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49058303 : สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 
คําสําคัญ :  ชุมชนริมน้ํา/คลองออมนนท/การใชประโยชนท่ีดิน/องคประกอบชุมชน 
  เจษฎาพร  ชูชวยสุวรรณ : ผลกระทบของเสนทางคมนาคมทางบกตอลักษณะการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมของชุมชนเกษตรกรรมริมน้ําคลองออมนนท
จังหวัดนนทบุรี.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : อ.ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน.  235 หนา. 
 
            การวิจัยน้ีมีความประสงคที่จะศึกษาความแตกตางระหวางชุมชนเกษตรกรรมริมนํ้าคลองออมนนทสอง
ชุมชนที่มีระดับการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกที่ตางกันโดยเลือกพ้ืนที่วิจัย 2 แหงเพ่ือทําการเปรียบเทียบคือ 
ชุมชนบางออยชางเปนตัวแทนชุมชนที่ยังพ่ึงพาเสนทางนํ้าและไมไดรับผลกระทบจากเสนทางคมนาคมทางบก
โดยตรงกับชุมชนบางใหญเกาเปนตัวแทนของชุมชนริมนํ้าเดิมและไดรับผลกระทบจากเสนทางคมนาคมทางบก
โดยตรง  เพ่ือศึกษาความแตกตางของรูปแบบการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งทางดานกายภาพและดานสังคมของชุมชนด้ังเดิมและปจจัยทางดานการคมนาคมขนสงที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางชุมชน  โดยทําการเก็บขอมูลภาคสนามและขอมูลการตอบแบบสอบถามครัวเรือน
ทั้งหมด 436 ครัวเรือน  ซึ่งเปนประชากรในการวิจัยโดยสอบถามตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่วิจัยในระหวางวันที่ 1 
กันยายน พ.ศ. 2550ถึงวันวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาความเช่ือมโยงปจจัย
ที่มผีลกระทบตอชุมชนโดยใชแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่และการเปรียบเทียบสถิติ 
         ผลการวิจัยพบวารูปชุมชนเกษตรกรรมริมนํ้าทั้งสองมีความแตกตางกัน  ชุมชนบางออยชางเปนชุมชนมีการ
ต้ังถ่ินฐานแบบด้ังเดิม  มีลักษณะทางกายภาพ  การใชประโยชนที่ดินและรูปแบบอาคารที่ยังคงไวซึ่งลักษณะชุมชน
ริมนํ้าด้ังเดิม เน่ืองจากองคประกอบพ้ืนฐานของชุมชนริมนํ้าไดแก  วัด ตลาด โรงเรียน ยังมีความตอเนื่องตอกัน
และการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมยังคงอยูบนเสนทางนํ้าเปนหลัก  ตางกับชุมชนบาง
ใหญเกาเปนชุมชนริมนํ้าที่ถนนตัดผานมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมตามถนนสายหลัก 
ถนนสายยอยเปนที่อยูอาศัยหนาแนน  สวนที่อยูริมนํ้าสวนใหญยังคงไวในลักษณะเดิมมีแตเพียงเปล่ียนการสัญจร
ออกสูถนนและมีองคประกอบชุมชนเพ่ิมขึ้นคือหนวยงานราชการ  จากการวิเคราะหคนพบวาเสนทางคมนาคมทาง
บกเปนปจจัยที่มีผลใหลักษณะชุมชนเกษตรกรรมริมนํ้าทั้งสองชุมชนมีความแตกตางกันในสองทิศทางที่ตรงขาม
กัน  ชุมชนที่ไมมีเสนทางคมนาคมทางบกยังคงใชเสนทางน้ําและคงลักษณะชุมชนริมนํ้าด้ังเดิมไวและคนในชุมชน
ยังมีทัศนคติที่ดีตอการใชชีวิตริมนํ้าแบบเดิม  สวนชุมชนที่มีเสนทางคมนาคมทางบกสายหลักตัดผานพัฒนาเปน
ชุมชนเมืองมากขึ้นและสิ่งที่คนพบน้ีช้ีใหเห็นวาชุมชนบางออยชางเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการอนุรักษชุมชน
ริมนํ้า ควรสงเสริมการคมนาคมทางน้ําเปนหลักและไมควรพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกสูชุมชนเพราะจากการ
วิเคราะหเปรียบเทียบแสดงวาเสนทางคมนาคมทางบกเปนตัวกระตุนและทําลายวิถีชีวิตชุมชนแบบด้ังเดิม  
 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
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49058303 : MAJOR : URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING 
KEY WORD :  WATERSIDE COMMUNITY/OM NONT CANAL/LAND USE / 
                      COMMUNITY COMPONENT 
 JEASTSADA-PAUL  CHOOCHUYSUWAN : THE IMPACTS OF LAND 
TRANSPORTATION ROUTES ON RESIDENTIAL AND COMMERCIAL LAND - USE 
CHARACTERISTICS IN AGRICULTURAL WATER - BASED COMMUNITIES AT KLONG OM 
NONT, NONTHABURI PROVINCE. THESIS ADVISOR :  THANA CHIRAPIWAT, Ph.D. 235 pp. 
 

The objective of this research was to study differences between 2 different agricultural water-based communities along Om Nont 
Canal-with and without major land transportation route through the community. Bang Oy Chang Community represents a community that still 
depends on the waterway and has not been affected by a major direct land transportation route, and Old Bang Yai Community represents an old 
water-based community that has been directly affected by land transportation route. Comparisons of the utilization of land, specifically 
residential and commercial land uses, and its relationship with physical and social aspects of the old communities, and with water and land 
transportation routes imply changes of community structure. Empirical data was collected in field surveys and by questionnaire from all 436 
households in the communities during September 1, 2008 – December 29, 2008. Analyses of the impact of transportation routes on residential 
and commercial land-use patterns, community structures, and socio-economic characteristics were implemented in a Geographic Information 
System, and statistics were compared. 

The research finds that, as a result of a major land transportation route, the two agricultural water-based communities are different 
in many aspects. Bang Oy Chang community maintains the original settlings. The majority of the community’s physical characteristics, the 
land utilization and the building style remain in their original state because the major community elements including temple, market, and 
school are well connected and strongly related to the canal. A large portion of residential and commercial land uses are located along the 
waterway, within 25 meter buffer. However, the Old Bang Yai Community which is another old water-based community but has a road 
winding through. Has its commercial plots are along the main road. Secondary roads have densely clustered residential buildings. Its old 
sectors along the canal remain the same, but the main access to these buildings was shifted to the road.  In addition, this community has 
developed a new community element which is a government institution.  The analysis shows that land transportation route is a major factor 
influencing opposite characteristics of the two agricultural water-based communities. The community with no land transportation route still 
uses waterway and maintains its original community characteristics. People in this community still have good attitude to the old water-based 
life. On a contrary, the community with a main land transportation route running across has developed to be more like a land-based city. 
Therefore, the evidences from the research’s findings support a policy to conserve Bang Oy Chang community as a traditional water-based 
community.  Planning for such community must focus on improving water-based transportation to be the main mode and restricting the road 
development in the community.  Linkages from the community to strategically located land transportation nodes nearby can be done using the 
waterway.  According to this research, it is highly likely that a land transportation route through an old water-based community stimulates    
changes wsich destroy the valuable original community way of life. 
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