
โครงการวางและจัดทาํผงัเมือง อําเภอปลวกแดง

โครงการวางและจัดทําผังเมืองอําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

3 พฤศจิกายน 2552

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด แมเนจเมนท จํากัด                                                
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ออก/แกไขเทศบัญญัติ

อยูระหวางดําเนินการวางผัง

กฤษฎกีาตรวจพิจารณา

รอประเมินผลผัง

หมดอายุ 2552 แตมีเทศบัญญัติประกาศใช

สรุปความกาวหนางานวางผังเมืองรวมจังหวัดระยองสรุปความกาวหนางานวางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
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แผนและนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองแผนและนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง

กําหนดใหกลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเปน ศูนยกลางอุตสาหกรรมหลัก
 สมัยใหม ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรม

 เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการขนสง
 ทางอากาศ โดยมีจังหวัดระยอง และชลบุรี เปนศนูยกลาง

 อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเพื่อการสงออก ที่ตองให

 


ความสําคญักับการควบคุมดแูลรักษาสิ่งแวดลอม 

กําหนดให อําเภอปลวกแดง เนนการสงเสริมอตุสาหกรรมการ
 ผลิตเพื่อการสงออก และอุตสาหกรรมทีใ่ชวตัถุดิบทีต่องขนสง
 ผานทาเรือน้ําลึก เชน อุตสาหกรรมปโตรเลียม ปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

กําหนดให อําเภอปลวกแดง เปน
 พื้นทีต่อนกลางที่มศีกัยภาพในพื้นทีต่อนกลางที่มศีกัยภาพใน

 การขยายตัวดานอตุสาหกรรมไดการขยายตัวดานอตุสาหกรรมได
 



อกีมากอกีมาก  เนื่องจากใกลทาเรือแหลม
 ฉบัง และสนามบินอูตะเภา แต

 


เนื่องจากในพื้นที่มีอางเก็บน้ํา 3 

แหง จึงจาํเปนตองกําหนดประเภท
 ของอุตสาหกรรม และกําหนด

 มาตรการควบคมุดานสิ่งแวดลอม
 อยางเครงครัด
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บทบาทสําคัญในระดับประเทศ

เปนยานอุตสาหกรรมประกอบยานยนตหลัก

 ของประเทศ 
สามารถเชื่อมโยงกับแหลงวัตถุดิบของ

อุตสาหกรรมประกอบยานยนตประเภทตาง ๆ ได
อยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

การเชื่อมโยงกับแหลงวัตถุดิบทางทะเลและ

จากกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่พืน้ที่ชายฝงทะเล

ตะวันออก

แหลงวัตถุดิบสนับสนุนตาง ๆ ในภาคกลาง
ตอนบน 

 แหลงเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

เปนที่ตั้งของแหลงน้ําสําคัญของภาคตะวันออก 

แหลงน้ําตนทุนสําหรับเพื่อการอุปโภคและบริโภค

สําหรับประชากรในภาคตะวันออกทั้งหมด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

พื้นที่รับน้าํสําหรับแหลงน้ําทั้งสามกินพื้นที่ใหญกวา

เขตของอําเภอปลวกแดง และมีขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินใหเอื้ออํานวยตอการรักษาคุณภาพน้ํา

อยางเหมาะสม

พื้นที่จํานวนมากถกูจํากัดรูปแบบการพัฒนาและการ

ใชประโยชนที่ดนิที่สอดคลองกับการเปนพื้นที่รับน้ํา 

มูลคาที่ดินเหลานัน้ถูกจํากัดตามไปดวย 

สรุปนโยบายของเมืองที่กําหนดจากแผนและนโยบายที่เกี่ยวของสรุปนโยบายของเมืองที่กําหนดจากแผนและนโยบายที่เกี่ยวของ



โครงการวางและจัดทาํผงัเมือง อําเภอปลวกแดง

5

สภาพแวดลอมเมือง

อางเก็บน้ําหนองปลาไหล

อางเก็บน้ําดอกกราย

อางเก็บน้ําคลองใหญ

เทศบาลตําบลบานปลวกแดง

เทศบาลตําบลจอมพลเจาพระยา

นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง
สวนอุตสาหกรรม 2 แหง

ชุมชนมาบยางพร

เนือ้ที่วางผัง 620 ตร.กม.

เทศบาล 2 แหง

อบต. 6 แหง
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ลักษณะทางกายภาพลักษณะทางกายภาพ

1 เปนที่ราบสลับที่ดอนเปนลกูคลื่น

จึงมีที่ราบที่มีศักยภาพในการพัฒนาไมมากนัก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตองมากระจกุตัวกันอยูใน

พืน้ที่ราบดานตะวันตกของพืน้ที่เปนหลัก และ

บางสวนอยูดานเหนือ

1 เปนที่ราบสลับที่ดอนเปนลกูคลื่น

จึงมีที่ราบที่มีศักยภาพในการพัฒนาไมมากนัก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตองมากระจกุตัวกันอยูใน

พืน้ที่ราบดานตะวันตกของพืน้ที่เปนหลัก และ

บางสวนอยูดานเหนือ

2 พืน้ที่อุตสาหกรรมอย

 
ู

บริเวณตนน้ํา เสี่ยง

 ตอการเกิดมลพษิทาง

 น้ํา เนื่องจากมีระบบ

 ระบายน้ําที่ระบายลง

 สูแมน้ําสายหลัก

 ไหลลงอางเก็บน้ํา

 

2 พืน้ที่อุตสาหกรรมอย

 
ู

บริเวณตนน้ํา เสี่ยง

 ตอการเกิดมลพษิทาง

 น้ํา เนื่องจากมีระบบ

 ระบายน้ําที่ระบายลง

 สูแมน้ําสายหลัก

 ไหลลงอางเก็บน้ํา

พื้นที่อุตสาหกรรม
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การใชประโยชนที่ดินการใชประโยชนที่ดิน  

การใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนั
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การใชประโยชนอาคารในปจจุบนั

การใชประโยชนที่ดินการใชประโยชนที่ดิน  

1. กระจายตัวอยูนอกเขตเทศบาล

 ดานตะวันตก บริเวณพื้นที่ตําบล

 มาบยางพรและตําบลปลวกแดง 

2. เทศบาลตําบลปลวกแดง ม

 
ี

ความหนาแนนอาคารสูงที่สุด 

รองลงมาไดแก ตําบลมาบยางพร

3. ประเภทการใชประโยชนอาคาร

 สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ประเภท

 อาคารที่พักอาศัย รองลงมาคือ 

อาคารประเภทอุตสาหกรรมและ

 คลังสินคา  ที่อยูอาศัยกึ่งพาณิชยก

 รรม และพาณิชกรรม 

4. สวนใหญเปนประเภทบานเดี่ยว

 หรืออาคารเดี่ยว 

5. สวนใหญเปนอาคารสูง 1 ชั้น
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การกระจายตัวของประชากร

ประชากร 

ขนาดและการกระจายตวัในปจจุบัน

มากกวา 720

281-720

101-280

21-100

1-20

ไมมีประชากร

สัดสวนประชากรรวมตอพื้นที่กรดิ (คน)

สัดสวนประชากรมากสุด :

 

2,610

สัดสวนเฉลี่ย :

 

31.4438

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) : 131.102

หมายเหตุ : ขนาดกริด =

 

500x500

• ป 2552 มีประชากรรวม   96,991 คน

• อัตราการเพิม่ (ป 2545-2551)

รอยละ 2.65 ตอป

ตําบลแมน้ําคู

11,580 คน

เทศบาลจอมพลเจาพระยา

791 คน

ตําบลมาบยางพร

 31,533 คน

ตําบลหนองไร

5,028 คน
ตําบลตาสิทธิ์ 

7,281 คน

เทศบาลบานปลวกแดง

6,193 คน

ตําบลปลวกแดง

 25,237 คน

ตําบลละหาร

9,348 คน
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สภาพเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจ

ภาพรวมดานเศรษฐกิจ

• มูลคาการผลิตภาคเกษตรกรรมมีสวนแบงลดลงอยาง
 ตอเนื่อง

• รายไดตอหัวประชากรเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตาม
 ขยายตัวของเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 71.90%

บริการ  24.42%
เกษตรกรรม 3.68%

• ภาคอุตสาหกรรม เปนภาคการผลิตที่มีมูลคาสูงที่สุดใน
 อนาคต

• การจางงานสวนใหญอยูกจิการอุตสาหกรรม

• ลูกจางในอุตสาหกรรม สวนใหญ กระจุกตัวใน
 พื้นที่ ต.มาบยางพร และต.ปลวกแดง

จํานวนแรงงาน

3,539 คน

41,408 คน•พืชไรที่สําคัญ คือ สับปะรดและมันสําปะหลัง
•พืชสวนที่สําคัญ คือ ยางพาราและปาลมน้ํามัน

พาณิชยกรรม       อุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรมกระจุกตัวดานตะวันตกและดานเหนือ (ต.มาบยางพร ปลวกแดงและตาสิทธิ์)
• ประเภทของอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนกลุม

 อุตสาหกรรมที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมยานยนตและ

 ชิ้นสวน

- อุปกรณไฟฟาและอิเลกทรอนิกส

- ผลิตภัณฑโลหะ

- ผลิตภัณฑพลาสติก

ลักษณะอุตสาหกรรมในพื้นที่
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เขตประกอบการอุตสาหกรรม

พื้นที่สวนขยายในอนาคต

นิคมฯ

พื้นที่โครงการ

 ปจจุบัน

(ไร)

สวนขยายใน

 อนาคต

(ไร)

รวม

อมตะซิตี้ 15,871.60 6,928 22,799.60

อีสเทิรนซบีอรด 7,541 3,641 11,182

เหมราช อีสเทิรนซ

 
ี

บอรด 5,853.68 3,646.32 9,500

สยามอีสเทิรน

 อินดัสเตรียล 1,340.73 697.86 2,038.59

รวม 31,028.01 14,913.18 45,520.19

เหมราช อีสเทิรนซีบอรด

อีสเทิรนซีบอรด

สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล 

อมตะซิตี้

จี เค แลนด
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การทองเที่ยวการทองเที่ยว

 มศีักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และธรรมชาติ ทีพ่ืน้ที่รอบอางเก็บน้ําเปน
หลัก

มีความนาสนใจในการดึงดูด

นักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวในพืน้ที่ได

ในระดับปานกลาง

มีที่ตั้งอยูในยานเดียวกับแหลงทองเที่ยว

ที่มีศักยภาพสูง เชน พัทยา บางแสน และ
ระยอง จึงมีโอกาสในการพัฒนาไมมากนัก

เชิงประวัติศาสตรและศาสนา

เชิงนิเวศและธรรมชาติ

เชิงเกษตรกรรม

เชิงสุขภาพและกีฬา
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สาธารณูปการที่สําคัญสาธารณูปการที่สําคัญ  

1. สาธารณูปการพื้นฐานมีเพียงพอตอความตองการในพื้นที่
-

 
จํานวนสถานศึกษาในพื้นที่ตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา  มีจํานวนเพียงพอที่จะรองรับความตองการใน

 ปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี
-

 
มีสถานีดับเพลิงใหบริการสอดคลองกับบริเวณที่มีประชากรหนาแนน

-

 
มีสถานีอนามัยที่ใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกตําบล

สถานีดับเพลิง

สถานีอนามัย

-สถานีตํารวจ กระจายตัวไมครอบคลุมทั้งอําเภอ ยังมพีื้นที่บางสวน   

ที่ไมอยูในรัศมีการใหบริการ

-พื้นที่สวนสาธารณะ ยังไมมีสวนสาธารณะในพื้นที่เพื่อเปน
 ศูนยกลางในการทํากิจกรรมของเมือง

2. สาธารณูปการพื้นฐานยังมีไมเพียงพอตอความตองการในพื้นที่
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สภาพโครงขายถนนในปจจุบันสภาพโครงขายถนนในปจจุบัน  พพ..ศศ..

 
25522552

ถนนถนน  22  ชองชอง

ถนนถนน  44  ชองชอง

ระบบคมนาคมและขนสงระบบคมนาคมและขนสง  
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แหลงน้ํา

กิจกรรมการใชน้ํา อ. ปลวกแดง

ความตองการน้ํารายปเฉลี่ย (ลาน ลบ.ม)

สภาพปจจุบัน สภาพอนาคต 

(ป พ.ศ.2565)

การเกษตร (รวมความตองการน้ําใน

 โครงการชลประทานและนอกเขต

 ชลประทาน

104.85 125.13

การอุตสาหกรรม 4.99 19.45

รวม 109.84 144.58

พื้นที่ อางเก็บน้ํา ศักยภาพการนําน้ําไปใชเพื่อการอุปโภค

 บรโิภค อุตสาหกรรม

1 อางฯ ดอกกราย 71.41 96.24

2 อางฯ หนองปลาไหล 163.75 73.10)

3 อางฯคลองใหญ 40.10 8.50

4 อางฯ ประแสร 248 80

รวม 523.26 184.74

หมายเหตุ : ใชปฐาน ป พ.ศ.2545  

รายงานการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นทีลุมน้ําชายฝงทะลตะวันออก

สาธารณูปโภคที่สําคัญสาธารณูปโภคที่สําคัญ  
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ระบบประปา

สาธารณูปโภคที่สําคัญสาธารณูปโภคที่สําคัญ  

1. ในพื้นที่ชุมชนเมือง
•มีระบบผลิตน้ําประปาของเทศบาล

 ตําบลบานปลวกแดง เทศบาลตําบลจอม
 พลเจาพระยาที่มีกําลังการผลิตเพียงพอ 

และมีคุณภาพน้ําประปาที่ดีสําหรับ

 ใหบริการพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง 
2. พื้นที่นอกชุมชนเมือง
มีระบบผลิตน้ําประปาของแตละตําบลทั้ง

 ประปาน้ําผิวดินและประปาบาดาลที่มีกําลัง

 การผลิตเพียงพอ และมีคุณภาพน้ําประปาที่ด
 

ี

สําหรับใหบริการพื้นที่แตละตําบล ระบบประปาจากน้ําผิวดิน

ระบบประปาจากน้ําบาดาล
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- มีพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยใน
 เขตพื้นที่วางผังเมืองและพื้นท

 
ี่

ใกลเคียงจํานวน 3 แหง ไดแก 
ตําบลมาบยางพร จังหวัดระยอง 
ตําบลเขาคันทรง และหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี

- พื้นที่ชมุชนบางแหงยังไมม
 

ี

การจัดการขยะมูลฝอย และบาง
 แหงมีการจัดการขยะมูลฝอย

 ดวยวิธีการไมถูกหลักสุขาภิบาล 
บางแหงใหประชาชนกําจัด

 กันเอง ทําใหเกิดผลกระทบตอ
 สิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ

การจัดการขยะมูลฝอย

สาธารณูปโภคที่สําคัญสาธารณูปโภคที่สําคัญ  
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ระบบสาธารณูปโภค แนวโนมในอนาคต

1. ระบบระบายน้ํา การระบายน้ําในเขตปลวกแดงไมมีปญหาการระบายน้ํา เนื่องจาก

1.พืน้ที่สวนใหญอยูเหนืออางเก็บน้ํา

2. ปญหาการระบายน้ําที่พบทั่วไปในปจจุบันสวนใหญเปนปญหาการระบายน้ําไม

 


ทันในฤดูฝน โดยเฉพาะในเขตชุมชน เนื่องจากทอระบายน้ํามีขนาดเล็ก แตไมเกดิ

 น้ําทวมขงั สามารถระบายออกไดในเวลาไมนานนัก

2. ระบบไฟฟา 1.การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาปลวกแดงสามารถจายไดเพียงพอกบัพื้นที่และจายได

 


เตม็พื้นที่

2.แนวโนมในอนาคต  ยังคงมีกระแสไฟฟาเพยีงพอ สําหรับรองรับการพฒันาใน

 อนาคต

3.ระบบสื่อสาร

 โทรคมนาคม

1. แนวโนมในอนาคต  คูสายยังคงมีเพียงพอ สําหรับรองรับการพฒันาในอนาคต

สาธารณูปโภคที่สําคัญสาธารณูปโภคที่สําคัญ  
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• ดานตะวันออกและดานใต

- เปนที่ตั้งของพื้นที่เกษตรกรรม 

- พื้นที่ปฏริูปที่ดินเพื่อการเกษตร 

- อางเก็บน้ําขนาดใหญ 3 อาง 

- มีการใชประโยชนที่ดินประเภททีม่ีความเปนมิตร

 กับสิ่งแวดลอมสูง

• ตอนกลางและดานเหนือ

- พื้นที่ชุมชนหลักที่มีระบบการปกครองแบบทองถิ่น คือ 
ทต. บานปลวกแดงและ ทต. จอมพลเจาพระยา 

- เปนพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหวางพื้นท

 
ี่

อุตสาหกรรมกับพื้นที่อนุรักษแหลงน้ําและการเกษตร

ชุมชน

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรม/ทองเที่ยวเชิงนิเวศน

พื้นที่ปาไม

ถนนสายหลัก

ทิศทางการพัฒนา

• ดานตะวันตก
- พื้นที่ศักยภาพในการเชื่อมโยงกับพื้นที่หลักทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกและม

 
ี

ประสิทธิภาพ 

1. อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนยานอุตสาหกรรมตนน้ําที่ม

 
ี

ความตอเนื่องมายังอุตสาหกรรมประกอบยานยนต

2. อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทีเ่ปนพื้นที่เมืองเพื่อรองรับความ

 ตองการดานสาธารณูปการของแรงงานทักษะปานกลางถึงสูง

- พื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่พักอาศัยและยานพาณิชยกรรมสนับสนุน

ศักยภาพ

ศักยภาพและแนวโนมในการพัฒนาศักยภาพและแนวโนมในการพัฒนา
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Eco-Community ชุมชนเกษตรที่นาอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Eco-industry อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

Industrial Community ชุมชนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ

ในเชิงของการผลิตและดานขีดความสามารถในการแขงขัน

ECOLOGY

INDUSTRYCOMMUNITY

“เกษตรกรรมคุณภาพสูง รุงเรืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เปนมิตรกับชุมชนนา
 อยู” 

“เกษตรกรรมคุณภาพสูง รุงเรืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เปนมิตรกับชุมชนนา
 อยู”

วิสัยทัศนในการพัฒนาวิสัยทัศนในการพัฒนา

ภายใตหลักการ 

“ชุมชนเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมสะอาด”“ชุมชนเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมสะอาด”
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แหลงอุตสาหกรรม
กลางน้ํา

ที่ปลอดมลพิษ

แหลงอุตสาหกรรมตนน้ํา
ของกลุมปโตรเคมี

ศรีราชา

แหลงอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา

ของกลุมปโตรเคมี

Buffer Zone

ชุมชน
เมืองระยอง

พื้นที่เกษตรกรรม
และ

อนุรักษสิ่งแวดลอม
ในอําเภออื่นๆ

ชุมชนปลวกแดง

แนวคิดในการจัดทําแผนผังกําหนดยานการใชประโยชนที่ดินแนวคิดในการจัดทําแผนผังกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน  ตามแนวคิดเชิงพื้นที่ตามแนวคิดเชิงพื้นที่

Compact City 
Garden City

Neighborhood Unit

ชุมชนนาอยู
เกษตรกรรม

และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
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ผังแนวคิดผังแนวคิด
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พื้นที่ชุมชนพื้นที่ชุมชน

ชุมชนจอมพลเจาพระยา

ประชากร 7,480 คน

ชุมชนมาบยางพร

ประชากร 58,240 คน

ชุมชนปลวกแดง

ประชากร 43,440 คน

ประชากรในอนาคต  152,105 คน

-พื้นที่เมือง 109,160 คน (71.77%)

--พื้นที่เกษตร 42,945 คน (28.23%)
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รางผังฯรางผังฯ  ชุมชนบานปลวกแดงชุมชนบานปลวกแดง

ชุมชนปลวกแดง พื้นที่ 
(ไร)

ความ

 หนาแนน

 ที่กําหนด

 ในพื้นท

 
ี่

วางผัง

(คน/ไร)

ประชากร

 ท

 
ี่

คาดการณ

 


ในพื้นท

 
ี่

ชุมชน

ความ

 หนาแนน

 ปจจุบัน

(คน/ไร)

หนาแนนนอย ย1 530 6 3,180

11

หนาแนนนอย ย2 1,300 12 15,600

หนาแนนปานกลาง ย4 120 24 2,880

หนาแนนปานกลาง ย5 260 36 9,360

พาณิชยกรรม พ3 230 54 12,420

รวม 2,440 18 43,440

ขนาดพื้นที่ จํานวนประชากรและ
 

         
ความหนาแนนประชากรที่คาดการณ
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รางผังฯรางผังฯ  ชุมชนมาบยางพรชุมชนมาบยางพร

ขนาดพื้นที่ จํานวนประชากรและ
 

         
ความหนาแนนประชากรที่คาดการณ

ชุมชนมาบยางพร พื้นที่ 
(ไร)

ความ

 หนาแนนท

 
ี่

กําหนดใน

 พื้นที่วางผัง

(คน/ไร)

ประชากร

 ท

 
ี่

คาดการณ

 


ในพื้นท

 
ี่

ชุมชน

ความ

 หนาแนน

 ปจจุบัน

(คน/ไร)

หนาแนนนอย ย1 140 6 840

18

หนาแนนนอย ย3 925 16 14,800

หนาแนนปานกลาง ย5 600 36 21,600

พาณิชยกรรม พ4 350 60 21,000

รวม 2,015 29 58,240
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รางผังฯรางผังฯ  ชุมชนจอมพลเจาพระยาชุมชนจอมพลเจาพระยา

ขนาดพื้นที่ จํานวนประชากรและ
 

         
ความหนาแนนประชากรที่คาดการณ

ชุมชนจอมพล

 เจาพระยา

พื้นที่ 
(ไร)

ความหนาแนน

 ที่กําหนดใน

 พื้นที่วางผัง

(คน/ไร)

ความ 

สามารถใน

 รองรับ

 ประชากร

ความ

 หนาแนน

 ปจจุบัน

(คน/ไร)

หนาแนนนอย ย1 150 6 900

11

หนาแนนนอย ย3 255 16 4,080

พาณิชยกรรม พ1 20 41 820

พาณิชยกรรม พ2 35 48 1,680

รวม 460 16 7,480
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ชุมชนคลองกรํา

ชุมชนแมน้ําคู

ชุมชนละหาร

ศูนยชุมชนชนบทและเกษตรกรรมชุมชนศูนยชุมชนชนบทและเกษตรกรรมชุมชน  ((กก๒๒))

ชุมชนมาบยางพร

ขนาดพื้นที่ 2,000 ไร

กิจกรรมรอง 10%

 
= 200 ไร

ตาสิทธิ์ =

 
550 ไร

ปลวกแดง =

 
350 ไร

ขนาดพื้นที่ 800 ไร

กิจกรรมรอง 10%

 
= 80 ไร

ขนาดพื้นที่ 500 ไร

กิจกรรมรอง 10%

 
= 50 ไร
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สรุปขอกําหนดประกอบรางผังการใชประโยชนที่ดินสรุปขอกําหนดประกอบรางผังการใชประโยชนที่ดิน
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ขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดินขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดิน

ชุมชนปลวกแดง

29
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ขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดินขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดิน

ชุมชนปลวกแดง
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ขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดินขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดิน

ชุมชนจอมพลพระยา

ชุมชนมาบยางพร
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ชุมชนปลวกแดง

ขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดินขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดิน
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ขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดินขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดิน

33
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ขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดินขอกําหนดประกอบผังการใชประโยชนที่ดิน

ชุมชนจอมพลเจาพระยา

34
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