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มกราคม  2553 หองประชุม 41501 กรมโยธาธิการและผังเมือง

โดย สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม 

การกาํหนด FAR กรณี 

ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล
จ.นครปฐม



ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่
• กายภาพ

• รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

• การใชประโยชนที่ดิน

• เศรษฐกิจ 

• สังคม

• ประชากร



ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่
ชุมชนพุทธมณฑลเปนชุมชนเมืองลําดับที่ 2 ของจังหวดันครปฐม



เขตวางผัง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอพุทธมณฑล 
รวม 3 ตําบล ไดแก
- ตําบลคลองโยง        

- ตําบลมหาสวัสดิ์          

- ตําบลศาลายา

รวมพื้นที่วางผัง   87.36 ตร.กม.

และพื้นที่บางสวนของตําบลในอําเภอสามพราน

-
 

ตําบลบางเตย หมู 1 และ 2                        

-  ตําบลทรงคนอง หมู 2, 3 และ 

-  ตําบลหอมเกร็ด หมู 1 และ 2

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



-พื้นที่เปนที่ราบลุม

-มีแมน้ํานครชัยศรีไหล
 ผานทางดานใต

- มีคลองธรรมชาติและ
 คลองขุดเพื่อการเกษตร
 และคมนาคม

จังหวัดนนทบุรี

กรุ
งเ
ท
พ
ฯ

ลักษณะภูมิประเทศ

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 338

 
(ปนเกลา-นครชัยศรี)

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3310

 
(พุทธณฑลสาย 4)

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3414

 
(พุทธมณฑลสาย5)

- ทางหลวงชนบท นฐ.4006

 
(นครชัยศรี - ศาลายา)

- ทางหลวงชนบท นฐ.3004

 
(ศาลายา – บางภาษี)

เสนทางรถไฟ ทางรถไฟสายใต

เสนทางคมนาคมทางน้ํา ติดตอในภายในชุมชน

- ถนนหวยพลู - วัดมะเกลอื

จังหวัดนนทบุรี

กรุ
งเ
ท
พ
ฯ

เสนทางคมนาคม

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



การตั้งถิ่นฐานและ

การใชที่ดินปจจุบัน

 ยานที่อยูอาศัย 

ตามทางหลวงชนบท นฐ.4006

ทางหลวงชนบท นฐ.3004

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



ลักษณะชุมชนที่พักอาศัย

หมูบานจัดสรร บานริมคลอง ทีพ่ักแบบอาคารแถว



การตั้งถิ่นฐานและ

การใชที่ดินปจจุบัน

 ชนบทและเกษตรกรรม 

พื้นที่สวนใหญอยูทางดานเหนือของ
 ชุมชน ในตําบลมหาสวัสดิแ์ละ

 ตําบลคลองโยง และทางตอนลางใน
 ตําบลหอมเกรด็และตําบลทรงคนอง

พื้นที่สวนพื้นที่นา

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



433 คน/ตร.กม.

251 คน/ตร.กม.

353 คน/ตร.กม.

297 คน/ตร.กม.

407 คน/ตร.กม.

407 คน/ตร.กม.

เขตการปกครอง พื้นที่ ความหนาแนน

ตร.กม. คน/ตร.กม.

ทต.ศาลายา 11.48 851

ตําบลศาลายา 14.03 433

ตําบลมหาสวัสดิ์ 12.96 407 

ตําบลคลองโยง 28.49 251 

ตําบลบางเตย 7.40 407

ตําบลทรงคนอง 7.43 353 

ตําบลหอมเกร็ด 5.57 297

รวม 87.36 407

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่

อัตราการเพิ่มของประชากร 

รอยละ 3.04 ตอป

ป 2548 ประชากรในเขตผัง  35,558
 

คน



เกษตรกรรม เปนภาคเศรษฐกจิหลัก 

โดยมีพืน้ทีท่ํานา 55% ของพืน้ทีเ่กษตร 

เศรษฐกิจ

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



อุตสาหกรรม 

โดยมีจํานวนโรงงานประเภทพลาสติก และประเภทเคมีมากทีสุ่ด
เศรษฐกิจ

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



การคา การบริการ 

อํานวยความสะดวกแกคนจากมหาลัยมหิดลเปนหลัก
เศรษฐกิจ

ขอมูลและสภาพทั่วไปของพื้นที่



รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล
• ศักยภาพ ขอจํากัด ปญหา

• วิสัยทัศน
• แนวความคิด
• ผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต



- ทรพัยากรธรรมชาติ

- การคมนาคมขนสง

- ที่ตั้ง เปนแหลงศาสนา การศึกษา

ศักยภาพ

- การทองเทีย่ว

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



- ทางรถไฟสายใต

- แนวลําคลอง

- เขตพืน้ทีค่วบคุมอาคารรอบพทุธมณฑล

- พืน้ทีร่าบลุม,

เกษตร

ขอจํากัด

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



ปญหา

การขยายตัวของเมืองไปตามแนวถนนสายหลัก

การใชที่ดินปะปนกัน
ปญหาการจัดบริการสาธารณูปโภค-ปการของภาครัฐ
การขยายตัวของเมืองแบบกระจัดกระจาย

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล

ป พ.ศ. 2518 2534 2543

พื้นที่เมือง (ไร) 425 6,867 7,870

การรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรม



- ทางหลวงชนบท นฐ.4006

- ทางหลวงชนบท นฐ.3004

แนวโนมการ
 ขยายตัวของชุมชน

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



“ ชุมชนพุทธมณฑล เปนเมืองพุทธศาสนา 

การศึกษา และวัฒนธรรม เปนแหลงที่อยูอาศัย 

ชุมชนนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี                          

อนุรกัษสภาพแวดลอมธรรมชาติ                           

และพื้นที่เกษตรกรรม”

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



- กําหนดรูปแบบการใชทีด่ินเปนแบบ  

ศนูยกลางเดียว

- สงเสริมการพฒันาในดานทีอ่ยูอาศัย ที่ม
 

ี

สภาพแวดลอมที่ดี นาอยูอาศัย

- อนรุักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
 พืน้ทีท่ีม่ีความสําคัญ

แนวความคิดในการวางผัง

- กําหนดพืน้ทีร่องรบัการขยายตัวของสถาน
 

ี

ขนสงสินคาชานเมือง

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



แนวความคิดในการวางผัง

- กําหนดการใชประโยชนทีด่ินในอนาคตให
 



มีความสอดคลองกับผังเมืองรวมที่มีพื้นท
 

ี่

ตอเนือ่งกัน

- กําหนดโครงขายคมนาคมขนสง และ
 ระบบสาธารณูปโภคใหสอดคลองกับ
 การใชประโยชนที่ดินในอนาคต

- สงเสริม และสนับสนนุการเดินทางโดย
 รถไฟ ซึ่งสามารถพฒันาใหเปนศูนยกลาง

 การเดินทางทีเ่ชือ่มตอกับกรงุเทพฯ

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



3. พาณิชยกรรมและทีอ่ยูอาศัยหนาแนนมาก

4. คลังสินคา

5. ชนบทและเกษตรกรรม

7. ที่โลงเพื่อนันทนาการและการ  

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

8. สถาบันการศึกษา

9. สถาบันศาสนา

10. สถาบันราชการ

2. ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

1.28
3.18 4.853.33

8.65

0.97
0.30

0.42

77.02

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล
1. ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

6. ปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เปาหมายดานประชากร  

ในอนาคต 20 ป (พ.ศ.
 

2568) ประมาณ 114,312  คน 

(ประชากรจริง 65,312 คน ประชากรแฝง  49,000  คน)

อัตราการเพิ่มประชากรรอยละ  3.04  ตอป



ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

-
 

อยูบริเวณรอบศูนยกลางชมุชน
 เดิม พืน้ที่ตอเนือ่งและเขต

 ประกาศควบคุมอาคารรอบ
 พทุธมณฑล

-
 

เปนพื้นทีอ่ยูอาศัยชัน้ดี ม
 

ี

สภาพแวดลอมที่ดี นาอยู 

-
 

มีโครงขายคมนาคมรองรับการ
 เดินทาง

-
 

FAR
 

1:1

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



ชนบทและเกษตรกรรม

- เปนพืน้ทีร่อบนอกเขตชุมชน 

ทางตอนเหนอืและตอนใต ท
 

ี่

เปนพื้นที่เกษตรกรรม

-
 

รักษาพืน้ที่เกษตรกรรมซึ่งเปน
 แหลงผลิตอาหารสูเมือง

-
 

เปนแนวกั้นมิใหเมืองมีการ
 ขยายตวัออกไปอยางไมม

 
ี

ขอบเขตจํากัด

-
 

FAR  0.5: 1 

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล



ขอกําหนด
1. เขตควบคุมอาคาร มีขอหามที่เขมกวาบริเวณอื่น 
เชน อนุญาตอาคารความสูงไมเกิน 9 เมตร ที่อยูอาศัย

 ประเภทบานเดี่ยว บานแฝด หามโรงงานทุกประเภท

2. ควบคุมความสูงในที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ไมเกิน 
15 ม. ที่อยูอาศัย เกษตรกรรมและชนบท ไมเกิน 12 ม.

3.กําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมทุกชัน้ของอาคาร

 ทั้งหมดตอพื้นที่แปลงทีด่นิที่ใชเปนอาคาร (FAR) ที่ดนิ

 ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ชนบทและเกษตรกรรม

4. ที่ดินประเภทคลังสินคา ใชเพื่อคลังสินคา และ

 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบรรจุสินคาในภาชนะโดยไม

 


มีการผลิต จึงอนุญาตโรงงานเกี่ยวกับการขนถาย

 สินคา และอุตสาหกรรมบริการชุมชน

5. สเีขียวออน ที่ดนิเอกชน สามารถอยูอาศัยแบบ

 บานเดี่ยว เกษตรกรรมได ริมคลองมหาสวัสดิ์สราง

 ศูนยสาธิตและแสดงสินคาได

รางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล
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