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บทคัดย่อ 

 
รายงานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่สีเขียวใน

เขตพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทอง โดยท าการศึกษาจากสภาพของปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
สีเขียว ศึกษาจากผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 1. หน่วยงานภาครัฐ 2. หน่วยงานภาคท้องถิ่น 3. ภาคประชาสังคม และ 4. ภาคเอกชน ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาเพื่อหาข้อสรุปของปัญหา 

จากการศึกษาพบว่า โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยมีผลต่อการลดน้อยลงของพ้ืนที่
สีเขียวในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการก่อสร้างในบริเวณ
พ้ืนที่สีเขียวโดยส่วนใหญ่ เพ่ือให้พ้ืนที่สีเขียวยังคงอยู่ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน จึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณพ้ืนที่ว่าง เพ่ือคืนสีเขียวให้
กลับมา 
 
ค าส าคัญ: พ้ืนที่สีเขียว การจัดสรรที่ดิน สิ่งแวดล้อม 
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ABSTRACTS 
 

This research report is prepared for the purpose of rehabilitation 
approaches for the conservation of green areas in Bang Bua Thong district by studying 
the problem that affects the green area which include the people who are involved 
and directly affected. For the interviews were conducted in four groups as this  
1) Government Authorities, 2) Local Authorities, 3) Civil Society and 4) Private Sector. 
Then using interview data to analyze the cause of the problem to find a solution. 

This study found that the residential land allocation had a significant 
effect on the decrease of green area in Bang Bua Thong district, Nonthaburi. The 
most of the construction takes place in green areas, therefore Government 
Authorities, Local authorities, Civil Society and the Private Sector must cooperate to 
preserve and restore the trees to keep the green space still remain with us for a long 
time. 
 
Keywords: Green Areas, Land Development, Environmental 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีผลกระทบต่อ
พ้ืนที่สีเขียว : กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” นี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ด้วย
ความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้มีพระคุณที่สละเวลา
ในการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณต่อผู้ที่ให้การ
สนับสนุนการวิจัยในเรื่องนี้ 

รายงานผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะไม่สามารถส าเร็จได้หากมิได้รับความอนุเคราะห์จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานกรรมการสอบ ที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า 
แก้ไขในส่วนที่บกพร่องต่างๆ จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยความกรุณายิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต 
ปัจฉิมนันท์ กรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้หลักแนวคิด การเชื่อมโยงเนื้อหาในการวิจัย
มาโดยตลอด รวมถึงคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ โครงการหลักสูตรนักบริหารเบื้องต้นทุกท่าน และ
เจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่คอยอ านวยความสะดวกในการเรียน 

ในท้ายที่สุดขอกราบแทบเท้าคุณพ่อและคุณแม่ผู้ให้ก าเนิด อบรมสั่งสอนจนลูกเป็น 
คนดีได้ทุกวันนี้ ขอบคุณพ่ี ๆ หลาน ๆ และเพ่ือนทุกคนที่คอยให้ก าลังใจอยู่ตลอดมา ตลอดจนผู้ที่ให้
สัมภาษณ์ทุกท่านที่ได้สละเวลาถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านที่ช านาญการ ท าให้รายงานวิจัยฉบับนี้
สมบูรณ์ทุกประการ 
 
         รจนา  คณะเชิดชู 
         31 กรกฎาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
จากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันส่งผลให้ค่าครองชีพของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง

หลวงสูงมากขึ้น ประกอบกับปัญหาทางการเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมเมืองหลวงตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดจนติดอันดับโลก 
ปัญหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูงขึ้น ปัญหาเรื่องขยะล้นเมืองจากการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง หรือแม้แต่
ปัญหาน้้าท่วมที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท้าให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงเกิดความต้องการที่
จะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่นอกเมืองหรือในเขตปริมณฑลแทน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ หนึ่ง
ในทางเลือกของที่อยู่อาศัยที่คนในสังคมเมืองส่วนใหญ่นึกถึงคือ จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป็นจังหวัดที่อยู่ใน
เขตปริมณฑลที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 20 กิโลเมตร แต่มีความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการคมนาคมที่เชื่อมต่อกับเมืองหลวงหลากหลายเส้นทาง เช่น รถไฟฟ้า BTS สายสีม่วง 
เส้นทางจากสถานีบางบัวทองไปถึงสถานีเตาปูน  ทางด่วนศรีรัฐ เส้นทางจากบางใหญ่ไปจตุจักร 
วงแหวนรอบนอก รวมไปถึงการเดินทางโดยทางน้้าที่มีเรือด่วนเจ้าพระยาเดินทางระหว่างท่าน้้า
นนทบุรีไปถึงวัดพระยาไกร เป็นเส้นทางที่ท้าให้เกิดความสะดวกสบายและยังสามารถพานักท่องเที่ยว
เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทาง ทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่แออัดในเมืองหลวงได้ด้วย 
จากเหตุผลดังกล่าวนี้ท้าให้จ้านวนประชากรของจังหวัดนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี (ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ.2558 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของประชากรของจังหวัดนนทบุรี เท่ากับร้อยละ 1.52 เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่
สอง รองจากกรุงเทพมหานคร ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น 1,886.33 คน ต่อ 1 ตร.กม.)  

จากการย้ายถิ่นฐานของคนเมืองมาสู่พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เป็นผลท้าให้พ้ืนที่ในหลาย
อ้าเภอของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้าเภอบางบัวทองมีโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัย
เกิดขึ้นเป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันอ้าเภอบางบัวทองมีขนาดพ้ืนที่ 116.439 ตารางกิโลเมตร มีจ้านวน
ประชากรทั้งสิ้น 263,625 คน0F1 จ้านวนประชากรเป็นอันดับสองรองจากอ้าเภอเมืองนนทบุรีเมื่อ
เทียบกับจ้านวนประชากรในท้ังจังหวัดนนทบุรี 

                                                           
1ส้านักงานจังหวัดนนทบุรี, ข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร , 31 ธันวาคม 

2558. 
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เมื่อกล่าวถึงด้านเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรีมี พ้ืนที่ เกษตรกรรมและมีผลผลิตทาง
การเกษตรที่สร้างชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นกระท้อน มะม่วง มังคุด และผลไม้ที่
สร้างชื่อเสียงที่สุดให้จังหวัด ได้แก่ ทุเรียน ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 39 ของ
พ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากการขยายตัวของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยขนาดเล็กไปจนถึงโครงการ
ขนาดใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 พบว่าการ
ขยายตัวของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมที่เคยมีอยู่ในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองลดน้อยลงไปอย่างมาก 
ส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัยเพ่ิมมากขึ้น ดังเช่น ในปี พ.ศ.2544 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาค
เกษตรกรรมทั้งจังหวัดประมาณ 105,229 ตารางกิโลเมตร แยกเฉพาะอ้าเภอบางบัวทองคิดเป็นความ
เสียหายของภาคเกษตรกรรม 11,250 ตารางกิโลเมตร1F2 โดยเมื่อเปรียบเทียบสถิติของพ้ืนที่
การเกษตรของอ้าเภอบางบัวทองในปี พ.ศ.2555–2559 แสดงให้เห็นได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรอ้าเภอบางบัวทอง 

 

 
ปี พ.ศ. 

 
พ้ืนที่การเกษตร 

ข้าวนาปี ผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พท.เพาะปลูก 

(ไร่) 
พท.เพาะปลูก 

(ไร่) 
พท.เพาะปลูก 

(ไร่) 
พท.เพาะปลูก 

(ไร่) 

2555 34,115 25,050 2,201 5,761 819 

2556 26,634 17,310 6,625 1,230 750 
2557 21,403 18,909 1,054 1,128 126 

2558 13,781 11,884 484 1,232 66 

2559 17,397 12,101.50 444.23 485.03 57.73 
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560. 

 
จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนทีก่ารเกษตรซ่ึงมักตั้งอยู่บน

พ้ืนที่ราบลุ่มโดยมีการกระจายอยู่รอบเมือง ซึ่งมีส่วนช่วยท้าให้การระบายน้้าฝนเป็นไปได้ดีเนื่องจาก
เกษตรกรจะท้าการขุดร่องสวนเพ่ือให้น้้าไหลเข้าสู่พ้ืนที่ของตนเองส้าหรับน้าไปใช้ในการเพาะปลูก
ปัญหาการเกิดน้้าท่วมขังจากน้้าฝนจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าใด แต่เมื่อสภาพพ้ืนที่แปรเปลี่ยนจากพ้ืนที่
การเกษตรกลายมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รวมถึงโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย 

                                                           
2ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี, 10 กุมภาพันธ์ 2558. 
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ปัญหาอุทกภัยจึงเกิดขึ้นได้โดยง่าย เนื่องจากในเวลาที่ฝนตกหนักน้้าฝนไม่มีทางระบายหรือระบายได้
แต่จะช้ากว่าในอดีต เส้นทางไหลของน้้าถูกถมทับจนแทบไม่เหลือเมื่อเกิดฝนตกหนักน้้าฝนจึงระบาย
ไม่ทัน นอกจากนี้ ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ปัญหาเรื่องขยะที่เริ่มจะบริหารจัดการไม่ได้เนื่องจาก
ท้องถิ่นไม่ได้เตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้าส้าหรับประชากรที่มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลืองที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ร้ายแรงที่สุดและยาวนานที่สุดพ้ืนที่หนึ่งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยน้้าได้ไหลผ่านมาตามล้าคลอง
และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนจนไม่อาจต้านทานได้ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมขังมาจากการไม่
มีทางระบายน้้าเพราะพ้ืนที่ร่องสวนที่เป็นทางผ่านของน้้าในอดีต มีการถมดินเป็นผืนเดียวกันและ
กลายสภาพเป็นอาคารบ้านเรือนแทน เมื่อน้้าหลากเข้าพ้ืนที่จึงไม่มีทางไหลต่อไปได้ เนื่องจากพ้ืนที่ที่
เคยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรรมได้แปรสภาพไปเป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยกิจการร้านค้า  
ส่วนงานราชการต่าง ๆ ที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นานอ้าเภอบางบัวทองกลับกลายมาเป็น
อ้าเภอที่มีจ้านวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดนนทบุรี จากการส้ารวจสถิติของจ้านวน
โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยในปี พ.ศ.2555–2559 พบว่าการเติบโตของโครงการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการกระจายตัวของโครงการจัดสรร
ที่ดนิเพ่ือที่อยู่อาศัยออกไปตามต้าบลต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยสูงถึง 4,143 หลังคาเรือน คิดเป็นอัตรา
ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.41 เปรียบเทียบจากปี พ.ศ.2555 แสดงให้เห็นว่าอ้าเภอบางบัวทองเป็นพ้ืนที่ที่คน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเลือกเป็นที่อยู่อาศัย เมื่อมีโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ิม
จ้านวนมากขึ้นจึงเป็นตัวแปรส้าคัญที่ท้าให้ราคาซื้อ–ขายที่ดินมีราคาที่สูงขึ้นตามมา ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวเกษตรกรจึงเริ่มมีการขายที่ดินให้กับนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุน ประกอบกับสังคมของคนรุ่นใหม่
ไม่นิยมในการท้าอาชีพเกษตรกรรม เพราะส่วนใหญ่เมื่อส้าเร็จการศึกษาแล้วมักจะไปเป็นลูกจ้างใน
บริษัทเอกชนมากกว่าที่จะกลับมาท้าการเกษตร แม้ว่าเกษตรกรในบางกลุ่มจะยังคงต้องการอนุรักษ์
พ้ืนที่เกษตรกรรมไว้ก็ตาม แต่เมื่อที่ดินรอบข้างขายให้กับนักลงทุนที่กว้านซื้อที่ดินไปแล้วก็จ้าเป็นต้อง
ขายที่ดินตามไปด้วย เพราะหากยังคงอยู่ในบริเวณนั้นอาจประสบปัญหาเรื่องน้้าที่จะใช้ในการ
เพาะปลูกได้ สถานการณ์ที่ท้าให้เกษตรกรหลายคนต้องเลิกท้าการเพาะปลูกไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน 

 
 
 
 



Ref. code: 25595803010569PLN

4 

ตารางที ่1.2 ข้อมูลโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 
 

ปี พ.ศ. 
ที่ตั้งโครงกำร 

จ ำนวนหลังคำเรือน 
ต ำบล อ ำเภอ 

2555 

บางบัวทอง 

บางบัวทอง 

911 

ทวีวัฒนา 24 

พิมลราช 431 

บางรักพัฒนา 199 

บางรักใหญ่ 97 

ไทรน้อย 391 

คลองขวาง 193 

ละหาร 156 

รวมทั้งสิ้น 2,402 

 

ปี พ.ศ. 
ที่ตั้งโครงกำร 

จ ำนวนหลังคำเรือน 
ต ำบล อ ำเภอ 

2556 

บางบัวทอง 

บางบัวทอง 

912 

พิมลราช 79 

บางรักพัฒนา 157 

บางรักใหญ่ 436 

ไทรน้อย 251 

ละหาร 277 

บางคูรัด 286 

ล้าโพ 788 

รวมทั้งสิ้น 3,186 
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ตารางที่ 1.2 ข้อมูลโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี (ต่อ) 
 
 

ปี พ.ศ. 
ที่ตั้งโครงกำร 

จ ำนวนหลังคำเรือน 
ต ำบล อ ำเภอ 

2557 

บางบัวทอง 

บางบัวทอง 

710 

พิมลราช 609 

บางรักพัฒนา 347 

ไทรน้อย 123 

ละหาร 131 

บางคูรัด 120 

ล้าโพ 291 

บางไผ่ 332 

รวมทั้งสิ้น 2,663 

 

ปี พ.ศ. 
ที่ตั้งโครงกำร 

จ ำนวนหลังคำเรือน 
ต ำบล อ ำเภอ 

2558 

บางบัวทอง 

บางบัวทอง 

203 

พิมลราช 756 

บางรักพัฒนา 261 

บางรักใหญ่ 250 

ไทรน้อย 744 

ละหาร 56 

บางคูรัด 90 

รวมทั้งสิ้น 2,360 
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ตารางที่ 1.2 ข้อมูลโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. 
ที่ตั้งโครงกำร 

จ ำนวนหลังคำเรือน 
ต ำบล อ ำเภอ 

2559 

บางบัวทอง 

บางบัวทอง 

479 

พิมลราช 64 

บางรักพัฒนา 952 

ไทรน้อย 1,094 

คลองขวาง 146 

ละหาร 648 

บางคูรัด 249 

ล้าโพ 511 

รวมทั้งสิ้น 4,143 

ที่มา: กลุ่มงานวิชาการ ส้านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี, ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559. 
 

หากเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่สีเขียวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

ข้อดีของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย 
1. ท้าให้ราคาซื้อ-ขายที่ดินเพ่ิมขึ้น ประชาชนที่มีที่ดินในบริเวณที่ภาครัฐยังไม่ได้ท้าการ

พัฒนามีโอกาสขายท่ีดินได้ในราคาที่สูงขึ้น  
2. การคมนาคมพัฒนามากขึ้น เพราะเจ้าของธุรกิจจะปรับปรุงถนนให้เหมาะกับการ

เป็นที่อยู่อาศัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อ 
3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความพร้อมมากข้ึน เนื่องจากเจ้าของโครงการ

จัดสรรที่ดินจะท้าการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือธุรกิจของตน 
ข้อเสียของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย 
1. ปัญหาน้้าเสียจากการปล่อยน้้าทิ้งจากครัวเรือนเป็นจ้านวนมากโดยไม่ได้รับการ

บ้าบัดที่ถูกต้องตามท่ีราชการก้าหนด 
2. ปัญหาการก้าจัดขยะเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนปะชากรท้าให้หน่วยงาน

ท้องถิ่นไม่สามารถก้าจัดขยะได้ทั่วถึง 
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3. ปัญหาน้้าท่วมเกิดจากการถมที่ดินที่เคยเป็นทางระบายน้้า เช่น ร่องสวนที่เกษตรกร
ใช้เป็นทางผ่านของน้้าจากแม่น้้า ล้าคลอง ซึ่งใช้เป็นทางระบายน้้าได้ในฤดูฝน 

4. ปัญหาฝุ่นละอองในการก่อสร้างซึ่งเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากท่ีสุดเรื่องหนึ่ง 
5. ปัญหาการจราจรเมื่อมีการเพ่ิมของจ้านวนประชากร ปริมาณการใช้รถยนต์จะมีการ

เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการที่มีจ้านวนประชากรเพ่ิมขึ้นในชุมชนมักส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมโดยรวม 
7. ปัญหาเรื่องพ้ืนที่สีเขียวโดยส่วนใหญ่โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยจะขยายไป

ยังพ้ืนที่เกษตรกรรม จึงท้าให้พ้ืนที่เพาะปลูกลดน้อยลง 
 

1.2 วัตถุประสงค์งำนวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลดน้อยลงของพ้ืนที่สีเขียวใน

พ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้พ้ืนที่เขียวในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองลดน้อยลง 
3. เพ่ือศึกษาหาแนวทาง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการป้องกันไม่ให้พ้ืนที่สีเขียวลดน้อยลง 
  

1.3 ขอบเขตงำนวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองมาใช้ท้าการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของจังหวัดนนทบุรี ประกอบกับมีโครงการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมลดน้อยลงไปอย่างมากเมื่อศึกษา
จากตารางที่ 1.1 ผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนนทบุรีจึงเริ่มหาได้ยากยิ่งขึ้น 
เพ่ือท้าการศึกษาถึงผลกระทบของจ้านวนการเพ่ิมโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อการลด
ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง อีกทั้งเป็นการหาวิธีป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่ก้าลังจะหมดไปให้กลับคืนมา โดยท้าการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแปรต้น
จากกลุ่มผู้น้าทางภาครัฐและท้องถิ่น ซึ่งภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือร่วมใจดูแลสภาพแวดล้อม 
และภาคประชาชนต้องให้ความส้าคัญต่อการรักษาพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 
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1.4 ค ำนิยำม 
 
1. พ้ืนที่สีเขียว หมายถึง พ้ืนที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือ

บางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้้าได้ โดยที่ดินนั้นอาจมีสิ่งปลูกสร้างหรือพ้ืนผิวแข็ง
ไม่ซึมน้้ารวมอยู่หรือไม่ก็ได้หมายรวมถึงพ้ืนที่สีเขียว ในเขตเมืองและนอกเมืองอาจเป็นที่สาธารณะ
หรือเอกชน 

2. ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองหรือชนบท ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อม 

3. Command หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าก้ากับดูแล 
4. Control หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการก้าหนดกฎระเบียบ 
5. Economic Instruments หมายถึง สภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พ้ืนทีส่ีเขียว 
6. CSR หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน 
7. Sustainable หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนของการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
 

1.5 กรอบแนวคิดวิธีวิจัย 

 
  
 

ภำคท้องถิ่น

ภำค

ประชำสังคม
ภำคเอกชน

ภำครัฐ
 

กำรจัดกำรที่ยังยืน 
 



Ref. code: 25595803010569PLN

9 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
เมื่อท้าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยมีการเพ่ิมมาตรการป้องกัน แก้ไข

ให้พ้ืนที่สีเขียวได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 
2. ก่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พ้ืนที่

เกษตรกรรมของอ้าเภอบางบัวทองเพ่ิมมากข้ึน 
3. เพ่ือให้ภาครัฐหันมาให้ความส้าคัญต่อการป้องกันการสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมให้

มากขึ้น 
4. เพ่ือสร้างแรงผลักดันต่อภาคเอกชนให้ร่วมมือกับภาครัฐในการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
5. เพ่ือให้กระตุ้นให้ภาครัฐออกมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองพ้ืนที่สีเขียว 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการจัดการให้มีพ้ืนที่สีเขียวส้าหรับโครงการจัดสรร

ที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคมที่น่าอยู่ ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ผู้ศึกษาได้น้า
ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการค้นคว้าวิจัย ดังนี้ 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 นโยบำยสำธำรณะ 
 โสภารัตน์ จารุสมบัติ ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องวิกฤติสิ่งแวดล้อมไว้ว่า เกิด

จากการมนุษย์ที่น้าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรของเราในปัจจุบัน ภาครัฐจ้าเป็นต้องก้าหนดนโยบายเพ่ือน้าไปสู่การ
ปฏิบัติของประชาชน กระบวนการก้าหนดนโยบาย คือ เครื่องมือนโยบาย กล่าวคือ เครื่องมือนโยบาย 
(Policy Instrument) ปฏิบัติการของภาครัฐที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมนุษย์
หรือผลลัพธ์ (Impact) ที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่การที่จะประสบผลส้าเร็จได้หรือไม่นั้น
ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางนโยบาย (Policy Environment) 
เป็นส่วนประกอบด้วย ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความแตกต่างกันตามบริบทของสภาพแวดล้อมทางนโยบาย
หรือปัจจัยน้าเข้าทีม่ีความแตกต่างกัน1 

 การเลือกใช้เครื่องมือทางนโยบายนั้นต้องค้านึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลกระทบในลักษณะข้ามแดนด้วย เนื่องจากปัญหาโลกร้อน
เป็นปัญหาที่เกือบทุกประเทศให้ความส้าคัญ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการสร้างก้าแพงเพ่ือป้องกัน
ระดับน้้าที่เพ่ิมสูงขึ้นจากปัญหาโลกร้อน2 

 การที่ จะเลือกเครื่องมือทางนโยบายสิ่ งแวดล้อมในศตวรรษที่  21 จึงมี
ความส้าคัญอย่างมาก เนื่องจากภาครัฐต้องค้านึงถึงปัญหารอบด้านเพราะมีผลต่อความมั่นคงของ

                                                           
1โสภารัตน์  จารุสมบัติ และนิตยา โพธิ์นอก, “การใช้เครื่องมือทางนโยบายในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม,” อ้างถึงใน พัชรี สิโรรส และคณะ, เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ หลากมุมมองใน
การศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย, บรรณาธิการโดย วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ (กรุงเทพฯ: 
โครงการต้าราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 217-218. 

2เรื่องเดียวกัน, 247-248. 
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ประเทศ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความหลากหลายมากขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ
และประชาชน เมื่อทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันท้างานการใช้งบประมาณก็จะสามารถควบคุมได้โดยง่าย 
ประชาชนก็จะเกิดความเข้มแข็งจะท้าให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามเป้าหมาย3 

2.1.2 ทฤษฎีกำรจัดกำรเครือข่ำยทำงนโยบำย 
 โสภารัตน์ จารุสมบัติ ได้ให้ความเห็นในเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมว่าเป็น

นโยบายสาธารณะที่เป็นผลประโยชน์ส่วนของส่วนรวม (Public interests) ที่ต้องให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาสังคม แต่การที่จะสร้างกลไกและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
มิใช่จากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพ่ือน้ามา
ปรับใช้ในการด้าเนินงาน4 

 ในหลายประเทศที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น อาศัยพ้ืนฐาน
ของหลั ก ธรรมาภิ บ าล  (Good Governance) และการมี ส่ วน ร่ วมของประชาชน  (Public 
Participation) ซึ่งให้ความส้าคัญต่อภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม ให้สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการก้าหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ภาครัฐเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต่อการให้ความส้าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
ช่วยลดความขัดแย้งที่จะเกิดระหว่างภาครัฐกับประชาชน แต่ส้าหรับในประเทศไทยเรื่องของการ
ด้าเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนั้นถือได้ว่าเป็นความพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของระเบียบและ
รูปแบบที่จะน้าไปสู่การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย  

 ส่วนภาคเอกชนถือได้ว่ามีส่วนส้าคัญต่อนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าภาค
ส่วนอ่ืน เนื่องจากเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านของผู้ใช้และผู้ให้บริการ โดยในปัจจุบันภาคธุรกิจ
เอกชนหันมาให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้การกระท้าบางอย่างจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์สีเขียว (green image) เพ่ือองค์กรก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่ตามมาถือได้ว่ามี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งส้าคัญที่ภาคเอกชนควรตระหนัก ประกอบด้วย 

 
 

                                                           
3เรื่องเดียวกัน, 248. 
4โสภารัตน์ จารุสมบัติ, “นโยบายสิ่งแวดล้อม,” ใน อัมพร ธ้ารงลักษณ์ และคณะ, การบริหาร

ปกครองสาธารณะ (Public Governance): การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21, บรรณาธิการโดย 
อัมพร ธ้ารงลักษณ์ , พิมพ์ครั้ งที่  2 (กรุงเทพฯ : โครงการต้าราและสิ่ งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 106-107. 
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1. แนวความคิดท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ด้าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
3. มีการลงทุนเพ่ือสังคมส่วนรวม 

 เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีมิติที่หลากหลาย (Multi–Aspect) และเกี่ยวข้องกับหลาย
ระดับ (Multi–Level) จึงไม่สามารถใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา จึงต้องใช้การ
ผสมผสานกันในหลายมาตรการโดยน้าหลักแนวคิด Triple Bottom Line มาใช้ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ 
สีเขียว หลักการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบตามภาพที ่2.1  

 
ภำพที ่2.1 กำรผสมผสำนมำตรกำรเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Instrument Mixes)  
ที่มำ: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, “กระบวนการนโยบายและเครื่องมือทางนโยบายในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม,” ใน เอกสารการสอนวิชา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ, ภาควิชาบริหาร 
รัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส้าหรับผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20 สิงหาคม 
2559. 
 

 จากแผนภาพที่แสดงนี้สอดคล้องกับการผสมผสานมาตรการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึง
พ้ืนที่สีเขียว เนื่องจากไม่สามารถใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งได้ หากภาครัฐมีการควบคุมข้อก้าหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ขาดการสนับสนุนจากภาคเอกชนอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้ช้า เมื่อ

Sustainable
Instruments

Econmic 
Instruments

Command 
and Control
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ทุกภาคส่วนร่วมมือกันการพัฒนาที่ยังยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่กล่าวมาแล้วนี้มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. Effectiveness (Command and Control) หมายถึง การปฏิบัติการของผู้ที่
เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น 

 1.1 กรมที่ดิน มีหน้าที่ในการควบคุม พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินเพ่ือให้
เจ้าของกิจการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก้าหนดไว้ 

 1.2 หน่วยงานท้องถิ่น มีหน้าที่ในการควบคุมเจ้าของกิจการให้ด้าเนินการตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร 

 1.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ก้ากับดูแลมิให้มีการลุกล้้าพ้ืนที่
เกษตรกรรมซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ 

2. Efficiency (Economic Instruments) หมายถึง มาตรการด้านเศรษฐกิจที่มี
ผลต่อการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่สีเขียว เนื่องจากการที่ภาคเอกชนมีการพัฒนาโครงการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยส่งผลให้ราคาที่ดินมีความผันผวนไปในทิศทางที่สูงขึ้น ผลที่ตามมา คือ เกษตรกร
พากันขายที่ดินที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้าให้พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง 

3. Sustainability (Suasive Instruments) หมายถึง การพัฒนาที่ยั่ งยืน ซึ่ง
ภาคเอกชนที่ด้าเนินธุรกิจโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยต้องค้านึงถึงการอนุรักษ์ พ้ืนที่
เกษตรกรรม หรือหากมีการก่อสร้างโครงการแล้วควรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้มากข้ึน 

 
2.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรการด้านกฎหมายในการเพ่ิมและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนนั้น แยกออก

ได้เป็น 2 มาตรการ คือ 
1. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่สีเขียว และ 
2. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
พบว่าทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการเพ่ิมพ้ืนทีสีเขียวในเขตชุมชนนั้น

เกี่ยวพันกับกฎหมาย 4 กลุ่ม คือ กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมาย
เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
เกีย่วกับภาษีอากร 

แม้สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินจะได้รับการรับรองตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แต่การรับรองดังกล่าวเป็นการรับรองโดยมีข้อจ้ากัด  กล่าวคือ รัฐสามารถตรา
กฎหมายขึ้นเพ่ือจ้ากัดสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนได้หากการจ้ากัดนั้นเป็นการจ้ากัดเท่าที่จ้าเป็นและ
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ไม่กระทบกระเทือนสาระส้าคัญของสิทธินั้น และมีกฎหมายหลายฉบับที่จ้ากัดสิทธิในทรัพย์สินของ
เอกชนโดยในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวมีดังนี้5 

1. โดยผังเมืองนั้นต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการวางและจัดท้าผัง แผนที่แสดงเขตของ
ผังเมืองแผนผังซึ่งก้าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตผังเมือง ที่โล่ง ระบบโทรคมนาคมหรือระบบ
สาธารณูปโภค โดยในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและก้าหนดประเภทการใช้ที่ดิน
แล้วบุคคลใดจะใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ก้าหนดไว้ในผังเมืองหรือปฏิบัติการใด  ๆ ซึ่งขัดกับ
ข้อก้าหนดของผังเมืองไม่ได้ผู้ในฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ้าและปรับ 

2. การที่กฎหมายผังเมืองบัญญัติให้มีการก้าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตผังเมือง
และให้มีที่โล่ง มีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชน โดยผู้จัดท้าผังเมืองอาจก้าหนดให้มีที่
โล่งในบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่สีเขียว (Green Space) หรือแนวเขตสีเขียว (Green Belt) 
ขึ้นได้ แต่โดยที่กฎหมายว่าด้วยการก้าหนดผังเมืองเพียงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการจัดท้า  
ผังเมืองเท่านั้น และที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ากระบวนการและหลักเกณฑ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ โดยปัญหาในการจัดท้าผังเมืองอยู่ที่การก้าหนดประเภทการใช้ที่ดินในบริเวณชุมชนต่าง ๆ ให้
สามารถรองรับการพัฒนาของชุมชนเมืองได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายผังเมืองเอ้ือต่อการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างมาก เช่น 

(1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตินี้ก้าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง อาคารโดยมาตรา 8 (7) ให้เป็นอ้านาจของรัฐมนตรี โดยค้าแนะน้า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารในการออกกฎกระทรวงก้าหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น รูปแบบและลักษณะของอาคาร การรับน้้าหนักความต้านทาน
และความคงทนของอาคารระบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้พ้ืนที่เป็นที่ก่อสร้างอาคาร ที่จอดรถ และ  
“ที่ว่าง” ภายนอกอาคารซึ่งต้องไม่มีหลังคาปกคลุม ซึ่งที่ว่างนี้จะใช้เป็นที่ปลูกต้นไม้ บ่อน้้า หรือที่จอด
รถก็ได้ โดยมีการออกกฎกระทรวง ก้าหนดให้อาคารประเภทต่าง ๆ ต้องมีที่ว่างตามอัตราส่วนที่
ก้าหนด นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอ้านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก้าหนดให้อาคารแต่ละประเภท ต้องมีที่ว่างตามอัตราส่วนที่
ก้าหนดด้วย เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เป็นต้น ดังนั้น หากมี
การก้าหนดสภาพการใช้ที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ชัดเจน โดยยกเลิกมาตรการ
ทางเลือกในการใช้ที่ว่างและเปลี่ยนมาใช้มาตรการบังคับแทนก็จะท้าให้มีพ้ืนที่สีเขียวในที่ดินเอกชน

                                                           
5ปกรณ์ นิลประพันธ์, “นักร่างกฎหมาย: ว่าด้วยพ้ืนที่สีเขียว.” http://www.lawdrafter. 

blokspot.com/2013/05/blok-post.html. (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560). 
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มากขึ้น ทั้งนี้ โดยการก้าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องใช้ที่ว่างนี้เป็นพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ว่างทั้งหมด และต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียว
ทั้งหมด ซึ่งมาตรการบังคับดังกล่าวไม่เป็นการรอนสิทธิของประชาชนเกินสมควรเนื่องจากประชาชน
ส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่สีเขียว 

กลุ่มที ่2 กลุ่มกฎหมำยเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนากฎหมายที่มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐที่ได้มีการก้าหนดให้มี

พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพัฒนาเมืองไว้ในแผนระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติโดยการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและภาครัฐเพ่ือความเหมาะสมในแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวทางด้านระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จึงสมควรให้มีการพัฒนากฎหมายด้านกายภาพให้มี
ความสอดคล้องกับการบริหารการจัดการพ้ืนที่สีเขียวด้านระบบนิเวศอย่างยั่งยืน กลุ่มกฎหมายที่
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ช่วยส่งเสริมให้มีการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 พระราชบัญญัติ ดังนี้ 

1.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
 มาตรฐานการวางผังเมืองควรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผังเมืองเป็น

เครื่องมือส้าคัญของสังคม โดยการด้าเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ๆ ได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน มาตรา 27 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้ระบุให้ “ใน
เขตพ้ืนที่ใดมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ ดินผิดไปจากที่ได้
ก้าหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดกับข้อก้าหนดของผังเมืองรวมนั้น” ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ้านาจหน้าที่ในการให้อนุญาตก่อสร้างอาคารและประกอบกิจกรรม
โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตของผังเมืองรวม จะต้องควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมตามที่ได้ก้าหนดในกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด 

 รายงานข้างต้นระบุว่า  อปท. ในฐานะผู้ วางและจัดท้ าผั งเมืองรวมภายใต้
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ควรจัดท้าตารางและข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิ 
อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio : OSR) หรืออัตราส่วนพ้ืนที่ปกคลุม
อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (Building Coverage Ratio : BCR) ตลอดจนระยะระหว่างอาคารกับเขตแปลง
ที่ดิน (Set Back) ขนาดแปลงที่ดิน (Lot Size) และความสูงของอาคาร (Building Height) ตามความ
เหมาะสมและความจ้าเป็นต่อความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของประชาชนให้ถูกต้อง
ตรงตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
 รายงานระบุว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจจะด้าเนินการเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพ่ือ “การผังเมือง” โดยการก้าหนด “บริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดๆ” 
รวมทั้งการควบคุมอ่ืน ๆ ได้แก่ ลักษณะ รูปแบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร ลักษณะ 
ระดับเนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือ
เขตท่ีดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนนตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สวนสาธารณะ พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. คือ สามารถใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
ใช้บังคับในท้องที่ของตนได้โดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือในกรณีที่มีความจ้าเป็นหรือมีเหตุผล
พิเศษเฉพาะท้องถิ่นก็อาจมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
 ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ผู้มีหน้าที่ด้าเนินการ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปการบังคับใช้กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มักจะถูกใช้
บังคับเพ่ือการสร้างหรือขยายเขตทางหลวง ทางรถไฟ ทางพิเศษ คลองชลประทาน ซึ่งเป็นกิจการ 
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  แต่ทั้งนี้สามารถน้ามาใช้ในกรณีการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติหรือการผังเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว  (มาตรา 5) โดยจะต้องมี
การชดใช้เงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การน้ามาตรการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
พัฒนาให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ต้องมีการพิจารณาถึงความจ้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการรอนสิทธิของ
ผู้ถูกเวนคืนซึ่งอาจจะเกิดการคัดค้านได ้

4. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 
 ในการออกข้อก้าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

ส่วนร่วมในการด้าเนินการโดยจัดส่งผู้แทนผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ในกรณีที่เป็นการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ในเขตท้องถิ่นนั้น 

5. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
 ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่  ผู้ด้าเนินการ ได้แก่ กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการเคหะแห่งชาติ  การจัดรูปที่ดินเป็นวิธีการ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ โดยการยุบรวมกรรมสิทธิ์ที่ดินและวางผังโครงข่ายถนน
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สาธารณูปโภค และสาธารณูปการแล้วจึงท้าการจัดแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่เจ้าของที่ดิน การจัดรูปที่ดิน
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
โดยการก้าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือระบบนิเวศไว้ในพ้ืนที่สาธารณะ หรือก้าหนดให้มีการกันพ้ืนที่เพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือรักษาระบบนิเวศไว้โดยเฉพาะ เป็นอ้านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พรบ.
เทศบาลนั้นเอ้ือต่อการจัดให้มีและบ้ารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล ดังนั้น  การที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวในเขตเทศบาลจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณของเทศบาลและนโยบายของ
เทศบาลแต่ละแห่งเป็นส้าคัญ6 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มกฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการติดต่อประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการก้าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
โดยตรง ก้าหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ้าบัดอากาศเสีย ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้ชัดเจน และก้าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มที ่4 กลุ่มกฎหมำยเกี่ยวกับภำษีอำกร  
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียวมีดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ก้าหนดให้เจ้าของที่ดินทุก

ประเภทต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่รัฐ ยกเว้นที่ดิน 4 ประเภท คือ 
 1) ที่ดินของรัฐบาลซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะส่วนรวม 
 2) ที่ดินของโรงพยาบาลในส่วนภาครัฐและโรงเรียนรัฐบาลซึ่งกระท้ากิจการ อัน

มิใช่เพื่อเป็นผลก้าไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาล และในการศึกษาเท่านั้น 
 

                                                           
6ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  “เมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว/

ความรู้แห่งจินตนาการ,” รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรการในการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตชุมชนอย่างยั่ งยืน .”http://www.chanayus_blogspot.com/2014/blog-post_746.html. 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560).  
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 3) ที่ดินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในการประกอบศาสนกิจอย่างเดียว และ 
 4) สุสานสาธารณะ 
(2) พระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 

 
2.3 ผังเมือง 
 

2.3.1 ควำมหมำยของกำรผังเมือง 
 การผังเมือง หมายความว่า การวาง การจัดท้า และด้าเนินการ เพ่ือให้เป็นไป

ตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเขตเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือเขตชนบท เพ่ือสร้าง
หรือพัฒนาเมืองหรือสวนสาธารณะของเมืองขึ้นใหม่ หรือทดแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความ
เสียหายหรือให้มีหรือให้ท้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องถูกสุขลักษณะ มีความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบ 
สวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพ่ือด้ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ  

2.3.2 ควำมหมำยของผังเมืองรวม 
 ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม

โดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม  

2.3.3 ควำมหมำยของผังเมืองเฉพำะ 
 ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด้ารง

รักษาบริเวณเฉพาะแห่ง หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือ
ประโยชน์แก่การผังเมือง 
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ภำพที่ 2.2 ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
ที่ ม ำ : ส้ านั ก งาน โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั งห วัดนนท บุ รี . ก รม โยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง 
www.dpt.go.th>nonthaburi. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560). 

 
จากการศึกษาเรื่องผังเมืองรวมพบข้อสังเกตว่า แผนผังเมืองรวมได้มีการแบ่งพ้ืนที่

เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยในการพัฒนาบ้านเมือง สามารถด้ารงรักษาสภาพพ้ืนที่ไปพร้อมกับ
การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของบ้านเมือง การที่จะรักษาพ้ืนที่สีเขียวไว้ ด้งนั้น เรา
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมผลักดันให้เกิดพ้ืนที่  
สีเขียวขึ้นมาได้ 

การจัดท้าพ้ืนที่สีเขียวจึงต้องท้าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหลาย  ๆ ด้าน อาทิเช่น 
การจัดท้าแผนที่ที่มีความเกี่ยวข้อง ภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงการเก็บรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกันไป โดยการจัดท้า
แผนผังเมืองรวมนั้นทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากต้องเกิดการยอมรับร่วมกัน ต้องมีการ
น้านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การพัฒนาพ้ืนที่ 
สีเขียวประเภทต่าง ๆ ให้ เป็นเส้นทางที่ เชื่อมต่อกันเพ่ือให้ ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น
สาธารณประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ 
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นอกจากนี้ ในการพัฒนากลไกหรือการสร้างกลไกใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน
เชิงรุกอย่างเป็นการบูรณาการกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนที่สามารถ
น้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน โดยมีการน้ามาตรการทางผังเมือง มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์มาปรับใช้ในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมเทศบัญญัติ เพ่ือช่วยในการสนับสนุนให้มาตรการต่าง ๆ สามารถบรรลุผล
อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความร่วมมือใน
การถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลของท้องถิ่น ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ และการท้าแผนผังเมืองรวมที่
ถูกต้อง ตรงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องมาตรการในการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชน
อย่ างยั่ งยื น เพ่ื อน้ ามาเป็ นข้ อมู ล ในการศึ กษ าวิ จั ยของศู น ย์ วิ จั ยป่ า ไม้  คณ ะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยงานวิจัยนี้ได้ให้ค้านิยามของ “พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง” ว่าหมายถึง พ้ืนที่โล่งว่างในเขต
เทศบาล ซึ่งมีพรรณไม้เป็นองค์ประกอบหลัก ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและหลักการ
ทางภูมิสถาปัตย์ เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้เอ้ืออ้านวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมของเมือง อันจะท้าให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป7 

นอกจากพ้ืนที่สีเขียวจะมีส่วนช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นที่ส้าหรับ
ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ อาศัยมากขึ้นอีกด้วย ใน
การศึกษาวิจัยนี้ได้มีการจัดแบ่งประเภทของพ้ืนที่สีเขียวออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) พื้นที่สีเขียวธรรมชำติ 
 เป็นพ้ืนที่สี เขียวที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มักเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศน์ที่

จ้าเป็นต้องดูและรักษาให้คงอยู่ตามสภาพตลอดไป ได้แก่ แม่น้้า ล้าคลอง ล้าธาร ทะเลสาบ บึง
ชายหาด ภูเขา ป่าไม้ เป็นต้น 

(2)  พืน้ที่สีเขียวเพื่อบริกำรชุมชน 
 ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือประชาชนเข้าไปใช้บริการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ออก

ก้าลังกาย ในขณะเดียวกันยังมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองใน
รูปแบบของสวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้งลานเมือง สนามเด็กเล่น สวนสัตว์ สวน
พฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพ้ืนทีสีเขียวในรูปแบบนี้หลายแห่ง เช่น สวน
หลวง ร.๙ สวนลุมพินี ศูนย์เยาวชน ลานคนเมือง ฯลฯ 

 

                                                           
7เรื่องเดียวกัน.  
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(3) พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 มีคุณสมบัติเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เพ่ิมก๊าซออกซิเจนและลด

อุณหภูมิความร้อนในเมือง แม้ประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรง แต่มีคุณค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งเปรียบเสมือนปอดของชุมชนเมือง โดยรูปแบบในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนภายใน
บ้าน พ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียน หน่วยงานราชการศาสนสถาน สนามกอล์ฟ  

(4) พื้นที่สีเขียวริมทำงสัญจร 
 เป็นพ้ืนที่สี เขียวที่อยู่ ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ พ้ืนที่นี้มีบทบาทช่วย

เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ เช่น พ้ืนที่แนวขอบถนน เกาะกลางถนน ทางเดินเท้า 
บริเวณแนวถอยร่นริมแม่น้้า ล้าคลอง และริมทางรถไฟ 

(5) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 เป็นพื้นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ เช่น สวนผลไม้ยืนต้น สวนป่า

เศรษฐกิจ พ้ืนที่ว่างบริเวณสถานประกอบการ หรือห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะภายในหมู่บ้าน
จัดสรร พื้นที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณชานเมืองทั้งฝั่งตะวันตกและ
ฝั่งตะวันออก เช่น สวนผัก สวนผลไม้ ฯลฯ 

 
2.4 กำรบริหำรเมืองกับพื้นที่สีเขียว 

 
การที่จะมองหาพ้ืนที่มาสร้างเป็นพ้ืนที่สีเขียวได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง

ผู้บริหารเมือง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม (ชุมชนในสังคม) ในการส้ารวจพ้ืนที่ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
พ้ืนที่เป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่แนวคิดทางการเมืองหรือแนวความคิดของฝ่ายบริหารบ้านเมืองต้องมี
แนวคิดที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาสวนสาธารณะที่เกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ให้มาเชื่อมโยงกันกับพ้ืนที่
สาธารณะที่ยังว่างอยู่ แนวทางนี้ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่
สวนสาธารณะในโครงการหมู่บ้าน จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องนโยบายภาครัฐ แต่
ทั้งนี้ภาคเอกชนต้องได้รับแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม ซึ่งภาครัฐอาจออกนโยบายที่รวมกับแผนงานและ
โครงการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับโครงการที่เข้าร่วมการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้นจากข้อก้าหนด ให้สิทธิพิเศษในการได้รับการยกเว้นจากข้อก้าหนดบาง
ประการ อาทิ เรื่องระยะถอยร่นของแนวอาคาร จ้านวนพื้นที่จอดรถที่ไม่ต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดแต่
ไม่ขัดต่อกฎหมาย การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายนอกอาคาร เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้านในอาคาร เช่น สวนบน
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หลังคา (Garden Roof) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณช่องว่างระหว่างอาคาร และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดย
การแทนที่พ้ืนที่เดิม (urban infill) เป็นต้น8 

การที่สังคมเมืองเจริญเติบโตขึ้นและมีการขยายตัวออกสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมโดยที่ภาครัฐ
ไม่สามารถควบคุมดูแลได้นั้นส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายด้าน และสุดท้ายจะส่งผลให้เกิดสภาพการใช้
ที่ดินที่ปราศจากการควบคุม (Uncontrolled Land Use) ท้าให้ เมืองเติบโตไปตามยถากรรม 
(Haphazard Growth) ต่อไป 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการขยายตัวของเมืองโดยไม่มีการควบคุม ส่งผลให้
เกิดความพยายามที่จะหาแนวทางในการพัฒนา หลักการ ขบวนการ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้น การจัดวางผังเมืองเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนให้เมือง
เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยทั่วไปการวางผังเมืองมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค การ
บริหารงานด้านสาธารณะและสภาพแวดล้อม 

2. เพ่ือพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ 
ความสวยงาม และความปลอดภัยของประชาชน 

3. เพ่ือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น 
4. เพ่ือเป็นการด้ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าทาง

ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
5. เพ่ือด้ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศให้คงความสวยงาม หรือคงคุณค่า

ทางธรรมชาติสืบไป 
พ้ืนที่สีเขียวอาจมีความหมายเฉพาะ โดยหมายถึงพ้ืนที่ซึ่งมีการก้าหนดเขตการใช้ที่ดิน 

(Zoning) โดยผ่านทางกฎหมายเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมบนพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับ
การเพาะปลูก ตลอดจนการควบคุมการก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ ที่จะมี
ผลเสียต่อการท้าเกษตรกรรม หรือต่อสิ่งจ้าเป็นพ้ืนฐานของเกษตรกรรม พ้ืนที่สีเขียวอาจเรียกว่า  
ริ้วสีเขียว (Green Belt)  

Green Belt จาก Encyclopedia of Planning หมายถึง พ้ืนที่รอบหมู่บ้านหรือรอบ
เมือง เพื่อเป็นการควบคุมการพัฒนามักจะไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอะไรเลย นโยบายของ Green Belt 

                                                           
8ชนายุส ตินารักษ์, “เมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว,” http://www.greencity.mju.ac.th/ 

greencity/subject/project/green_project.htm  (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560). 
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เป็นกลไกในการป้องกันการกระจายของเมือง หรือการกระจายเชื่อมต่อกับเมืองอ่ืน และป้องกัน
ลักษณะพิเศษของเมืองไว้9 

 
2.5 ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรที่ดิน 

 
2.5.1 พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน 
พระราชบัญญัตินี้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดินโดยให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

กลางเป็นผู้ก้าหนดนโยบาย และวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกข้อก้าหนด และ
อนุญาตให้มีการจัดสรรที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี  ในการนี้
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ออกประกาศก้าหนด “นโยบายในการจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและ
พาณิชยกรรม” ขึ้น โดยในส่วนที่เกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียวนั้นคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก้าหนดว่า  
ผู้จัดสรรที่ดินต้องกันพ้ืนที่ไว้เพ่ือจัดท้าสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะด้วยโดยต้องมีพ้ืนที่ส่วน
สนามเด็กเล่น และหรือสนามกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่จัดจ้าหน่าย และถ้าเป็นการจัดสรร
ที่ดินขนาดใหญ่กว่า 100 ไร่ขึ้นไปต้องกันที่ไว้ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา เพ่ือไว้ตั้งโรงเรียนอนุบาล 1 
แห่ง ถ้ากันที่ไว้แล้วแต่ตั้งโรงเรียนอนุบาลไม่ได้ จะน้าที่นั้นไปท้าเป็นลานสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬา
ก็ได้ ทั้งนี้ กฎหมายก้าหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเป็นผู้ดูแลที่ดินที่เป็น
สาธารณูปโภคดังกล่าว และจะน้าที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผู้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเสื่อมความ
สะดวกในการใช้มิได้มาตรการตามกฎหมายนี้  แม้จะเอ้ือต่อการให้มีพ้ืนที่สีเขียวในที่ดินจัดสรรแต่
พบว่าการกันพ้ืนที่เพ่ือจัดท้าสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะนี้ท้าให้ผู้จัดสรรที่ดินมีทางเลือกใน
การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่กันไว้ เช่นเดียวกับการก้าหนดให้มีที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคารซึ่ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอาจเลือกที่จะไม่ปลูกต้นไม้บนที่ว่างนั้นก็ได้หากประสงค์ให้มีพ้ืนที่สี
เขียวในที่ดินจัดสรรอย่างแท้จริง ต้องเปลี่ยนมาตรการทางเลือกนี้ให้เป็นมาตรการบังคับเช่นเดียวกับที่
เสนอไว้ในกรณีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารข้างต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถท้าได้โดยไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมาย เพียงแต่คณะกรรมการการจัดสรรที่ดินกลางปรับปรุงนโยบายในการจัดสรรที่ดินเพ่ือ
อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้ชัดเจนว่าผู้จัดสรรที่ดินต้องกันพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด และเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้จัดสรรที่ดินหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามให้ก้าหนดชัดเจนว่า การอนุญาตต้องมีเงื่อนไขใน

                                                           
9โสภารัตน์  จารุสมบัติ , งานวิจัยเรื่อง “ผังเมืองรวมกับการอนุรักษ์ พ้ืนที่ สี เขียวใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), 2-5, 2-6. 
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ใบอนุญาตให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องปลูกไม้ยืนต้นขนาดเส้นรอบล้าต้นไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ภายใน
พ้ืนที่ที่กันไว้เป็นพ้ืนที่สีเขียวในระดับความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 50 ต้นต่อไร่ ภายใน 12 เดือนนับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต ขณะเดียวกันก็ต้องก้าหนดให้ชัดเจนว่าที่ดินจัดสรรนั้นต้องมีสนามเด็กเล่นและ
สนามกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดด้วย10 

 
2.6 นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง 

 
2.6.1 นโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 จากการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  (UN 

Conference of Environment and Development : UNCED) หรือการประชุม Earth Summit 
ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรอง
แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บทของโลกที่ให้ความส้าคัญต่อชุมชนท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดี หลังจากนั้น
รัฐบาลไทยก็ได้ให้ความส้าคัญกบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองเพ่ือช่วยลดมลพิษทางอากาศ สร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง ดังจะเห็นได้ว่า ได้มีการบรรจุแผนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวไว้ทั้งใน
แผนพัฒนาระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นหลายครั้งด้วยกัน อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–
2549) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2540–2559) และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545–2549) เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2546 
รัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้สามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้มอบนโยบายแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่24 เมษายน 2546 ว่า 
“ให้หาทางสนับสนุนส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่สีเขียว เช่น  สวนพฤกษศาสตร์ทั้งในระดับชุมชนตาม
บ้านเรือน หรือในพ้ืนที่ประกอบกิจการต่าง ๆ โดยรัฐให้ความสนับสนุนและจัดระบบให้มีสิ่งจูงใจ

                                                           
10ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง ก้าหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่

อาศัยและพาณิชยกรรม ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2544, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอน
พิเศษ 61ง, วันที่ 29 มิถุนายน 2544, 66-67. 
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เพ่ือให้โครงการได้เกิดขึ้นซึ่งพ้ืนที่สีเขียวเหล่านี้ นอกจากจะสวยงามแล้วยังเป็นปอดส้าหรับผู้คนที่อยู่
ใกล้เคียง”11  

 นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันแม้จะมิได้มีการระบุถึงการอนุรักษ์และพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวอย่างชัดเจน แต่จากนโยบายข้อที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มี
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวดังนี้ 

1. คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากร
น้้า ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง รวมทั้งฟ้ืนฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ  

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ชัดเจน เร่งประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ก้าหนดเขตและส่งเสริมการปลูกป่า ป่าชุมชน เพ่ิม
ฝายต้นน้้าล้าธารและฝายชะลอน้้าตามแนวพระราชด้าริ  ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ป้องกันการเกิดไฟป่า ปราบปรามการบุกรุกท้าลายป่าอย่างจริงจัง ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลด
การชะล้างพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีและฟ้ืนฟูดินในบริเวณพ้ืนที่ที่ดินมีปัญหา รวมทั้งจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการน้้าในระดับประเทศทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

3. คุ้มครองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส้าคัญเชิงระบบนิเวศเพ่ือการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยส้ารวจจัดท้าระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากทางชีวภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานสุขภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบน
ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งให้การ
คุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ส้าหรับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน
เมืองที่สามารถรวบรวมได้เบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ 

 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 
2540-2559  

 ในส่วนของนโยบายหลักด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้ก้าหนดเป้าหมายให้ชุมชนทุก
ระดับมีการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
ตลอดจนสนับสนุนประชาชนชุมชนและองค์กรเอกชน เพ่ืออาสาร่วมกันพัฒนาและดูแลรักษาพ้ืนที่  

                                                           
11ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ , “ Pollution Control Department, Bangkok, Thailand,”  

www.pod.go.th/info_serv/en_pol_sustainable.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559). 
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สีเขียวซึ่งได้ก้าหนดนโยบายและแนวทางการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
ไว้ 6 ประการ ดังนี้12 

1. นโยบายก้าหนดทิศทางและจัดระเบียบการเจริญเติบโตของชุมชนทุกระดับ
โดยค้านึงถึงศักยภาพของธรรมชาติระบบวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจ ประชากร ขีดความสามารถของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะ เพ่ือให้ชุมชนมีบูรณาการทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่สงบ 
สะอาด ร่มรื่น น่าประทับใจอย่างยั่งยืน 

2. นโยบายส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ในชุมชนทุกระดับเพ่ือการพัฒนาและ
ควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนที่ดินเป็นพ้ืนที่สีเขียวส้าหรับ
เป็นพ้ืนที่ที่สร้างความสดชื่น และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและประชากรในอนาคต
อย่างเพียงพอ 

4. นโยบายให้ท้องถิ่นเร่งรัดและด้าเนินการสร้างจินตภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี
ในชุมชนทุกระดับ 

5. นโยบายการผสมผสานแผนโครงสร้างบริการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นส้าหรับชุมชน
ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 

6. นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและมีอ้านาจ
หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.6.2 แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 
 ในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้ความส้าคัญด้านการ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวที่ส้าคัญ 2 
ประการ คือ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคี โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 การอนุรักษ์และสงวนที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่สีเขียวในอนาคตอย่างพอเพียง โดยให้
ทุกส่วนราชการเร่งรัดน้าร่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชน  ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่
สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และที่ดินของเอกชน เพ่ือจัดท้าพ้ืนที่สีเขียวให้กระจายทั่วทุกชุมชนบนพ้ืนฐาน
ของหลักการมีส่วนร่วมในการดูแลและบ้ารุงรักษาจากทุกภาคส่วน ควบคุมการใช้ประโยชน์หรือสงวน

                                                           
12“การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ค.ศ .2012 หรือ RIO+20,” 

http://www.oic.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=50&filename= ( สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  16 
มิถุนายน 2559). 
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ไว้ซึ่งพ้ืนที่โดยรอบชานเมืองเพ่ือให้เป็นแถบพ้ืนที่กั้นเขต (Green Belt) ปรับปรุงการบริหารและการ
จัดการพ้ืนที่สีเขียวของรัฐให้มีเอกภาพทั้งการก้าหนดนโยบาย แผนและการปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุน
การบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 นอกจากนี้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่โล่งและสวนสาธารณะ ในเขตเมืองและใน
สถานที่ราชการ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่สาธารณะริมน้้าชายหาดเพ่ือให้เป็นแหล่ง
นันทนาการ และโดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเพ่ิมและดูแลพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งสร้างระบบจูงใจให้
ประชาชนและเอกชนปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ถือครองของตนเองในเมือง และโดยการปรับปรุงเพ่ิมเติม
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในทุกระดับ และ
ผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ปรับปรุงพ้ืนที่ในชุมชนทุกระดับเพ่ือการพัฒนาและควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมของ
ชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ศาสนาสถานและโรงเรียน เป็นต้น และโดยการก้าหนดให้โครงการพัฒนา
ที่ดินขนาดใหญ่ด้าเนินการจัดการด้านพ้ืนที่สีเขียวอย่างเหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่าย
พ้ืนที่สีเขียวของเมือง 

 มาตรการทางสังคมและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวโดยการยกย่ององค์กรและผู้ประกอบการที่มี

ผลงานด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวดีเด่นโดยออกประกาศให้สังคมรับทราบ  ศึกษามาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวในการก้ากับการขยายตัวของ
เมืองและการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านภูมิทัศน์โดยส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ของถนน
พ้ืนที่โล่ง และพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในท้องถิ่น โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติดังนี้ 

 สร้างศักยภาพของ อปท. โดยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียว สนับสนุนการพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบข้อมูลไปทิศทางเดียวกัน สนับสนุนให้ อปท. ขับเคลื่อน
ชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นไปตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ ใช้เครื่องมือทาง
การเงินและการคลังในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวโดยพัฒนาและน้าร่องมาตรการด้านการเงิน การคลัง
ใหม ่ๆ เช่น ภาษีการพัฒนา มาตรการโอนสิทธิการพัฒนาส้าหรับ อปท. ใช้ในการจัดการพ้ืนที่สีเขียว  
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2.7 แผนปฏิบัติกำรเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่ำงย่ังยืน 
 
เป็นแผนระดับปฏิบัติการในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในที่ดินของหน่วยงานรัฐและ

เอกชน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ ศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมายเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนดังกล่าวฯ ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
ก้าหนดนิยาม วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในชุมชนเมืองไว้
อย่างชัดเจน รวมทั้งก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานเพ่ือเพ่ิมและจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่าง
ยั่งยืนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  6 แนวทาง โดยแต่ละแนวทางได้ก้าหนด
มาตรการในการด้าเนินงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ 

แนวทำงท่ี 1: การน้าร่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินของรัฐ สถานที่ราชการ 
สถานศึกษา ศาสนาสถาน และการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณที่ดินสาธารณะริมทางหรือริมน้้าเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนให้กับชุมชน 

แนวทำงที่ 2: การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมการเพ่ิมและการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน และผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด 

แนวทำงท่ี 3: สนับสนุน ส่งเสริม และก้าหนดให้เอกชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
แนวทำงที่ 4: การใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียว

ยั่งยืน 
แนวทำงที่ 5: การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดพื้นที่สีเขียวของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
แนวทำงที่ 6: สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จิตส้านึกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 
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2.8 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดการพื้นที่สีเขียวในศาสนสถานอย่างยั่งยืน 

ของ เจษฎาพร กิตติเวชชานนท์ และวรารักษ์ คงอ้วน นักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ประจ้าสาขาวิชา
การผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13 ในการศึกษาวิจัย
นี้ได้ท้าการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนและแผนการปฏิบัติงานเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่
สีเขียวที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่าไม่มีที่ใดที่มีพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนตามมาตรฐานที่ส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก้าหนดไว้เลย ซึ่งการจะมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนนั้น
ควรจะมีการก้าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3014 ของพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยพื้นที่ที่ควรก้าหนดไว้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว คือ พื้นที่ลานจอดรถ พ้ืนที่ติดริมฝั่งคลองหรือแม่น้้า และพ้ืนที่สวนหย่อมหรือมุมพักผ่อนขนาด
เล็ก  

ผลของการวิจัยเรื่องแนวทางในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในศาสนสถานอย่างยั่งยืน มี
แนวทางในการจัดการ ดังนี้ 

1. ให้มีการปลูกไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ตามบริเวณพ้ืนที่สวนหย่อม ลานจอดรถ ที่รกร้าง 
พ้ืนที่ทางเดินเท้า เป็นต้น 

2. ให้เพ่ิมไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นและไม้คลุมดิน ผสมผสานกับสนามหญ้า เพ่ือช่วยในการดูด
ซับน้้าและชะลอการไหลของน้้าลงสู่ผิวดิน 

3. พัฒนาที่ดินที่ติดริมน้้าให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์ได้ โดยต้องมีการดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยตลอดเวลา 

4. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในลักษณะสวนแนวตั้ง เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่แต่เพ่ิมความร่มรื่น
บริเวณริมน้้า 

5. การจัดท้างบประมาณ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนที่เป็นสาธารณะต้องใช้ งบประมาณ 
ส่วนหนึ่งจากแผนงานของส่วนท้องถิ่น เพื่อน้ามาเป็นโครงการน้าร่องให้ประชาชนได้เห็นและจะได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

                                                           
13เจษฎาพร กิตติเวชชานนท์ และวรารักษ์ คงอ้วน, “แนวทางในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวใน 

ศาสนสถานอย่างยั่งยืน,” ใน วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล ฉบับที่ 12 (2011) : 
58, 62-64. 

14ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านกาจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนอย่างยั่งยืน, 
2550,” www.onep.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559). 



Ref. code: 25595803010569PLN

30 

แนวทางการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ต้องใช้เครื่องมือนโยบาย (Policy Instrument) เข้ามา
ช่วยในการบริหารการจัดการ โดยใช้วิธีการเปลี่ยนจากการควบคุมสั่งการมาเป็นการเจรจาและชักชวน
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน (Collaboration) ซึ่งจะท้าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Negotiated Regulation) มีส่วนร่วมดังกล่าว15 

Jessop และ Rhodes16 ได้ให้มุมมองไว้ว่า การจัดการเครือข่ายการปกครองจะช่วยให้
รัฐสามารถสร้างกลไกการจัดการปกครองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยสะท้อนความต้องการและปัญหาได้ตรงเป้าหมาย 
รวมทั้งมีความชอบธรรมและเป็นประชาธิปไตย์มากขึ้น17 

เมื่อท้าการศึกษางานวิจัยแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพ่ือลดภาวะโลกร้อน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะ
นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์ พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18 แนวทางการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
ผู้ท้าการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่จะหามาตรการต่าง ๆ มาสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการระดมความ
คิดเห็นจากการสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group) และการน้าเทคนิคการตลาดฐานชุมชน 
(Community-Based Social Marketing Technique) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการน้า
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบชุมชน ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น โดยมีมาตรการทางกฎหมายรองรับคือพระราชบัญญั ติภาษีบ้ ารุ งท้ องที่  พ .ศ .2508 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ .ศ .2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ .2522 และ
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 

                                                           
15พัชรี สิโรรส และคณะ, “การศึกษาการจัดการปกครองในมิตินโยบายศึกษา: ท้าความเข้าใจ

การจัดการปกครอง (Governance) เครือข่ายของการจัดการปกครอง (Governance Network) 
และอภิเครือข่ายการจัดการปกครอง (Metagovernance),” ใน เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ หลาก
มุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย, 101-102. 

16เรื่องเดียวกัน, 111-112. 
17เรื่องเดียวกัน, 117. 
18สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์, “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของป ระชาชน ใน การ เพ่ิ ม พ้ื นที่ สี เขี ย ว ใน ชุ มชน เมื อ งเพ่ื อลดภ าวะ โลกร้อน ,”  5, 113. 
http://rc.nida.ac.th/en/attachments/article/124/reportCC.pdf ( สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  19 
กุมภาพันธ์ 2560). 
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ผลที่ได้จากการท้าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้พบว่า ต้องท้าให้ประชาชนคนในชุมชนตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน และหันมาร่วมมือกันเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปลูก
ต้นไม้ ลดการตัดไม้ท้าลายป่า เห็นถึงความส้าคัญของการลดภาวะโลกร้อนเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข
ตลอดไป ส้าหรับการที่จะท้าให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ได้นั้น ต้องอาศัยมาตรการ
ทางภาครัฐ 3 ส่วน ได้แก่ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย 
ซึ่งมีการน้ามาปรับใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 
2.9 กำรใช้เครื่องมือกำรจัดกำรทำงนโยบำยในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นไม่อาจที่จะด้าเนินการได้โดยภาครัฐฝ่ายเดียว หากขาด

ความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคเอกชนแล้วการพัฒนาคงเป็นไปได้ยาก การที่ภาครัฐจะได้รับ
ความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคเอกชนได้นั้น รัฐจะต้องมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
(Transparency) และมีความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งภาครัฐยังคงขาดประสิทธิภาพ รวมถึง
การบูรณาการในการบริหารการจัดการที่ดี จึงไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนและภาคเอกชน
ในเรื่องการบริหารการจัดการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินนโยบายของ
ภาครัฐ เป็นการเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง19 

แนวทางในการศึกษาวิจัยเพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของเรื่องดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาจะ
ค้นคว้าข้อมูลและท้าการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไข โดยรายละเอียดทั้งหมดจะแสดงในบทที่ 4  

 
 
 
 
 

                                                           
19เรื่องเดียวกัน, 124-125. 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

 
ในบทนี้ผู้ศึกษาขอกล่าวถึง ระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่  

สีเขียว และรายละเอียดจ้านวนโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้ 

 
3.1 ประเภทของกำรศึกษำ 

 
การท้าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ใช้การสัมภาษณ์จากระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ท้าการศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ้าเภอบางบัวทอง  

3.1.1 สมมติฐำนงำนวิจัย 
 (1)  ภำครัฐ 
  - การให้ความส้าคัญในเรื่องพ้ืนที่สีเขียวของภาครัฐชัดเจนขึ้น มีการก้าหนด

นโยบายและแผนที่ชัดเจน ท้าให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ได้มากขึ้น 

  - การขาดมาตรการของรัฐที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพ่ือทดแทนผลก้าไรที่จะลดน้อยลง 

 (2)  ท้องถิ่น 
  - การเข้าร่วมแผนงานโครงการกับภาครัฐในการช่วยผลักดันชุมชนให้หันมาให้

ความส้าคัญต่อพ้ืนที่สีเขียวที่ก้าลังลดน้อยลง 
  - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ 

สีเขียวในชุมชนที่อาศัย 
 (3) ภำคเอกชน 
  - การให้ความส้าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโครงการจัดสรรที่ดิน ให้

มากกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ 
  - การให้ความมือกับภาครัฐและท้องถิ่นพัฒนาชุมชนโดยรอบ 
 
 



Ref. code: 25595803010569PLN

33 

 (4) ภำคประชำสังคม 
  - ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน 
  - ให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมให้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืน 
 

3.2 วิธีวิทยำในกำรวิจัย 
 
3.2.1 ข้อจ ำกัดงำนวิจัย 
 3.2.1.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจ

ได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเบี่ยงเบนจากความเป็นจริงได้ 
 3.2.1.1 หากผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ก็อาจให้

ข้อมลูที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงที่เป็นอยู่  
 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับการวิจัยนี้ ผู้ศึกษาพบตัวแปรที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.3.1 ตัวแปรต้น 

 (1) กฎหมายและระเบียบทางราชการ 
  1.1 กฎหมายจัดสรรที่ดิน 
  1.2 กฎหมายผังเมือง 
  1.3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
  1.4 กฎหมายควบคุมอาคาร 
  1.5 ภาษีท่ีดิน 
 (2) การเงินเศรษฐกิจ 
  2.1 ราคาซื้อ – ขาย ที่ดินที่เพ่ิมข้ึน 
  2.2 การเจริญเติบโตของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์  
 (3) ด้านสังคม 
  3.1 ผลกระทบจากการขยายตัวของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยต่อ

ชุมชนโดยรอบ 
  3.2 ปัญหาด้านการจราจร 
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  3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  (1) ผลกระทบจากการระบายน้้าทิ้งของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่

อาศัยที่มีต่อชุมชน 
  (2) ผลกระทบด้านอุทกภัยที่เกิดจากการเพ่ิมจ้านวนโครงการจัดสรร

ทีด่ินเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีจ้านวนมากขึ้น 
  (3) ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่

อาศัย 
  (4) ปัญหาเรื่องการก้าจัดขยะมูลฝอย 

3.3.2 ตัวแปรตำม 
 ภายในโครงการผลสัมฤทธิ์ของการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของโครงการ

จัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อการลดลงของพ้ืนที่สีเขียว 
 

3.4 ขั้นตอนและวิธีที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ เป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในจังหวัดนนทบุรี โดยจะท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจ้านวนโครงการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือน้ามาใช้ในการเปรียบเทียบที่มาของปัญหา หลังจากการ
สัมภาษณ์แล้วจะน้าความคิดเห็นที่ได้รับมาสรุปผล โดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่เพ่ือสรุปประเด็น ความ
คิดเห็นทีส่้าคัญ เพ่ือใช้ในการจัดท้าข้อเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้คงอยู่ต่อไป 

3.4.1 ผู้ที่ใหส้ัมภำษณ์ 
 3.4.1.1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 
 3.4.1.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 3.4.1.3 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
 3.4.1.4 เกษตรจังหวัดนนทบุรี 
 3.4.1.5 นายกเทศมนตรีเทศบาลบางบัวทอง 
 3.4.1.6 ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียน 
 3.4.1.7 กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 
 3.4.1.8 กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน) 
 3.4.1.9 ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง 
 3.4.1.10 ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง 
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3.4.2 หัวข้อที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์  
 ผู้ศึกษาจะน้าหัวข้อในข้อ 3.3 มาใช้เป็นค้าถามในบทสัมภาษณ์ จากนั้นจะน้าบท

สัมภาษณ์ที่ได้มาท้าการสรุปทีละประเด็นที่ได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด แล้วจะน้าความคิดเห็น
ของแต่ละท่านที่ให้สัมภาษณ์มาท้าการสรุปทีละหัวข้อเพ่ือจัดกลุ่มความคิดเห็น แล้วน้ามาวิเคราะห์ 
จากนั้นจะท้าการประมวลผลโดยรวมอีกครั้งเพื่อน้าไปสู่การหาข้อเสนอแนะในบทสุดท้าย 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 
จากกรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมในการใช้เครื่องมือการจัดการเครือข่าย

ทางนโยบายของ โสภารัตน์ จารุสมบัติ1 ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในนโยบายที่เป็นสาธารณะ ทั้งด้านกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นในประเด็นหัวข้อตามผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน พบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่สีเขียวนั้นมีเพียงไม่ก่ีประเด็น โดยแบ่งได้เป็นออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 
4.1 เกี่ยวกับกฎหมำย 
 

4.1.1 ผังเมือง 
 1) กฎหมำยผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีหมดอำยุ ท ำให้เกิดช่องว่ำงส ำหรับ 

นักลงทุน 
  เนื่องจากกฎหมายผังเมืองจังหวัดนนทบุรีได้ครบอายุไปเมื่ อปี พ.ศ.2555 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ข้อก้าหนดผังเมืองใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน
การท้าประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน จึงท้าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้น  
เพราะในข้อก้าหนดเดิมพ้ืนที่สีเขียวสามารถท้าการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวได้ 
โดยต้องมีขนาดพื้นที่แปลงจ้าหน่ายไม่น้อยกว่า 100 ตารางวา 

  กฎหมายผังเมือง2 เป็นกฎหมายที่ก้าหนดขึ้นเฉพาะเพ่ือใช้ในการก้ากับดูแล
ก้าหนดเขตพ้ืนที่ให้มีความเป็นระเบียบ โดยบทบาทหน้ าที่โยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ที่ผู้ดูแล
รับผิดชอบการบริหารจัดการผังเมืองรวมของจังหวัด ซึ่งต้องมีส่วนก้าหนดเรื่องของการจัดโซนพ้ืนที่สี
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือป้องกันการขยายเมืองรุกล้้าเข้าไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์  รวมถึงพ้ืนที่

                                                           
1โสภารัตน์ จารุสมบัติ, “นโยบายสิ่งแวดล้อม,” ใน อัมพร ธ้ารงลักษณ์ และคณะ, การบริหาร

ปกครองสาธารณะ (Public Governance): การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21, บรรณาธิการโดย 
อัมพร ธ้ารงลักษณ์ , พิมพ์ครั้ งที่  2 (กรุงเทพฯ : โครงการต้าราและสิ่ งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 106-107. 

2กรมโยธาธิการและผังเมือง, “กฎหมายผังเมือง.” www.dpt.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2560). 
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เกษตรกรรม ผู้ศึกษาจึงท้าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3 ต่อ
เรื่องนี้ ซึ่งได้รับความเห็นดังนี้ 

“ในปัจจุบันโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยขยายพ้ืนที่เป็นวงกว้างจากเขต 
เมืองหลวงเข้ามายังจังหวัดนนทบุรี ซึ่งการที่โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยขยาย
พ้ืนที่เข้ามาในจังหวัดนนทบุรีนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากต้องการให้จังหวัดนนทบุรี
เป็นเมืองส้าหรับที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าจะมีการใช้พ้ืนที่สีเขียวในการด้าเนินกิจการด้วย
ส่วนหนึ่งก็ตาม แต่ทั้งนี้การด้าเนินการทั้งหลายของเจ้าของกิจการจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ จักต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดีเพ่ือมิให้เกิดความความเดือดร้อนกับชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม เพราะจังหวัด
นนทบุรีเป็นเส้นทางที่ใช้ส้าหรับผันน้้าจากกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาก่อน
ไหลลงสู่อ่าวไทย เมื่อมีโครงการจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น ทุกภาคส่วนจึงต้องเตรียมความ
พร้อมส้าหรับการขยายเมือง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน ที่ต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ขยายเมืองทีม่ีเพ่ิมมากข้ึน” 
  
  ในเรื่องเดียวกันนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง4 ได้ให้ความเห็นใน

เรื่องนี้ในฐานะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบริหารการจัดการในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
ควบคุมพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดเพ่ือมิให้พื้นที่สีเขียวได้รับความเสียหาย จากการให้สัมภาษณ์ท่านได้กล่าวถึง
ความส้าคัญของเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 

“นับจากที่กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดนนทบุรีได้ครบอายุไปตั้งแต่ปี  พ.ศ.
2555 ยังคงไม่มีการน้าฉบับใหม่มาใช้ หน่วยงานท้องถิ่นจึงมีบทบาทในการก้ากับดูแล
เรื่องการควบคุมโซนพ้ืนที่สีมากข้ึน ในฐานะท้องถิ่นที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลกฎหมายจึงต้อง
เข้มงวดต่อการอนุญาตส้าหรับการด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินให้มากเป็น
พิเศษ การมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกหนังสือประกอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้
ผู้ประกอบการจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในระหว่างการรอประกาศผังเมือง
ฉบับใหม่” 

                                                           
3โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี , สัมภาษณ์ โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงาน  

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 24 พฤษภาคม 2560. 
4นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, เทศบาลเมือง

บางบัวทอง, วันที่ 27 มิถุนายน 2560. 
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  ในเรื่องเดียวกันมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายผังเมือง คือ 
ส้านักงานที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตให้ท้าการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติที่
ได้ก้าหนดไว้เป็นการป้องกันการกระท้าผิดของผู้ประกอบการ ส้านักงานที่ดินจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยดูแลมิให้มีการท้าผิดกฎหมายผังเมืองที่ก้าหนดไว้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี5 ในฐานะ
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า 

“เนื่องจากการขออนุญาตท้าการจัดสรรที่ดินต้องมีความสอดคล้องกับการแบ่งเขต
พ้ืนที่สีที่ผังเมืองได้มีการก้าหนดไว้เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน การที่จะพัฒนาให้
จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้นั้นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ต้องมีความพร้อมใน
การขยายเมือง หากไม่มีการตรวจสอบเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างให้แน่ชัดก่อนปัญหาจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ฉะนั้นจึงต้องมีการควบคุมพ้ืนที่ที่จะท้าการจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่
อยู่อาศัยให้ชัดเจน โดยอ้างอิงจากการจัดแบ่งโซนพ้ืนที่ของโยธาธิการและผังเมืองเป็น
หลัก เป็นการป้องกันการลุกล้้าพื้นที่ท่ีต้องอนุรักษ์” 
 
 2) ข้อก ำหนดของผังเมืองเดิมมีช่องว่ำงส ำหรับกำรอนุญำตก่อสร้ำง 
  ในข้อก้าหนดผังเมืองฉบับเดิมนั้นอนุญาตให้โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่

อาศัยสามารถด้าเนินการได้ในพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่สีเขียวไม่เกินร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
จึงก่อให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมไปเป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
ร่วมกับกองผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส้ารวจพ้ืนที่เพ่ือการจัดท้าผังเมืองรวมจังหวัด
นนทบุรีใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นจากการสัมภาษณ์โยธาธิการและผังเมือง6 ได้ให้ความเห็นต่อปัญหาการ
ใช้พื้นที่สีเขียวส้าหรับโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้ 

“จังหวัดนนทบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรดินและน้้า เนื่องจาก
มีสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่รับน้้า (Flood Way) เพราะจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เป็นเส้นทางผันน้้าจากกรุงเทพมหานครไปสู่อ่าวไทย  การ
วางแผนในการจัดวางผังเมืองจึงต้องคิดให้รอบคอบเพ่ือป้องกันมิให้ทางน้้ามีสิ่งใดมา 
กีดขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยหากเส้นทางผ่านของน้้า
ถูกปิดกั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคือน้้าท่วมนั่นเอง การจัดรูปของผังเมืองนั้นมักใช้พ้ืนที่ 

                                                           
5เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานที่ดินจังหวัด

นนทบุรี, วันที่ 8 พฤษภาคม 2560. 
6โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 24 พฤษภาคม 2560. 
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สี เขียวเป็นเส้นทางผ่านของน้้ าและเพ่ือให้ เกษตรกรมีน้้ าใช้ เพียงพอต่อการท้า
เกษตรกรรมด้วย การท้าแผนที่เพ่ือวางผังเมืองรวมจึงต้องมีการส้ารวจโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคท้องถิ่น ซึ่งมีความช้านาญในพื้นที่มากกว่า” 
 
  อีกหนึ่งหน่วยงานภาคท้องถิ่นที่มีส่วนในการร่างข้อก้าหนดผังเมืองฉบับใหม่ 

คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี7 ถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันพ้ืนที่สีเขียวหมดไปจาก
จังหวัดนนทบุรี ได้รับความเห็นดังนี้ 

 “ในขณะนี้กองผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ท้าการส้ารวจพ้ืนที่
ของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือตรวจสอบผลกระทบพ้ืนที่โดยรวมว่ามีความเสียหายมากน้อย
เพียงใด ทั้งจากวิกฤตอุทกภัยในปี  พ.ศ.2554 รวมถึงพ้ืนที่ทางการเกษตรที่เริ่มลด
น้อยลงไปจากการที่มีโครงการจัดสรรที่ดินขยายเข้ามาเพ่ิมขึ้นทุกปี การก้าหนดโซน
พ้ืนที่สีเขียวจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องขยายเพ่ิมขึ้นจากเดิม เพ่ือให้จังหวัดนนทบุรียังคง
สภาพพ้ืนที่ของเมืองเกษตรกรรมไว้ และเพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้้าท่วมขังเหมือนเช่นที่ผ่าน
มา แม้ว่าพ้ืนที่สีเขียวจะได้รับความเสียหายไปมากเพียงใดแต่ถึงอย่างไรต้องหาทางฟ้ืนฟู
ให้กลับมา โดยร่างผังเมืองฉบับใหม่จะขยายพ้ืนที่สีเขียวออกไปจากเดิม และมีการเพ่ิม
ข้อจ้ากัดในการใช้พ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น” 

 
  ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 หน่วยงานมีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกัน มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการก้ากับดูแลและควบคุมพ้ืนที่มิให้มีการรุกล้้าเขตพ้ืนที่ที่ต้องการ
อนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด เพ่ือมิให้พ้ืนทีที่ต้องการอนุรักษ์ถูกท้าลาย 

4.1.2 กฎหมำยควบคุมอำคำร8 
 1) ข้อก้าหนดในการก่อสร้างต้องใช้ควบคู่กับกฎหมายผังเมือง 
  กฎหมายฉบับนี้มีความส้าคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อผังเมืองหมดอายุไปเมื่อปี พ.ศ.

2555 เพราะส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองไม่สามารถน้าข้อก้าหนดในผังเมืองฉบับเดิมมาบังคับ
ใช้ได้ จึงต้องให้ภาคท้องถิ่นน้ากฎหมายควบคุมอาคารบังคับใช้ร่วมกับข้อก้าหนดในผังเมืองฉบับเดิม 

                                                           
7นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 11 มิถุนายน 2560. 
8กฎกระทรวงฉบับที่  64 (พ .ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญั ติควบคุม , 

www.dpt.go.th>informationnews>5.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560).  
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โดยข้อก้าหนดของผังเมืองนั้นได้มีการก้าหนดขึ้นมาเพ่ือให้มีความสอดคล้องต่อการก่อสร้างอาคารใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือมิให้เกิดปัญหาการสร้างอาคารเต็มพ้ืนที่โดยไม่มีที่ว่างส้าหรับพ้ืนที่
สีเขียว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลกฎหมายที่ต้องบริหารจัดการให้บ้านเมืองเป็นไปโดยถูกต้อง ในเรื่องนี้ 
ผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่าที่มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลกฎหมาย
ควบคุมอาคารโดยตรง เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและมีระเบียบความเห็นของ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี9 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้กล่าวถึงกฎหมายควบคุมอาคาร ดังนี้ 

“การที่ข้อก้าหนดผังเมืองอนุญาตให้โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยสามารถ
ด้าเนินการได้ในพ้ืนที่สีเขียวซึ่งควรจะอนุรักษ์ไว้เพ่ือให้เกษตรกรยังคงท้าการเกษตร
ต่อไปนั้น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะเขตพ้ืนที่อ้าเภอ 
บางบัวทองเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง เหมาะส้าหรับท้า
การเพาะปลูก ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนนทบุรีมีความเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่น ทั้งในเรื่องของรสชาติและคุณภาพ เช่น ทุเรียนนนทบุรี จึงมีความเห็นว่าควรมี
การก้าหนดขอบเขตของการก่อสร้างมิให้อยู่ในพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งมีการเพ่ิมข้อ
ก้าหนดให้รูปแบบของอาคาร มีหลังคาที่มีพ้ืนที่สีเขียว คือ มีการปลูกต้นไม้ไว้บนหลังคา 
อย่างน้อยยังมีส่วนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น เพราะในอาคารส่วนใหญ่
จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกท้าให้โลกร้อน หากมี
ต้นไม้อยู่ตามอาคารแล้วจะสามารถช่วยฟอกอากาศให้ดีได้ด้วย” 

 
  ในเรื่องเดียวกันนี้ ส้าหรับนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง10 กลับมี

มุมมองที่แตกต่างกันดังนี้ 
“ในเรื่องนี้ทางเทศบาลเมืองบางบัวทองไม่มีความกังวลใด ๆ เนื่องจากมีความ

มั่นใจว่าเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินทุกรายขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหาก
ไม่ด้าเนินการขออนุญาตก็จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้ และจะต้องน้าใบอนุญาต
ก่อสร้างไปประกอบการขออนุญาตอ่ืน ๆ อีกด้วย ซึ่งใบอนุญาตนี้หากได้รับไปแล้วแต่ไม่
ปฏิบัติตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตก็มีสิทธิ์ถูกเพิกถอนได้ จึงมีความเห็นว่าไม่น่าวิตก

                                                           
9นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 11 มิถุนายน 2560. 
10นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, เทศบาลเมือง

บางบัวทอง, วันที่ 20 มิถุนายน 2560. 
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กังวลในเรื่องดังกล่าว เพียงแต่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหลายให้ด้าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก้าหนดอย่างเคร่งครัด” 
 
 2)  กำรมีเทศบัญญัติเฉพำะท้องถิ่นเป็นช่องทำงกระท ำผิดทำงกฎหมำย 
  การบังคับใช้ของกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องการก่อสร้าง มีการออกเทศ

บัญญัติเฉพาะเรื่องการก้าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร โดยในแต่ละท้องถิ่นจะมีข้อก้าหนดที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ๆ ท้าให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย  

  ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด11 ในเรื่อง
ความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตให้ท้าการก่อสร้างซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก้าหนดเขตพ้ืนที่ของผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประเด็นส้าคัญ ดังนี้ 

“เรื่องการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารต้องให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้มีโครงการจัดสรรที่ดินเกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีเป็นจ้านวนมาก การขยาย
เมืองเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องบริหารการจัดการพ้ืนที่มิให้
เกิดปัญหาขึ้นกับชุมชน ในส่วนของการอนุญาตจะพิจารณาตามโซนพ้ืนที่สีของผังเมือง
เป็นหลักเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้
ด้าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพราะต้องการอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมไว้ให้อยู่คู่กับ
จังหวัดนนทบุรีต่อไป จึงต้องมีการตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนทุกครั้งที่จะออกใบอนุญาต หาก
ต้องการก่อสร้างอาคารในเขตพ้ืนที่เกษตรกรรมจะพิจารณาจากพ้ืนที่คงเหลือก่อน 
เนื่องจากยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความจ้าเป็นในการ
ใช้น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติยังคงมีอยู่ เมื่อมีโครงการจัดสรรที่ดินเข้ามาการถมดินเพ่ือ
ขึ้นโครงการจะท้าให้กีดขวางทางน้้าได้ จึงอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ท้าการก่อสร้าง เว้น
แต่มีข้อเสนอเพ่ือเป็นทางออกให้ชุมชนสามารถมีน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติใช้ได้ต่อไป” 
 
  ส้าหรับมุมมองอีกด้านหนึ่งจากนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง12 

ผู้ปกครองท้องถิ่นท่ีใกล้ชิดกับประชาชน ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ 

                                                           
11นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 11 มิถุนายน 2560. 
12นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, เทศบาลเมือง

บางบัวทอง, วันที่ 20 มิถุนายน 2560. 
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“การที่มีโครงการจัดสรรที่ดินเข้ามาสู่พ้ืนที่ถือเป็นการสร้างความเจริญให้กับชุมชน 
แต่ในความเจริญนั้นต้องเป็นไปอย่างสงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม การพิจารณา
อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารจะเป็นไปตามข้อก้าหนดในกฎมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ 
กองช่างจะต้องตรวจสอบพ้ืนที่ทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาต เพราะถือว่ามีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ก่อนออกใบอนุญาตให้จะต้องพิจารณาให้
รอบคอบอีกครั้งเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด” 
 
  แม้ว่าแนวความคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมุมมองที่แตกต่างกัน แต่

มิใช่จะเป็นปัญหาในการดูแลกฎหมาย เพราะต่างให้ความส้าคัญต่อระเบียบปฏิบัติในการอนุญาตให้
ด้าเนินการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้เหมือนกัน 

4.1.3 พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
 1) ข้อก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ควรได้รับกำร

แก้ไข 
  เนื่องจากข้อก้าหนดในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 254313 มีการ

ก้าหนดใช้มานานมาก ไม่เคยมีการปรับปรุงใด ๆ เว้นแต่ในแต่ละจังหวัดจะพิจารณาน้าปัญหาที่เกิดมา
ร่างเป็นมติที่บังคับใช้เฉพาะในแต่ละจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เป็น
กฎหมายหลักที่ใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีข้อก้าหนดที่ได้จัดท้าขึ้นเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตท้าการจัดสรรที่ดินต้อง
ปฏิบัติ และเพ่ือให้การด้าเนินการจัดสรรที่ดินเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ดีต่อสังคม 

  ส้านักงานที่ดินจังหวัดถือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมาย
ฉบับนี้ โดยเจ้าพนักงานงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี14 ท้าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน ในการตรวจสอบการขออนุญาตให้ตรงตามข้อก้าหนด การสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้รับความ
คิดเห็น ดังนี้ 

“เนื่ องจากจั งหวัดนนทบุ รี เหมาะกับการเป็ น เมืองหลวงที่ สองรองจาก
กรุงเทพมหานครอย่างมาก อีกทั้งเป็นการช่วยรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงได้อีก
ด้วย เพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ไกลเกินจากที่ท้างาน มีเส้นทางการคมนาคมที่

                                                           
13พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 45ก วันที่

23 พฤษภาคม 2543.    
14เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานที่ดินจังหวัด

นนทบุรี, วันที่ 8 พฤษภาคม 2560. 
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สะดวกโดยต้องท้าให้นนทบุรีเป็นเมืองที่สะอาด สงบ สะดวก ปลอดภัย ความเห็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.2543 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีความ
เหมาะสมดีแล้ว เพียงแต่ต้องมีการปรับเพ่ิมมาตรการเฉพาะด้านที่นอกเหนือจาก
ข้อก้าหนดที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เติบโตของเมืองในอนาคต และเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมา ซึ่งข้อก้าหนดที่เพ่ิม
ขึ้นมานี้ใช้เฉพาะการขออนุญาตท้าการจัดสรรที่ดินของจังหวัดนนทบุรี มีที่มาจาก
นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการให้จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่มีคลองสวย 
น้้าใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยมีรายละเอียดที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.1 การติดตั้งถังบ้าบัดน้้าเสียรวมโครงการ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มิได้บังคับให้โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กต้องมีการติดตั้งถัง
บ้าบัดน้้าเสียรวมไว้มีเพียงแต่บ่อตรวจคุณภาพน้้าเท่านั้น แต่ส้าหรับจังหวัดนนทบุรีได้มี
มติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเพ่ือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกโครงการให้
ติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมภายในโครงการจัดสรรที่ดินทุกขนาดตามความเหมาะสม
เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องน้้าเน่าเสีย 

1.2 การติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณด้านหน้าทางเข้า–ออกโครงการ เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการและผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร 
 
 2) โครงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อท่ีอยู่อำศัยควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่สีเขียว 
  จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่  การ

พิจารณาอนุญาตให้ท้าการจัดสรรที่ดินในเขตพ้ืนที่สีเขียวจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ 
โดยเฉพาะในปัจจุบันกฎหมายผังเมืองของจังหวัดหมดอายุ ท้าให้ต้องใช้การพิจารณาจากความเห็น
ของท้องถิ่นเป็นหลักเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพ้ืนที่ รับทราบถึงปัญหาของชุมชนมากกว่า ส้าหรับ
ผู้ให้สัมภาษณ์ในฐานะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด15 ที่ต้องตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนจะน้าเรื่องการขออนุญาต
เข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า 

“หลายปีที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มี
โครงการจัดสรรที่ดินเข้าไปถึง กลุ่มหนึ่ง คือ เกษตรกรที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการขาด
แคลนน้้าเพ่ือท้าการเกษตร ต้นเหตุมาจากโครงการจัดสรรที่ดินที่ถมดินปิดกั้นทางน้้า 
แต่มิได้หมายความว่าโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวกระท้าผิดแต่อย่างใด เนื่องจากผ่าน

                                                           
15เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานที่ดินจังหวัด
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กระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง แนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ท้าได้เพียงการขอความ
ร่วมมือจากเจ้าของกิจการ หากมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินกิจการในบริเวณพ้ืนที่ที่มี
การท้าการเกษตรขอให้กันแนวเขตที่ดินให้มีทางผ่านของน้้าให้แก่เกษตรกรด้วย หรือ
วางท่อระบายน้้าเพ่ือให้น้้าสามารถไหลผ่านไปสู่แปลงเกษตรได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความ
มือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี”  
 
  นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้  การขออนุญาตท้าการจัดสรรที่ดินของจังหวัด

นนทบุรียังมีทิศทางที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมการขออนุญาตท้าการจัดสรรที่ดินให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่
ดียิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสรุปหามติที่เหมาะสมเพ่ือน้ามาปรับใช้ต่อไป 

 
4.2 เกี่ยวกับสังคมและชุมชน 

 
1) ภำคท้องถิ่นควรควบคุมพื้นที่ในกำรก่อสร้ำงอย่ำงเข้มงวด 
 เรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการจัดสรรที่ดิน เนื่องจากโครงการจัดสรรที่ดิน

เพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ปัจจุบันมักขยายตัวอยู่ในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอยู่อาศัยอยู่จ้านวนมาก จึงอาจส่งผล
กระทบที่เป็นปัญหาส้าหรับชุมชน เพ่ือเป็นให้เกิดการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุของค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทในการก้ากับดูแลชุมชนอย่างมาก เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ที่อาศัยอยู่
ดั้งเดิม 

 ในเรื่องนี้ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน เพ่ือจะได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเริ่มจากบทสัมภาษณ์ตามล้าดับ ดังนี้  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้ว่ามีบทบาทส้าคัญต่อการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรับรู้ถึงปัญหาได้ทั่วถึง เป็นตัวแทน
ภาครัฐในการบริหารราชแผ่นดินโดยอาศัยการกระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง 

 จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี16 ท่านเป็นผู้ที่มีความ
ผูกพันกับท้องที่นี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีภูมิล้าเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ก้าเนิด เมื่อท้าการสัมภาษณ์
ท่านจึงถ่ายทอดความรู้สึกได้ทั้งในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อถามถึง
ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อเรื่องผลกระทบของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยต่อพ้ืนที่ 
สีเขียว ท่านได้อธิบายให้ฟังดังนี้ 

                                                           
16นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, องค์การบริหาร
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“นับจากอดีตที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนนทบุรี ภาพที่สะท้อนให้เห็น
ชัดเจน คือ การเติบโตของเมืองที่น้ามาทั้งความเจริญและความเสียหายไปพร้อม ๆ กัน 
หากมองในด้านบวกของการขยายโครงการจัดสรรที่ดินในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง 
คงจะตอบได้ว่าท้าให้ชาวบ้านขายที่ดินได้ในราคาที่สูงขึ้น ท้าให้เกิดเศรษฐกิจใน
ครอบครัวเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกษตรกรหลายรายได้ก้าไรจากการขายที่ดินจน
เลิกท้าการเกษตร เมื่อมองในด้านลบของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยเรื่องแรกที่
ต้องพูดถึง คือ เรื่องการสูญเสียพ้ืนที่ เกษตรกรรม เนื่องจากพ้ืนที่ ในเขตอ้าเภอ 
บางบัวทองเป็นบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์  มีแร่ธาตุที่ เหมาะสมในการท้า
เกษตรกรรม แต่เมื่อโครงการจัดสรรที่ดินเริ่มขยายเข้ามาเกษตรกรพาขายที่ดินกันเกือบ
หมด เหลือเพียงเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังคงต้องการอนุรักษ์พ้ืนที่ท้ากินไว้ แต่เมื่อเจ้าของ
ที่ดินข้างเคียงขายที่ดินกันหมดแล้ว สถานการณ์จึงบีบบังคับให้ต้องขายที่ดินของตนตาม
ไปด้วย แม้จะยังมีความต้องการที่จะท้าอาชีพเกษตรกรต่อไปก็ตาม แต่หากยังท้า
การเกษตรอยู่ในบริเวณนั้นก็อาจจะประสบปัญหาหลายด้าน แต่ก็ยังคงมีเกษตรกรบาง
รายที่ยังคงปักหลักท้าอาชีพเกษตรกรรมต่อไป แต่ก็ประสบปัญหาเรื่องน้้าเค็มที่ไหลเข้า
มาในพ้ืนที่ท้าให้ไม่สามารถน้าน้้ามารดต้นไม้ได้ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเมื่อ
เกิดน้้าทะเลหนุน เป็นปัญหาหนึ่งที่ท้าให้เกษตรกรหลายรายต้องเลิกอาชีพเพาะปลูก
ไป” 

 
 จากการให้สัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ระดับการปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองบางส่วน  ในฐานะ
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง17 มีแนวทางการบริหารงานเป็นไปอย่างมีแบบแผนเพ่ือ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ท่านได้แสดงความเห็นไว้ดังนี้ 

“นโยบายการบริหารของเทศบาลได้น้าแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้เป็นสีเขียว มีการจัดโครงการปลูกผักสวนครัว รั้ว
กินได้ ให้ประชาชนในชุมชนใช้ประกอบอาหารภายในครอบครัว และยังส่งเสริมให้น้ามา
ขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดการเกษตรแบบย่อย เพ่ือให้
ชาวบ้านน้าผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกภายในครัวเรือนมาขายในวันที่มีการแจกเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ในเวลาที่มีการจัดการประชุมต่าง  ๆ ที่เทศบาล เป็นการ

                                                           
17นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, เทศบาลเมือง

บางบัวทอง, วันที่ 20 มิถุนายน 2560. 
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กระตุ้นให้ประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหันมาท้าการเพาะปลูก ถึงแม้จะมีที่ดินเพียง
เล็กน้อยก็ตาม รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้กับคนชุมชนเพ่ือน้าไปช่วยกันพัฒนาพ้ืนที่
ของตน โดยจัดให้มีการแข็งขันชุมชนน่าอยู่ ให้ประชาชนทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น การเก็บกวาดบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ปลูกต้นไม้ให้เกิด
ความร่มรื่น หากชุมชนใดมีการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น เทศบาลจะมอบรางวัลให้เป็นการช่วยปลูก
จติส้านึกให้คนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่อาศัยให้มากข้ึน” 

 
 ในด้านของการเกษตรหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในพ้ืนที่คงต้องพูดถึงส้านักงาน

เกษตรจังหวัด ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เกษตรจังหวัด 18 ซึ่งเป็นผู้บริหารงานส้านักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุรี ในการสัมภาษณ์ผู้ศึกษามีโอกาสได้รับฟังแนวความคิดในแง่มุมที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของ
พ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรีได้มากขึ้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้พูดถึงผลกระทบของโครงการ
จัดสรรที่ดินต่ออาชีพเกษตรกรไว้ดังนี้  

“การที่จังหวัดนนทบุรีมีโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นนั้น ส่งผลให้
พ้ืนที่เกษตรกรรมลดน้อยลงประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 
สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรขายที่ดินท้ากินเมื่อราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้น 
อีกทั้งการท้าเกษตรกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกกว่าจะได้ผลผลิต รวมถึง
เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการท้าการเกษตรอีกต่อไป ท้าให้ชุมชนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งท่านผู้ให้สัมภาษณ์แสดงถึงความ
กังวลว่าอีกไม่นานการท้าเกษตรในบ้านเมืองเราก็จะหมดไป ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์การท้าเกษตรกรรมขึ้นตามชุมชนต่าง ๆ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้โดย
ผู้ช้านาญการ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มตามประเภทของการเพาะปลูก เช่น กลุ่มอนุรักษ์
ทุเรียน กลุ่มอนุรักษ์พืชผักสวนครัวกลุ่มอนุรักษ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ เป็นต้น เพ่ือสืบทอด
อาชีพเกษตรกรให้คงอยู่ตลอดต่อไป และยังท้าให้ผู้ที่เพาะปลูกพืชประเภทเดียวกัน
สามารถช่วยเหลือกัน น้าประสบการณ์ที่ได้พบมาแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือน้าไปปรับใช้กับ
การเพาะปลูกของตน” 
 

                                                           
18เกษตรจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี, 

วันที่ 14 มิถุนายน 2560. 
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 เมื่อผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทองรายแรก19 
ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้กับโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ถึงการได้รับผลกระทบจาก
โครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกให้ฟังว่า 

“ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ท้านาที่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้้าฝนจะไหลผ่านลงไปยัง
ทุ่งนาซึ่งเป็นรับน้้า ช่วยท้าให้มีน้้าพอเพียงกับการปลูกข้าว แต่เมื่อมีโครงการจัดสรร
ที่ดินเข้ามาแทนที่ผลกระทบที่ได้รับมีทั้งสองด้าน หากพูดถึงผลดี คือ ท้าให้ที่ดินที่เพ่ิม
มูลค่าสูงขึ้น ระบบสาธารณูปโภครองรับเพ่ิมมากข้ึน แต่ผลเสียที่ตามมาคือ เมื่อเข้าสู่ฤดู
ฝนน้้าไม่มีทางระบาย เนื่องจากทุ่งนาที่เคยเป็นแหล่งรับน้้าถูกถมเต็มหมดจึงเกิดปัญหา
น้้าท่วมขัง ความวุ่นวาย การจราจรแออัดมากกว่าที่ผ่านมา การเดินทางที่ เคย
สะดวกสบายก็เริ่มมีปัญหาตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องให้เวลาในการปรับตัว” 

 

 
 
ภำพที่ 4.1 ข้อมูลแผนที่โครงกำรจัดสรรอ ำเภอบำงบัวทอง  
ที่มำ: “รวมแผนที่โครงการบ้านจัดสรรบางบัวทอง.” www.home.co.th/images/img_v/review 
/Hongproyoon-map.jpg. (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560). 

 
 เมื่อท้าการสัมภาษณ์ความเห็นจากประชาชนรายที่สอง20 ซึ่งอาศัยอยู่อีกต้าบลหนึ่ง 

ได้ให้ความเห็นในฐานะผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกร ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 

                                                           
19ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ต้าบล  

บางรักพัฒนา, วันที่ 14 มิถุนายน 2560. 
20ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ้าเภอบางบัวทอง, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู , ต้าบล  

บางรักใหญ่, วันที่ 23 มิถุนายน 2560. 
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“การที่โครงการจัดสรรที่ดินมีการขยายตัวเข้ามายังพ้ืนที่ของชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
ปัจจุบันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก นอกจากพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ก้าลังจะสูญหายไป
จากชุมชน จนแทบไม่เหลือสภาพของพ้ืนที่สีเขียวแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืนตามมาอีก อาทิ 
ปัญหาของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างบ้าน ฝุ่นละอองที่ไม่มีการป้องกัน การถมดิน
บริเวณพ้ืนที่ที่เคยเป็นร่องสวนท้าให้กีดขวางทางผ่านของน้้า เพราะส่วนใหญ่จะเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นร่องสวนที่ใช้เป็นทางผ่านของน้้าส้าหรับรับน้้าจากคูคลองเข้ามา
ในสวน และยังช่วยระบายน้้าให้ไหลผ่านไปได้สะดวกในกรณีที่เกิดฝนตก แต่เมื่อทางน้้า
ถูกปิดกั้นไปจึงท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขังได้ง่าย” 

 

 
 
ภำพที่ 4.2 ข้อมูลแผนที่โครงกำรจัดสรรอ ำเภอบำงบัวทอง 
ที่มำ: “รวมแผนที่โครงการบ้านจัดสรรบางบัวทอง.” www.home.co.th/images/img_v/review 
/Hongproyoon-map.jpg. (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560). 
 

 นอกจากผู้ศึกษาจะท้าการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง
แล้ว ยังได้ท้าการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ทุเรียน21 เป็นผู้หนึ่งที่มีความผูกพันในการท้า
การเกษตรมาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้ให้ความคิดเห็นดังนี้ 

 

                                                           
21เกษตรกรชาวสวนทุ เรียน, สัมภาษณ์ โดย รจนา คณะเชิดชู , แหล่งท่องเที่ยวเชิง 

เกษตรกรรม, วันที่ 15 มิถุนายน 2560. 
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“การที่มีความเจริญเข้ามาสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นการน้ามาซึ่งความเดือดร้อนให้
ชุมชนเกษตรกรค่อนข้างมาก นับตั้งแต่การเริ่มมีโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัย
ขยายขอบเขตเข้ามายังพ้ืนที่เกษตรกรรม เกษตรกรหลายรายขายที่ดินให้กับนักธุรกิจที่
เข้ามาลงทุนท้ากิจการต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัย โรงงาน 
ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ท้าให้เกษตรกรที่มีความรักในการท้าการเกษตรไม่สามารถ
ท้าอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้เพราะที่ดินโดยรอบขายไปให้กับนักลงทุน จนที่ดินของ
ตนเองกลายเป็นที่ตาบอด ไม่มีทางเข้า-ออก จึงจ้าเป็นต้องขายที่ดินไปด้วย จากเหตุผล
ดังกล่าวนี้ท้าให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดน้อยลงไปทุกปี เพ่ือให้อาชีพ
เกษตรกรรมยังคงอยู่ผู้ ให้สัมภาษณ์ต้องการให้ผังเมืองมีมาตรการที่คุ้มครองพ้ืนที่
เกษตรกรรมให้มากขึ้น มีการก้าหนดขอบเขตที่ชัดเจนส้าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรม และไม่
ควรให้ด้าเนินกิจการอ่ืนใดในพ้ืนที่ดังกล่าว” 

 

 
 

ภำพที่ 4.3 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร. บันทึกภาพโดยผู้ศึกษา,  
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560. 
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 เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดสรรที่ดินแล้ว  
ผู้ศึกษาจึงได้ท้าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลกระทบนี้ โดยได้ท้าการสัมภาษณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)22 ความคิดเห็นที่ได้รับดังนี้ 

 
“ในฐานะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มี

จ้านวนไม่น้อยกว่า 20 โครงการ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี การก่อสร้างบ้านแต่ละ
โครงการนั้นบริษัทพยายามหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นกับชุมชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบ มีการด้าเนินการเพ่ือช่วยเหลือชุมชนหลายประการ เช่น การดูแลเรื่อง
ระบบระบายน้้าเสียของโครงการ ควบคุมการก่อสร้างที่พักส้าหรับคนงานก่อสร้างให้ถูก
สุขลักษณะ แต่ก็ยังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากไม่สามารถควบคุมคนงานให้
ปฏิบัติตามระเบียบได้ทั้งหมด ส้าหรับเรื่องของการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวนั้นได้แบ่งพ้ืนที่
ภายในโครงการนอกเหนือจากส่วนที่บังคับไว้ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน” 

 
 ส้าหรับอีกหนึ่งความคิดเห็นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาเป็น

ระยะเวลาหลายสิบปี ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน)23 ซึ่งมีเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับการประสบปัญหาจากการท้างานที่ผ่านมา ดังนี้ 

“บริษัทประสบกับปัญหามากมายหลายประการเมื่อเริ่มท้าการเปิดโครงการ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมมักจะมีความคิดในเชิงลบต่อโครงการจัดสรรที่ดิน จึงต้องใช้
ความพยายามเพ่ือปรับความคิดของคนในชุมชนให้มองโครงการจัดสรรที่ดินในเชิงบวก 
วิธีการของท่านผู้บริหารที่บอกเล่าให้ฟัง คือ การเดินไปเคาะประตูบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ที่
ก่อสร้าง เมื่อเกิดผลกระทบกับอาคารที่มาจากการก่อสร้าง เช่น บ้านมีการแตกร้าวที่
เกิดจากแรงสั่นสะเทือนในการตอกเสาเข็ม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจะท้าการ
ส่งช่างเข้าไปท้าการซ่อมให้โดยเร็ว โดยท่านผู้บริหารให้ความส้าคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่าง
มาก หากท้าโครงการจัดสรรที่ดินที่ใดแล้วท้าให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อน บริษัทไม่ควร
ด้าเนินการต่อไปอีก การดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชนนับว่ามีความส้าคัญยิ่งต่อการ

                                                           
22กรรมการผู้จัดการ, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน), 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560. 
23กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, บริษัทควอลิตี้เฮ้ าส์ 

จ้ากัด (มหาชน), วันที่ 26 มิถุนายน 2560. 
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พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เมื่อสังคมสงบ โครงการจะสามารถด้าเนินต่อไปได้อย่าง
มั่นคง” 

 
4.3 เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 

 
เนื่องจากโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่น้ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า

ให้กับชุมชนหลายแห่ง ผู้ศึกษาต้องการให้เห็นมุมมองความคิดเห็นในเรื่องนี้จากผู้ที่เก่ียวข้อง จึงท้าการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเป็นการสะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่ง 
โดยมีบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1) ภำษีบ ำรุงท้องท่ีจัดเก็บได้เพิ่มข้ึนจำกกำรเพิ่มจ ำนวนประชำกร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการเก็บภาษีบ้ารุงท้องที่ เมื่อ

โครงการจัดสรรที่ดินเข้ามาในเขตพ้ืนที่การปกครองท้าให้จ้านวนประชากรเพ่ิมข้ึน รายได้ที่ได้จากการ
เก็บภาษีจึงเพ่ิมมากขึ้นด้วย นอกเหนือจากการมีรายได้จากภาษีบ้ารุงท้องที่แล้ว หน่วยงานท้องถิ่นยัง
ได้รับผลกระทบจากความเจริญดังกล่าว การสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 ได้แสดง
ความเห็นดังนี้ 

“เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์มีภูมิล้าเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีมาแต่ก้าเนิด อีกทั้ง
ครอบครัวยังเป็นเกษตรกร ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพืชผลทางการเกษตรกรได้ผลผลิตที่ดี 
เป็นรายได้หลักของครอบครัว อีกทั้งยังส่งออกไปขายตามแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรได้ด้วย นับจากการเริ่มมีโครงการจัดสรรที่ดินเข้ามามีบทบาทในชุมชน พ้ืนที่ 
ท้าการเกษตรลดน้อยลงไปอย่างมาก ต้องพลิกผันจากผู้ผลิตมาเป็นผู้ซื้อแทนเพราะพ้ืนที่
เพาะปลูกกลายไปเป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยแทน ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยขาดสินค้าทางการเกษตรได้ในอนาคต เพราะเกษตรกร
เลิกประกอบอาชีพนี้เพ่ิมข้ึนทุกปี ประกอบกับผู้ที่ท้าอาชีพเกษตรกรรมเป็นผู้สูงอายุโดย
ส่วนใหญ่ ขาดผู้ที่จะมาสืบทอดการท้าการเกษตร ถ้าหมดยุคของเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะไม่
เหลือใครสานต่ออีกในอนาคต จึงอยากให้ช่วยกันปลูกจิตส้านึกให้ลูกหลานไม่ละทิ้ง
อาชีพเกษตรกรรม” 

 
 

                                                           
24นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 11 มิถุนายน 2560. 
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2) กำรส่งออกสินค้ำทำงกำรเกษตร ลดลงตำมจ ำนวนเกษตรกร 
 นอกเหนือจากการดูแลในเรื่องการเพาะปลูกแล้ว เกษตรจังหวัดยังมีภารกิจในการ

ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วยการส่งเสริมการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปขายยัง
ต่างประเทศ เกษตรจังหวัด25 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัดนนทบุรีด้วยความภาคภูมิใจ ดังนี้ 

“เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานการเพาะปลูกตาม
มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) คือ มาตรฐานที่ออกโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือควบคุมกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยทั้งผู้เพาะปลูกและ
ผู้บริโภค โดยมีการควบคุมกระบวนการทุกขั้นตอนในการเพาะปลูก ช่วยเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตสามารถส่งออกขายยังต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ มีการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) ปัจจุบันมี
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบ เป็น
การส่งเสริมให้ เกษตรกรน้าความรู้และเทคนิคในการเพาะปลูกมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วจะได้รับเกียรติบัตรไว้ส้าหรับส่ง 
ผลผลิตที่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานต่าง ๆ ทั้ งยังสามารถส่งผลิตไปขายยัง
ต่างประเทศได้ด้วย เกียรติบัตรดังกล่าวจะต้องท้าการต่ออายุปีละ 1 ครั้ง เป็นการ
ป้องกันมิให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมขึ้นตามฤดูกาลของ
ผลไม้ ให้เกษตรกรได้มีโอกาสน้าผลผลิตมาจ้าหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น 
งานเทศกาลทุเรียนนนท์ ภายในงานมีการจัดการประกวดทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 
เกษตรกรสามารถน้าทุเรียนมาประมูลเพ่ือเพ่ิมรายได้ และยังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
รักในการเพาะปลูกให้มากขึ้น ผลตอบรับออกมาเป็นที่น่าพอใจเพราะมีประชาชนให้
ความสนใจเป็นจ้านวนมาก ผลพลอยได้จากการจัดงานครั้งนี้ท้าให้ประชาชนสนใจปลูก
ทุเรียนกันมากขึ้น ภายในงานได้มีการน้าต้นทุเรียนมาจ้าหน่ายด้วย มีประชาชนซื้อไป
ปลูกเป็นจ้านวนมาก ปรากฏว่าต้นทุเรียนมียอดจ้าหน่ายดีกว่ าผลทุเรียน เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรกรรมให้กลับคืนมา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
คือ เกษตรกรก้าลังจะหมดลง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้มีเพียง
ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน หากยังไม่สามารถปลูกจิตส้านึกให้กับเยาวชนเพ่ือให้หวงแหนหรือ
รักในการท้าเกษตรกรรม อาชีพนี้ก็คงจะหมดไป” 

                                                           
25เกษตรจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี, 

วันที่ 14 มิถุนายน 2560. 
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3) รำคำซื้อ – ขำยท่ีดิน เพิ่มข้ึนเมื่อมีโครงกำรจัดสรรที่ดิน 
 แม้ภาคเอกชนเป็นผู้ที่ด้าเนินกิจการเพ่ือธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนตน แต่ถือได้ว่า

เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้เศรษฐกิจมีการเติบโตขึ้น ความคิดเห็นจากกรรมการผู้จัดการ บริษัทธนาสิริ กรุ๊ป 
จ้ากัด (มหาชน)26 มีดังนี ้

“ในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น ช่วยเพ่ิม
มูลค่าของที่ดินให้กับชาวบ้าน ช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เข้าถึงบริเวณที่ภาครัฐ
ยังมิได้ท้าการจัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือปรับปรุง ทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านที่ไม่มีงานมี
โอกาสเข้ามารับจ้างในการก่อสร้างส้าหรับผู้ที่มีความช้านาญ และท้าให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เนื่องจากการที่โครงการจัดสรรที่ดินเข้ามาพัฒนาโครงการจะต้อง
ปรับสภาพพ้ืนที่โดยรอบให้น่าอยู่อาศัย เป็นผลพลอยได้ให้กับชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในบริเวณใกล้กับโครงการยังสามารถน้าสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรมาจ้าหน่าย
ให้กับคนงานก่อสร้างได้ด้วย” 

 
 อีกหนึ่งผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ผู้ที่ครองตลาดเป็นอัน  1 ใน 3 

ของประเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน)27 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 

“การด้าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจดูเหมือนเป็นการท้าธุรกิจเพ่ือผลประโยชน์
เท่านั้น ในทางตรงกันข้ามต้องสนับสนุนกิจการภาครัฐให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 
การที่โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยขยายกิจการเข้าไปยังชุมชนที่ภาครัฐยังมิได้
พัฒนา เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นท้าให้ภาคท้องถิ่นได้รับเงินได้จากภาษีนับตั้งแต่วันที่มีการ
โอนที่ดิน รวมไปถึงภาษีเงินได้จากการที่มีจ้านวนประชากรเพ่ิมขึ้น ตลอดจนภาษีบ้ารุง
ท้องที่ เหล่านี้ล้วนเป็นผลพลอยได้ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาครัฐ” 

 
 
 

                                                           
26กรรมการผู้จัดการ, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน), 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560. 
27กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ 

จ้ากัด (มหาชน), วันที่ 26 มิถุนายน 2560. 
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 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดล้วนแต่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศมีความ
เคลื่อนไหวได้ทั้งสิ้น หากเกิดสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ภาครัฐจะมีมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพ่ือเกิดความคล่องตัวขึ้น เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มาตรการบ้านหลัง
แรกส้าหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น  

 
4.4 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีประเด็นส้าคัญดังนี้ 
1)  ปัญหำน้ ำเสีย ที่เกิดจำกกำรระบำยน้ ำทิ้งของโครงกำรจัดสรรที่ดิน 
 เมื่อมีโครงการจัดสรรที่ดินเข้ามาในชุมชน เรื่องของการระบายน้้าทิ้งจากโครงการ

เป็นปัญหาส้าคัญที่ภาครัฐต้องหาทางแก้ไข ในปัจจุบันมีน้้าเน่าเสียเกิดขึ้นตามคูคลอง ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงท้าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน  

 การสัมภาษณ์ได้เริ่มจากเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี28 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การขออนุญาตจัดสรรที่ดินมากที่สุด ผู้ให้สัมภาษณ์ได้อธิบายหลักการและแนวทางป้องกันของปัญหา 
ดังนี้ 

“เรื่องของสิ่งแวดล้อมส้าหรับการขออนุญาตท้าการจัดสรรที่ดินนั้นมีความส้าคัญ 
ไม่น้อยไปกว่าข้อก้าหนดอ่ืน เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวมกันอยู่ ในพ้ืนที่ชุมชน
ดั้งเดิม ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหามากมายหลายเรื่อง ประเด็นส้าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 
เรื่องระบบการระบายน้้าทิ้งจากโครงการจัดสรรที่ดินโดยไม่ได้รับการบ้าบัดที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของราชการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานภาครัฐพยายามหามาตรการ
เพ่ือใช้ควบคุมเจ้าของโครงการ โดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีได้ออก
ข้อก้าหนดส้าหรับโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยทุกประเภทต้องมีการติดตั้งถัง
บ้าบัดน้้าเสียรวมอย่างไม่มีข้อยกเว้น ขนาดของถังบ้าบัดที่ใช้ติดตั้งขึ้นอยู่กับจ้านวน
แปลงจ้าหน่ายรวมของโครงการ และต้องใช้ถังบ้าบัดน้้าเสียชนิดเติมอากาศเท่านั้น 
เนื่องจากเป็นการใช้จุลินทรีย์เพ่ือช่วยฆ่าเชื้อได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยในบ้านทุกหลัง
จะต้องมีการติดตั้งถังบ้าบัดน้้าเสียไว้เช่นกัน” 
 

                                                           
28เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานที่ดินจังหวัด

นนทบุรี, วันที่ 8 พฤษภาคม 2560. 
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 ล้าดับต่อมา ผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์เกษตรจังหวัดนนทบุรี29 ในประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อมภาคการเกษตรนับได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือรับฟังทิศทางทิศทางของ
การเกษตรในจังหวัดนนทบุรีแล้ว ท้าให้ตระหนักถึงอนาคตของเกษตรกรไทยในอนาคตที่อาจจะเป็น
เพียงประวัติศาสตร์ที่เล่าให้ลูกหลานได้รับฟัง ในประเด็นนี้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ โดยได้
แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

“การมีโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยขยายพ้ืนที่เข้ามาในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิม
มากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้าเป็นอย่างมาก ปัญหาเรื่องน้้าเน่าเสียที่มาจาก
โครงการจัดสรรที่ดินเป็นเรื่องที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ แนวทางที่ท่านผู้ให้สัมภาษณ์ได้
ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเกษตรกรคงท้าได้เพียงให้ช่วยการดูแลรักษาแหล่งน้้า อย่าทิ้งอุปกรณ์
ที่ใส่ยาฆ่าแมลงลงไปในแม่น้้า ล้าคลอง และไม่น้าอุปกรณ์หรือภาชนะที่ผสมยาฆ่าแมลง
ลงไปท้าความสะอาดในแม่น้้า ล้าคลอง มีการรณรงค์ให้ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ช่วยให้ตนเองและชุมชนปลอดภัย” 

 
 ผู้ศึกษาได้เลือกสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน30 ที่ยังคงด้าเนินวิถีชีวิตแบบ

ชาวสวนจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าราคาที่ดินจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็นสิบเท่าตัวแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรท่านนี้ยังคง
อนุรักษ์อาชีพนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพ ท่านเป็นเกษตรกรที่ได้รับหน้าที่ในการถ่ายทอด  
องค์ความรู้ในการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางกรวย โดยใช้พ้ืนที่สวนทุเรียน
ของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรด้วย ท่านพูดถึงผลกระทบเมื่อมีการขยายเมืองเข้ามายังจังหวัดนนทบุรีให้ฟัง ดังนี้ 

“สิ่งที่ส้าคัญเรื่องแรกส้าหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ คือ ปัญหาน้้าเสียที่
ระบายจากโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งท้าให้เกษตรกรขาดน้้าสะอาดที่มีคุณภาพมาใช้รด
ต้นไม้ในสวน นอกจากนี้ ความเจริญยังน้ามาซึ่งความเสียหายต่อมลภาวะที่ส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากอากาศท่ีบริสุทธิ์จะท้าให้ต้นไม้เติบโตได้ดีแต่อากาศทุก
วันนี้มีมลพิษมากจนต้องหาทางป้องกัน ท่านได้น้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ โดยจะปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงาและ
กรองมลภาวะจากภายนอก เช่น ต้นมะม่วง ต้นทองหลาง ต้นมังคุด ต้นกล้วย นอกจาก

                                                           
29เกษตรจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี, 

วันที่ 14 มิถุนายน 2560. 
30เกษตรกรชาวสวนทุ เรียน , สั มภาษณ์ โดย รจน า คณ ะเชิดชู , แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว 

เชิงเกษตรกรรม, วันที่ 15 มิถุนายน 2560. 
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ต้นไม้เหล่านี้จะช่วยกรองอากาศได้แล้ว ยังสามารถน้าผลผลิตไปจ้าหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้
ในระหว่างการรอผลผลิตจากทุเรียนได้อีกด้วย เป็นการอาศัยธรรมชาติในการปกป้อ ง
ระบบนิเวศน์ให้กันและกัน” 

 

 
 

ภำพที่ 4.4 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร , บันทึกภาพโดยผู้ศึกษา,  
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560. 

 
 ในส่วนของภาคประชาสังคมผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ประชาชน31 ที่อาศัยอยู่

โดยรอบบริเวณพ้ืนที่โครงการจัดสรรที่ดิน ผู้ศึกษาจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้โครงการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ความคิดเห็นดังนี้ 

“ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับจากการที่มีโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่
อยู่อาศัยที่ขยายพ้ืนที่เข้ามาสู่ชุมชนของตน สิ่งแรกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ เรื่อง
ของมลภาวะทางอากาศ ฝุ่นที่เกิดขึ้นจากรถที่เข้ามาถมดินในโครงการ ควันด้าจากท่อ 
ไอเสียรถบรรทุก วัสดุก่อสร้าง เสียงดังจากการก่อสร้างอาคาร เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่
เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับ โดยไม่สามารถห้ามมิให้ท้าการก่อสร้างได้ เนื่องจากการ
ด้าเนินการของโครงการได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร จึงได้แต่ร้อง

                                                           
31ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ้าเภอบางบัวทอง, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู , ต้าบล  

บางรักใหญ่, วันที่ 23 มิถุนายน 2560. 
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ขอให้หน่วยงานภาคท้องถิ่นควบคุมผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ต้องมีการลงโทษผู้ที่
ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับอย่างจริงจัง” 

 
 เมื่อมีโครงการจัดสรรที่ดินไปสู่ พ้ืนที่ใดจะต้องมีมาตรการให้กับผู้ที่ควบคุมงาน

ก่อสร้างในเรื่องการดูแลมิให้เกิดปัญหาต่อชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาสิริ 
กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)32 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้อธิบายถึงปัญหาและแนวทางป้องกันไว้ ดังนี้ 

“ส้าหรับสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความส้าคัญ ท่านผู้บริหารของ
บริษัทจึงได้มีนโยบายให้พนักงานดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เมื่อมีการก่อสร้างโครงการที่ใด
จะต้องดูแลเรื่องความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโครงการ มีระบบการก้าจัดขยะที่ดี 
ที่พักของคนงานก่อสร้างมีการควบคุมเรื่องความสะอาด ไม่ว่าจะเรื่องของห้องน้้าที่ต้อง
ท้าให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือมิให้เกิดความเดือดร้อนกับชุมชน ต้องมีการป้องกันฝุ่นละอองที่
เกิดจากการก่อสร้าง รวมถึงเสียงที่ดังที่มาจากการก่อสร้างต้องมีการควบคุมให้อยู่ใน
ระดับท่ีไม่ดังจนเกินไป เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโครงการ” 

 
 เมื่อกล่าวถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึง หากไม่ได้รับการดูแล

ก่อนที่จะเกิดปัญหาผลกระทบที่ตามมาก็จะแก้ไขได้ยาก กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท  
ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน)33 ได้ให้ความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ ดังนี้ 

“เรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจส้าคัญส้าหรับทุกฝ่าย ดังนั้น การด้าเนินกิจการของ
บริษัทจึงมีการใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดต่อพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในระหว่างการก่อสร้าง ต้องมีการจัดเก็บขยะและเศษวัสดุ
จากงานก่อสร้างให้เรียบร้อย มีการสร้างที่พักคนงานอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 
การก่อสร้างต้องมีระบบการป้องกันฝุ่นละออง และเสียง มิให้ชุมชนได้รับผลกระทบใน
การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในการอยู่อาศัยร่วมกันทั้งชุมชน
ดั้งเดิมและผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ เป็นการสร้างสังคมท่ีดีให้กับชุมชน” 
 
 

                                                           
32กรรมการผู้จัดการ, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน), 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560. 
33กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์

จ้ากัด (มหาชน), วันที่ 21 มิถุนายน 2560. 
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2) มลภำวะทำงอำกำศที่สูงมำกขึ้นจำกกำรที่พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง 
 เรื่องของฝุ่นละอองที่มีสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างและรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง 

ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษขึ้นในชุมชน แนวทางป้องกันจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี34 มีดังนี ้
“ส้าหรับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของโครงการจัดสรรที่ดินนั้น  ทางคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เพ่ิมความระวังในการขนส่งวัสดุ
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง เพ่ือลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงการรณรงค์ให้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ
จัดสรรที่ดิน บริเวณใดที่สามารถปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากข้อก้าหนดใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ได้ก็ขอให้เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ของทั้ง 
ผู้อาศัยและเป็นการเพ่ิมออกซิเจนให้ชุมชน” 
 
 ส้าหรับความคิดเห็นของเกษตรจังหวัด มีการจัดเตรียมแผนงานไว้ส้าหรับการแก้ไข

ในเรื่องนี้ ดังนี้ 
“เรื่องของมลภาวะทางอากาศทุกวันนี้  ในปี พ.ศ.2561 ได้มีโครงการที่จัดท้าขึ้น

เพ่ือให้ประชาชนปลูกต้นไม้กันให้มากขึ้น ใช้ชื่อโครงการ “บ้านละต้น ต้าบลละร้อย” 
โดยจะให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคืนสีเขียวให้กลับมา สิ่งที่มุ่งหวังเพียง
เพ่ือให้มีพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์เพ่ิมข้ึน 

 
 จากการสัมภาษณ์ทุกภาคส่วนล้วนตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม โดยพยายาม

ร่วมมือกันป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็น
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนใด 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
34เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานที่ดินจังหวัด

นนทบุรี, วันที่ 8 พฤษภาคม 2560. 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่งผลกระทบให้ พ้ืนที่

เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่สีเขียวลดน้อยลง โดยในบทนี้ได้ท้าการสรุปผลจากการศึกษาวิจัยและน้าเสนอ
แนวทางท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 

 
จากการที่ได้ท้าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลกระทบของโครงการจัดสรรที่ดิน

เพ่ือที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ผลการสรุปจากประเด็นปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

5.1.1 สรุปปัญหำด้ำนกฎหมำย 
 5.1.1.1 ผังเมือง   
  1) มหำอุทกภัย ป ีพ.ศ.2554 
   นับจากปี พ.ศ.2554 การเกิดมหาอุทกภัยขึ้นกับพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง 

ท้าให้ทุกภาคส่วนต่างทุ่มงบประมาณเพ่ือสร้างเขื่อนกั้นน้้า โดยมีการปล่อยน้้าลงสู่คลองที่อยู่ล้อมรอบ 
ได้แก่ คลองบางบัวทอง คลองอ้อม คลองบางรักน้อย และคลองพระพิมลราชา ซึ่งในอดีตบริเวณ 
รอบ ๆ คลองล้วนเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการเนื่องจากประชาชนใช้วิถีชีวิตอยู่ริมน้้า เดินทางโดยเรือ
เป็นส่วนมาก แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปใช้เส้นทางคมนาคมทางบกมากกว่า หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ จึงย้ายที่ตั้งไปอยู่ริมถนนสายหลัก แม่น้้า ล้าคลองสายส้าคัญจึงถูกให้ความส้าคัญ
น้อยลง ประชาชนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ริมฝั่งน้้าจึงได้รับความเดือดร้อนเมื่อมีโครงการจัดสรรที่ดินขยายพ้ืนที่
เข้ามา ท้าให้เกิดปัญหาการถมดินกีดขวางเส้นทางผ่านของน้้า ภาครัฐจึงต้องเร่งการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน 

   ปัญหาที่ส้าคัญประการแรกเกิดจากการที่กฎหมายผังเมืองของจังหวัด
นนทบุรีหมดอายุลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศใช้ฉบับใหม่ ท้าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างการรอประกาศผังเมืองฉบับใหม่ ภาครัฐในฐานะผู้ที่ออกนโยบายและก้ากับดูแลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อการป้องกันพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่สีเขียวมิให้ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเมือง 
คอยแนะน้า ส่งเสริมคนในชุมชนให้ช่วยกันอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ที่ผ่านมาการควบคุมดูแลยัง
ไม่ทั่วถึง ซึ่งกฎหมายผังเมืองที่ควรมีส่วนช่วยในการรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมยังมีไม่มากพอ จึงควรเร่ง
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ผลักดันให้มีมาตรการที่เข้มงวด ซึ่งในข้อก้าหนดใหม่นี้มีการมาตรการที่คุ้มครองพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น 
ภาครัฐจึงควรเร่งด้าเนินการโดยเร็ว 

  2) กำรบริหำรจัดกำรส่วนท้องถิ่น 
   ภาคท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการส่วนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก

ที่สุด มีหน้าที่ก้ากับดูแลกฎหมายแทนราชการส่วนภูมิภาค จึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายกับประชาชนการตรวจสอบพ้ืนที่เป็นเรื่องจ้าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพบเห็นการกระท้าผิดในการ
ก่อสร้างอาคารบริเวณท่ีไม่ถูกต้องควรแจ้งระงับการด้าเนินการ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย 

 5.1.1.2 กฎหมำยควบคุมอำคำร 
  1) ควรมีกำรควบคุมกำรออกเทศบัญญัติท้องถิ่น 
   การที่ให้ภาคท้องถิ่นสามารถออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับข้อก้าหนดในการ

ก่อสร้างอาคารเฉพาะพ้ืนที่เองได้นั้น ท้าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายส้าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
โครงการจัดสรรที่ดินที่แสวงหาผลประโยชน์ได้ เนื่องจากสามารถร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมาย
ในทางมิชอบโดยอาจมีการอนุญาตให้ท้าการก่อสร้างอาคารได้ในเขตพ้ืนที่เขียว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรท้าให้ได้รับความเดือดร้อน เกิดความเสียหายขึ้นกับพ้ืนที่ประกอบอาชีพ 

  2) กำรก ำกับดูแลกำรก่อสร้ำงในพื้นที่สีเขียว 
   เนื่องจากกฎหมายส้าคัญที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ กฎหมาย

ควบคุมอาคารซึ่งมีผลต่อการลดน้อยลงของพ้ืนที่เกษตรกรรม หากท้องถิ่นไม่เข้มงวดในเรื่องการ
อนุญาต โดยการก่อสร้างอาคารจะต้องสัมพันธ์กับกฎหมายผังเมือง เพ่ือควบคุมการก่อสร้างไม่ให้  
รุกล้้าพื้นที่สีเขียว ภาคท้องถิ่นจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยดูแลพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ 

5.1.2 สรุปปัญหำด้ำนสังคม 
 5.1.2.1 กำรบริหำรจัดกำรชุมชนของภำคท้องถิ่น 
   โดยอ้านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่ส้าคัญมากต่อชุมชน 

เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงต้องให้ความรู้ต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน แต่จากการศึกษาวิจัย
พบว่าประชาชนยังขาดการได้รับค้าแนะน้าที่ดี ท้าให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้
ประชาชนไม่ให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการเพาะปลูก  หาก
ไม่ได้รับแนวทางแก้ไข เกษตรกรมักจะหมดก้าลังใจที่จะท้าต่อจึงพากันขายที่ดินเพ่ือหลีกหนีปัญหา 
พ้ืนที่เกษตรกรรมจึงลดลงไปทุกปี 

 5.1.2.2 ภำคประชำสังคม ประชำชนต้องมีส่วนร่วม 
   ผู้ที่มีส่วนส้าคัญในการอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมให้คงอยู่ต่อไปได้คือ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทุกคน จากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตของคนเมืองมีส่วน
ส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเกษตรกร เนื่องจากเมืองมีการขยาย บ้านเรือนที่มีความสวยงาม มีรูปแบบ
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ที่ทันสมัยเข้ามาแทนที่ ท้าให้เกษตรกรหลายรายต้องการมีวิถีความเป็นอยู่แบบคนเมือง จึงขายที่ดินที่
เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก เป็นที่ดินที่เคยเป็นอาชีพหาเลี้ยงคนในครอบครัว ปัญหาการลดลงของพ้ืนที่สีเขียว
ส่วนใหญ่จึงเกิดจากความต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นแบบสังคมเมือง เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่เป็น
เจ้าของที่ดินส่วนหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพรับจ้างในบริษัทเอกชน จึงไม่สนใจที่จะรักษา
พ้ืนที่ไว้ต่อไป 

 5.1.2.3 ภำคเอกชนต้องให้ควำมช่วยเหลือสังคม 
   การประกอบกิจการโครงการจัดสรรที่ดินนั้นถือเป็นการลงทุน ดังนั้นจึง

เป็นเรื่องยากที่จะท้าให้เจ้าของธุรกิจยอมลงทุนในสิ่งที่ไม่ได้รับผลก้าไร การที่จะให้ภาคเอกชนยอมเสีย
ที่ดินที่ซื้อมาราคาแพงโดยไม่ได้ผลก้าไรกลับคืนมา ในโครงการจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีพ้ืนที่
ปลูกต้นไม้ จะมีแค่เพียงส่วนที่ต้องจัดท้าตามข้อก้าหนดเท่านั้น หากภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความส้าคัญ
ของพ้ืนที่สีเขียวให้มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนจะเป็นการดีอย่างยิ่ง 

5.1.3 สรุปปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 5.1.3.1 ปัญหำน้ ำเสียที่ทุกฝ่ำยต้องช่วยกันแก้ไข 
   ในอดีตชาวบ้านในอ้าเภอบางบัวทองใช้น้้าจากคลองที่ไหลผ่านในเขต

พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น คลองบางบัวทอง คลองอ้อมน้อย คลองบางไผ่ คลองพระราชาพิมล ทุกเส้นทางน้้า
ล้วนมีความหมายต่อการใช้ชีวิตประจ้าวันทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบมากที่สุ ด คือ 
เรื่องของน้้าเสียที่ส่วนใหญ่มีต้นเหตุจากระบายน้้าทิ้งของโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งไม่มีการบ้าบัดให้
ถูกต้องก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้้า นอกจากนี้ยังขาดการตรวจสอบระบบการบ้าบัดน้้าเสียจาก
โครงการจัดสรรที่ดินว่าใช้งานได้หรือไม่ ท้าให้เกิดปัญหาตามมา 

 5.1.3.2 มลภำวะทำงอำกำศเป็นพิษที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล 
   ส้าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมักเกิดจากขาด

ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเทน้้าทิ้งลงในแม่น้้าล้าคลองโดยไม่มีการแยกไขมันออก
ท้าให้เกิดปัญหาน้้าเน่าเสียได้ แม้แต่การน้าภาชนะที่ใส่สารเคมีส้าหรับปราบศัตรูพืชลงมาท้าความ
สะอาดในแหล่งน้้าสาธารณะมีส่วนส้าคัญที่ท้าให้น้้าเสียได้เช่นกัน จึงควรจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป 

 5.1.3.3 ปัญหำกำรก ำจัดขยะที่ก ำลังจะล้นเมือง 
   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายจัดท้าเตาเผาขยะ

ไฟฟ้าขึ้นที่บริเวณต้าบลไทรน้อย อ้าเภอบางบัวทอง เพราะมีปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปีไม่สามารถ
ใช้วิธีการฝังกลบได้เพียงพอ การด้าเนินธุรกิจโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยจึงต้องค้านึงถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องแรก เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยรวมกันเป็นจ้านวนมาก ปัญหาที่พบ
บ่อยจากโครงการจัดสรรที่ดิน คือ ปัญหาขยะที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึนตามจ้านวนประชากร จนกลายเป็น
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ปัญหาที่ท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการได้ทั่วถึงเพราะไม่ได้วางแผนรองรับการ เติบโตของเมืองไว้
ก่อน ท้าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองขึ้นในไม่ช้า 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1  ด้ำนกฎหมำย 
 เนื่องจากผังเมืองเป็นกฎหมายที่มีความส้าคัญยิ่งในการก้ากับดูแลโซนพ้ืนที่ 

ต่าง ๆ ส้าหรับการด้าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์เขตพ้ืนที่ส้าคัญไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เช่น 
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งโบราณสถานและมีสถาปัตยกรรมที่ส้าคัญ รวมไปถึงพ้ืนที่ที่ต้อง
อนุรักษ์ไว้เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ประจ้าจังหวัด นโยบายของผู้บริหารภาครัฐจึงควรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ดั้งเดิม ต้อง
ร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยภาครัฐมีส่วนส้าคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวให้ด้ารงอยู่ต่อไป ควรมี
มาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนส้าหรับการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือคืนธรรมชาติที่สูญเสียไปให้
กลับคืนมา แต่ทั้งนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน มิได้หมายความว่าเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว ดังนั้น 

1. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองควรก้าหนดนโยบายให้ชัดเจนเรื่องการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ต้องมิให้โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยสามารถท้าได้ในพ้ืนที่สีเขียวไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม 

2. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองควรก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการท้า
การตรวจสอบพื้นท่ีทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการรุกล้้าพื้นที่สีเขียวโดยมิชอบ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตรวจสอบพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนที่จะอนุญาตให้
ผู้ใดท้าการก่อสร้าง  

4. ภาคเอกชนต้องให้ร่วมมือกับภาครัฐในการคืนพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน ควร
ให้การสนับสนุนภาครัฐในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น การปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะส่วนกลาง
เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนที่พักผ่อน 

5. การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารจะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย ไม่
มีข้อยกเว้นให้กับหน่วยงานใดเป็นกรณีพิเศษ 

6. เมื่อพบผู้กระท้าผิดต้องระงับมิให้มีการก่อสร้างต่อไป และหากตรวจสอบ
พบว่ามีการฝ่าฝืนให้แจ้งท้าการรื้อถอนทันที 
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7. กรณีที่ตรวจสอบพบการกระท้าผิดของเจ้าพนักงานท้องที่ในการอนุญาตให้
ท้าการก่อสร้างอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตและแจ้งสั่งพักราชการต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ท้าการอนุญาต 

5.2.2 พระรำชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 
 ภาครัฐควรเพ่ิมข้อก้าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวในโครงการจัดสรรที่ดินให้มากขึ้น 

เนื่องจากโครงการจัดสรรที่ดินโดยมากมักเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท้านา 
หากยังไม่มีออกกฎหมายมาควบคุมไว้ อนาคตคงไม่มีโอกาสได้เห็นพ้ืนที่สีเขียวอีกต่อไป ผู้ศึกษาจึงมี
ข้อเสนอแนะส้าหรับการเพิ่มมาตรการเพื่อการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดสรรที่ดินควรก้าหนดให้โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่
อาศัยให้มีพ้ืนที่สวนสาธารณะส่วนกลางมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการใดเข้าร่วมให้มีการน้า
ขนาดพ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมจากข้อก้าหนดมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ภาคเอกชนให้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโครงการให้มากข้ึน 

2. หากภาคเอกชนสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จะได้รับการยกเว้นในเรื่อง
ของระยะร่นของอาคารเพ่ิมมากข้ึนแต่ต้องไม่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม  

5.2.3  ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 สิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจส้าคัญของชุมชน ในอดีตพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอบางบัวทอง

อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ทางการเกษตร เพราะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงจึงเหมาะแก่การเพาะปลูก 
นับตั้งแต่การท้านา ท้าสวนผัก สวนผลไม้ ล้วนได้ผลผลิตที่งอกงาม นับแต่มีโครงการจัดสรรที่ดินขยาย
พ้ืนที่เข้ามาสู่อ้าเภอบางบัวทองสภาพแวดล้อมจึงเปลี่ยนไป ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ทาง
การเกษตรลดน้อยลง พ้ืนที่สีเขียวแทบไม่มีเหลือให้เห็นในพ้ืนที่อ้าเภอบางบัวทอง ภาครัฐจึงควรเป็น
แกนน้าในการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคืน
พ้ืนที่สีเขียวให้กลับมาสู่อ้าเภอบางบัวทอง โดยจัดกิจกรรมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเพ่ือชุมชน
ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) ภาครัฐจัดกิจกรรมแจกพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนเพ่ือช่วยกันปลูกตามแหล่ง
ชุมชน เช่น สวนสาธารณะ วัด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ หรือให้น้าไปปลูกท่ีบ้าน พร้อมทั้งจัดให้มี 
การแข่งขันระหว่างชุมชนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ โดยหากชุมชนใดดูแลต้นไม้ได้ผลดี มีสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนร่มรื่น ควรมีการมอบรางวัลให้เพ่ือสร้างแรงให้ผลักดันประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้  
ภาคเอกชนควรช่วยสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวในโครงการของตน โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่
อาศัยอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

2) การส่งเสริมให้ประชาชนที่มีพ้ืนที่จ้ากัดเห็นความส้าคัญของการปลูกต้นไม้ 
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น 



Ref. code: 25595803010569PLN

64 

สามารถน้ามาประกอบอาหารได้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยเพ่ิมความสวยงามให้กับบ้านของตนเอง พร้อม
ทั้งมีการจัดตลาดนัดให้กับประชาชนที่มีผลผลิตทางการเกษตรน้ามาขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดี สามารถท้าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย 

ท้ายที่สุดนี้ การจะท้าให้พ้ืนที่สีเขียวเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หากทุกภาคส่วนร่วมใจกันเพียงแค่ปลูกต้นไม้บ้านละหนึ่งต้น  ในไม่
ช้าพ้ืนที่สีเขียวก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพ่ือสังคมที่น่าอยู่ต่อไป การไม่แบ่งแยกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะท้าให้ประสบผลส้าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น  หากต้องการมีสังคมที่น่าอยู่มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในอากาศที่บริสุทธิ์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน เราทุกคนต้องร่วมมือกันคืนพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับสังคม  
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ส่วนจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 11 มิถุนายน 2560. 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ้าเภอบางบัวทอง. สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ต้าบลบางรักพัฒนา, 
วันที่14 มิถุนายน 2560. 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ้าเภอบางบัวทอง. สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ต้าบลบางรักใหญ่, วันที่
23 มิถุนายน 2560. 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี . สัมภาษณ์โดย รจนา คณะเชิดชู, ส้านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดนนทบุรี, วันที่ 24 พฤษภาคม 2560. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ    นางสาวรจนา  คณะเชิดชู 
วันเดือนปีเกิด   10 สิงหาคม 2515 
วุฒิกำรศึกษำ   ปีการศึกษา 2540:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
ต ำแหน่ง   ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์อาวุโส  

บริษัทธนาสิริ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 
ประสบกำรณ์ท ำงำน  2545-2553 เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ  
    บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน) 


