพ้ืนที่ขนาด 465 ไรํ 
3 งาน 24.7 ตารางวา และเริ่มด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยมาตั้งแตํปี 2529  การก าจัดขยะจะใช๎
รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ คือ มีทั้งเทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล และ
ภาคเอกชน น าขยะมาก าจัด ปริมาณขยะที่ถูกน ามาก าจัดมีประมาณ 1,100 ตันตํอวัน ซึ่งขยะที่น ามา
ก าจัดจะเป็นของเทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณขยะมากถึงวันละ 280 ตันตํอวัน 
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ตารางที่ 2.8 แสดงการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปตํอเดือน ประจ าปี 2556 ของเทศบาลนครนนทบุรี 
 

เดือน ปริมาณขยะท่ัวไป (ตัน) ค่าก าจัด (บาท) 

เดือน ตุลาคม 2555 8,992 1,348,881 
พฤศจิกายน 2555 8,197 1,229,694 

ธันวาคม 2555 8,374 1,256,222 
มกราคม 2556 8,513 1,277,080 
กุมภาพันธ์2556 7,936 1,190,412 
มีนาคม 2556 8,416 1,262,531 
เมษายน 2556 8,297 1,244,598 

พฤษภาคม 2556 8,919 1,337,923 
มิถุนายน 2556 9,144 1,371,713 
กรกฎาคม 2556 9,055 1,358,331 
สิงหาคม 2556 8,964 1,344,701 
กันยายน 2556 4,618 692,749 

รวม 99,425 14,914,835 

ที่มา: รายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี, 2556 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ศึกษาและทบทวนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข๎องกับการศึกษา มีดังนี้ 
        รายงานของธนาคารโลก (1994) เรื่อง “Solid Waste Management at Community 
Level” ระบุวําปริมาณขยะในเขตเทศบาล ขึ้นอยูํกับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมและระดับของรายได๎ 
เทศบาล โดยขยะในเทศบาลหรือเขตเมืองจะประกอบด๎วยวัสดุตํางๆหลากหลายทั้ง กระดาษ 
พลาสติก เศษผ๎า โลหะ แก๎ว และอินทรียวัตถุตํางๆ ซึ่งเกิดจากครัวเรือน ร๎านค๎า ตลาดและจะมีความ 
แตกตํางกันไปตามฤดูกาล สถานที่ วิถีชีวิตของชุมชน อาหารการกิน คุณภาพชีวิตของประชาชน 
กิจกรรมการค๎าขาย ทั้งนี้ ขยะที่เกิดจากวัสดุภัณฑ์หํอสิ่งของกินของใช๎ตําง  ๆ ซึ่งมีแนวโน๎มจะเพ่ิม
ปริมาณสูงขึ้นในชุมชนที่พัฒนาแล๎ว ซึ่งขยะดังกลําวมีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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 Thaniya Kaosol (2009) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “Sustainable Solutions for 
Municipal Solid Waste Management in Thailand” รายงานวํา ปริมาณขยะในเขตเทศบาลของ
ไทย ซึ่งเป็น ประเทศก าลังพัฒนา มีอัตราขยะอยูํระหวําง 0.3-1.44 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน ซึ่งปริมาณ
ขยะในเขตเทศบาลนั้น จะแตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับภาคภูมิศาสตร์ ฤดูกาล รายได๎ ขนาดของครัวเรือน 
รูปแบบการด ารงชีวิต รูปแบบของสินค๎าที่บริโภคทัศน์ในการด ารงชีพและกฎระเบียบข๎อบังคับตําง  ๆ 
ซึ่งอัตราสํวนของขยะ ในเขตเทศบาลนั้นเป็นขยะอินทรีย์ 48 เปอร์เซ็นต์ กระดาษตําง ๆ 15 
เปอร์เซ็นต์ พลาสติก 14% แก๎ว 5 เปอร์เซ็นต์ โลหะ ตําง ๆ 4 เปอร์เซ็นต์ และอ่ืน ๆ 14 เปอร์เซ็นต์ 
โดยขยะในเขตเมืองและขยะนอกเขตเมืองจะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับความ แตกตํางของรายได๎ วิถีชีวิต
และจ านวนประชากร 

วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ (2555) ได๎ท าการศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 
สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในด๎านตํางๆ ได๎แกํ การเพ่ิมความหนาแนํนของ
จ านวนประชากร จ านวนที่พักอาศัยและอาคารร๎านค๎า รวมทั้งปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูง การใช๎
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การเกาะกลุํมเป็นยํานของกิจกรรมตํางๆ การเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงขํายถนน ซึ่งท าให๎การเข๎าถึงพ้ืนที่และกิจกรรมการบริการสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น  อยํางไรก็ตามการสัญจรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ทางเท๎า และทางจักรยานเข๎าถึงได๎
น๎อย การขยายพ้ืนผิวสิ่งปลูกสร๎างเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและขยายวงกว๎าง และพ้ืนที่เพาะปลูกและท า
การเกษตรกรรมลดปริมาณลงอยํางตํอเนื่อง 

กรรณิการ์  ชูขันธ์ (2554)  ได๎ศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนคร          
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา  ประชาชนมีความพึงพอใจตํอระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวม
อยูํในระดับปานกลาง และปัญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน ท าให๎ภาชนะรองรับมีจ านวน
ไมํเพียงพอ สํงผลให๎มีขยะมูลฝอยตกค๎างบริเวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริเวณบนสะพานลอย รวมถึง
ประชาชนไมํมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกํอนทิ้ง ยากตํอการเก็บขนขยะมูลฝอย สํงผลให๎บํอ       
ฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มอยํางรวดเร็ว 

สินีนาฏ นอกกระโทก (2553) ประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ
ประมาณจ านวนปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นในแตํละพ้ืนที่ตามลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินเป็น
ระยะเวลาลํวงหน๎า 30 ปีของกรณีศึกษาพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ได๎แกํ จ าแนกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ค านวณความหนาแนํนของประชากรและ
อัตราการเกิดขยะในปัจจุบัน ท านายจ านวนประชากรและอัตราการเกิดขยะในอนาคต ประมาณ
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนและศึกษาความเหมาะสมของความจุของรถเก็บขนขยะที่รองรับปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคตของเทศบาล ซึ่งจากการประเมินพบวําในปี พ.ศ. 2550 มีเส๎นทางเก็บ
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ขนขยะที่มีขนาดความจุของรถเก็บขนขยะไมํเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดข้ึน 16 เส๎นทางจาก
เส๎นทางเก็บขนขยะทั้งหมด 35 เส๎นทาง ดังนั้นควรมีการเพ่ิมขนาดหรือเพ่ิมจ านวนเที่ยวในการขนถําย
ขยะ รวมทั้งในการพิจารณาความพอเพียงของปริมาณถังขยะภายในชุมชนยํอยในเขตเทศบาลนคร 
พบวํามีจ านวนชุมชน 44 ชุมชน (จากชุมชนทั้งหมด 83 ชุมชน) ที่มีจ านวนถังขยะไมํเพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน ในการประเมินชั้นข๎อมูลที่ตั้งถังขยะและเส๎นทางเก็บขนขยะ พบวําในบางพ้ืนที่
ไมํมีจุดที่ตั้งของถังขยะและบางเส๎นทางเก็บขนขยะมีการวิ่งรถซ๎อนทับเส๎นทางกัน ดังนั้นควรมีการเพ่ิม
จ านวนถังขยะในบริเวณท่ีไมํมีที่ตั้งถังขยะ และจัดที่ตั้งถังขยะใหมํในบริเวณท่ีจุดที่ตั้งถังขยะไมํ
เหมาะสมและปรับปรุงเส๎นทางเก็บขนขยะ โดยลดการซ๎อนทับของเส๎นทางเก็บขนขยะ และในการ
เปรียบเทียบจ านวนประชากร อัตราการเกิดขยะ และปริมาณท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษานี้กับจ านวน
ประชากร อัตราการเกิดขยะ และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวํา
จ านวนประชากรและปริมาณขยะจากการประมาณมีคํามากกวําจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนคร
ที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่อัตราการเกิดขยะจากการท านายมีคําน๎อยกวําอัตราการเกิดขยะที่เกิดข้ึนจริง 

สุทธิพันธุ์ พุฒิเลอพงศ์ (2552) แนวทางการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยูํอาศัย เพื่อ
รองรับระบบรถไฟฟูาสายสีมํวงผลการศึกษาพบวํานนทบุรีเป็นเมืองที่มีการขยายตัวของที่อยูํอาศัย ซึ่ง
มีปจัจัยจากความเหมาะสมของที่ตั้งที่ติดตํอกับกรุงเทพฯจึงมีเส๎นทางคมนาคมที่เชื่อมตํอหลายเส๎นทาง 
ทั้งการสร๎างถนนเป็นการเปิดพ้ืนที่ในการพัฒนาที่พักอาศัย ราคาที่ดินที่มีราคาถูก และสภาพแวดล๎อม
ที่ดีเพราะในอดีตนนทบุรีเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ยังไมํถูกท าลายจากอุตสาหกรรม รวมถึงความพร๎อม
ของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ นนทบุรีจึงเป็นพ้ืนที่รองรับประชากรจากกรุงเทพฯสํงผลให๎มี
ปัญหาจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคํา V/C Ratio เทํากับ 
1.35 และ 1.55 ตามล าดับ น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาโดยการสร๎างเส๎นทางคมนาคม เชํน สะพาน
พระราม 5 สะพานพระนั่งเกล๎าแหํงใหมํ แตํไมํสามารถแก๎ไขได๎ ดังนั้นโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวง ซึ่งมี
เส๎นทางระหวํางบางซื่อ-บางใหญํ มีระยะทาง 23 กิโลเมตร 16 สถานี เพ่ือเป็นทางแก๎ปัญหาการ
เดินทาง มีผลท าให๎เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางของคนในนนทบุรีกับกรุงเทพฯ และเมื่อเกิด
ระบบขนสํงมวลชนขนาดใหญํ จึงมีการศึกษาผลกระทบของรถไฟฟูาตํอที่อยูํอาศัยแตํละสถานี พบวํา 
สถานีตลาดบางใหญํ และคลองบางไผํเป็นสถานีที่ตั้งอยูํบนถนนกาญจนาภิเษก และเชื่อมตํอกับถนน
รัตนาธิเบศร์ ทั้งยังมีตลาดกลางสินค๎าเกษตรของนนทบุรี (ตลาดบางใหญํ) ห๎างค๎าปลีกขนาดใหญํ          
3 แหํง มีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และรถสาธารณะบริการกวํา 20 เส๎นทาง เมื่อมีเมื่อมี
โครงการรถไฟฟูาสายสีมํวงจะท าให๎เป็นแรงดึงดูดให๎ประชาชนเข๎ามาใช๎บริการของตลาดบางใหญํมาก
ขึ้น และการพัฒนาที่อยูํอาศัยก็จะมากข้ึน เพราะรถไฟฟูาจะเป็นปัจจัยเพิ่มศักยภาพให๎กับพื้นท่ี จาก
การเดินทางที่เข๎าถึงได๎ดีขึ้น สถานีไทรม๎ามีการใช๎ที่ดินเพ่ือที่อยูํอาศัยอยํางหนาแนํน จึงมีการเดินทางเข๎า
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สูํแหลํงงานสูงเชํนกัน แตํมีถนนรัตนาธิเบศร์เส๎นทางเดียวในการเดินทางสูํกรุงเทพฯ ท าให๎ประสบกับ
ปัญหาจราจรเนื่องจากตั้งอยูํใกล๎กับสะพานพระนั่งเกล๎าที่มีปัญหาคอขวดในบริเวณทางขึ้นลงสะพาน 
ในด๎านพาณิชยกรรมมีตลาดทําอิฐให๎บริการเพียงแหํงเดียว เมื่อเกิดโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวงจะ
สํงผลให๎การคมนาคมสะดวกขึ้น เป็นแรงจูงใจให๎ผู๎ที่อยูํอาศัยในบริเวณนี้หันมาใช๎ระบบขนสํงมวลชน
มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวงจึงเป็นปัจจัยที่เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาให๎พื้นที่ 
และดึงดูดคนให๎เข๎ามาในพ้ืนที่มากขึ้น เนื่องจากการเดินทางระหวํางกรุงเทพฯกับนนทบุรี สามารถ
เดินทางได๎รวดเร็วขึ้น ข๎อเสนอแนะควรมีการปรับปรุงผังเมืองรวมให๎รับกับระบบขนสํง 

  อานนทภัทร เทียนสุวรรณ (2551) ผลกระทบจากการสรางสิง่สาธารณูปโภคที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบวา ราษฎรชาวสวนผลไมสวนใหญเปนเพศหญิง และเปนเพศชายในจ านวนที่ใกลเคียงกันมีอายุ
เฉลี่ย 53.69 ปีมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักมีรายไดของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 88,534.07 บาทตํอปีมีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 50.95 ปมีขนาดที่ดินที่ถือครอง
เฉลี่ย 3.99 ไร มีที่ตั้งของที่ดินอยูติดถนนนอกชุมชนมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินเพ่ือปลูกไมผล 
และสวนใหญเปนสมาชิกกลุมชมรมผูสูงอายุไดรับผลกระทบจากการสรางสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่อยู
ในระดับปานกลางมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาแหงนี้คิดเปนรอยละ 51.90  
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของราษฎรชาวสวนผลไมใน
ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดแกํ การสร๎างถนน 

นคเรศ รังควัต และ พนิตพิมพ์ สิทธิศักดิ์ (2555) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ พบวํา นโยบายที1มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที1ดิน คือนโยบายของ
จังหวัดที่จะเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์การทํองเที่ยว และประตูการค๎าสูํการลงทุนสูํสากลสํงผลให๎ผู๎คน
มาเยียนเชียงใหมํปีละกวํา 5 ล๎านคน และหลายรายซื้อบ๎านหลังที่ 1 2 ในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งบางราย
เลือกซื้อบ๎านในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ รองลงมาเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ในการเปิดรับ
นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกปี จากปี 2551 มีนักศึกษารวมทุกชั้นปีมีทั้งสิ้น 16,334 คน เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง
เป็น 19,601 คนในปี 2555 ซึ่งการเพิ่มข้ึนของนักศึกษาจากการสัมภาษณ์ด๎วยแบบสอบถามของผู๎มี
สํวนได๎เสีย พบวํา เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบํงชี-แนวโน๎มการใช๎ที่ดินการเกษตร ที่ลดลงและ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ได๎แกํ อพาร์ทเม๎นท์ ห๎องแถว และหอพัก เป็นต๎นรวมทั้งธุรกิจ
ตํอเนื่องอ่ืน ๆ เชํน ร๎านอาหาร ร๎านถํายเอกสาร เป็นต๎น นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัว
บํงชี้แนวโน๎มการใช๎ที่ดิน ด๎วยการพยากรณ์ปริมาณขยะและประชากรตามทะเบียนราษฎร์โดยใช๎
ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 เป็นตัวพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2555 –          
ปี พ.ศ.2570 ผลการศึกษา พบวํา ในปี พ.ศ.2555 จะมีขยะ 6,937.31 ตันตํอปี และเพ่ิมขึ้นเป็น 
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31,250.28 ตันตํอปี ในปี พ.ศ. 2570 ในขณะที่ชํวงปีเดียวกันนี้ประชากรในทะเบียนราษฎรจะมี
จ านวน 17,998 คน และเพ่ิมขึ้นเป็น 23,176 คน ตามล าดับ 

จตุรงค์ พยอมแย้ม กาญจนา นาคะภากร และอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย (2546) 
คาดการณ์การปริมาณขยะจากข๎อมูลของการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองในเขตเทศบาลต าบลเจ๎าพระยา
สุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี โดยการหาขนาดของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะใช๎การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การใช๎ประโยชน์ที่ดินปีตั้งแตํ พ.ศ.2546 ถึงปี พ.ศ.2570 ด๎วยแบบจ าลอง Cellular Automata 
Markov และน าข๎อมูลขนาดของเมืองที่ได๎มาท าการคาดการณ์ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบ
กับการคาดการณ์การปริมาณขยะที่ค านวณจากการเพ่ิมของประชากร เพื่อท าการวิเคราะห์และสรุป
ถึงผลของคาดการณ์การปริมาณขยะที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช๎
ประโยชน์ที่ดินแสดงให๎เห็นวําพ้ืนที่เมืองมีขนาดเพ่ิมขึ้น คือในปี พ.ศ.2546 พ้ืนที่เมืองมีขนาดอยูํ
ประมาณ 27.10 ตารางกิโลเมตร และในปีในปี พ.ศ.2570 มีขนาดเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 69.55  
ตารางกิโลเมตร โดยผลจากการคาดการณ์ปริมาณขยะจากการค านวณท้ังจากการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรและจากการขยายตัวของเมือง โดยปริมาณขยะจากการคาดการณ์ท้ัง2 แบบนั้นไมํแตกตําง
กันมากนักและมีทิศทางที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จากผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา ปริมาณขยะจากการ
คาดการณ์ด๎วยจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรและจากการขยายตัวของเมืองนั้นมีความใกล๎เคียง
กัน ซึ่งสามารถน าเอาผลจากการคาดการณ์ปริมาณขยะจากทั้ง 2 วิธีไปใช๎ในการก าหนดนโยบายและ
แผนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเจ๎าพระยาสุรศักดิ์  
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมข้ึนของขยะมูลฝอย 

ในเขตชุมชนเมือง 

-ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง จ า น ว น
ประชากร 

-การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน)  

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

ข๎อจ ากัดในการคาดประมาณ
ปริมาณขยะมูลฝอย 

-ข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร 

 -ประชากรแฝง  

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนจริง 

การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 

-คาดประมาณปริมาณขยะจาก
การขยายตัวของอาคารประเภทที่
อยูํอาศัย 

-ประชากรแฝง 

-การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน)  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยจากการขยายตัวของอาคารที่อยูํ

อาศัยในอนาคต กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัยของเทศบาลนครนนทบุรี และเพ่ือศึกษาแนวโน๎ม
การเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัวอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในพ้ืนที่เทศบาลนคร
นนทบุรี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะท าให๎ได๎รู๎ถึงทิศทางการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองในพ้ืนที่ศึกษา แนวโน๎ม
ของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตที่เกิดขึ้นตามลักษณะการขยายตัวของอาคารที่อยูํอาศัย และ
แนวทางในการตัดสินใจ การวางแผน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพ้ืนที่ศึกษา โดยมี
กระบวนการวิจัยศึกษา ดังนี้  

1. ศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช๎ประโยชน์
ที่ดินและการขยายตัวของอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด๎วย 
5 ต าบล คือ ต าบลสวนใหญํ ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบลทําทราย 

2. ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดในครัวเรือนอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 4 ประเภท
ประกอบด๎วย บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ (town house) อพาร์ทเม๎นท์ และอาคารชุด/คอนโดมิเนียม 
(Condominium) เทียบกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยูํในอาคารแตํละประเภท เพ่ือค านวณปริมาณ
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นตํอคนตํอวัน 

3. คาดการณ์ แนวโน๎มปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีในชํวง 10 ปี 
20 ปี และ 50 ปีข๎างหน๎า จากแนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
และเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนสมบูรณ์และตรงวัตถุประสงค์ของการศึกษา จึงมีขั้นตอนการศึกษา
ดังตํอไปนี้ 

 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1) แผนที่แสดงการใช๎ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ Digital File ของกรมพัฒนาที่ดิน และ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และภาพถํายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth 
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 2 ชํวงปี ประกอบด๎วย ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ.2558  
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2) แบบสอบถาม 
3) โปรแกรม Arc GIS for Desktop 
4) โปรแกรม SPSS 
5) เครื่องมือส ารวจคําพิกัด GPS 

 
3.2 การด าเนินการวิจัย 

 
3.2.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. ศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 

การใช๎ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองโดยการจ าแนกอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี 

2. ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนอาคารประเภทที่อยูํอาศัยเพ่ือ
ค านวณหาอัตราเฉลี่ยการเกิดขยะมูลฝอยโดยจ าแนกตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 

3. คาดการณ์ แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
นนทบุรีในอนาคต 

3.2.1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
1. การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด๎วย            

5 ต าบล คือ ต าบลสวนใหญํ ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบลทําทราย 
2. ศึกษาอาคารประเภทที่อยูํอาศัย แบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ บ๎านเดี่ยว 

ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเม๎นท์ และ อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยนิยามรูปแบบอาคารแตํละประเภท 
ดังนี้ 
 - บ๎านเดี่ยว คือ ที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นบ๎านตั้งอยูํเดี่ยว ๆ มีรั้วรอบขอบชิด
เป็นสัดสํวนที่ชัดเจน  
 - ทาวน์เฮาส์ คือ ที่พักอาศัยที่ปลูกเป็นแถวแนวยาว ลักษณะเหมือนตึกแถว
ตํางกับตึกแถวตรงที่หน๎าบ๎านมีระยะเว๎นวํางจากเขตที่ดิน แตํละหนํวยของอาคารจะใช๎ผนังรํวมกัน 
 - อพาร์ทเม๎นท์ คือ เป็นที่พักอาศัยคล๎ายอาคารพาณิชย์ คือมีหลาย ๆ ชั้น
แบํงเป็นยูนิต ซึ่งยูนิตการแบํงเป็นห๎องอยูํอาศัยจ านวนหลายห๎องแล๎วแตํขนาด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การให๎เชําพักอาศัย  
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 - อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม คือ อาคารพักอาศัยที่มีหลายชั้น แตํละชั้น
แบํงเป็นห๎องชุดจ านวนมาก มักมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ๎วน ผู๎ซื้อจะมีกรรมสิทธิ์ในการเป็น
เจ๎าของ และมีกรรมสิทธิ์รํวมในทรัพย์สินสํวนกลาง 

3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ  
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ที่มีอยูํ โดยผํานการวิเคราะห์แล๎ว ซึ่งได๎จาก

หนังสือ บทความทางวิชาการ เอกสารทางราชการ เอกสารสํวนบุคคล อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สถิติ
รายงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง ซึ่งประกอบด๎วย 

1. ข๎อมูลพื้นฐาน และข๎อมูลทั่วไปของพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี  
2. ข๎อมูลด๎านนโยบาย และแผนการพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี 
3. ข๎อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี รวมถึงข๎อมูลตําง ๆ ที่

เกี่ยวข๎องกับสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย  
4. ข๎อมูลด๎านการออกใบอนุญาตควบคุมการกํอสร๎างอาคาร/สิ่งปลูกสร๎างเพ่ือที่อยูํ

อาศัย จากส านักการชํางเทศบาลนครนนทบุรี  
5. ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ ได๎แกํ ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ Digital File ของกรมพัฒนา

ที่ดิน และภาพถํายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 2 ชํวงป ี
ประกอบด๎วย ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2558 และข๎อมูลบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี            
ปี พ.ศ.2548 กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงใช๎เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี ปี พ.ศ.2557 

3.2.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด๎วย 
1. ข๎อมูลจากการส ารวจภาคสนาม (Filed Survey) เป็นการส ารวจการ

เปลี่ยนแปลงของที่อยูํอาศัยตามการจ าแนกอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี 
2. ข๎อมูลแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางในเรื่องปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 

3.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.3.1 ศึกษาการขยายตัวของพื้นที่เมืองและอาคารที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่

เทศบาลนครนนทบุร ีโดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
การวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่กรณีศึกษา

เพ่ือให๎ทราบถึงแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดย
ศึกษาแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินชํวงเวลา 10 ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 
มีวิธีการด าเนินการศึกษาดังนี้ 
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1. ตรวจสอบและท าการการแปลภาพถํายดาวเทียมผํานโปรแกรม Google Earth 
ปี พ.ศ.2558 โดยการใช๎โปรแกรมรํวมกับการวิเคราะห์จ าแนกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินด๎วย
สายตา และใช๎ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ Digital File ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2548 

2. ตรวจสอบข๎อมูล Digital File การใช๎ประโยชน์อาคารในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี ของส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2548 ให๎มีระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
โดยในการศึกษาใช๎ระบบพิกัด WGS 84 ถูกต๎องและตรงกันกับข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมผํานโปรแกรม 
Google Earth ปี พ.ศ.2558 โดยจะได๎ชุดข๎อมูลการใช๎ประโยชน์อาคารในเขตเทศบาลนครนนทบุรี   
ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2558  

3. ปรับปรุงข๎อมูลการใช๎ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีให๎เป็น
ปัจจุบันโดยการส ารวจภาคสนาม (Filed Survey) รํวมกับภาพถํายดาวเทียมจาก Google Earth      
ปี พ.ศ. 2558 รํวมกับการใช๎ข๎อมูลการออกใบอนุญาตควบคุมการกํอสร๎างอาคาร/สิ่งปลูกสร๎างเพ่ือ
อาศัยของเทศบาลนครนนทบุรี 

4. ตรวจเช็คข๎อมูลอาคารประเภทที่อยูํอาศัยให๎เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่มีอาคารที่อยูํ
อาศัยเพ่ิมเติมจะใช๎เครื่องมือส ารวจคําพิกัด GPS เป็นตัวบันทึกและจัดเก็บข๎อมูล 

5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
นนทบุรี ด๎วยวิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยใช๎
เทคนิคการซ๎อนทับข๎อมูล (Overlay) 

6. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในชํวง 10 ปี
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 โดยศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคาร
ประเภทที่อยูํอาศัย โดยแสดงผลของข๎อมูลในรูปแบบตารางเปรียบเทียบและแผนที่ 

5. วิเคราะห์แนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร จากข๎อมูลการใช๎
ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของเทศบาล
นครนนทบุรี ในแตํละปีที่มีข๎อมูลอาคาร เพ่ือน ามาค านวณคําอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะน าไปใช๎เป็นฐานในการวิเคราะห์ข๎อมูลแนวโน๎ม
การเปลี่ยนแปลงประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีตํอไป 

3.2.3.2 ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนอาคารประเภทที่อยู่
อาศัยเพื่อค านวณหาอัตราเฉลี่ยการเกิดของขยะมูลฝอยต่อคนต่อวัน  

1. ประเมินปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอประชากรตามประเภทครัวเรือนโดยเทียบ
กับจ านวนประชากรที่อาศัยอยูํในอาคารที่อยูํอาศัยแตํละประเภท เพ่ือค านวณหาปริมาณขยะมูลฝอย
เฉลี่ยที่เกิดข้ึนของประชากร มีวิธีการด าเนินการศึกษาดังนี้  
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 - ก าหนดจ านวนประชากรกลุํมตัวอยําง ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แบํงประชากร
ออกเป็นรายต าบล จ านวน 5 ต าบล ซึ่งผู๎วิจัยจะท าการสอบถามกลุํมตัวอยําง จ านวน 441 ตัวอยําง 
โดยเลือกใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งแบํงตามสัดสํวนตามจ านวนอาคาร
ประเภทที่อยูํอาศัยในแตํละต าบลของเทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือใช๎ในการสอบถามได๎ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 การแบํงสัดสํวนแยกตามรายต าบล 

 
ต าบล จ านวนบ้าน  

(หลังคาเรือน) 
ร้อยละ

แบบสอบถาม 
จ านวนแบบสอบ 

(ชุด) 
สวนใหญํ 13,701 11 55 
ตลาดขวัญ 26,299 20 85 
บางเขน 27,014 20 85 
บางกระสอ 36,130 26 115 
ทําทราย 30,832 23 101 

รวม 133,976 100 441 

ที่มา : ค านวณจากข๎อมูลประชากรของส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ เมษายน 2558) 
 

- เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามแยกตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
โดยการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ควบคูํกับการสังเกตและการสัมภาษณ์  

2. วิเคราะห์อัตราการเกิดขยะมูลฝอยแตํละอาคารประเภทที่อยูํอาศัยรายครัวเรือน 
จากกลุํมตัวอยําง จ านวน 441 ตัวอยําง โดยวิธีการทางสถิติ ค านวณได๎จาก 

 

 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./ครัวเรือน/วัน) =     น้ าหนักของขยะมูลฝอยที่ทิ้งในแตํละวัน (กก./วัน) 

           จ านวนประชากรที่อาศัยในครัวเรือน (คน) 

    

- หาคําเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยรวมที่เกิดขึ้นจ าแนกตามอาคารประเภทที่อยูํ
อาศัย เพ่ือเป็นคําปริมาณขยะมูลฝอยของแตํละอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 4 ประเภท คือ (1) บ๎านเดี่ยว 
(2) ทาวน์เฮาส์ (3) อพาร์ทเม๎นท์ และ (4) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งสูตรที่ใช๎ค านวณหาคําเฉลี่ย
รวมของแตํละอาคารประเภทที่อยูํอาศัย คือ 



73 
 

    X (Bt) = 


n

i

Xi
1

 

   
                           N

 

 

 เมื่อก าหนดให๎  Xi  คือ  จ านวนล าดับตัวอยํางแบบสอบถามของแตํละอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
 N  คือ จ านวนแบบสอบถามของอาคารประเภทที่อยูํอาศัยทั้งหมด      
       แตํละประเภท  
 X   คือ ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยของอาคารประเภทที่อยูํอาศัยแตํละประเภท 

Bt  คือ อาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
 

3.2.3.3 คาดการณ์ แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต  
การศึกษาเพ่ือคาดการณ์ แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาล

นครนนทบุรีในชํวงเวลาที่ตํางกัน ได๎แกํ ชํวง 10 ปี 20 ปี และ 50 ปีข๎างหน๎า โดยการคาดการณ์
จ านวนประชากรในอนาคตค านวณรํวมกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยรวมตามประเภทที่อยูํอาศัย 
มีวิธีการด าเนินการศึกษาดังนี้ 

1. ประเมินจ านวนประชากรในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2558) ดังนี้  
- โดยทั่วไปเมื่อจ านวนประชากรมีเพ่ิมข้ึน ปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมขึ้นด๎วย 

แตํจากการศึกษาข๎อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลนครนนทบุรี พบวําจ านวน
ประชากรมีแนวโน๎มคงที่ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นนทบุรีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในทุกปี 

ดังนั้น จึงจะประเมินจ านวนประชากรในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2558) จากจ านวน
จ านวนอาคารที่อยูํอาศัย และขนาดครัวเรือนเฉลี่ย โดยการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้จะใช๎แบบสอบถามจ านวน 441 ชุด โดยแบํงตามสัดสํวนอาคารแตํละประเภทในพ้ืนที่
ทั้งหมด 5 ต าบล 

2. หาอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร ในรอบ 10 ปี 
 - ประเมินการเปลี่ยนแปลงประชากรระหวําง ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558*  

โดย  * ประชากรใน ปี พ.ศ. 2558 ประเมินจากจ านวนอาคารและขนาด
ครัวเรือนเฉลี่ย (ผลการศึกษาในข๎อ1 คือข๎อมูลปี พ.ศ. 2558) 

3. การคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคต โดยการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือคาด
ประมาณประชากรในพ้ืนที่ศึกษาใช๎สมการ exponential method ในการค านวณจ านวนประชากร
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ในอนาคตในชํวง 10 ปี, 20 ปี และ 50 ปีข๎างหน๎า เนื่องจากสมการนี้ เป็นสมการที่นิยมใช๎ในการคาด
ประมาณจ านวนประชากรในงานการวางแผนพัฒนาเมืองของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 
    Pt =  P0e

rn 
 

 
โดยที่ 

Pt หมายถึง   จ านวนประชากรในเวลาในอนาคตท่ีต๎องการฉายภาพ 
P0 หมายถึง   จ านวนประชากรฐานหรือประชากรในเวลาเริ่มต๎น 

  ของการฉายภาพ 
r  หมายถึง   อัตราเพ่ิมประชากรตํอปี (ข๎อมูลประชากร 2548-2558) 

  (ในพ้ืนที่ศึกษาเขตเทศบาลนครนนทบุรี) 
n  หมายถึง   ระยะเวลาหรือจ านวนปีที่ต๎องการฉายภาพ 

4. การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต โดยคาดการณ์จากการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรที่เกิดขึ้นในชํวง 10 ปี 20 ปี และ 50 ปีข๎างหน๎า  แยกตามอาคาร
ประเภทที่อยูํอาศัย ค านวณได๎จากสูตร ดังนี้  

   
ขยะมลูฝอยในอนาคตปีที่ n = จ านวนประชากรปีที่ n     X   ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยของ  
                                                                                   อาคารแตํละประเภท 
 

เมื่อจ านวนประชากรปีที่ n คือ ประชากรในแตํละประเภทอาคารที่อยูํอาศ ัย 
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3.3 ขัน้ตอนการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
 

Land Use change 

อาคารประเภทที่อยู่อาศัย 

Overlay Tech. 

สังเกต    แบบสอบถาม      GPS Sampling 

ประชากรปัจจบุัน
(2558) 

Sampling 

GIS 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

Land Use 

LANDUSE 
/BUILDING 

ปี 2548 
ภาพถํายดาวเทียม 

Google Earth ปี 2558 

 

อาคารที่อยูํอาศัย ประชากร ขยะมูลฝอย 

จ านวนอาคาร
(ทน.นนทบุรี) 

ส ารวจ
ภาคสนาม 

ทะเบียนราษฎร์ 

(
ทน.นนทบุรี) 

แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

แบบบสอบถาม
/สัมภาษณ์ 

จ านวนอาคารที่อยูํอาศัยในอนาคต 

ประเมินปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกดิขึ้นกับการขยายตัวอาคารที่อยูํอาศัยในอนาคต 

Building 
Up 

Land 
Use 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ในรอบ 10 ปี 

(2548 -2558) 

จ านวนประชากรใน
อนาคต  

 
 

ปริมาณขยะแตลํะ
ประเภทอาคาร 

 

ปริมาณขยะเฉลี่ย
อาคาร 

แตํละประเภท 

 

ขยะมูลฝอย 
ในอนาคต 

-บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮา๎ส ์ 
อพาร์ทเม๎นท์ คอนโดมเินียม  

ของชํวงปี 2548 - 2558 

 

โปรแกรมทางสถิต ิ
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยจากการขยายตัวของอาคารที่อยูํอาศัยใน

อนาคต กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช๎
ประโยชน์อาคารที่อยูํอาศัยเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลตํออัตราการเกิดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ การศึกษามี
การรวบรวมข๎อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งชี้ให๎เห็นถึงแนวโน๎มความสัมพันธ์
ระหวํางการขยายตัวของที่อยูํอาศัยกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
ประกอบด๎วยข๎อมูลส าคัญท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ คือ 

1. แผนที่แสดงการใช๎ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ Digital File ของกรมพัฒนาที่ดิน และ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  

2. การเก็บข๎อมูลแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง 
3 ข๎อมูลพื้นฐาน และข๎อมูลทั่วไปของพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี  
4. การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี รวมถึงข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ

สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย  
5. ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ ได๎แกํ ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ Digital File ของกรมพัฒนาที่ดิน 

และกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และภาพถํายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี 2 ชํวงปี ประกอบด๎วย ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558  

จากการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูล ตามขั้นตอนดังกลําว สามารถน าเสนอผลการศึกษาได๎ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
4.1 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา (เทศบาลนครนนทบุรี) 

 
เทศบาลนครนนทบุรี ได๎ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยมี

พ้ืนทีใ่นการปกครองทั้งสิ้น 2.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมบริเวณต าบลสวนใหญํทั้งหมดโดยสภาพ
พ้ืนที่จัดอยูํในเขตเมืองปริมณฑลโดยจากการที่สภาพพ้ืนที่ของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดตํอ
กับกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการเดินทางเข๎ากรุงเทพมหานครท าให๎พ้ืนที่การปกครองของ
เทศบาลมีอาคารบ๎านเรือนหนาแนํนเต็มพ้ืนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ สํงผลให๎ความต๎องการในด๎าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนประชากรที่อพยพเข๎ามาพักอาศัยซึ่งสํงผลให๎เกิด
การพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว เทศบาลจึงได๎ท ารายงานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอขยาย
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เขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ต าบล คือ ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และ
ต าบลทําทราย เพ่ือรองรับการขยายตัว และรองรับความต๎องการของประชาชนในด๎านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โดยปัจจุบันขอบเขตการปกครองในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด๎วยต าบลทั้ง            
5 ต าบล และ 45 หมูํบ๎าน คือ 

1. ต าบลทําทราย  มีพ้ืนที่ 8 ตารางกิโลเมตร   จ านวน 7 หมูํบ๎าน 
2. ต าบลตลาดขวัญ   มีพ้ืนที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร  จ านวน 11 หมูํบ๎าน 
3. ต าบลบางกระสอ  มีพ้ืนที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร  จ านวน 9 หมูํบ๎าน 
4. ต าบลบางเขน  มีพ้ืนที่ 9 ตารางกิโลเมตร   จ านวน 9 หมูํบ๎าน 
5. ต าบลสวนใหญํ  มีพ้ืนที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร  จ านวน 9 หมูํบ๎าน 
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ภาพที่ 4.1 ขอบเขตการปกครองในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
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4.2  ระบบโครงข่ายการคมนาคม 
  
โครงขํายการคมนาคมของเทศบาลนครนนทบุรี มีลักษณะดังภาพที่ 4.2 โดยโครงขําย

การคมนาคมหลักของเทศบาลเมืองนนทบุรี แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ การคมนาคมทางบก และการ
คมนาคมทางน้ า โดยการคมนาคมทางบกประกอบด๎วยเส๎นทางหลัก 12 สาย คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 แผนที่เส๎นทางคมนาคมเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
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ถนนสายหลัก ประกอบด๎วยเส๎นทางหลักที่ใช๎ในการเดินทาง 12 สาย ได๎แกํ 

1. ถนนประชาราษฎร์มีระยะทางเริ่มตั้งแตํบริเวณหอนาฬิกาทําน๎านนทบุรีต าบลสวนใหญํ
ตัดผํานสี่แยกศรีพรสวรรค์ ต าบลตลาดขวัญสิ้นสุดที่แยกติวานนท์ มีซอยยํอยที่อยูํในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จ านวน 25 ซอย 

2.ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข301) มีระยะทางเริ่มตั้งแตํ 
สี่แยกติวานนท์ต าบลตลาดขวัญ ตัดผํานต าบลบางเขนเข๎าสูํเขตบางซื่อ (กรุงเทพฯ) ตัดผํานสี่แยก           
วงศ์สวํางไปสิ้นสุดที่สามแยกเตาปูน (ถนนประชาราษฎร์สาย2) มีซอยยํอยที่อยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จ านวน 14 ซอย 

3. ถนนงามวงศ์วาน (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข302) มีระยะทางเริ่มตั้งแตํสี่แยก           
แครายต าบลบางกระสอผํานต าบลบางเขนสี่แยกพงศ์เพชรเข๎าสูํเขตหลักสี่และเขตจตุจักร (กรุงเทพฯ) 
ผํานสี่แยกบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปสิ้นสุดที่สี่แยกเกษตรมีซอยยํอยที่อยูํในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี จ านวน 56 ซอย  

4. ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข302) มีระยะทางเริ่มตั้งแตํสี่แยกแคราย
ผํานศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีต าบลบางกระสอข๎ามแมํน๎าเจ๎าพระยาเข๎าสูํต าบลไทรม๎าต าบลบางรัก
น๎อยตัดผํานสี่แยกบางพูน (อ าเภอบางบัวทอง) ไปสิ้นสุดที่สามแยกตํางระดับอ าเภอบางใหญํ 

5. ถนนพิบูลสงคราม (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข306) มีระยะทางเริ่มตั้งแตํสี่แยก 
ศรีพรสวรรค์ตัดผํานต าบลสวนใหญํวัดเขมาภิรตารามเข๎าสูํเขตบางซ่ือผํานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระนครเหนือสิ้นสุดที่สามแยกพิบูลสงคราม (ถนนประชาราษฎร์สาย1 – ถนนงามวงศ์วาน)                      
มีซอยยํอยที่อยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 26 ซอย 

6. ถนนติวานนท์ (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 306) มีระยะทางเริ่มตั้งแตํสี่แยก           
ติวานนท์ต าบลตลาดขวัญผํานสี่แยกแครายห๎าแยกปากเกร็ดอ าเภอปากเกร็ดเข๎าสูํอ าเภอเมือง
ปทุมธานี (จังหวัดปทุมธานี) ไปสิ้นสุดที่ทําน้ าปทุมธานีมีซอยยํอยที่อยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
จ านวน 60 ซอย 

7. ถนนนนทบุรี1 (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3110) มีระยะทางเริ่มตั้งแตํบริเวณใกล๎
ทําน้ านนทบุรีผํานเรือนจ าจังหวัดนนทบุรี (บางขวาง) ต าบลสวนใหญํวัดท๎ายเมืองโรงพยาบาล          
พระนั่งเกล๎าสิ้นสุดที่สี่แยกพระนั่งเกล๎า มีซอยยํอยที่อยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 67 ซอย 

8. ถนนสนามบินน้ า (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3110) เชื่อมระหวํางสี่แยกสะพาน
พระนั่งเกล๎ากับสามแยกสนามบินน๎า (ถนนติวานนท์) 

9. ถนนประชาชื่นเชื่อมระหวํางสามแยกประชาชื่น (เขตบางซ่ือ) เลียบคลองประปา          
ไปทางทิศเหนือผํานสี่แยกประชานุกูลเข๎าสูํอ าเภอเมืองนนทบุรีที่ต าบลบางเขนตัดผํานสี่แยกพงษ์เพชร
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สามแยกสามัคคี – ประชาชื่นเข๎าสูํอ าเภอปากเกร็ดสิ้นสุดที่ถนนแจ๎งวัฒนะมีซอยยํอยที่อยูํใน                 
เขตเทศบาลนครนนทบุรีทั้งสิ้น จ านวน 14 ซอย 

10. ถนนนครอินทร์ทางหลวงชนบทมีระยะทางเริ่มตั้งแตํสี่แยกติวานนท์ต าบลตลาดขวัญ
ผํานต าบลสวนใหญํข๎ามแมํน๎าเจ๎าพระยาบริเวณใกล๎วัดนครอินทร์เข๎าสูํต าบลบางไผํต าบลบางศรีเมือง
จากนั้นเข๎าสูํเขตอ าเภอบางกรวยตัดกับวงเวียนราชพฤกษ์ที่ต าบลบางขุนกองไปสิ้นสุดที่สามแยกตําง
ระดับต าบลบางคูเวียง (ถนนกาญจนาภิเษก) 

11. ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีมีระยะทางเริ่มตั้งแตํถนนพิบูลสงครามตัดผํานถนน
ประชาราษฎร์ที่ต าบลตลาดขวัญ อ๎อมตัวจังหวัดนนทบุรีเกําไปสิ้นสุดที่ถนนนนทบุรี 1 

12. ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี – ถนนสนามบินน๎ามีระยะทางเริ่มตั้งแตํถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรีใกล๎ตลาด อ.ต.ก.3 เกํา ตัดผํานถนนรัตนาธิเบศร์ที่ต าบลบางกระสอไปสิ้นสุดที่ถนนสนามบินน้ า          
ที่ต าบลทําทราย 

ถนนสายรอง คือ ถนนที่ได๎คมนาคมสัญจร ในซอย แหลํงชุมชนตําง ๆ จ านวนทั้งสิ้น               
5 สาย ได๎แกํ 

1. ถนนสามัคคี มีซอยยํอยทั้งสิ้น จ านวน 97 ซอย 
2. ถนนทานสัมฤทธิ์ มีซอยยํอยทั้งสิ้น จ านวน 43 ซอย 
3. ถนนเรวดี มีซอยยํอยทั้งสิ้น จ านวน 73 ซอย 
4. ถนนวัดบัวขวัญ 
5. ถนนประชานิเวศน์ 3 มีซอยยํอยทั้งสิ้น จ านวน 39 ซอย 
นอกจากนี้ยังมีซอยยํอยตามหมูํบ๎านตําง ๆ ทั่วทั้งเขตเทศบาลนครนนทบุรีอีก จ านวน

ทั้งสิ้น 147 ซอย และยังมีเส๎นทางที่อยูํในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแหํงประเทศไทย ได๎แกํ                   
ทางดํวนขั้นที่ 2 สายบางโคลํ – แจ๎งวัฒนะ ระยะทาง 25.0 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 4.3 ถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 
ทางน้ า ปัจจุบันการคมนาคมขนสํงทางน้ าได๎ลดความส าคัญลงเนื่องจากความสะดวกใน

การคมนาคมขนสํงทางบกมีมากขึ้น แตํเส๎นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ คือ แมํน๎าเจ๎าพระยา ซึ่งชํวย
แบํงเบาการจราจรบนถนนสายหลักได๎เป็นอยํางมากในชํวงชั่วโมงเรํงดํวนเช๎าและเย็น โดยมีเรือดํวน
เจ๎าพระยาให๎บริการแกํประชาชนที่เดินทางระหวํางจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร 

 

ถ.นนทบุรี 1 ถ.พิบูลสงคราม 

ถ.ประชาราษฎร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ 
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ภาพที่ 4.4 รูปแบบการคมนาคมทางน้ าในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 
4.3 จ านวนบ้านและจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558 

 
 จากการศึกษาอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
เปรียบเทียบระหวํางปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 โดยการรวบรวมข๎อมูลจากทะเบียนราษฎร์ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี (กรมการปกครอง, 2558) พบวํา จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
ตั้งแตปํี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดัง ตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เปรียบเทียบระหวํางปี พ.ศ. 2548 -         
ปี พ.ศ. 2558 
 

พ.ศ. ประชากร จ านวนบ้าน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 

2548 267,097 101,363 2.64 

2549 266,788 102,725 2.60 

2550 265,796 104,667 2.54 

   2551 264,485 107,451 2.46 

2552 263,507 110,410 2.39 

2553 261,474 113,650 2.30 

2554 258,797 116,225 2.23 
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(
คน) 

(
คน) 

พ.ศ. ประชากร จ านวนบ้าน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 

2555 257,745 119,885 2.15 

2556 256,618 122,122 2.10 

2557 256,190 129,582 1.98 

2558 256,960 141,349 1.81 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2558 
 

จากตาราง 4.1 พบวํา จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
และจ านวนบ๎านที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีแนวโน๎มเพ่ิมมากข้ึน โดยในระหวําง                    
ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีจ านวนบ๎านที่อยูํอาศัยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร๎อยละ 3.42 ตํอปี แตํเมื่อ
พิจารณา ในรายละเอียด พบวํา จ านวนประชากรระหวํางปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
ประชากรลดลงเฉลี่ย 1,435 คนตํอปี แตํเมื่อพิจารณาจ านวนบ๎าน พบวํา มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้น โดย
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2,492 หลังตํอปี ซึ่งเมื่อน าข๎อมูลจ านวนประชากรเปรียบเทียบกับข๎อมูลหลังคาเรือน          
ท าให๎เห็นวํา ขนาดครัวเรือนของประชากรในเทศบาลนครนนทบุรีมีขนาดเล็กลง โดยจากจ านวน
ประชากร และจ านวนบ๎าน ระหวํางปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 สามารถแสดงได๎ดังภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 จ านวนบ๎าน และจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เปรียบเทียบระหวําง             
ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2558 
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4.4 การขยายตัวของพื้นที่เมืองและอาคารประเภทที่อยู่อาศัยของเทศบาลนครนนทบุรี ระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ.2558 
  

4.4.1  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน.ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2558 

เทศบาลนครนนทบุรีมีพ้ืนที่ 38.90 ตารางกิโลเมตร การใช๎ที่ดินมีความหนาแนํนสูง    
เป็นการใช๎ที่ดินประเภทที่อยูํอาศัย ประเภทพาณิชยกรรม และสถาบันราชการตําง  ๆ ตามแนว              
ถนนสายหลักของเขตเทศบาลนครนนทบุรี ได๎แกํ ถนนรัตนาธิ เบศร์ ถนนงามวงศ์วาน และถนน 
ติวานนท์ โดยจากการศึกษาข๎อมูลผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.2548 จ าแนกประเภทการ            
ใช๎ประโยชน์ที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเปรียบเทียบระหวําง ปี พ.ศ. 2548 และ   
ปี พ.ศ.  2558 

 
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ 

ปี 2548 
(ตร.กม.) 

พ้ืนที่ 
ปี 2558 
(ตร.กม.) 

การเปลี่ยนแปลง 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

พ้ืนที ่(ร๎อยละ) 
ตัวเมือง/ยํานการค๎า/
ชุมชนที่อยูํอาศัย 

31.96 33.72 1.76 5.50 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม 0.35 0.35 0.00 - 

สถาบันราชการ 2.24 2.24 0.00 - 
สถาบันการศึกษา 0.47 0.47 0.00 - 
สถาบันศาสนา 0.50 0.49 -0.01 2.00 
เกษตรกรรม (ไม๎ผลผสม) 1.91 1.09 -0.82 42.93 

ถนน 1.40 1.41 0.01 0.71 
พ้ืนที่อ่ืนๆ 1.00 0.05 -0.95 95.00 
แหลํงน้ า 1.47 1.47 0.00 - 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงให๎เห็นวํา ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สามารถแบํงรูปแบบการใช๎
ประโยชน์จากที่ดินได๎ 9 ประเภท ประกอบด๎วย 

1.  ตัวเมืองตํอยํานการค๎าตํอชุมชนที่อยูํอาศัย  
2.  พื้นที่อุตสาหกรรม 
3.  สถาบันราชการ 
4.  สถาบันการศึกษา 
5.  สถาบันศาสนา 
6.  เกษตรกรรม (ไม๎ผลผสม) 
7.  ถนน 
8.  พื้นที่อ่ืนๆ 
9.  แหลํงน้ า 
โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินระหวํางปี พ.ศ. 2548 

และป ีพ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน โดยพบวํา พื้นที่ในสํวนที่เป็นตัวเมือง ยํานการค๎า 
ชุมชนที่อยูํอาศัย มีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 5.50 หรือร๎อยละ 0.55 ตํอปี ในขณะที่พ้ืนที่ในสํวน
ของสถาบันศาสนา เกษตรกรรม (ไม๎ผลผสม) และพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีอัตราการใช๎ที่ดินลดลง ซึ่งแสดงให๎เห็น
วํา ในระหวํางปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 เขตเทศบาลนครนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงการใช๎
ประโยชน์ที่ดินรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตเข๎าสูํการเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น โดย
พิจารณาได๎จากการเพ่ิมข้ึนของการใช๎ประโยชน์ที่ดินทีเ่ป็นตัวเมือง ยํานการค๎า ชุมชนที่อยูํอาศัย ที่
เพ่ิมมากข้ึน 

จากการท าการส ารวจการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2548 โดยใช๎ข๎อมูล Digital File          
ของกรมพัฒนาที่ดิน และการส ารวจการใช๎ประโยชน์ดินในปี พ.ศ. 2558 โดยใช๎วิธีการแปลภาพถําย
จากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากฐานข๎อมูลในโปรแกรม Google Earth ควบคูํกับการส ารวจ พบวํา 
เทศบาลนครนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.6               
และ ภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.6 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2548  
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บริเวณที2่ 

  
บริเวณที1่ 

จากภาพที่ 4.6 เมื่อท าการวิเคราะห์การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
ในปี พ.ศ. 2548 พบวํา การใช๎ประโยชน์ที่ดินมีความหลากหลาย โดยสํวนใหญํมีทั้งการใช๎ที่ดินในด๎าน
ของตัวเมือง ยํานการค๎าและที่อยูํอาศัย (พ้ืนที่สีแดง) รองลงมา คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม (พ้ืนที่สีเขียว) 
โดยมีการกระจายตัวอยูํโดยรอบในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ซึ่งใกล๎เคียงกับการใช๎ประโยชน์พ้ืนที่ด๎าน
สถาบันราชการ (พ้ืนที่สีฟูา) นอกจากนั้นยังพบวํา มีสัดสํวนของการใช๎ประโยชน์ที่ดินด๎านอ่ืน ๆ     
(พ้ืนที่สีมํวง) อีกด๎วย 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2558 

บ
ริเวณท่ี 1 

บ
ริเวณท่ี 2 

บ
บริเวณที่ 1 บ

บริเวณที่ 2 
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จากภาพที่ 4.7 เมื่อวิเคราะห์การใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี                  
ในปี พ.ศ. 2548 พบวํา ในปี พ.ศ. 2558 มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินด๎านด๎านตัวเมือง แหลํงการค๎า และ         
ที่อยูํอาศัยเพ่ิมขึ้น (พ้ืนที่สีแดง) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน บริเวณที่ 1 พบวํา พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
(พ้ืนที่สีชมพู) และบริเวณท่ี 2 พ้ืนที่เกษตรกรรม (พ้ืนที่สีเขียว) มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์
ที่ดินไปเป็นตัวเมือง ยํานการค๎า ชุมชนที่อยูํอาศัย (พ้ืนที่สีแดง) ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อตอบสนอง         
ความต๎องการใช๎ประโยชน์อาคารและสิ่งปลูกสร๎างเพ่ือการอยูํอาศัยและพาณิชยกรรม โดยผลการศึกษา
แสดงให๎เห็นวํามีสัดสํวนการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก 
16,353.49 ไรํ โดยพบวํา การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินในปี พ.ศ. 2558 ที่พบนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก
ของการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยูํ 2 ประเภท คือ  

1) การใช๎ที่ดินเพ่ือการขยายตัวของชุมชนเมือง และพาณิชยกรรม  
การใช๎ที่ดินในพ้ืนทีต่ัวเมืองและยํานการค๎าใน ปี พ.ศ. 2558 มีประมาณ20,014.06 ไรํ 

คิดเป็นร๎อยละ77.57 ของพ้ืนที่ทั้งหมดและเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 22.38 ของพื้นที่ตัวเมืองและยํานการค๎าใน 
ปี พ.ศ. 2548 เพ่ิมข้ึน 3,660.57 ไรํ จาก ปี พ.ศ.2548 ซึ่งมีอยูํ 16,353.49 ไรํ โดยพ้ืนที่ตัวเมืองและ
ยํานการค๎ากระจายตัวอยูํทั่วไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรีสํวนใหญํจะครอบคลุมพ้ืนที่ด๎านตะวันออก
ที่ติดกับกรุงเทพฯ ได๎แกํ ต าบลทําทราย ต าบลบางเขน และต าบลบางกระสอ อีกท้ังยํานการค๎าและ 
ตัวเมืองจะอยูํหนาแนํนตามแนวถนนสายหลักท่ีส าคัญ ได๎แกํ ถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์             
ถนนติวานนท์  ถนนพิบูลย์สงคราม ถนนประชาราษฎร์ 1 ถนนสนามบินน้ า และถนนนนทบุรี 1 มี
รายละเอียดดังนี้ 

- ถนนงามวงศ์วาน  
อยูํระหวํางสี่แยกแคราย – สี่แยกเกษตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหนํวยงานราชการ

ตํางๆ เชํน กระทรวงสาธาราณสุข ปัจจุบันมีห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํตั้งอยูํ 3 แหํง คือ เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน โลตัสแครายและเอสพลานาดงามวงศ์วาน บริเวณถนนสายนี้จะ
เป็นพวกอาคารพาณิชย์และตึกแถวเป็นสํวนใหญํ โครงการที่อยูํอาศัยจะเข๎าไปอยูํในซอยที่ลึกเข๎าไป
โดยเฉพาะซอยวัดบัวขวัญซึ่งสามารถเชื่อมกับซอยสามัคคีออกสูํถนนติวานนท์ และถนนประชาชื่นได๎
ในพ้ืนที่มีหมูํบ๎านประชานิเวศน์ 2,3 เป็นชุมชนขนาดใหญํเป็นชุมชนที่มีบริการเพียบพร๎อมในตัวของ
ชุมชนเอง ส าหรับโครงการคอนโดมิเนียม ได๎แกํ ภัทรคอนโดเสรีภาพคอนโด-เทลเป็นต๎น ส าหรับ
ในชํวงถนนสามัคคีจะมีอาคารพาณิชย์และทาวเฮาส์เกิดขึ้นมากมาย 

- ถนนรัตนาธิเบศร์  
เป็นเส๎นทางที่เชื่อมระหวํางสี่แยกแครายกับถนนสุพรรณบุรี – ตลิ่งชันอีกทั้งยัง

เชื่อมกับถนนสายอ่ืน ๆ เชํน ถนนงามวงศ์วาน ถนนนนทบุรี ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถนนติวานนท์
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ถนนนนทบุรี 1 เป็นต๎น เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ได๎แกํ ศาลากลางจังหวัด ที่ท าการ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่วําการอ าเภอเมืองนนทบุรี ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต๎น มีห๎างสรรพสินค๎า
ขนาดใหญ ํคือ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และบิ๊กซี อีกทั้งเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์โรงแรม           
อพาร์ทเมนท์ และคอนโดมิเนียมตําง ๆ เกิดขึ้นมากมายตามแนวของถนน 

- ถนนติวานนท์  
เป็นเส๎นทางที่เชื่อมสามแยกวัดลานนาบุญกับทําน้ าปทุมธานี และยังเชื่อมกับถนน

รัตนาธิเบศน์ ถนนสนามบินน้ าถนนสามัคคี ถนนแจ๎งวัฒนะ เป็นต๎น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหนํวยงาน
ราชการตําง ๆ เชํน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต๎น มีห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ 2 แหํง คือ บิ๊กซีสาขา
ติวานนท์ และเทสโก๎โลตัสสาขาแคราย และตามแนวของถนนยังเป็นที่ตั้งของหมูํบ๎านตําง ๆ และ
คอนโดมิเนียมมากมาย 

ส าหรับถนนสายอื่น ๆ ได๎แกํ ถนนพิบูลย์สงครามเชื่อมระหวํางเชิงสะพาน              
พระรามเจ็ดถึงสามแยกศรีพรสวรรค์ โดยถนนพิบูลย์สงครามนี้เป็นที่ตั้งของตลาดเทศบาลนครนนทบุรี
หรือตลาดสดนนทบุรีถือเป็นศูนย์กลางตลาดสดจังหวัดนนทบุรีมีห๎างสรรพสินค๎าเมเจอร์สาขานนทบุรี
ตั้งอยูํบริเวณตรงข๎ามกับตลาดเทศบาลนครนนทบุรีตามริมถนนจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้น
มากมาย 

ถนนประชาราษฎร์ 1 เชื่อมระหวํางทําน้ านนทบุรีกับสามแยกวัดลานนาบุญพ้ืนที่
สํวนใหญํของถนนเป็นชุมชนที่มีอาคารตําง ๆ ที่เกิดขึ้นหนาแนํน 

ถนนสนามบินน้ าเดิมเป็นที่ตั้งของต าหนักนนทบุรีจึงมีการก าหนดบริเวณห๎าม
กํอสร๎างดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท๎องที่บางสํวนในต าบล
ทําทราย (พ.ศ.2534) จึงท าให๎มีการเกิดขึ้นของอาคารพาณิชย์ตํางๆไมํมากนักปัจจุบันได๎มีการย๎าย
พระราชต าหนักไปตั้งที่กรุงเทพมหานคร จึงท าให๎มีการเกิดขึ้นของหมูํบ๎านจัดสรรจ านวนมาก 

ถนนนนทบุรี 1 เชื่อมทําน้ านนทบุรีกับถนนสนามบินน้ า สํวนใหญํเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ราชการและแหลํงชุมชนดั้งเดิมมีความหนาแนํนของอาคารพาณิชย์ปานกลางเกาะกลุํมอยูํ          
ตามริมถนน 

สถานที่พักผํอนหยํอนใจและสนามกีฬาปัจจุบันมี 3 แหํงคือบริเวณที่ตั้งของศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีบริเวณสวนสาธารณะ และสนามกีฬาของกระทรวงสาธารณสุขและบริเวณ
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 
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2) การใช๎ประโยชน์ที่ดินในการสร๎างหมูํบ๎าน หรือเขตท่ีอยูํอาศัย  
การใช๎ที่ดินประเภทนี้ใน ปี พ.ศ. 2558 มีการใช๎ที่ดินประเภทนี้รวมกัน 766.38 ไรํ               

คิดเป็นร๎อยละ 2.97 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และคิดเป็นร๎อยละ 10.00 ของพ้ืนที่ที่อยูํอาศัยทั้งหมดใน
จังหวัดนนทบุรีลดลง 1,820.18 ไรํจาก ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีอยูํ 2,586.56 ไรํ จะเห็นได๎วําที่พักอาศัยจะ
กระจายตัวตามแนวเส๎นทางคมนาคม คือ ตามแนวถนนสายหลักและสายรอง โดยจะเกาะกลุํม
หนาแนํนเป็นกลุํม ๆ ในบริเวณ ตอนในของพ้ืนที่ตําง ๆ ที่ถูกล๎อมรอบด๎วยถนนสายหลักหรือพ้ืนที่ที่มี
การเข๎าถึงได๎สะดวกโดยอาศัยการเข๎าถึงด๎วยถนนสายรองและถนนซอยตําง ๆ ที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่ที่
ศึกษาสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

- ยํานที่พักอาศัยที่ตั้งถ่ินฐานเดิมจะเกาะกลุํมอยูํตามแนวชายฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา
และตามแนวคลอง เชํน คลองบางตลาด คลองบางเขน นอกจากนี้ ยังกระจายอยูํในพ้ืนที่สวนผลไม๎ 
ลักษณะของอาคารบ๎านเรือนจะเป็นไม๎มีสภาพคํอนข๎างเกําเนื่องจากสร๎างมานาน 

- ยํานที่พักอาศัยประเภทที่ดินจัดสรรพร๎อมบ๎านหรือบ๎านจัดสรรมีการขยายตัวเป็น
อยํางมาก ในปัจจุบันยํานที่พักอาศัยประเภทนี้จะอยูํมากบริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์          
ตามแนวถนนสายรอง หรือซอยเรวดี ซอยวัดบัวขวัญ ซอยสามัคค ีและซอยทรายทอง จะมีที่พักอาศัย
อยูํมากพ้ืนที่โครงการในปัจจุบันจะมีขนาดเล็กลงซึ่งมีพ้ืนที่น๎อยกวํา 100 ตารางวา มีลักษณะเป็น
ทาวน์เฮาส์ ส าหรับอาคารชุดที่พักอาศัยสํวนใหญํเป็นคอนโดมิเนียมที่ตั้งของที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาล
นครนนทบุรีจะอยูํในเส๎นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางสูํแหลํงงานในกรุงเทพฯหรือพ้ืนที่ใกล๎เคียงได๎
สะดวกรวดเร็วโดยจะอยูํตามโครงขํายถนนที่ส าคัญ คือ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ส าหรับบริเวณ
ใกล๎เคียงกับอาคารชุดและหมูํบ๎านจัดสรรจะค านึงถึงแหลํงชุมชนใกล๎เคียงที่มีความพร๎อมทั้งตลาด
ห๎างสรรพสินค๎าและแหลํงบันเทิงตําง ๆ 

โดยการใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จะมีลักษณะการขยายตัวของเมือง
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเป็นลักษณะการขยายตัวของเมืองแบบรูปลิ่ม (sector theory) คือ เป็นการ
ขยายตัวไปอยํางกว๎างขวางและลึกเข๎าไปตามซอยตําง ๆ ท าให๎ที่ดินท าเกษตรกรรม และที่ดินที่ไมํได๎ใช๎
ประโยชน์มีจ านวนลดน๎อยลง โดยพบวํา สัดสํวนการใช๎ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี         
ปี พ.ศ. 2558 พ้ืนที่สํวนใหญํมีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบการกระจายตามเส๎นทางคมนาคมสายหลัก 
มีการพัฒนาความเป็นเมืองที่เข๎มข๎นเนื่องมาจากการพัฒนาตํอเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครตามแนว
ถนนงามวงศ์วาน มีพ้ืนที่พาณิชยกรรมเกาะตัวตามแนวถนน และจากการที่มีแมํน้ าเจ๎าพระยาตัดผําน
พ้ืนที่ และมีถนนรัตนาธิเบศร์ (สะพานพระนั่งเกล๎า) ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) เป็นเส๎นทาง
คมนาคมที่เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางของประชาชน จึงเป็นผลท าให๎การใช๎ประโยชน์ที่ดิน         
ฝั่งตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช๎ประโยชน์ที่ดินสํวนใหญํจากพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่เพ่ือ
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การอยูํอาศัย ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจการค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎อยูํอาศัย และสามารถ
คาดการณ์ได๎วํา การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีแนวโน๎มที่จะเกิดชุมชนที่พัก
อาศัยเพ่ิมขึ้นอีกมาก เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีมีเส๎นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่ง
เอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวของชุมชนเมือง ตลอดจนความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจเป็นอยํางมาก 
เพราะพ้ืนที่ได๎รับการพัฒนาให๎เจริญขึ้น จากการเติบโตและการขยายตัวของที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า 
สถานที่ราชการ ซึ่งพ้ืนที่เหลํานี้จะเข๎ามาแทนที่พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่วํางเปลํา ท าให๎พื้นที่ท้ังสอง
ประเภทนี้ลดจ านวนน๎อยลงตามไปด๎วยกลายเป็นการใช๎ที่ดินแบบผสมผสานกัน สํงผลตํอสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ที่ศึกษา 

นอกจากนั้น จากการศึกษาเปรียบเทียบการขยายตัวของพื้นที่เมืองและอาคารประเภท
ที่อยูํอาศัยของเทศบาลนคร ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 ท าการศึกษาออกเป็นการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินของเทศบาลนครนนทบุรีโดยจ าแนกตามต าบลในเขตการ
ปกครอง ทั้ง 5 ต าบล พบวํา มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในแตํละพ้ืนที่ ดังภาพที่ 4.8 –  
ภาพที่ 4.18 
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ภาพที่ 4.8 ต าแหนํงของพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2558 
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1.  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลท่าทราย 
 

 
 
ภาพที่ 4.9 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลทําทรายในปี พ.ศ. 2548 
 
 โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ระหวํางปี  พ.ศ. 2548 และ           
ปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีการเพ่ิมปริมาณของบ๎านเรือนและที่อยูํอาศัยเพ่ิมมากขึ้น ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.10 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลทําทรายในปี พ.ศ. 2558 

Latitude 13.880292° 
Longitude 100.493368° 

 

Latitude 13.885568° 

Longitude 100.501699° 
100.501699° 

 

Latitude 13.885568° 
Longitude 100.501699° 

 
Latitude 13.880292° 
Longitude 100.493368° 
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2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางกระสอ 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางกระสอในปี พ.ศ. 2548 
 
 โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และ        
ปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีการเพ่ิมปริมาณของบ๎านเรือนและท่ีอยูํอาศัยเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.12 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางประสอในปี พ.ศ. 2558 
 

Latitude13.871293° 
Longitude 100.490599° 

Latitude13.861520° 
Longitude 100.490955° 

Latitude 13.860934° 
Longitude 100.495496° 

Latitude13.871293° 
Longitude 100.490599° 

Latitude13.861520° 
Longitude 100.490955° 

Latitude 13.860934° 
Longitude 100.495496° 
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3. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลตลาดขวัญ 
 

 
 
ภาพที่ 4.13 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลตลาดขวัญในปี พ.ศ. 2548 
 
 โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ระหวํางปี พ.ศ.2548 และ            
ปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีการเพ่ิมปริมาณของบ๎านเรือนและท่ีอยูํอาศัยเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.14 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลตลาดขวัญในปี พ.ศ. 2558 

Latitude  13.848327° 
Longitude100.50130
0° 

Latitude  13.849721° 
Longitude 100.505080° 

Latitude 13.849721° 
Longitude 100.505080° 

Latitude 13.848327° 
Longitude100.50130
0° 
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4. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลสวนใหญ่ 
 

 
 
ภาพที่ 4.15 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลสวนใหญํในปี พ.ศ. 2548 
 
 โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และ    
ปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีการเพ่ิมปริมาณของบ๎านเรือนและท่ีอยูํอาศัยเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.16 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลสวนใหญํในปี พ.ศ. 2558 
 

Latitude13.826497° 
Longitude100.50373
5° 

Latitude 13.828360° 
Longitude100.503038° 

Latitude 13.828360° 
Longitude100.50303
8° 

Latitude13.826497° 
Longitude100.503735° 
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5. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขน 
    

 
 
ภาพที่ 4.17 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขน ในปี พ.ศ. 2548 
 

 
 
ภาพที่ 4.17 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขน ในปี พ.ศ. 2548 (ตํอ) 

Latitude 13.830291° 
Longitude100.510151° 

Latitude  13.868962° 
Longitude100.53945
0° 



99 
 

 
 
ภาพที่ 4.17 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขน ในปี พ.ศ. 2548 (ตํอ) 
 

โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และ            
ปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีการเพ่ิมปริมาณของบ๎านเรือนและท่ีอยูํอาศัยเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.18 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขนในปี พ.ศ. 2558 

 

Latitude 13.830291° 
Longitude100.510151
° 

Latitude13.841305º 
Longitude100.529413
° 
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ภาพที่ 4.18  การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขนในปี พ.ศ. 2558 (ตํอ) 
 

 
 
ภาพที่ 4.18 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเขนในปี พ.ศ. 2558 (ตํอ) 
 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินของเทศบาลนครนนทบุรี พบวํา มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช๎ประโยชน์ที่ดินในด๎านของพ้ืนที่การเกษตร และพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ไปเป็นการ                 
ใช๎ประโยชน์ที่ดินในด๎านของตัวเมือง ยํานการค๎า ชุมชนที่อยูํอาศัย โดยท าการเปรียบเทียบระหวําง           
ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2558 นั้น เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช๎

Latitude 13.868962° 
Longitude100.539450° 

Latitude13.841305º 
Longitude100.529413° 
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ประโยชน์ที่ดิน คาดวําเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 1) การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรในเทศบาลเมืองนนทบุรี 2) แรงผลักดันทางเศรษฐกิจโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และจ านวนบ๎าน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ระหวํางปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 

จากการศึกษาข๎อมูลจากสถิติจ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี โดยรวบรวม
ข๎อมูลจากส านักงานสถิติ จังหวัดนนทบุรี (ส านักงานสถิติ จังหวัดนนทบุรี, 2558) ในชํวงระยะเวลา 
คือ ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2558 พบวํา จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี มีจ านวน เพ่ิม
สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนบ๎านหรืออาคารที่ปลูกสร๎างข้ึนเพ่ือใช๎ประโยชน์เป็นที่     
ที่อยูํอาศัยที่มีจ านวนหลังมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
จากที่ดินเกษตรกรรม และอ่ืน ๆ มาเป็นที่ดินประเภทตัวเมือง ยํานการค๎า ชุมชนที่อยูํอาศัย โดยอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และจ านวนบ๎านในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ในระหวําง ปี พ.ศ. 2548 
ถึง ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนบ๎านที่อยูํอาศัยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร๎อยละ 3.42 ตํอปี สามารถสรุปได๎ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที ่4.3 แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 

พ.ศ. ประชากร จ านวนบ๎าน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 

2548 267,097 101,363 2.64 
2549 266,788 102,725 2.60 
2550 265,796 104,667 2.54 
2551 264,485 107,451 2.46 
2552 263,507 110,410 2.39 
2553 261,474 113,650 2.30 
2554 258,797 116,225 2.23 
2555 257,745 119,885 2.15 
2556 256,618 122,122 2.10 
2557 256,190 129,582 1.98 
2558 256,960 141,349 1.81 

ที่มา : ส านักงานสถิติ จังหวัดนนทบุรี (2558) 
 

http://www.nontburi.nso.go.th/)%20ในช่วงระยะเวลา%20คือ%20ปี%202548-2558%20พบว่า
http://www.nontburi.nso.go.th/)%20ในช่วงระยะเวลา%20คือ%20ปี%202548-2558%20พบว่า
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จากการอัตราการเพ่ิมจ านวนประชากร และจ านวนบ๎านในเขตเทศบาล เมืองนนทบุรี 
สามารถสรุปให๎เห็นถึงแนวโน๎มการเพ่ิมของจ านวนประชากรและจ านวนบ๎านที่อยูํอาศัยได๎ ดังภาพที่ 4.19 

 

0
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100,000
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250,000

300,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จ านวนประชากร จ านวนบ๎าน

 
ภาพที่ 4.19 จ านวนประชากร และจ านวนบ๎าน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีระหวําง ปี พ.ศ. 2548 –         
ปี พ.ศ. 2558 

 
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขต

ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร แต่ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรและเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้มีการขยายตัวออกมายังพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือลดความแออัด ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการลดการเติบโตของกรุงเทพมหานคร ด้วยการกระจายการพัฒนา
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะจังหวัดในปริมณฑล เช่น การสนับสนุนให้มีการพัฒนาในด้านของการ
เดินทางที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็ วมากยิ่ งขึ้น  โดยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี คือ รถไฟฟ้าสายม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)  

โดยรถไฟฟูามหานครสายสีมํวง (บางใหญํ -บางซื่อ -ราษฎร์บูรณะ) ( อังกฤษ: 
Metropolitan Rapid Transit Purple Line, MRT Purple Line) เป็นหนึ่งในโครงการกํอสร๎าง
เส๎นทางรถไฟฟูาในระบบรถไฟฟูามหานคร ซึ่งเป็นโครงการระบบขนสํงมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํง ประเทศไทย (รฟม.) เป็นระบบรถไฟฟูาที่มีทั้ง
โครงสร๎างใต๎ดินและยกระดับ มีแนวเส๎นทางจากอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชานเมืองด๎าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง เทพฯ ผํานอ าเภอบางใหญํ  และเมืองนนทบุรี  เข๎าสูํ ใจกลาง
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กรุงเทพมหานคร ยํานบางซื่อ นับเป็นเส๎นทางที่ผํานสถานที่ส าคัญมากมายทั้งในพ้ืนที่นนทบุรีและ
กรุงเทพมหานคร ทั้งยังชํวยเชื่อมตํอการเดินทางจากชานเมืองทั้งด๎านนนทบุรีและพระประแดง ให๎
สามารถเข๎าสูํใจกลางกรุงเทพฯ ได๎อยํางสะดวกสบาย จากการกํอตัวขึ้นของรถไฟฟูาสายสีมํวง สํงผล
ท าให๎ราคาที่ดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีราคาเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อรถไฟฟูาสายสีมํวงจะเปิด
ท าการแล๎ว จะท าให๎จังหวัดนนทบุรี รวมไปถึงเทศบาลนครนนทบุรีเป็นจุดส าคัญจุดหนึ่งในการเดิน
ทางเข๎าสูํใจกลางกรุงเทพมหานคร ได๎โดยสะดวกมากขึ้น เนื่องจากไมํต๎องเผชิญกับสภาพปัญหา
การจราจร  

โดยจากการศึกษาแนวโน๎มราคาท่ีดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรี พบวํา  อัตราเพ่ิมของ
ราคาที่ดิน ตั้งแตํปี พ.ศ. 2554 – ปี พ.ศ. 2559 นั้น เพ่ิมข้ึนถึง 11.3 เปอร์เซ็นต์ตํอปี โดยใน           
ปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึนต่ าสุดคือ 9.5 เปอร์เซ็นตต์ํอปี แตํหลังจากนั้นในแตํละปี ราคาที่ดิน ณ สถานี
รถไฟฟูาสายสีมํวง ก็เพ่ิมขึ้นมากกวํา 10 เปอร์เซ็นต์ตํอปี มาโดยตลอด แสดงให๎เห็นวําการกํอสร๎าง
รถไฟฟูาสายนี้สํงผลดีตํอการเพ่ิมข้ึนของราคาเป็นอยํางยิ่ง และเม่ือเทียบกับการขยายตัวของราคา
ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมแล๎ว การเพ่ิมขึน้ตํางกันมาก โดยในรอบ 5 ปีที่ผํานมา
ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยปีละ 19% เทํานั้น ในขณะที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ิมข้ึนถึง 71 
เปอร์เซ็นต์ ในห๎วงเวลาเดียวกัน (ศูนย์ข๎อมูลวิจัยและประเมินคําอสังหาริมทรัพย์ไทย, ออนไลน์ สืบค๎น
จาก: www.area.co.th) ซึ่งสามารถสรุปการเพ่ิมขึ้นของราคาท่ีดินในเขตเทศบาลนครนนทบุรีไดดั๎ง
ตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในจังหวัดนนทบุรี 
 

พ.ศ. ราคาต่อตารางวา อัตราเพิ่ม (%) 
2554 85,000 9.50 
2555 94,000 10.60 
2556 105,000 11.70 
2557 117,000 11.40 
2558 130,000 11.10 
2559 145,000 11.50 

ที่มา  : ปรับปรุงข๎อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (2559) 
 

และจากการศึกษาของศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์ในการลงพ้ืนที่ส ารวจตามแนว
เส๎นทางรถไฟฟูาสายสีมํวงนี้ พบโครงการที่อยูํอาศัยซึ่งอยูํในระหวํางการขาย ประเภทอาคารชุด          
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44 โครงการ มีหนํวยในผังประมาณ 34,000 หนํวย แตํมีหนํวยเหลือขายประมาณ 17,000 หนํวย 
และโครงการบ๎านจัดสรร 18 โครงการ มีหนํวยในผังประมาณ 3,000 หนํวย (รายงานบทการวิเคราะห์
การพัฒนาที่อยูํอาศัยตามแนวรถไฟฟูาขนสํงมวลชน, 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.20 เส๎นทางของรถไฟฟูาสายสีมํวงในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
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จากภาพที่ 4.20 พบวํา สถานีรถไฟฟูาสายสีมํวงตลอดสายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

ประกอบด๎วย 6 สถานี ดังนี้ 
 1.  สถานีสะพานพระนั่งเกล๎า ตั้งอยูํบริเวณทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล๎าฝั่ ง

ตะวันออก หน๎าทําทรายหมูํบ๎านจันทิมา  
 2.  สถานีแยกนนทบุรี 1 ตั้งอยูํแยกถนนเลี่ยงเมือง บริเวณห๎างสรรพสินค๎า 

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และพ้ืนที่จอดรถ ป.กุ๎งเผา พร๎อมอาคารจอดรถ 4 ชั้น จอดรถจ านวน 450 คัน 
 3.  สถานีบางกะสอ ตั้งอยูํบริเวณห๎างบิกซี ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 และ

บริเวณโรงแรมริชมอนด์  
 4.  สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ตั้งอยูํบริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี 
 5.  สถานีแยกติวานนท์ ตั้งอยูํระหวํางซอยกรุงเทพ- นนทบุรี 12-14 
 6.  สถานีกระทรวงสาธารณสุข  

 

 
 

ภาพที่ 4.21 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีสะพานพระนั่งเกล๎า 
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ภาพที่ 4.22 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีแยกนนทบุรี 1 
 

 
 

ภาพที่ 4.23 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีบางกระสอ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqw7Tx-YrOAhWJrI8KHcUTAHgQjRwIBw&url=https://twitter.com/nahbareew/status/638254330026438656&psig=AFQjCNG-n0QJznU5kBzoQV4WUrX9rKc9fA&ust=1469410248318236
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ภาพที่ 4.24 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี 
 

 
 

ภาพที่ 4.25 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพที่ 4.26 รถไฟฟูาสายสีมํวงสถานีแยกติวานนท์ 
 
4.5  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 
 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัย ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลนครนนทบุรี ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดินในสํวน
ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรม และท่ีดินอื่น ๆ มาใช๎ประโยชน์ในด๎านของการกํอสร๎างอาคารที่อยูํอาศัย ซึ่งแบํง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. บ๎านเดี่ยว 2. ทาวน์เฮาส์ 3. อพาร์ทเม๎นท์ และ 4. อาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร  
 นนทบุรี ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 

 
ประเภทอาคาร การใช้ประโยชน์

อาคาร ปี 2548 
(หน่วย) 

การใช้ประโยชน์
อาคาร ปี 2558 

(หน่วย) 

การขยายตัวของ
การใช้อาคาร 

(หน่วย) 

อัตราการขยายตัว 
ของการใช้อาคาร 
ปี 2548-2558   

(ร้อยละ) 

อัตราการขยายตัว 
ของการใช้อาคาร 

ต่อปี 
(ร้อยละ) 

1. บ๎านเดี่ยว 37,116 39,370 2,254 6.070 0.607 
2. ทาวน์เฮาส์ 21,383 23,870 2,487 11.630 1.163 
3. อพาร์ทเม๎นท ์ 5,665 5,883 218 3.840 0.384 
4. อาคารชุดและ
คอนโดมิเนยีม 

101,520 106,880 5,360 5.270 0.527 

 
  จากตารางที่  4.5 แสดงให๎เห็นวํา พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  เมื่อท าการ
เปรียบเทียบระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของอาคารที่อยูํอาศัย
เพ่ิมมากขึ้น โดยอาคารที่อยูํอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์อาคาร
มากที่สุด โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์อาคาร ระหวํางปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 
โดยเฉลี่ยอยูํที่ ร๎อยละ 11.63 และเฉลี่ยร๎อยละ 1.163 ตํอปี รองลงมา คือ บ๎านเดี่ยว มีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์อาคาร จากปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 6.07 
และเฉลี่ยร๎อยละ 0.607 ตํอปี อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์
อาคาร จากปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยูํที่ ร๎อยละ 5.27 และเฉลี่ยร๎อยละ 0.527 ตํอปี 
และอาคารประเภทอพาร์ทเมนท์ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์อาคาร จากปี 2548 ถึง     
ปี พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยูํที่ ร๎อยละ 3.84 และเฉลี่ยร๎อยละ 0.384 ตํอปี ซึ่งสามารถสรุปเป็น         
แผนภูมิภาพได๎ดังภาพที่ 4.27 
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บ๎านเด่ียว ทาวน์เฮ๎าส์ อพาร์เม๎นท์ คอนโดมิเนียม

ปี 2548 37,116 21,383 5,665 101,520

ปี 2558 39,370 23,870 5,883 106,880
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ภาพที่ 4.27 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขต พ้ืนที่เทศบาลนคร 
นนทบุรีระหวําง ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 

 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 โดยท าการเปรียบเทียบโดยใช๎ข๎อมูล 
Digital File ของส านักผังเมืองจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 รํวมกับข๎อมูลการขออนุญาตการกํอสร๎าง
อาคารของเทศบาลนครนนทบุรี และการใช๎วิธีการแปลภาพถํายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก
ฐานข๎อมูลในโปรแกรม Google Earth ปี พ.ศ. 2558 รํวมกับการส ารวจพ้ืนที่ พบวํา การใช๎ประโยชน์
อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 
มีการเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 4.28 และ 4.29 
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ภาพที่ 4.28 การใช๎ประโยชน์อาคารในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ปี พ.ศ.2548 
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ภาพที่ 4.29 การใช๎ประโยชน์อาคารในเขตเทศบาลนครนนทบุร ีปี พ.ศ. 2558 
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จากการวิเคราะห์การใช๎ประโยชน์อาคาร ปี พ.ศ. 2548 โดยท าการเปรียบเทียบกับ       
ปี พ.ศ. 2558 สามารถสรุปได๎วํา  

1. แนวโน๎มของการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยูํอาศัย (พ้ืนที่สีเหลือง) มีแนวโน๎มที่จะ
เกิดชุมชนที่พักอาศัยเพ่ิมข้ึนอีกมากดังนั้นการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เมืองควรได๎รับการวางแผน และบริหาร
จัดการให๎เกิดในพื้นที่ท่ีเหมาะสม 

2. การใช๎ประโยชน์ที่ดินด๎านอุตสาหกรรมในภาพรวมมีแนวโน๎มลดลง (พ้ืนที่สีมํวง)           
ซึ่งสํงผลให๎การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน๎มลดลงตามไปด๎วย และอาจคงไว๎
ในกิจกรรมหรือประเภทอุตสาหกรรมที่ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการอยูํอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี
รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับภาคการเกษตรที่จะสามารถคงอยูํได๎ด๎วยการบริหารจัดการใน
อนาคตแนวโน๎มในด๎านอุตสาหกรรมการบริการ และการทํองเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นทดแทนในสํวนของ
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับประชากรที่จะเพ่ิมขึ้น และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในจังหวัดนนทบุรี 

3. การใช๎ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการรถไฟฟูามีแนวโน๎มปรับเปลี่ยนการใช๎ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมมากขึ้นรวมทั้งท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินที่มีความ
หลากหลายในกิจกรรมตําง ๆ ตามไปด๎วยจึงจ าเป็นจะต๎องวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินและควบคุม
กิจกรรมที่ไมํเหมาะสมตํอชุมชนเพ่ือปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
4.6  แนวโน้มในการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทท่ีอยู่อาศัยของเทศบาลนคร 
นนทบุรีในระยะเวลาอีก 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี  

   
ในการศึกษาเพ่ือคาดการณ์แนวโน๎มการขยายตัวของการใช๎ประโยชน์พ้ืนที่เมืองและ

อาคารประเภทที่อยูํอาศัยของเทศบาลนครนนทบุรี  ในระยะเวลา 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี 
ท าการศึกษาโดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาอัตราการเพ่ิมขึ้นของอาคารที่อยูํอาศัย ระหวําง          
ปี พ.ศ. 2548 - ปี พ.ศ. 2558 มาใช๎ในการค านวณ สามารถสรุปแนวโน๎มการขยายตัวของการ
เปลี่ยนแปลง  การใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี  ใน 10 ปี 
20 ปี และ 50 ปี สามารถสรุปรายละเอียดได๎ดัง ตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 แสดงแนวโน๎มการขยายตัวการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัย 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีใน 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี 

 

ประเภทอาคาร อัตราการขยายตัว 
ของการใช๎อาคาร 
ปี 2548 – 2558 

 

อัตราการขยายตัว
ของการใช๎อาคาร         

ปี 2558 – ปี 2568 
(หนํวย) 

อัตราการขยายตัว               
ของการใช๎อาคาร                          

ปี 2558 – ปี 2578 
(หนํวย) 

อัตราการขยายตัว 
ของการใช๎อาคาร            

ปี 2558 – ปี 2608 
(หนํวย) 

หลัง ร๎อยละ พืน้ท่ี อัตรา
การเพิ่ม 

พืน้ท่ี อัตรา
การเพิ่ม 

พืน้ท่ี อัตรา
การเพิ่ม 

1. บ๎านเดี่ยว 39,370 6.07 41,696 2,326 44,265 4,895 52,326 12,956 

2. ทาวน์เฮาส์ 23,870 11.63 26,646 2,776 29,745 5,875 40,150 16,280 

3. อพาร์ทเม๎นท ์ 5,883 3.84 6,109 226 6,344 461 7,075 1,192 

4. อาคารชุด
คอนโดมิเนยีม 

106,880 5.27 112,512 5,632 118,441 11,561 137,167 30,287 

 
  จากตาราง 4.6 แสดงให๎เห็นแนวโน๎มใน 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี โดยจ าแนกตามอาคาร
ประเภทที่อยูํอาศัย พบวํา ในระยะเวลา 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี อาคารที่อยูํอาศัยประเภททาวน์เฮาส์
จะมีการขยายตัวเพ่ิมมากที่สุด โดยการขยายตัวของอาคารเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 11.63 รองลงมา คือ 
ประเภทบ๎านเดี่ยว โดยมีอัตราการขยายตัว ร๎อยละ 6.07 ประเภทอาคารชุด /คอนโดมิเนียม โดยมี
อัตราการขยายตัว ร๎อยละ 5.27 และประเภทอพาร์ทเม๎นท์ โดยมีอัตราการขยายตัว ร๎อยละ 3.84                 
ตามล าดับ ณ ระยะเวลา 10 20 และ 50 ปี ตามล าดับ 

 
4.7  แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัวอาคารประเภทท่ีอยู่อาศัยใน  
เขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 
4.7.1 การส ารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่                

เทศบาลนครนนทบุรีในปี พ.ศ. 2558 
การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยตํอ 1 ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2558 ท าการส ารวจโดยใช๎

แบบสอบถาม และเก็บข๎อมูลจากประชากรกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎ที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
จ านวน 441 ตัวอยําง จาก 5 ต าบล ในเขตการปกครองของเทศบาลนครนนทบุรี คือ ต าบลสวนใหญํ 
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ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบลทําทราย ควบคูํกับการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ และน าผลที่ได๎มาวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนตามอาคาร
ประเภทที่อยูํอาศัย ทั้ง 4 ประเภท ซึ่งประกอบด๎วย บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮ๎าส์ อพาร์ทเม๎นท์ และอาคาร
ชุด/คอนโดมิเนียม สามารถสรุปผลการศึกษาได๎ดังนี้ 

1. ข้อมูลคุณลักษณะท่ัวไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 เพศ 

 
ตาราง 4.7 คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามเพศ 

 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 192 43.50 
หญิง 249 56.60 
  

44%

56%

ชาย หญิง

 
 
ภาพที่ 4.30 แสดงสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามเพศ 
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7%

25%

14%

11%

43%

ไมํเกิน 20 ปี 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี 31 – 35 ปี อายุมากกวํา 35 ปีข้ึนไป

1.2 อายุ 
 

ตารางที่ 4.8 คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามอายุ 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร๎อยละ 

อายุ   
ไมํเกิน 20 ปี 30 6.80 
20 – 25 ปี 110 24.94 
26 – 30 ปี 63 14.28 
31 – 35 ปี 49 11.11 
อายุมากกวํา 35 ปีขึ้นไป 188 42.63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.31 แสดงสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามอายุ 
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1.3 ระดับการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.9 คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร๎อยละ 

การศึกษา   
ต่ ากวํา ปริญญาตรี 164 37.18 
ปริญญาตรี 225 51.02 
ปริญญาโท 18 4.08 
สูงกวําปริญญาโท 3 0.68 
อ่ืน ๆ 31 7.02 

  

37%

51%

4%

1%
7%

ต่ ากวํา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวําปริญญาโท อื่น ๆ

 
 

ภาพที่ 4.32 แสดงสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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1.4 อาชีพ 
 

ตารางที่ 4.10 คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามอาชีพ 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
นักเรียนตํอนักศึกษา 

 
70 

 
15.87 

พนักงานบริษัท 147 33.33 
พนักงานของรัฐ 101 22.90 
เจ๎าของกิจการ 28 6.34 
อ่ืน ๆ 95 21.54 

 

16%

33%

23%

6%

22%

นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท พนักงานของรัฐ เจ๎าของกิจการ อื่น ๆ

 
 

ภาพที่ 4.33 แสดงสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามอาชีพ 
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1.5 รายได ๎
 

ตารางที่ 4.11 คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามรายได๎ 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

รายได้   
ต่ ากวํา 10,000 บาท 40 9.07 
10,001-15,000 บาท 106 24.03 
15,001-20,000 บาท 93 21.08 
20,001-25,000 บาท 32 7.25 
25,001-30,000 บาท 65 14.73 
มากกวํา 35,000 บาทข้ึนไป 105 23.80 

9%

24%

21%7%

15%

24%

ต่ ากวํา 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท มากกวํา 35,000 บาทข้ึนไป

 
ภาพที่ 4.34 แสดงสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามรายได๎ 
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1.6 ประเภทที่พักอาศัย 
 

ตาราง 4.12 คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามประเภทที่พักอาศัย 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประเภทท่ีพักอาศัย   
บ๎านเดี่ยว 164 37.18 
ทาวน์เฮ๎าส์ 137 31.06 
อพาร์ทเม๎นท์ 54 12.24 
คอนโดมเินียมตํออาคารชุด 68 15.41 
อ่ืน ๆ 18 4.08 

 

37%

31%

12%

16%

4%

บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮ๎าส์ อพาร์ทเม๎นท์ คอนโดมิเนยีม/อาคารชุด อื่น ๆ

 
ภาพที่ 4.35 แสดงสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามประเภทที่พักอาศัย 
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1.7 จ านวนสมาชิก 
 

ตาราง 4.13 คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

จ านวนสมาชิก   
1 คน 31 7.00 
2 คน 97 22.00 
3 คน 101 23.00 
4 คน  84 19.00 
5 คนขึ้นไป 128 29.00 

 

7%

22%

23%
19%

29%

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คนขึ้นไป

 
 

ภาพที่ 4.36 แสดงสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
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จากตารางที่ 4.7- 4.13 พบวํา จากประชากรกลุํมตัวอยําง จ านวน 441 คน พบวํา  
ประชากรกลุํมตัวอยํางเป็นหญิง 249 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.6 ซึ่งมากกวําเพศชาย 

ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 192 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.5 โดยสํวนใหญํมีอายุมากกวํา 35 ปีขึ้นไปมากที่สุด           
คิดเป็นร๎อยละ 42.63 รองลงมา คือ อายุ 20 – 25 ปี คิดเป็นร๎อยละ 24.94 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 51.02 รองลงมา คือ ระดับต่ ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 37.18 โดย
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 33.33 รองลงมา คืออาชีพพนักงานของรัฐ  
คิดเป็นร๎อยละ 22.90  

โดยจากการศึกษาพบวํา ประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีสํวนใหญํจะเป็น            
ผู๎ที่อยูํในวัยท างาน ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลการใช๎ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินที่พบวํา ใน
ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี มีการพัฒนาไปเป็นความเป็นเมืองมากขึ้น โดยปัจจัยส าคัญท่ีท า
ให๎มีจ านวนของประชากรที่เป็นวัยท างานเข๎ามาอาศัยอยูํในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีมากขึ้น 
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมทางธุรกิจการค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎อยูํ
อาศัย มีเส๎นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งเอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวของชุมชนเมือง 
ตลอดจนความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจเป็นอยํางมาก เพราะพ้ืนที่ได๎รับการพัฒนาให๎เจริญขึ้น 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเกิดโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวง ที่จะชํวยอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข๎า
ไปยังใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งการพัฒนาดังกลําวเป็นการพัฒนาที่เอ้ือและสอดคล๎องกับการด าเนิน
ชีวิตของคนวัยท างานที่ต๎องการความสะดวกในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในชํวงเช๎า               
และชํวงเย็นในการเดินทางไปกลับจากการท างานทั้งในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเอง และในเขต
กรุงเทพมหานคร  

และพบวําประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีรายได๎ระหวําง 10,001-15,000 บาท              
มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 24.03 รองลงมา คือ มีรายได๎ระหวําง มากกวํา 35,000 บาทข้ึนไป คิดเป็น
ร๎อยละ 23.80 โดยอาศัยอยูํในอาคารที่พักอาศัยประเภท บ๎านเดี่ยว มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 37.18 
รองลงมา คือ ทาวน์เฮาส์ คิดเป็นร๎อยละ 31.06 ซึ่งผลการศึกษาที่ได๎มีความสอดคล๎องกับข๎อมูลของ
กรมการปกครอง (2558) ที่พบวํา ชํวงเวลาระหวํางปี พ.ศ. 2548 – 2558 จ านวนบ๎านเรือนที่ปลูก
สร๎างในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉลี่ยจ านวนบ๎านเพิ่มข้ึน 2,492 หลัง
ตํอปี ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงแนวโน๎มของขนาดครอบครัว ที่จะมีการเพ่ิมจ านวนประชากรของแตํละ
ครอบครัวมากขึ้น โดยพิจารณาได๎จากความต๎องการที่อยูํอาศัยที่เป็นบ๎านเดี่ยว ซึ่งเป็นประเภทที่อยูํอาศัย
ที่สามารถรองรับจ านวนผู๎อยูํอาศัยภายใน 1 หลังคาเรือนได๎มากกวําที่อยูํอาศัยประเภทอ่ืน ๆ              
ทีส่ํวนใหญํมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึ้นไปมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 29.00 รองลงมา คือ             
3 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.00 และน๎อยที่สุด คือ 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.00 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎อง
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กับผลการศึกษาโดยการรวบรวมข๎อมูลด๎านประชากรเทศบาลนครนนทบุรี ของกรมการปกครอง           
ทีพ่บวํา ลักษณะที่อยูํอาศัยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนที่สุด คือ บ๎านเดี่ยว ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยที่ผู๎อยูํอาศัย
มักจะอยูํในสถานภาพของครอบครัวเดียวกัน คือ พํอ แมํ และลูก  

2. ข้อมูลด้านอาคารที่อยู่อาศัย 
2.1 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 
ตาราง 4.14 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัย จ าแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาศัยอยูํในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เหตุผลการเลือกพื้นที่   
เป็นที่ตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ 123 27.90 
ใกล๎แหลํงที่ท างาน 195 44.20 
ระบบคมนาคมสะดวก 80 18.10 
ใกล๎เมืองหลวง 22 5.00 
ราคาของที่อยูํถูกกวําที่อ่ืน 5 1.10 
อ่ืน ๆ 14 3.20 

28%

45%

18%

5%

1% 3%

เป็นที่ตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ ใกล๎แหลํงที่ท างาน ระบบคมนาคมสะดวก

ใกล๎เมืองหลวง ราคาของที่อยูํถูกกวําที่อื่น อื่น ๆ

ภาพที่ 4.37 แสดงข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามเหตุผลการเลือกพ้ืนที่ 
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2.2 ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 
ตาราง 4.15 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัย จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปีท่ีอาศัย   
1-3 ปี 98 22.20 
4-6 ปี 95 21.50 
7-9 ปี 60 13.60 
10 ปี ขึ้นไป 188 42.60 

 

22%

21%

14%

43%

                

 -    

 -    

 -    

            

 
ภาพที่ 4.38 แสดงข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัย 
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2.3  แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง และความต๎องการที่อยูํอาศัย 
 
ตาราง 4.16 ข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัย จ าแนกตามแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง และความต๎องการที่อยูํอาศัย 

 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

การย้ายที่อยู่/ความต้องการซื้อ   
ไมํต๎องการ 224 50.80 
ต๎องการขยายครอบครัว 65 14.70 
ต๎องการสังคมเพ่ิม 5 1.10 
ใกล๎ที่ท างาน 28 6.30 
เพ่ือประกอบอาชีพ 42 9.50 
สร๎างเป็นมรดก 66 15.00 
อ่ืน ๆ 11 2.50 
 

51%

15%
1%

6%

10%

15%

2%

                                                

                                                                                              

ภาพที่  4.39 แสดงข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัยจ าแนกตามแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง และ          
ความต๎องการที่อยูํอาศัย 
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2.4 ความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย 

 
ตารางที่ 4.17 แสดงคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย 
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 

ความพึงพอใจ × S.D. 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมด๎านที่พักอาศัย 2.50 0.764 
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบขนสํงทางด๎านคมนาคม 2.25 0.943 
ความปลอดภัยตํอการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่อาศัย 2.59 0.895 
ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ที่ได๎รับจากเทศบาล 2.54 0.824 
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในพื้นท่ีที่อาศัย 2.61 0.929 
ลักษณะโดยรวมของพ้ืนที่อาศัย 2.53 0.889 

 

2.5

2.25

2.59
2.54

2.61

2.53

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

 

ภาพที่ 4.40 ความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย 
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 จากตาราง 4.14 - 4.17 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกอาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เนื่องจากใกล๎แหลํงที่ท างานมากที่สุด คิดเป็น            
ร๎อยละ 44.20 รองลงมา คือ เป็นที่ตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ คิด เป็นร๎อยละ 27.90 ท าให๎สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในอนาคตได๎วํา จะต๎องมีการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีโครงการที่จะพัฒนาทั้งใน
ด๎านสาธารณูปโภค การคมนาคม การค๎าการลงทุนด๎านตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง ซึ่งปัจจัยดังกลําวจะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะดึงดูดให๎มีประชากรโยกย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี                
เพ่ิมมากข้ึน  
 พบวําประชากรกลุํมตัวอยํางโดยสํวนใหญํอาศัยอยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี          
10 ปีขึ้นไป มากที่สุด มีจ านวนทั้งสิ้น 188 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.60 รองลงมา คือ 1 - 3 ปี จ านวน 
98 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.20 ในสํวนของแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง และความต๎องการที่อยูํอาศัย 
พบวํา สํวนใหญํไมํมีความต๎องการเปลี่ยนแปลง หรือต๎องการที่อยูํอาศัยเพ่ิมเติม จ านวนทั้งสิ้น                
224 คน คดิเป็นร๎อยละ 50.80 รองลงมา คือ มีความต๎องการสร๎างเป็นมรดก จ านวน 66 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 15.00 และเมื่อท าการศึกษาระดับความพึงพอใจในเรื่อง ความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย พบวํา 
ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยใน
พ้ืนที่ที่อาศัย โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ยเทํากับ 2.61) และมีความพึงพอใจการ
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่อาศัยมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย 2.59)  

3. ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยตํอ 1 วัน 

 
ตาราง 4.18 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามปริมาณขยะมูลฝอยตํอ 1 วัน 

 
ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรัมต่อวัน) จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

1  กิโลกรัมตํอวัน 263 59.60 
2  กิโลกรัมตํอวัน 94 21.40 
3  กิโลกรัมตํอวัน 45 10.30 
4  กิโลกรัมตํอวัน 15 3.40 
5  กิโลกรัมตํอวันขึ้นไป 22 5.00 

สรุป ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรัมตํอวัน) ต่ าสุด 1 กิโลกรัม สูงสุด 5 กิโลกรัม 
คําเฉลี่ย  =   1.72 กิโลกรัมตํอวันสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.102   กิโลกรัม 
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จากตาราง 4.18 พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีปริมาณขยะมูลฝอย                  
ตํอ 1 ครัวเรือน ใน 1 วัน มีจ านวน 1 กิโลกรัมมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 59.60 รองลงมา คือ มีจ านวน
2 กิโลกรัม คิดเป็นร๎อยละ 21.40 และที่น๎อยที่สุด คือ มีจ านวน 4 กิโลกรัม คิดเป็นร๎อยละ 3.40 ซึ่ง
สามารถสรุปได๎ดังภาพที่ 4.41 
 

60%
21%

10%

4%

5%

1  กิโลกรัม/วัน 2  กิโลกรัม/วัน 3  กิโลกรัม/วัน

4  กิโลกรัม/วัน 5  กิโลกรัม/วัน ข้ึนไป

 
ภาพที่ 4.41 แสดงข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามปริมาณขยะมูลฝอยตํอ 1 วัน 
 

3.2 ประเภทขยะในครัวเรือน 
 
ตาราง 4.19 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามประเภทขยะในครัวเรือน 
 

ข้อมูล จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

ประเภทขยะในครัวเรือน   
ขยะรีไซเคิล 85 19.30 
ขยะเปียก 306 69.40 
ขยะอันตราย 4 0.90 
ขยะทั่วไป 46 10.40 
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19%

69%

1% 11%

ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป

 
 
ภาพที่ 4.42 แสดงข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามประเภทขยะในครัวเรือน 
 

3.3 วิธีการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ตาราง 4.20 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ข้อมูล จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

ลักษณะการจัดเก็บขยะมูลฝอย   
คัดแยกขยะกํอนทิ้ง / 
จัดเก็บขยะไว๎โดยแยก ขายได๎ตํอขายไมํได๎ 

120 27.20 

ไมํมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง/ 
เก็บไว๎รอรถขยะมา 

321 72.80 
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27%

73%

                

                                                         

 
ภาพที่ 4.43 แสดงข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามลักษณะการจัดการขยะมูลฝอย 

 
3.4 วิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 
ตาราง 4.21 ข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 

ข้อมูล จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   
ใสํถุงขยะสีด า 247 56.00 
ใสํตะกร๎า/ถังขยะ 63 14.30 
ใสํถุงพลาสติก 114 25.90 
อ่ืน ๆ 17 3.90 
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ภาพที่ 4.44 แสดงข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 

3.5 ความพึงพอใจในด๎านการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด๎านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ความพึงพอใจ       × S.D. 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมด๎านการจัดการขยะมูลฝอย      2.75 0.774 
จ านวนปริมาณของถังขยะที่อยูํในบริเวณชุมชน 2.65 0.927 
การให๎บริการของพนักงานเก็บขยะ 2.69 0.882 
จ านวนครั้งตํอความถี่ของการให๎บริการในการจัดเก็บตํอสัปดาห์ 2.83 0.882 
ระบบการจัดการขยะของเทศบาล 2.76 0.932 
การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการขยะของ
เทศบาล 

2.92 0.892 
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ภาพที่ 4.45 ระดับความพึงพอใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 

 
จากตาราง 4.18 - 4.22 พบวํา ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของประชากร

กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ คือ ขยะเปียก คิดเป็นร๎อยละ 69.40 รองลงมา คือ ขยะรีไซเคิล คิดเป็น               
ร๎อยละ 19.30 และที่น๎อยที่สุด คือ ขยะอันตราย โดยพบวํา สํวนใหญํกลุํมตัวอยํางไมํมีการคัดแยก
ขยะกํอนทิ้ง และเก็บไว๎รอรถขยะมา คิดเป็นร๎อยละ 72.80 และมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง /จัดเก็บ
ขยะไว๎โดยแยก ขายได๎ตํอขายไมํได๎ คิดเป็นร๎อยละ 27.20 และในสํวนของวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
พบวําสํวนใหญํจัดเก็บใสํถุงขยะสีด า จ านวน 247 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.00 รองลงมา คือ ใสํ
ถุงพลาสติก จ านวน 114 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.90  

โดยจากการศึกษาระดับความพึงพอใจในเรื่องจ านวนปริมาณของถังขยะ พบวํา
ประชากรกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจโดยภาพรวมด๎านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง 
(คําเฉลี่ยเทํากับ 2.75) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอ
การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการขยะของเทศบาล โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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(คําเฉลี่ยเทํากับ 2.92) และมีความพึงพอใจตํอจ านวนครั้งตํอความถี่ของการให๎บริการในการจัดเก็บ
ตํอสัปดาห์โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ยเทํากับ 2.83)  

4.7.2 การคาดการณ์ แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 
การคาดการณ์ปริมาณ และแนวโน๎มของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตในเขตเทศบาล

นครนนทบุรี สามารถท าได๎โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น              
ตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในปี พ.ศ. 2558 ที่ได๎จากการศึกษาโดยการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม จากนั้นน ามาค านวณเพื่อคาดการณ์แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะ           
มูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองนนทบุรีในชํวง 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี ข๎างหน๎า มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.23 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี  

 

ประเภทอาคาร จ านวนครัวเรือน จ านวนครัวเรือนเฉลี่ย
(คนตํอครัวเรือน) 

ปริมาณขยะ 
(กิโลกรัมตํอวัน) 

ปริมาณขยะ             
เฉลี่ยตํอ ครัวเรือน 
(กิโลกรัมตํอวัน) 

ปริมาณขยะ                
เฉลี่ย1 คน               

(กิโลกรัมตํอวัน) 

1. บ๎านเด่ียว 164 3.90 321 1.96 0.50 

2. ทาวน์เฮาส ์ 137 3.41 240 1.75 0.51 

3. อพาร์ทเม๎นท์ 54 3.85 83 1.54 0.40 

4. อาคารชุด/
คอนโดมิเนียม 

5,440 2.62 6,560 1.21 0.46 

 
จากตารางที่ 4.23 แสดงให๎เห็นวํา ในปี พ.ศ. 2558 อาคารที่อยูํอาศัยประเภทบ๎านเดี่ยว           

มีจ านวนทั้งสิ้น 164 หลัง มีประชากรเฉลี่ย 3.90 คนตํอครัวเรือน กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 321 กิโลกรัม
ตํอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.96 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอย           
ที่เกิดจากประชากร 1 คน วันละ 0.50 กิโลกรัม  

ทาวน์เฮาส์ กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 240 กิโลกรัมตํอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.75 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชากร 1 คน วันละ 0.51 
กิโลกรัม  

อพาร์ทเม๎นท์ กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 83 กิโลกรัมตํอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.54 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชากร 1 คน วันละ 0.40 
กิโลกรัม  
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และอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 6,560 กิโลกรัมตํอวัน มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.21 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
ประชากร 1 คน วันละ 0.46 กิโลกรัม 

   
ตารางที่ 4.24 การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในระยะเวลา 1 ปี จ าแนกตามครัวเรือนประเภทที่อยูํ
อาศัย 

 
ประเภทอาคาร ครัวเรือน อัตราการเพิ่ม

จ านวนครัวเรือน
รายป ี

จ านวนครัวเรือน
ที่เพ่ิมใน

ระยะเวลา 1 ป ี

ปริมาณขยะมลูฝอย 

ปริมาณขยะ          
เฉลี่ยตํอครัวเรือน  

(กก.ตํอวัน) 

ปริมาณขยะเฉลี่ยตํอครัวเรือน                  
ปี 2558-2559            

(กก.ตํอวัน) 

บ๎านเดี่ยว 164 0.607 164.10 1.96 321.63 
ทาวน์เฮาส์ 137 0.116 137.15 1.75 240.01 
อพาร์ทเม๎นท ์ 54 0.386 54.20 1.54 83.46 
อาคารชุด
คอนโดมิเนยีม 

5,440 0.527 5,440.52 1.21 6,583.02 

รวม 5,795 - 5,797.41 - 7,228.12 

 
  จากตาราง 4.24 พบวํา การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในระยะเวลา 1 ปี จ าแนก
ตามครัวเรือนประเภท พบวํา ในระยะเวลา 1 ปี อาคารที่อยูํอาศัยประเภทบ๎านเดี่ยว จะมีจ านวน
ปริมาณขยะมูลฝอย 321.63 กิโลกรัมตํอวัน ทาวน์เฮาส์จะมีจ านวนปริมาณขยะมูลฝอย                 
240.01 กิโลกรัมตํอวัน อพาร์ทเม๎นท์จะมีจ านวนปริมาณขยะมูลฝอย 83.46 กิโลกรัมตํอวัน          
และ อาคารชุด/คอนโดมิเนียมจะมีจ านวนปริมาณขยะมูลฝอย 6,583.02 กิโลกรัมตํอวัน 
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ตารางที่ 4.25 การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต คือ 10 ปี 20 ปี และ 50 ปีจ าแนกตาม
ครัวเรือนประเภทที่อยูํอาศัย 

 
ประเภทอาคาร ปี 2558 

 (ปัจจุบัน) 
ปี 2568   
(10 ปี) 

ปี 2578 
 (20 ปี) 

ปี 2608   
(50 ปี) 

ครัวเรือน ปริมาณขยะ          
เฉลี่ยตํอครัวเรือน            

(กก.ตํอวัน) 

ครัวเรือน ปริมาณขยะ           
(กก.ตํอวัน) 

ครัวเรือน ปริมาณขยะ                
(กก.ตํอวัน) 

ครัวเรือน ปริมาณขยะ
(กก.ตํอวัน) 

บ๎านเด่ียว 164 1.96 173 339 184 361 216 423 
ทาวน์เฮาส์ 137 1.75 152 266 170 298 230 402 
อพาร์ทเม๎นท์ 54 1.54 56 86 58 89 65 100 
อาคารชุด
คอนโดมิเนียม 

5,440 1.21 5,727 6,930 6,014 7,277 6,875 8,319 

รวม 5,795 2.75 6,108 7,621 6,426 8,025 7,386 9,244 

  
จากตาราง 4.25 แสดงให๎เห็นวํา การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต โดย

คาดการณ์จากการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรที่เกิดขึ้นในชํวง 10 ปี 20 ปี และ50 ปี ข๎างหน๎า โดย
แยกตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัย 4 ประเภท คือ บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮ๎าส์ อพาร์ทเม๎นท์ คอนโดมิเนียมหรือ
อาคารชุด พบวํา อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเป็นประเภทอาคารที่กํอให๎เกิดขยะมูลฝอยมากที่สุด 
โดยคาดการณ์วํา ในปี พ.ศ. 2568 จะมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 5,727 กิโลกรัมตํอวัน ในปี พ.ศ. 
2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 7,277 กิโลกรัมตํอวัน และในปี พ.ศ. 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 
8,319 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ รองลงมา คือ บ๎านเดี่ยวจะมีแนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ปี พ.ศ.2568 สูงถึง 339 กิโลกรัมตํอวัน ในปี พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 361 กิโลกรัมตํอวัน 
และในปี พ.ศ. 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 423 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ รองลงมา คือ 
ทาวน์เฮาส์ คาดการณ์วํา ในปี พ.ศ. 2568 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 266 กิโลกรัมตํอวัน ในปี พ.ศ. 2578 
จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 298 กิโลกรัมตํอวัน และในปี 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 402 กิโลกรัมตํอวัน 
ตามล าดับ และอพาร์ทเมนท์ คาดการณ์วํา โดยในปี พ.ศ. 2568 จะมีแนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอย 
สูงถึง 86 กิโลกรัมตํอวัน ในปี พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 89 กิโลกรัมตํอวัน และในปี พ.ศ. 2608 
จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 100 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ ซ่ึงสามารถสรุปได๎ดังภาพที่ 4.48 
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ภาพที่ 4.46 การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต 10 ปี 20 ปี และ50 ปี โดยแยกตาม          
อาคารประเภทที่อยูํอาศัย 

 
 จะเห็นได๎วําแนวโน๎มของอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในอนาคตตามอาคารที่อยูํอาศัยแตํ
ละประเภท พบวํามีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นตามสัดสํวนของจ านวนอาคารที่เพ่ิมขึ้นในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีที่มีการเพ่ิมขึ้น โดยจากการคาดประมาณอาคารประเภทที่อยูํอาศัย พบวํา โดย
ในปี พ.ศ. 2568 จะมีปริมาณขยะมูลฝอยจากการคาดประมาณ 7,621 กิโลกรัมตํอวัน โดยมีอัตราการ
เพ่ิมของปริมาณขยะมูลฝอยร๎อยละ 5.78 จากปี พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย
จากการคาดประมาณ 8,025 กิโลกรัมตํอวัน โดยมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะมูลฝอยร๎อยละ 11.40 
จากปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอยจากการคาดประมาณ 9,244 
กิโลกรัมตํอวัน โดยมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะมูลฝอยร๎อยละ 28.32 จากปี พ.ศ. 2558 จะเห็นได๎
วํามีแนวโน๎มของการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นในทุกปี ตามสัดสํวนของผลศึกษาการคาดการณ์
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี ข๎างหน๎า ตามล าดับ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยจากการขยายตัวของอาคารที่อยูํ
อาศัยในอนาคต กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยในการศึกษาครั้งนี้ได๎

ท าการศึกษาถึงการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัวอาคารประเภท             
ที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในอนาคต คือ 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี สามารถสรุปผลการวิจัย 
และข๎อเสนอแนะได๎ดังนี้ 

 
5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคาร

ประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และศึกษาแนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอย           
ในอนาคตจากการขยายตัวอาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จากนั้นน าผลที่ได๎มา
คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต คือ 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี สรุปผลการศึกษาได๎
ดังนี้ 

5.1.1 ผลการศึกษาอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
ระหวํางปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบวํา  

-  จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และจ านวน
บ๎านที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีแนวโน๎มเพ่ิมมากข้ึน โดยจากการพิจารณาอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนบ๎าน พบวํา ในระหวํางปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ.2558 มีจ านวนบ๎านที่อยูํอาศัย
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ 3.42 ตํอปี 

5.1.2 ผลการศึกษาการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัยของ
เทศบาลนครนนทบุรี เปรียบเทียบระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 พบวํา 

-  พ้ืนที่ในสํวนที่เป็นตัวเมือง ยํานการค๎า ชุมชนที่อยูํอาศัยมีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้น
เฉลี่ยร๎อยละ 5.50 ในขณะที่พ้ืนที่ในสํวนของสถาบันศาสนา เกษตรกรรม (ไม๎ผลผสม) และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
มีอัตราการใช๎ที่ดินลดลง ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ในระหวํางปี พ.ศ. 2548 – 2558 เทศบาลนครนนทบุรีมี
การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดิน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตเข๎าสูํการเป็น
ชุมชนเมืองมากข้ึน โดยพิจารณาได๎จากการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์ที่ดินเป็นตัวเมือง ยํานการค๎า 
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ชุมชนที่อยูํอาศัยที่เพ่ิมมากขึ้นซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาวิจัยของ อานนทภัทร เทียนสุวรรณ (2551) 
ที่พบวํา พื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินจากพ้ืนที่การเกษตรไปเป็นพ้ืนที่ประเภท
อ่ืน ๆ มากขึ้น โดยในเขตต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีการเปลี่ยนแปลงการ        
ใช๎ประโยชน์จากที่ดินประเภทเกษตรกรรมไปเป็นพ้ืนที่อยูํอาศัยประเภทบ๎านจัดสรร และแหลํงการค๎า 
รวมไปถึงมีการกํอสร๎างสถานที่ที่อ านวยความสะดวกในการเดินทางเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
เมืองอยํางตํอเนื่อง เชํน การกํอสร๎างถนนราชพฤกษ์ การสร๎างสะพานพระรามห๎า เป็นต๎น และ
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุทธิพันธุ์ พุฒิเลอพงศ์ (2556) ที่พบวํา การใช๎ที่ดินของนนทบุรีมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งด๎านพาณิชยกรรม และท่ีอยูํอาศัย โดยมีการใช๎ที่ดินเพ่ือการอยูํอาศัยมากข้ึนโดย
เนื่องมาจากการเกิดโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวง ทีจ่ะสํงผลให๎การคมนาคมสะดวกข้ึนเป็นแรงจูงใจให๎มี
ประชากรจากที่อ่ืนมีความสนใจที่จะโยกย๎ายถิ่นฐานมาพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรีมากข้ึน เนื่องจาก
การเดินทางที่สะดวกขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินในปี พ.ศ. 2558 ที่พบนั้น มีวัตถุประสงค์หลักของ
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน อยูํ 2 ประเภท คือ  

1). การใช๎ประเภทที่ดินในการสร๎างตัวเมืองและยํานการค๎า โดยสํวนใหญํจะ
ครอบคลุมพ้ืนที่ด๎านตะวันออกที่ติดกับกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ ต าบลทําทราย ต าบลบางเขน และ
ต าบลบางกระสออีกทั้งยํานการค๎าและตัวเมืองจะอยูํหนาแนํนตามแนวถนนสายหลักที่ส าคัญ  ได๎แกํ 
ถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ ถนนพิบูลย์สงคราม ถนนประชาราษฎร์ 1 ถนน
สนามบินน้ า และถนนนนทบุรี 1 

2) การใช๎ประโยชน์ที่ดินในการสร๎างหมูํบ๎าน หรือเขตที่อยูํอาศัย โดยในปี พ.ศ. 
2558 มีการใช๎ที่ดินประเภทนี้รวมกัน 766.38 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 2.97 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยจะ
กระจายตัวตามแนวเส๎นทางคมนาคม คือตามแนวถนนสายหลักและสายรอง โดยจะเกาะกลุํม
หนาแนํนเป็นกลุํม ๆ ในบริเวณตอนในของพ้ืนที่ตําง ๆ ที่ถูกล๎อมรอบด๎วยถนนสายหลักหรือพ้ืนที่ที่มี
การเข๎าถึงได๎สะดวกโดยอาศัยการเข๎าถึงด๎วยถนนสายรองและถนนซอยตําง ๆ 

5.1.3  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี ระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 พบวํา 
 -  เมื่อท าการเปรียบเทียบระหวํางปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2558 พบวํา มีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของอาคารที่อยูํอาศัยเพ่ิมมากขึ้น โดยอาคารที่อยูํอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ มีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของ การใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยมากที่สุด โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎
ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัย ระหวําง ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยูํที่ ร๎อยละ 
11.63 และเฉลี่ยร๎อยละ 1.163 ตํอปี รองลงมา คือ บ๎านเดี่ยว มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์
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อาคารประเภทที่อยูํอาศัย จากปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยูํที่ ร๎อยละ 6.07 และเฉลี่ย
ร๎อยละ 0.607 ตํอปี อาคารชุดและคอนโดมิเนียม มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์อาคาร
ประเภทที่อยูํอาศัย จากปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 5.27 และเฉลี่ยร๎อยละ 
0.527 ตํอปี และ อพาร์ทเมนท์ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูํอาศัยจาก
ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 โดยเฉลี่ยอยูํที่ ร๎อยละ 3.84 และเฉลี่ยร๎อยละ 0.384 ตํอปี 

5.1.4  ผลการศึกษาแนวโน๎มในการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและอาคารประเภทที่อยูํอาศัย
ของเทศบาลนครนนทบุรี ในระยะเวลา 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี พบวํา  

- ในระยะเวลา 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี อาคารที่อยูํอาศัยประเภททาวน์เฮาส์จะมี
การขยายตัวเพ่ิมมากที่สุด โดยการขยายตัวของอาคารเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 11.63 รองลงมา คือ ประเภท          
บ๎านเดี่ยว โดยมีอัตราการขยายตัวของอาคารร๎อยละ 6.07 ประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม มี
อัตราการขยายตัวของอาคารร๎อยละ 5.27 และอาคารประเภทอพาร์ทเม๎นท์ มีอัตราการขยายตัวของ
อาคารร๎อยละ 3.84 ในชํวงระยะเวลา 10 ปี 20 ปี และ 50 ปี ตามล าดับ 

5.1.5  ผลการศึกษาแนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตจากการขยายตัว
อาคารประเภทที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี พบวํา  

5.1.5.1 ผลการศึกษา การส ารวจข๎อมูลทั่วไปของประชากรกลุํมตัวอยําง 
จากประชากรกลุํมตัวอยําง จ านวน 441 คน พบวํา กลุํมตัวอยํางเป็นหญิง           

249 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.6 ซึ่งมากกวําเพศชาย ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 192 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.5 
โดยสํวนใหญํมีอายุมากกวํา 35 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ42.63 รองลงมา คือ 20  – 25 ปี            
คิดเป็นร๎อยละ 24.94 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 51.02 รองลงมา คือ 
ระดับต่ ากวํา ปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 37.18 โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็น
ร๎อยละ 33.33 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานของรัฐ คิดเป็นร๎อยละ 22.90  

จากการศึกษาที่พบวํา ประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีสํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่
อยูํในวัยท างาน ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลการใช๎ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ที่พบวําในปัจจุบัน
พ้ืนที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีมีการพัฒนาไปเป็นความเป็นเมืองมากขึ้น โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให๎มี
จ านวนของประชากรที่เป็นวัยท างานเข๎ามาอาศัยอยูํในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรีมากขึ้น 
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมทางธุรกิจการค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎อยูํ
อาศัย มีเส๎นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งเอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวของชุมชนเมือง 
ตลอดจนความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจเป็นอยํางมาก เพราะพ้ืนที่ได๎รับการพัฒนาให๎เจริญขึ้น 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเกิดโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวง ที่จะชํวยอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข๎า
ไปยังใจกลางกรุงเทพ ซึ่งการพัฒนาดังกลําวเป็นการพัฒนาที่เอ้ือและสอดคล๎องกับการด าเนินชีวิตของ
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คนวัยท างานที่ต๎องการความสะดวกในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในชํวงเช๎าและเย็นใน
การเดินทางไปท างานทั้งในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และในเขตกรุงเทพฯ  

พบวําประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีรายได๎ระหวําง 10,001-15,000 บาท     
มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 24.03 รองลงมา คือ มีรายได๎ระหวํางมากกวํา 35,000 บาทข้ึนไป คิดเป็น
ร๎อยละ 23.80 โดยอาศัยอยูํในอาคารที่พักอาศัยประเภท บ๎านเดี่ยว มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 37.18 
รองลงมา คือ ทาวน์เฮาส์ คิดเป็นร๎อยละ 31.06 ซึ่งข๎อมูลที่พบสอดคล๎องกับข๎อมูลของกรมการปกครอง 
ที่พบวํา ชํวงเวลาระหวํางปี พ.ศ. 2548 – 2558 จ านวนบ๎านเรือนที่ปลูกสร๎างในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
นนทบุรี มีแนวโน๎มเพ่ิมมาก โดยเฉลี่ยจ านวนบ๎านเพิ่มขึ้น 2,492 หลังตํอปี โดยพบวํา มีปริมาณการ
เพ่ิมข้ึนของบ๎านเดี่ยวมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงแนวโน๎มของขนาดครอบครัว ที่จะมีการเพิ่มจ านวน
ประชากรของแตํละครอบครัวมากขึ้น โดยพิจารณาได๎จากความต๎องการที่อยูํอาศัยที่เป็นบ๎านเดี่ยวซึ่ง
เป็นประเภทที่อยูํอาศัยที่สามารถรองรับจ านวนผู๎อยูํอาศัยภายใน 1 หลังคาเรือนได๎มากกวําที่อยูํอาศัย
ประเภทอ่ืน ๆ และสํวนใหญํมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 29.00 
รองลงมา คือ 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.00 และน๎อยที่สุด คือ 1 คน คิดเป็น ร๎อยละ 7.00 ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคล๎องกับการรวบรวมข๎อมูลด๎านประชากรจากกรมการปกครอง และส านักงานสถิติ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่พบวํา ลักษณะที่อยูํอาศัยมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยที่ผู๎อยูํอาศัย
มักจะอยูํในสถานภาพของครอบครัวเดียวกัน คือ พํอ แมํ และลูก  

5.1.5.2 ผลการศึกษา การส ารวจข๎อมูลด๎านอาคารที่อยูํอาศัย 
ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาศัยอยูํในเขต

เทศบาลนครนนทบุรี เนื่องจากใกล๎แหลํงที่ท างานมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 44.20 รองลงมา คือ           
อาศัยตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ คิดเป็นร๎อยละ 27.90 ท าให๎สามารถคาดการณ์สถานการณ์ของจ านวน
ประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในอนาคตได๎วํา จะต๎องมีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรอยําง
ตํอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีโครงการที่จะพัฒนาทั้งในด๎านสาธารณูปโภค การคมนาคม 
การค๎าการลงทุนด๎านตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง ซึ่งปัจจัยดังกลําวจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะดึงดูดให๎มี
ประชากรโยกย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเพิ่มมากขึ้น โดยสํวนใหญํอาศัย
อยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 10 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งสิ้น 188 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.60 
รองลงมา คือ 1-3 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.20 ในสํวนของแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง และ
ความต๎องการที่อยูํอาศัย พบวํา สํวนใหญํไมํต๎องการเปลี่ยนแปลงที่อยูํอาศัย หรือต๎องการที่อยูํอาศัย
เพ่ิมเติม จ านวนทั้งสิ้น 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.80 รองลงมา คือ ต๎องการสร๎างเป็นมรดก จ านวน 
66 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.00 เมื่อท าการศึกษาระดับความพึงพอใจในเรื่อง ความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย 
พบวํา ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อย



141 
 

ในพ้ืนที่ที่อาศัย โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ยเทํากับ 2.61) และความพึงพอใจในการ
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่อาศัยมากที่สุด โดยความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย 2.59)  

5.1.5.3 ผลการศึกษา การส ารวจข๎อมูลด๎านการจัดการขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ คือ ประเภทขยะเปียก 

คิดเป็นร๎อยละ 69.40 รองลงมา คือ ขยะรีไซเคิล คิดเป็นร๎อยละ 19.30 และที่น๎อยที่สุด คือ ขยะอันตราย 
โดยพบวํา สํวนใหญํไมํมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง และเก็บไว๎รอรถขยะมาคิดเป็นร๎อยละ 72.80 และมี
การคัดแยกขยะกํอนทิ้ง /จัดเก็บขยะไว๎โดยแยก ขายได๎ตํอขายไมํได๎คิดเป็นร๎อยละ 27.20 และในสํวน
ของวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยพบวํา สํวนใหญํจัดเก็บใสํถุงขยะสีด า จ านวน 247 คน คิดเป็นร๎อยละ 
56.00 รองลงมา คือ ใสํถุงพลาสติก จ านวน 114 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.90 โดยจากการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในเรื่องจ านวนปริมาณของถังขยะ พบวํากลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจโดยภาพรวมด๎าน
การจัดการขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ยเทํากับ 2.75) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา 
กลุํมตัวอยํางพึงพอใจตํอการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการขยะของเทศบาลโดยมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ยเทํากับ 2.92) และมีความพึงพอใจในจ านวนครั้งตํอความถี่ของ
การให๎บริการในการจัดเก็บตํอสัปดาห์โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ยเทํากับ 2.83)  

5.1.6  ผลการศึกษาการคาดการณ์ แนวโน๎มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 
พบวํา 

 5.1.6.1 ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่เกิดข้ึนตามอาคารประเภทที่อยูํอาศัยใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรีพบวํา อาคารที่อยูํอาศัยประเภทบ๎านเดี่ยว มีจ านวนทั้งสิ้น 164 อาคาร      
มีประชากรเฉลี่ย 3.90 คนตํอครัวเรือน กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 321 กิโลกรัมตํอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอย   
ที่เกิดขึ้นจาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.96 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชากร 1 คน        
วันละ 0.50 กิโลกรัม ทาวน์เฮาส์ กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 240 กิโลกรัมตํอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนจาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.75 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชากร 1 คน วันละ 
0.51 กิโลกรัม อพาร์ทเม๎นท์ กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 83 กิโลกรัมตํอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.54 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชากร 1 คน วันละ 0.40 
กิโลกรัม และอาคารชุดและคอนโดมิเนียม กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย 6,560 กิโลกรัมตํอวัน มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก 1 ครัวเรือน วันละ 1.21 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชากร 
1 คน วันละ 0.46 กิโลกรัมสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Thaniya Kaosol (2009) ที่พบวํา ปริมาณ
ขยะในเขตเทศบาลของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา จะมีอัตราขยะอยูํที่ประมาณ 
0.30-1.44 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน และสอดคล๎องกับสถิติอัตราการเกิดขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลนครนนทบุรี ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครนนทบุรี โดย
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ท าการศึกษาสถิติอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประชากร 1 คนใน 1 วัน พบวํา  มีอัตราเฉลี่ยอยูํที่ 
1.40 กิโลกรัมตํอคน ตํอ 1 วัน นอกจากนั้นยังสอดคล๎องกับโครงการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย     
ทั่วประเทศจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2556 ที่พบวํา อัตรา
การผลิตขยะตํอคนตํอวันเพ่ิมสูงขึ้นตํอเนื่องทุกปี จาก1.03 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 
1.15 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน ในปี พ.ศ. 2556 แตํหากค านวณตามพ้ืนที่ที่เกิดขยะมูลฝอย พบวํา อัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมตํอคนตํอวัน เป็นดังนี้ เทศบาลนคร เทํากับ 1.89 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน 
เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน เทศบาลต าบล 1.02  กิโลกรัมตํอคนตํอวัน เมืองพัทยา 3.90 
กิโลกรัมตํอคนตํอวัน และองค์กรบริหารสํวนต าบล 0.91 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน 

5.1.6.2 การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต โดยคาดการณ์จากการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรที่เกิดขึ้นในชํวง 1 ปี (2558-2559) โดยแยกตามอาคารประเภทที่อยูํ
อาศัย 4 ประเภท คือ บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮ๎าส์ อพาร์ทเม๎นท์ คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด พบวํา             
การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในระยะเวลา 1 ปี (2558 – 2559) จ าแนกตามครัวเรือนประเภท
แตํละประเภทที่อยูํอาศัย พบวํา ในปี 2559 ที่อยูํอาศัยประเภทบ๎านเดี่ยว จะมีจ านวนปริมาณ           
ขยะมูลฝอย 321.63 กิโลกรัมตํอวัน ทาวน์เฮาส์จะมีจ านวนปริมาณขยะมูลฝอย 240.01กิโลกรัมตํอวัน 
อพาร์ทเม๎นทจ์ะมีจ านวนปริมาณขยะมูลฝอย 83.46 กิโลกรัมตํอวัน และ อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม              
จะมีจ านวนปริมาณขยะมูลฝอย 6,583.02 กิโลกรัมตํอวัน 

     5.1.6.3  การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต โดยคาดการณ์จากการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรที่เกิดขึ้นในชํวง 10 ปี 20 ปี และ50 ปี โดยแยกตามอาคารประเภทที่
อยูํอาศัย 4 ประเภท คือ บ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮ๎าส์ อพาร์ทเม๎นท์ คอนโดมิเนียมหนํวยอาคารชุด พบวํา 
อาคารชุดคอนโดมิเนียมเป็นประเภทอาคารที่กํอให๎เกิดขยะมูลฝอยมากที่สุด คาดการณ์วํา โดยในปี 
2568 จะมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 5 ,727 กิโลกรัมตํอวัน ในปี 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 
7,277 กิโลกรัมตํอวัน และในปี 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 8 ,319 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ 
รองลงมา คือ บ๎านเดี่ยวมีแนวโน๎มของการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2568 สูงถึง 339 กิโลกรัมตํอ
วัน ในปี พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 361 กิโลกรัมตํอวัน และในปี พ.ศ. 2608 จะมีปริมาณ
ขยะมูลฝอย 423 กิโลกรัมตํอยวัน ตามล าดับ ทาวน์เฮาส์ คาดการณ์วํา ในปี พ.ศ. 2568 จะมีการเกิด
ปริมาณขยะมูลฝอย 266 กิโลกรัมตํอวัน ในปี พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 298 กิโลกรัมตํอย
วัน และในปี 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 402 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ และอพาร์ทเมนท์ 
คาดการณ์วํา โดยในปี พ.ศ. 2568 จะมีการเกิดปริมาณขยะมูลฝอย สูงถึง 86 กิโลกรัมตํอวัน ในปี 
พ.ศ. 2578 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 89 กิโลกรัมตํอวัน และในปี พ.ศ. 2608 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 
100 กิโลกรัมตํอวัน ตามล าดับ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

1) จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในเรื่อง ความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย พบวํา 
ประชากรกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความพึงพอใจด๎านที่พักอาศัย ในด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็น ความพึง
พอใจโดยภาพรวมด๎านที่พักอาศัย ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบขนสํงทางด๎านคมนาคม
ความปลอดภัยตํอการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ            
ที่ได๎รับจากเทศบาล ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในพ้ืนที่ที่อาศัยลักษณะโดยรวม
ของพ้ืนที่อาศัยอยูํในระดับปานกลางเทํานั้น ซึ่งแสดงให๎เห็นวํามาตรการในการบริหารจัดการอาคาร
และที่อยูํอาศัยของหนํวยงานที่เก่ียวข๎องยังไมํอยูํในระดับที่ดี ดังนั้นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจึงควร            
เพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการอาคารและที่อยูํอาศัยในด๎านตําง ๆ ให๎มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
คือ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบขนสํงทางด๎านคมนาคม ที่พบวํา กลุํมตัวอยํางมี           
ความพึงพอใจน๎อยที่สุด  

2) จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครนนทบุรี พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจโดยภาพรวมด๎านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ 
ปานกลางเทํานั้นในทุกด๎าน คือ ความพึงพอใจโดยภาพรวมด๎านการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน
ปริมาณของถังขยะที่อยูํในบริเวณชุมชน การให๎บริการของพนักงานเก็บขยะ จ านวนครั้งตํอความถี่
ของการให๎บริการในการจัดเก็บตํอสัปดาห์ ระบบการจัดการขยะของเทศบาล การประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการขยะของเทศบาล โดยพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการ
ให๎บริการของพนักงานเก็บขยะน๎อยที่สุด ดังนั้นเทศบาลนครนนทบุรีจึงควรมีการพัฒนาในด๎านของ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และบุคลากรเจ๎าหน๎าที่ในการให๎บริการแกํประชาชนในพื้นที่ เพ่ือให๎
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีขึ้น 

3) การคาดประมาณจ านวนประชากร เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให๎ทราบถึงแนวโน๎มการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรในพ้ืนที่ที่มีที่มีความสัมพันธ์รํวมกันกับการเกิดขึ้นของขยะมูลฝอย จาก
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เนื่องจากการคาดประมาณประชากรในครั้งนี้            
มีความต๎องการสะท๎อนแนวโน๎มที่เกิดขึ้นในอนาคตให๎ใกล๎เคียงมากท่ีสุด และน ามาเทียบเคียงกับ
ปริมาณขยะมูลอยที่เกิดข้ึนจากอาคารที่อยูํอาศัยแตํละประเภท แตํเนื่องด๎วยข๎อจ ากัดในบริบทของ
ลักษณะอาคารแตํละประเภทอาจจะแตกตํางกันไปในประเภท และการที่พ้ืนที่มีจ านวนประชากรแฝง
ที่เข๎ามาอาศัยอยูํในเขตพ้ืนที่ด๎วย ในสํวนของความเหมาะสมในระบบการจัดการขยะมูลฝอยของพ้ืนที่ 
จะท าให๎เห็นปัญหาในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาตัวแปรด๎านประชากร ไดแก ข๎อมูลประชากร
ตามทะเบียนราษฎร ข๎อมูลประชากรแฝง ข๎อมูลการกระจายตัวของประชากร ข๎อมูลสาเหตุของการ
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เปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร และการคาดการณหรือการพยากรณจ านวนประชากรในอนาคต 
รวมถึงพฤติกรรมการทิ้งและก าจัดขยะของประชากร และศึกษาตัวแปรด๎านปริมาณมูลฝอย
องค์ประกอบและลักษณะประเภทของขยะมูลฝอย 

4) ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตํอไปมีประเด็นที่นําสนใจที่ได๎จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
คือ จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องมาจากปัจจัยส าคัญเรื่องการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ คือ การเกิดโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวง ที่ชํวยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหวําง
จังหวัดนนทบุรีไปยังใจกลางกรุงเทพมหานครมากยิ่งข้ึน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษา
คาดการณแ์นวโน๎มการเกิดขยะมูลฝอยโดยท าการเปรียบเทียบระหวํางกํอนการเกิดโครงการรถไฟฟูา
สายสีมํวง และหลังจากมีการเปิดให๎บริการรถไฟฟูาสายสีมํวง เพื่อเป็นอีกชํองทางหนึ่งในการศึกษา
ผลกระทบในด๎านของอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่เกิดการโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวง เพ่ือให๎ทราบ
ข๎อมูลที่จะสามารถน าไปใช๎ในการวางแผนรับมือกับปัญหาของขยะมูลฝอยที่อาจจะเพ่ิมสูงขึ้นใน
อนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยจากการขยายตัวของอาคารที่อยู่อาศัย 

ในอนาคต (พ.ศ.2577) กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี 
 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายตัวของอาคารที่อยูํอาศัย ที่มีผลตํอ
การเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตํอการให๎บริการด๎านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล และพ้ืนที่อยูํอาศัยของทําน ผู๎วิจัยจึงขอ
ความรํวมมือจากทํานในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 10 ข้อ 
  ตอนที่ 2 แบ่งเป็น 3 ส่วน 
   2.1 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย    จ านวน 6 ข้อ 
   2.2 ข้อมูลด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จ านวน 9 ข้อ 
   2.3 ข้อมูลด้านทัศนคติ    จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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แบบส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอย 
เรื่อง: การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นกับการขยายตัวของอาคารที่อยู่อาศัยในอนาคต  

กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  (  )  ที่ตรงกับท่านมากที่สุด  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ   

(   ) หญิง  (   ) ชาย 

 2. อายุ 

 (   ) ไมํเกิน 20 ปี (   ) 20-25 ปี     (   ) 26-30 ปี   

(   ) 31-35 ปี  (   ) อายุมากกวํา 35 ปีขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา 

 (   ) ต่ ากวําปริญญาตรี (   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท   

(   ) สูงกวําปริญญาโท (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 

4. อาชีพ 

(   ) นักเรียน/นักศึกษา (   ) พนักงานบริษัท (   ) พนักงานของรัฐ  

(   ) เจ๎าของกิจการ/ประกอบการ (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 

5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของทําน 

(   ) 1  คน   (   ) 2 คน (   ) 3  คน    

(   ) 4 คน   (   ) 5  คนข้ึนไป 

 6. รายได๎ครอบครัวเฉลี่ยตํอเดือน 

(   ) ต่ ากวํา 10,000 บาท  (   ) 10,001 – 15,000 (   ) 15,001-20,000  
(   ) 20,001 - 25,000  (   ) 25,001- 30,000 (   ) มากกวํา 30,000 ขึ้นไป 
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7. ที่อยูํอาศัยปัจจุบันของทํานตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ต าบลใดในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

(   ) ต าบลสวนใหญํ  (   ) ต าบลบางเขน (   ) ต าบลตลาดขวัญ 

(   ) ต าบลบางกระสอ (   ) ต าบลทําทราย    

8. ประเภทของที่พักอาศัยของทํานเป็นแบบใด 

(   ) บ๎านเดี่ยว  (   ) ทาวน์เฮ๎าส์  (   ) อพาร์ทเม๎นท์  

(   ) คอนโดมิเนียม/อาคารชุด (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................  

9. การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่อยูํของทําน 

(    ) เจ๎าของกรรมสิทธิ์ (    ) ผู๎อาศัย 

(    ) ผู๎เชํา   (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................ 

10. ทํานมีทะเบียนบ๎านอยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรีหรือไมํ 

     (   ) มี (โปรดระบุ).................................................................... 

     (   ) ไมํมี (โปรดระบุ)................................................................ 
 

ตอนที่ 2  แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 2.1 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
 11. อะไรคือเหตุผลที่ท าให๎ทํานเลือกที่อยูํอาศัยในเขตนี้ 
  (   ) เป็นที่อยูํอาศัยตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ 
   (   ) ใกล๎แหลํงที่ท างาน 
  (   ) ระบบคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางได๎หลายวิธี 
  (   ) มีความเจริญมากกวําและอยูํใกล๎กับกรุงเทพมหานครมากกวําเขตปริมณฑลอื่น 
  (   ) ราคาของประเภทที่อาศัยถูกกวําที่อ่ืนๆ 
  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................... ............... 
 12. ทํานอยูํในพ้ืนที่มาแล๎วกี่ปี 
  (   ) 1-3 ปี   (   ) 4-6 ปี 
  (   ) 7-9 ปี   (   ) 10 ปี ขึ้นไป 
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 13. ทํานเคยทราบหรือไมํในพ้ืนที่ชุมชนที่ทํานอาศัยอยูํเดิมมีการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภท 
  (   ) ไมํทราบ เพราะ............................................................................... 
  (   ) ทราบ     (   ) สวนผสม-สวนผลไม ๎
     (   ) พ้ืนที่เกษตรกรรม (ท่ีนา) 
     (   ) พ้ืนที่อยูํอาศัย 
     (   ) พ้ืนที่รกร๎าง 
     (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 
 14. ทํานมีความคิดท่ีจะย๎ายที่อยูํอาศัย หรือมีความต๎องการจะซื้อบ๎านอีกหรือไมํ 
  (   ) ไมํต๎องการ 
  (   ) ต๎องการ (หากทํานต๎องการย๎ายที่อยูํอาศัยหรือมีความต๎องการจะซื้อบ๎านอีกเพราะอะไร) 
      (   ) ต๎องการขยายครอบครัว 
      (   ) ต๎องการสังคมเพ่ิมข้ึน 
      (   ) ใกล๎ที่ท างาน 
      (   ) หาที่ท าเล เพื่อประกอบอาชีพ 
      (   ) สร๎างเป็นมรดกไว๎ให๎ลูกหลาน 
      (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
 15. จากค าถามข๎อที่ 14 หากทํานมีแนวคิดที่จะซื้อที่อยูํอาศัยเพ่ิม ทํานต๎องการจะซื้อในพ้ืนที่
ใดตํอไปนี้ 
  (   ) ใกล๎ที่อยูํอาศัยเดิม  (   ) กรุงเทพมหานคร 
  (   ) ในเขตพ้ืนที่ปริมณฑล (ระบุ)................................................ 
  (   ) นอกเขตปริมณฑล (ระบุ) .................................................... 
 16. จากค าถามข๎อที่ 15 ประเภทที่อยูํอาศัยที่ต๎องการซื้อเพ่ิม โดยเรียงล าดับความต๎องการ
จากมากสุด (1) ไปหาน๎อยสุด (4) ดังนี้ 

(   ) บ๎านเดี่ยว   

(   ) ทาวน์เฮ๎าส์   

(   ) อพาร์ทเม๎นท์   

(   ) คอนโดมิเนียม/อาคารชุด 
      (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 
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ตอนที่ 2.2 ข้อมูลด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 17. ทํานมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนของทํานอยํางไร 

(   ) ใสํถุงขยะด า      
(   ) ใสํตะกร๎า/ถังขยะ 

(   ) ใสํถุงพลาสติก (เชํน ถุงพลาสติกบิ๊กซี, ถุงพลาสติกโลตัส, ถุงพลาสติก 7-11 เป็นต๎น)    
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................   

 18. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตํละวันภายในครัวเรือนของทํานมีปริมาณเทําใด 
  (   ) 1 กิโลกรัม/วัน  (   ) 2 กิโลกรัม/วัน (   ) 3 กิโลกรัม/วัน 
  (   ) 4 กิโลกรมั/วัน  (   ) 5 กิโลกรัม/วัน ขึ้นไป 

19. ลักษณะการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนของทํานเป็นแบบใด 

(   ) คัดแยกประเภทขยะมูลฝอย กํอนทิ้งลงถังขยะแตํละประเภทตามที่เทศบาลก าหนด 

(   ) ไมํมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ทิ้งรวมลงในถังเดียวกัน 

(   ) มีการเก็บขยะไว๎ในบ๎าน รอรถขยะของเทศบาลแล๎วจึงน าไปท้ิงทีเดียว 

(   ) มีการจัดเก็บขยะ โดยแยกขยะไว๎ตามแตํละประเภท สํวนที่ขายได๎เก็บไว๎ขาย ที่ขายไมํได๎ทิ้งลงถัง
ขยะของเทศบาล 

 20. ประเภทขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ในครัวเรือนของทํานเป็นประเภทใด 

  (   ) ขยะรีไซเคิล เชํน โลหะ พลาสติก กระดาษ เศษแก๎ว เป็นต๎น 

  (   ) ขยะเปียก เชํน เศษอาหาร ผัก ผลไม๎ ใบไม๎ ใบหญ๎า เป็นต๎น 

(   ) ขยะอันตราย เชํน ถํานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ขวดยาหมดอายุ เป็นต๎น 

(   ) ขยะทั่วไป เชํน กระเบื้องเซรามิค ถุงขนมขบเค้ียว ทิชชู เศษผ๎า เป็นต๎น 
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 21. ประเภท หรือชนิดของภาชนะท่ีใช๎จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนทํานเป็นแบบใด 

    (   ) ถังพลาสติก (   ) ขนาด   1    ลิตร 

      (   ) ขนาด   2    ลิตร 

   (   ) ขนาด   3    ลิตร 

   (   ) ขนาดอ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 (   ) ถุงพลาสติก  (   ) ขนาด   1    กิโลกรัม 

   (   ) ขนาด   2    กิโลกรัม      

   (   ) ขนาด   3    กิโลกรัม 

   (   ) ขนาดอ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

   (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

 22. ความถ่ีในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนที่ของทํานเป็นอยํางไร 
(   ) มีรถขยะของเทศบาลมาเก็บขยะทุกวัน   
(   ) รถขยะของเทศบาลจะมาเก็บ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) รถขยะของเทศบาลจะมาเก็บ 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) รถขยะของเทศบาลจะมาเก็บ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................ 

 23. ทํานมีการเสียคําธรรมเนียมในการให๎บริการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล  

 (   ) ไมํเสียคําธรรมเนียม      

 (   ) เสียคําธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย (โปรดระบุ) ...……………….บาท/เดือน 

24. ความถี่ในการทิ้งขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทําน 
(   ) มีการทิ้งขยะลงถังของเทศบาลทุกวัน   
(   ) มีการทิ้งขยะลงถังของเทศบาล 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) มีการทิ้งขยะลงถังของเทศบาล 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) มีการทิ้งขยะลงถังของเทศบาล 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................ 
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25. ทํานคิดวําข๎อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่กํอให๎เกิดปัญหาขยะในเขตชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรีมากสุด  
                 (โปรดเรียงล าดบัความส าคัญจากมากไปน๎อย โดยมากสุด = 1 และน๎อยสุด = 4) 
  (   ) ความมักงํายของคนในชุมชนและขาดจิตส านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น  
  (   ) การผลิตขยะหรือใช๎สิ่งของมากเกินความจ าเป็นของคนในชุมชน 
  (   ) การบริหารจัดการจัดเก็บ และท าลาย หรือน าขยะไปใช๎ประโยชน์ไมํมีประสิทธิภาพ
ของหนํวยงานที่ รับผิดชอบ จึงท าให๎เกิดขยะตกค๎างและสํงกลิ่นเหม็น 
  (   ) หนํวยงานเทศบาลไมํมีแหลํงก าจัดขยะเป็นของตัวเอง 
  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 
 
 

ตอนที่ 2.3 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
 กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองวํางหรือเติมข๎อความลงในชํองวํางตามที่ทํานต๎องการ 

ปัจจัยด้านทัศนคติ/ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ด้านขยะและการจัดการขยะ      

1. จ านวนปริมาณของถังขยะที่อยูํในบริเวณชุมชนของทําน      

2. การให๎บริการของพนักงานเก็บขยะ       
3. จ านวนครั้ง/ความถี่ ของการให๎บริการของเทศบาลในการ
จัดเก็บขยะตํอสัปดาห์ 

     

4. ระบบการจัดการขยะของเทศบาลนครนนทบุรี      

5. การประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารด๎านการจัดการขยะของ
เทศบาลนครนนทบุรี 

     

ด้านที่พักอาศัย      

6. ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบขนสํงทางด๎าน
คมนาคม รวมถึงเส๎นทางการคมนาคม 

     

7. ความปลอดภัย/การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่อยูํอาศัยของทําน      

8. ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ที่ได๎รับจากเทศบาลนครนนทบุรี      
9. ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในพ้ืนที่ที่อยูํอาศัย 
รวมถึงมีพ้ืนที่สีเขียว 

     

10. ลักษณะโดยรวมของพ้ืนที่อาศัยของทําน      
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3.1 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี 

 
.............................................................................................................................. .................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.2 ด้านที่อยู่อาศัย 
 
............................................................................................................................. .....................  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

*** ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูลในแบบสอบถาม *** 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ก าหนดบริเวณห้าม

ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2557 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร            
พ.ศ. 2522 

ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 
60 แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5)      
พ.ศ. 2510 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43     
ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให๎กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแหํงกฎหมาย 
เทศบาลนครนนทบุรีโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนนทบุรีและผู๎วําราชการจังหวัดนนทบุรี  
จึงออกเทศบัญญัติไว๎ ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวํา “เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ก าหนดบริเวณห๎าม
กํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2557” 

ข๎อ 2 เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎น
ไป และให๎สิ้นสุดระยะเวลาการใช๎บังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี  ใช๎
บังคบั ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ข๎อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 

 “บริเวณท่ี 1” หมายความวํา พ้ืนที่ในบริเวณดังตํอไปนี้ 

 1.1  ด๎านเหนือ จดกองน้ ามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก 

   ด๎านตะวันออก จดกองน้ ามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก 

     ด๎านใต ๎จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้ า 

     ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยาฝั่ง
ตะวันออก 
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1.2 ด๎านเหนือ จดถนนสนามบินน้ า ฟากใต ๎

 ด๎านตะวันออก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบล
บางกระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบลสวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

 ด๎านใต ๎จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์  

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้ า 

1.3  ด๎านเหนือ จดคลองบางตลาด ฝั่งใต๎ 

 ด๎านตะวันออก จดเส๎นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ และ
ถนนติวานนท์ และซอยพงษ์สวัสดิ์ ไปทางทิศใต๎ หํางจากคลองบางธรณีเป็นระยะ 500 เมตร 

 ด๎านใต ๎จดเส๎นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้ า 

 ด๎านตะวันตก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช๎อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบลบางกระสอ
ต าบลตลาดขวัญ และต าบลสวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 กองน้ ามัน
เชื้อเพลิงกรมพลาธิการทหารบก และเส๎นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา                      
ฝั่งตะวันออก 

1.4  ด๎านเหนือ จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสามัคคีและคลองบาง
ตลาดฝั่งใต ๎

 ด๎านตะวันออก จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 

 ด๎านใต ๎จดเส๎นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 

 ทั้งนี ้ยกเว๎นพื้นที่ส านักงานประปา สาขานนทบุรี ส านักงานสลากกินแบํงรัฐบาล 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ และวัดชมภูเวก 

“บริเวณท่ี 2” หมายความวํา พ้ืนที่ในบริเวณดังตํอไปนี้ 

2.1 ด๎านเหนือ จดคลองบางธรณี ฝั่งใต๎ และเส๎นขนานระยะ 300 เมตรกับ ศูนย์กลาง
ถนนสนามบินน้ า 
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 ด๎านตะวันออก จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้ าและ
แนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือ
บางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบลบางกระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบล
สวนใหญํอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

 ด๎านใต๎ จดแนวเขตกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยาฝั่ง
ตะวันออก 

2.2 ด๎านเหนือ จดแนวเขตกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ด๎านตะวันออก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบลบาง
กระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบลสวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

 ด๎านใต ๎จดคลองบางแพรก ฝั่งเหนือ 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา             
ฝั่งตะวันออก  

2.3 ด๎านเหนือ จดแนวเขตกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ด๎านตะวันออก จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 

 ด๎านใต ๎จดคลองบางแพรก ฝั่งเหนือ 

 ด๎านตะวันตก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบลบาง
กระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบลสวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

2.4 ด๎านเหนือ จดคลองบางตลาด ฝั่งใต๎ และแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎าม
กํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่   
ต าบลบางพูด ต าบลปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด และต าบลทําทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 
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 ด๎านตะวันออก จดเส๎นขนานระยะ 2,100 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
และเส๎นขนาน 2,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ และถนนประชาชื่น 

 ด๎านใต ๎จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วานและแนวเขต
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 ด๎านตะวันตก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎างดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย           
ต าบลบางกระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบลสวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี       
พ.ศ. 2549 ซอยพงษ์สวัสดิ์ ไปทางทิศใต๎จากคลองบางธรณีเป็นระยะ 500 เมตร ถนนติวานนท์และ
เส๎นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 

 ทั้งนี ้ยกเว๎นบริเวณท่ี 3.2 

2.5 ด๎านเหนือ จดเส๎นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาราษฎร์ 

 ด๎านตะวันออก จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนพิบูลสงคราม 

 ด๎านใต ๎จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลคลองขํอย ต าบลบางพลับต าบล
คลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ๎อมเกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลทําอิฐ อ าเภอปากเกร็ด 
ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญํ อ าเภอบางบัวทอง ต าบลบางรักน๎อย ต าบลบางกรําง       
ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญํ ต าบลบางไผํ ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี
และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวียง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอ    
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา             
ฝั่งตะวันออก 

2.6 ด๎านเหนือ จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาราษฎร์ 

 ด๎านตะวันออก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎างดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลคลองขํอย  ต าบล     
บางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ๎อมเกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลทําอิฐ   
อ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญํ อ าเภอบางบัวทอง ต าบลบางรักน๎อย ต าบล
บางกรําง ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญํ ต าบลบางไผํ ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอ
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เมืองนนทบุรี และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวียง ต าบลมหา
สวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

 ด๎านใต ๎จดคลองบางเขน 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนพิบูลสงครามและ
แนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือ
บางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบลบางกระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบล
สวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

2.7 ด๎านเหนือ จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน 

 ด๎านตะวันออก จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก และคลองบางเขนเกํา          
ฝั่งตะวันตก 

 ด๎านใต ๎จดเส๎นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยาฝั่งตะวันออก 

 ด๎านตะวันตก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลคลองขํอย  ต าบล     
บางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ๎อมเกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลทําอิฐ อ าเภอ
ปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญํ อ าเภอบางบัวทอง ต าบลบางรักน๎อย ต าบลบางกรําง 
ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญํ ต าบลบางไผํ ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี 
และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวียง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 ไปทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎ จนบรรจบกับระยะหํางจากคลอง
บางเขนเกําระยะ 450 เมตร ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากศูนย์กลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 
ออกไปข๎างละ 300 เมตร และกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลบ าราศนราดูร สถาบันทันตกรรม 
ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แหํงชาติ  กรมควบคุมโรค กรมอนามัย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันข๎าราชการพลเรือน ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 6
นนทบุรี ส านักงานประกันสังคมและโรงพยาบาลศรีธัญญา) 

 ทั้งนี้ ยกเว๎นพ้ืนที่กระทรวงพาณิชย์ โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก ส านักงาน
ขนสํงจังหวัดนนทบุรี ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ส านักงานสรรพากร   
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ภาค 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ที่วําการอ าเภอเมือง
นนทบุรี ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี สถานอนามัยเด็กกลาง สาขาของโรงพยาบาลแมํและเด็ก 
ศูนย์สํงเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนนทบุรี สาขารัตนาธิเบศร์  (ลาด
โตนด) ศูนย์ตรวจสอบและเฝูาฟังวิทยุภาค 1 ศูนย์สื่อสารดาวเทียมในประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร
พลเรือน สถานีดาวเทียมไทยคม ไปรษณีย์นนทบุรี การไฟฟูานครหลวง เขตนนทบุรี สถาบันโรคทรวง
อก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี สถาบันวิชาการ ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และส านักงานบริการโทรศัพท์งามวงศ์วาน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนวัดบัวขวัญ 
วัดบัวขวัญ โรงพยาบาลพระนั่งเกล๎า โรงเรียนวัดแจ๎งศิริสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราช
มงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบุรี วัดแจ๎งศิริสัมพันธ์ วัดกลางบางซื่อ วัดท๎ายเมือง กระทรวง
สาธารณสุข (โรงพยาบาลบ าราศนราดูร สถาบันทันตกรรม ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แหํงชาติ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบัน
ข๎าราชการพลเรือน ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ ๖ นนทบุรี ส านักงานประกันสังคม และโรงพยาบาล
ศรีธัญญา) โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดเขมาภิรตาราม วัดนครอินทร์         
วัดก าแพง วัดฝาง และวัดทางหลวง 

“บริเวณท่ี 3” หมายความวํา พ้ืนที่ในบริเวณดังตํอไปนี้ 

3.1 ด๎านเหนือ จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้ า 

 ด๎านตะวันออก จดกองน้ ามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก และเส๎นขนาน
ระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้ า 

 ด๎านใต๎ จดถนนสนามบินน้ า และเส๎นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
สนามบินน้ า 

 ด๎านตะวันตก จดบ๎านพักกรมพลาธิการทหารบก และริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยาฝั่ง
ตะวันออก 

3.2 ด๎านเหนือ จดคลองบางตลาด ฝั่งใต๎ 

 ด๎านตะวันออก จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 

 ด๎านใต ๎จดถนนสามัคค ีฟากเหนือ และซอยติวานนท์ ๔๕ ฟากเหนือ 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 
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3.3 ด๎านเหนือ จดคลองบางตลาด ฝั่งใต๎ 

 ด๎านตะวันออก จดเส๎นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น 

 ด๎านใต ๎จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสามัคคี 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 2,100 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น 

3.4 ด๎านเหนือ จดคลองบางแพรก ฝั่งใต๎ 

 ด๎านตะวันออก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบลบาง
กระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบลสวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 และ
เส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนพิบูลสงครามด๎านใต๎ จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนด
บริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสํวนใน
ท๎องที่ต าบลคลองขํอย ต าบลบางพลับต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ๎อมเกร็ด ต าบล
ปากเกร็ด ต าบลทําอิฐ อ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญํ อ าเภอบางบัวทอง 
ต าบลบางรักน๎อย ต าบลบางกรําง ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญํ ต าบลบางไผํ ต าบล
บางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบล     
บางคูเวียง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 

 ด๎านตะวันตก จดเส๎นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยาฝั่ง
ตะวันออก ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเกํา) และริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา ฝั่งตะวันออก 

 ทั้งนี้ยกเว๎นบริเวณท่ี 2.5 

3.5 ด๎านเหนือ จดคลองบางแพรก ฝั่งใต๎ แนวเขตกฎกระทรวงฉบับที่ 25          
(พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เส๎นขนานระยะ 300 เมตร
กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน และเส๎นขนานระยะ 300 เมตร จากศูนย์กลางถนนกรุงเทพ – นนทบุรี
ฟากเหนือ 

 ด๎านตะวันออก จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก กระทรวงสาธารณสุข
(โรงพยาบาลบ าราศนราดูร สถาบันทันตกรรม ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แหํงชาติกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันข๎าราชการ
พลเรือน ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 6 นนทบุรี ส านักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลศรีธัญญา) 
และเส๎นขนานระยะ 450 เมตร กับคลองบางเขนเกํา ฝั่งตะวันตก 
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 ด๎านใต๎ จดเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาราษฎร์  ไป
บรรจบกับเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ฟากใต๎ และบรรจบกับเส๎น
ขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน 

 ด๎านตะวันตก จดแนวเขตกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่ต าบลทําทราย ต าบล     
บางกระสอ ต าบลตลาดขวัญ และต าบลสวนใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 
และเส๎นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 

ทั้งนี้ ยกเว๎นพ้ืนที่สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพสามิต โรงเรียน     
วัดต าหนักใต๎ วัดต าหนักใต๎ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เรือนจ ากลางบางขวาง สถาบันพัฒนา
ข๎าราชการกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนนทบุรี และส านักงานที่ดิน
จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทินกรนิมิต) โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์    
วัดทินกรนิมิต วัดบางขวาง วัดลานนาบุญ 

“บริเวณท่ี 4” หมายความวํา บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเกํา) 

“บริเวณที่ 5” หมายความวํา บริเวณริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา ซึ่งเป็นเส๎นขนานระยะ 
15 เมตร กับริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา ฝั่งตะวันออก 

ทั้งนี้ ยกเว๎นบริเวณสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพสามิต กระทรวงพาณิชย์ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล๎า เรือนจ ากลางบางขวาง สถาบันพัฒนาข๎าราชการกรมราชทัณฑ์ กรม
ราชทัณฑ์ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนนทบุรี และส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัด      
แคนอก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี วัดต าหนักใต ๎วัดแคนอก และวัดท๎ายเมือง 

ทั้งนี้ บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 5 ปรากฏรายละเอียด
ตามแผนที่ท๎ายเทศบัญญัตินี้ 

ข๎อ 4 ให๎ก าหนดพ้ืนที่ในท๎องที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท๎ายเทศบัญญัตินี้เป็นบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ดังตํอไปนี้ 
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(ก) ภายในบริเวณท่ี 1 ห๎ามบุคคลใดกํอสร๎างอาคาร ดังตํอไปนี้ 

 (1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน เว๎นแตํโรงงานตามประเภทหรือชนิด
และจ าพวกที่ก าหนดให๎ด าเนินการได๎ตามบัญชีท๎ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน 

 (2) สถานที่บรรจุก๏าซ สถานที่เก็บก๏าซ และห๎องบรรจุก๏าซส าหรับก๏าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แตํไมํหมายความรวมถึงสถานีบริการ ร๎านจ าหนําย
ก๏าซ สถานที่ใช๎ก๏าซ และสถานทีจ่ าหนํายอาหารที่ใช๎ก๏าซ 

 (3) สถานที่ที่ใช๎ในการเก็บน ้ามันเชื้อเพลิงที่ไมํใชํก๏าซปิโตรเลียมเหลวและก๏าซธรรมชาติ
เพ่ือจ าหนํายที่ต๎องขออนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว๎นแตํเป็นสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง 

 (4) อาคารเลี้ยงม๎า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หําน เป็ด ไกํ งู จระเข๎ หรือสัตว์ปุาตาม
กฎหมายวําด๎วยการสงวนและค๎ุมครองสัตว์ปุา เพ่ือการค๎า 

 (5) คลังสินค๎า 

 (6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

 (7) โรงก าจัดมูลฝอย 

 (8) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

 (9) สุสาน และฌาปนสถาน ตามกฎหมายวําด๎วยสุสานและฌาปนสถาน 

(ข) ภายในบริเวณท่ี 2 ห๎ามบุคคลใดกํอสร๎างอาคาร ดังตํอไปนี้ 

 (1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน เว๎นแตํโรงงานตามประเภทหรือชนิด
และจ าพวกที่ก าหนดให๎ด าเนินการได๎ตามบัญชีท๎ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน 

 (2) สถานที่บรรจุก๏าซ สถานที่เก็บก๏าซ และห๎องบรรจุก๏าซส าหรับก๏าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แตํไมํหมายความรวมถึงสถานีบริการ ร๎านจ าหนําย
ก๏าซสถานที่ใช๎ก๏าซ และสถานที่จ าหนํายอาหารที่ใช๎ก๏าซ 

 (3) สถานที่ที่ใช๎ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไมํใชํก๏าซปิโตรเลียมเหลวและก๏าซธรรมชาติ
เพ่ือจ าหนํายที่ต๎องขออนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว๎นแตํเป็นสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง 
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 (4) อาคารเลี้ยงม๎า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หําน เป็ด ไกํ งู จระเข๎ หรือสัตว์ปุาตาม
กฎหมายวําด๎วยการสงวนและค๎ุมครองสัตว์ปุา เพ่ือการค๎า 

 (5) สุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายวําด๎วยสุสานและฌาปนสถาน 

 (6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

 (7) คลังสินค๎า 

 (8) โรงก าจัดมูลฝอย 

 (9) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

(ค) ภายในบริเวณท่ี 3 ห๎ามบุคคลใดกํอสร๎างอาคาร ดังตํอไปนี้ 

 (1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน เว๎นแตํโรงงานตามประเภทหรือชนิด
และจ าพวกที่ก าหนดให๎ด าเนินการได๎ตามบัญชีท๎ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน 

 (2) สถานที่บรรจุก๏าซ สถานที่เก็บก๏าซ และห๎องบรรจุก๏าซส าหรับก๏าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แตํไมํหมายความรวมถึงร๎านจ าหนํายก๏าซ สถานที่ใช๎
ก๏าซและสถานที่จ าหนํายอาหารที่ใช๎ก๏าซ 

 (3) สถานที่ที่ใช๎ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไมํใชํก๏าซปิโตรเลียมเหลวและก๏าซธรรมชาติ
เพ่ือจ าหนํายที่ต๎องขออนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (4) อาคารเลี้ยงม๎า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หําน เป็ด ไกํ งู จระเข๎ หรือสัตว์ปุาตาม
กฎหมายวําด๎วยการสงวนและค๎ุมครองสัตว์ปุา เพ่ือการค๎า 

 (5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวําด๎วยสุสานและฌาปนสถาน 

 (6) คลังสินค๎า 

 (7) สถานีขนสํงสินค๎าที่มีลักษณะเป็นที่ขนถํายสินค๎าหรือศูนย์กระจายสินค๎า 

 (8) สถานีขนสํงผู๎โดยสาร 

 (9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

 (10) โรงก าจัดมูลฝอย 

 (11) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
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(ง)  ภายในบริเวณท่ี 4 ห๎ามบุคคลใดกํอสร๎างอาคาร ดังตํอไปนี้ 

 (1) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน 

 (2) สถานที่บรรจุก๏าซ สถานที่เก็บก๏าซ และห๎องบรรจุก๏าซส าหรับก๏าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (3) สถานที่ที่ใช๎ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไมํใชํก๏าซปิโตรเลียมเหลวและก๏าซธรรมชาติ
เพ่ือจ าหนํายที่ต๎องขออนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (4) อาคารเลี้ยงม๎า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หําน เป็ด ไกํ งู จระเข๎ หรือสัตว์ปุาตาม
กฎหมายวําด๎วยการสงวนและค๎ุมครองสัตว์ปุา เพ่ือการค๎า 

 (5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวําด๎วยสุสานและฌาปนสถาน 

 (6) สถานบริการตามกฎหมายวําด๎วยสถานบริการ 

 (7) อาคารอยูํอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญํ 

 (8) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญํ 

 (9) สถานีขนสํงสินค๎าที่มีลักษณะเป็นที่ขนถํายสินค๎าหรือศูนย์กระจายสินค๎า 

 (10) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

 (11) สถานีขนสํงผู๎โดยสาร 

 (12) โรงก าจัดมูลฝอย 

 (13) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

ห๎ามซํอมแซม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตํอเติม ท าลาย เคลื่อนย๎าย โบราณสถาน ตาม
กฎหมายวําด๎วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ หรือกระท าการใด 
ๆ อันเป็นการบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานในระยะ 50 เมตร โดยรอบปริมณฑลของโบราณ
สถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย วําด๎วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ 

อาคารภายในบริเวณที่ 4 ให๎ควบคุมแบบสถาปัตยกรรมอาคารให๎สอดคล๎องกับเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท๎องถิ่นในระยะ 50 เมตร โดยรอบปริมณฑลของโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายวําด๎วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ โดยให๎ใช๎บังคับ
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เมื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ออกข๎อบัญญัติท๎องถิ่นตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารโดย
ความเห็นชอบของกรมศิลปากรแล๎วเทํานั้น 

(จ) ภายในบริเวณท่ี 5 ห๎ามบุคคลใดกํอสร๎างอาคาร ดังตํอไปนี้ 

 (1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน 

 (2) สถานที่ที่ใช๎ในการเก็บน้ ามัน เชื้อเพลิง เพ่ือจ าหนํายที่ต๎องขออนุญาต ตามกฎหมาย
วําด๎วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (3) สถานที่บรรจุก๏าซ สถานที่เก็บก๏าซ และห๎องบรรจุก๏าซตามกฎหมายวําด๎วยการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แตํไมํหมายความรวมถึงร๎านจ าหนํายก๏าซ สถานที่ใช๎ก๏าซและสถานที่จ าหนําย
อาหารที่ใช๎ก๏าซ 

 (4) โรงแรม ตามกฎหมายวําด๎วยโรงแรม 

 (5) อาคารเลี้ยงม๎า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หําน เป็ด ไกํ งู จระเข๎ หรือสัตว์ปุาตาม
กฎหมายวําด๎วยการสงวนและค๎ุมครองสัตว์ปุา เพ่ือการค๎า 

 (6) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวําด๎วยสุสานและฌาปนสถาน 

 (7) อาคารอยูํอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญํ หมายถึง อาคารที่ใช๎ประโยชน์เพ่ือการอยูํ
อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน อยํางชั่วคราวและอยํางถาวร ซึ่งมีความสูงตั้งแตํ 23 เมตรขึ้นไป โดยมี
จ านวนห๎องพักอาศัยหลายห๎องรวมกันในอาคารเดียวกัน ในแตํละห๎องพักประกอบด๎วย ห๎องนอน
ห๎องรับแขก ห๎องครัวและห๎องน้ า 

 (8) ห๎องแถว ตึกแถว หรือบ๎านแถว 

 (9) อาคารอยูํอาศัยประเภทอาคารชุด หรือ หอพัก 

 (10) โรงก าจัดมูลฝอย 

ข๎อ 5 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดไว๎ตามข๎อ 3 ห๎ามบุคคลใด ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎
อาคารใด ๆ ให๎เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต๎องห๎าม ตามท่ีก าหนดในข๎อ 4 

ข๎อ 6 อาคารที่มีอยูํแล๎วในพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข๎อ 3 กํอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช๎บังคับให๎ได๎รับ
การยกเว๎นไมํต๎องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แตํห๎ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช๎อาคารดังกลําวให๎เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต๎องห๎ามตามที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 4 
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ข๎อ 7 อาคารที่ได๎รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ๎งการกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎ตาม
กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได๎รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวําด๎วยกิจการนั้น กํอน
วันที่ เทศบัญญัตินี้ใช๎บังคับ และยังกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎ไมํแล๎วเสร็จ ให๎ได๎รับการ
ยกเว๎นไมํต๎องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แตํจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ๎งให๎เป็นการขัดตํอ
เทศบัญญัตินี้ไมํได๎ 

ข๎อ 8 ให๎นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 

    สมนึก ธนเดชากุล 

       นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 
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