
นครนายกเมืองใหม  (Nakorn nayok New Town - NNT) 
 

พ.ต. ผศ. ดร. ศรศักร ชูสวัสดิ์ 
        กปศ. สกศ. รร.จปร. 

         22 ธันวาคม 2546 
 
 การศึกษาเรื่องนครนายกเมืองใหมฉบับนี้อาศัยขอมูลสวนใหญจากหนังสือพิมพรายวันและ
รายสัปดาหตาง ๆ ซ่ึงเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ไมไดใชขอมูลจากเอกสารราชการโดย
ตรง เนื่องจากโครงการเมืองใหมที่รัฐบาลประกาศจะดําเนินการยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจน  ดังนั้น
ขอมูลบางสวนที่ปรากฏในงานชิ้นนี้จึงอาจขัดแยงกัน  และยากที่จะยืนยันไดวาขอมูลใดถูกตอง 
 
ภูมิหลัง 
 รัฐบาลหลายชุดในอดีตมีโครงการสรางเมืองใหม และมีการสํารวจพื้นที่จังหวัดตาง ๆ เชน 
ฉะเชิงเทรา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท แตไมมีรัฐบาลใดตัดสินใจดําเนินการ จนกระทั่งวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดส่ังการใหดําเนินการสรางเมือง-
ใหม มีอ. บานนา จ. นครนายกเปนศูนยกลาง  และนายกรัฐมนตรีเปนประธานโครงการ 
 กอนหนานี้มีขาววา นายกรัฐมนตรีไดส่ังการใหนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เตรียมยกรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามบริเวณที่ดินที่จะสรางเมืองใหม เพื่อปองกันการ
กวานซื้อทีดินเก็งกําไร อีกทั้งให พล.ท. ปรีชา วรรณรัตน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําหนาที่
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการสรางเมืองใหม และมอบใหนายเทอดเกียรติ ศักดิ์คํา-
ดวง ผูเชี่ยวชาญดานผังเมืองและการพัฒนาเมือง ศึกษาการสรางเมืองใหม 1  ดังนั้นโครงการเมือง-
ใหมที่นครนายกไดมีการศึกษามานานแลว "จนมีการศึกษาโครงการทั้งหมดเกือบเสร็จ"2 แตนายก-
รัฐมนตรีตัดสินใจแนนอนในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
 ในวันดังกลาว นายกรัฐมนตรีไดประชุมตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางเมือง
ใหม ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงคมนาคม  ในบายวันเดียวกัน  น.ต. 

                                                        
1 'คุมเขมที่ดินสรางเมืองใหม นายกสั่งราง พรฎ. สกัดนายทุกแหกวานซื้อเก็งกําไร,' แนวหนา, 23 ก.ย. 2546, 
http://www.naewna.com/Last_Tue/p1.2.htm. 
2 'รัฐบาลตั้งเปาเนรมิตเมืองใหม 8 ปเสร็จ เฉลิมฉลองครบ 7 รอบในหลวง "ทักษิณ" โดดอุมคุมเอง เรงใหทัน เผย
ยกทําเนียบ –สภาสูบานนา,' แนวหนา, 24 ก.ย. 2546, http://www.naewna.com/Last_Tue/p1.2.htm. 
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ศิธา ทิวารี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงขาววา นายกรัฐมนตรีไดช้ีขาดเพื่อกําหนดกรอบ
การดําเนินการจัดสรางเมืองใหม ดังนี้ 
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 1. ใหจัดสรางเมืองใหมในจังหวัดนครนายก เนื้อที่ 1.5 แสนไร มีอําเภอบานนาเปน
ศูนยกลาง เปนนครนายกเมืองใหม (Nakhonnayok New Town -NNT) โดยใช "ทามะเมืองใหม"  
(Tama New Town - TNT)  ประเทศญี่ปุน เปนเมืองตนแบบ* 
 2.  ใหสรางเปนเมืองสําหรับอยูอาศัย ที่ปลอดมลภาวะ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สาธารณูปโภคครัน สถานที่ทองเที่ยวและโรงแรม ไมมีโรงงานที่กอใหเกิดมลภาวะ และไมใชเมือง-
ราชการ อาจมีหนวยราชการเพียง 2-3 หนวย 
 3. ใหจัดตั้งบรรษัทพัฒนาในรูปองคการมหาชน มีหนาที่ดังนี้ 
 3.1 กําหนดกรรมวิธีจัดหาที่ดิน เชน การซื้อในราคาปจจุบัน  การออก
พันธบัตร ซ่ึงใชหักกลบลบหนี้ได ถาตองการซื้อที่ดินในโครงการภายหลัง การแลกเปลี่ยนที่ดินภาย
ในกับภายนอกโครงการ 
 3.2  จัดการปกครองรูปแบบพิเศษคลายเมืองพัทยา ใหสามารถกําหนดกฎ
ระเบียบและบริหารเมืองในระยะยาว   
 4. การกอสรางสาธารณูปโภคในเมืองใหม ใหกระทรวงที่เกี่ยวของดูแลการกอ
สรางสาธารณูปโภค เชน อางเก็บน้ํา สายไฟฟาใตดิน โดยรัฐเปนผูลงทุน คาดวาลงทุนไมมาก เพราะ
ปจจุบันมีโครงการกอสรางอยูบางแลว 
 5. การสรางเสนทางทางคมนาคมทางบก 
 5.1 ถนนรามอินทรา-นครราชสีมา 
 5.2 ทางรถไฟจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-เมืองใหม 
 6. การสรางที่อยูอาศัย แบงเปน 2 ลักษณะ 
 6.1 การเคหะแหงชาติรับผิดชอบกอสรางบางสวน 

                                                        
*  ญี่ปุนสรางทามะเมืองใหม พ.ศ. 2511 เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุน ทําใหขาดแคลนที่อยูอาศัย
ในกรุงโตเกียว เหตุผลที่เลือกเมืองนี้เพราะมีพ้ืนที่กวาง แมเปนเนิน แตไมลาดชันและปรับพื้นที่ไดงาย สามารถ
เช่ือมทางรถไฟจากกรุงโตเกียวไปไดสะดวก ตอมาพ.ศ. 2514 จึงกอสรางเสร็จเปนรูปเปนราง แตถูกวิจารณเรื่อง
สิ่งแวดลอมที่เสียไปเพราะการลดตนทุนในการกอสรางและไมมีมาตรการควบคุมการกอสรางที่ดีพอ นอกจากนั้น
การไมมีแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองรองรับทําใหเมืองหยุดนิ่งไมเติบโต จนกระทั่ง พ.ศ. 2529 ทามะจึงไดออก
กฎหมายปรับปรุงชุมชนเมือง แหลงบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทําใหทามะกลายเปนเมืองที่อยูอาศัย
สําหรับคนทํางานในกรุงโตเกียว และปลอดมลพิษ ใน ' "ทามะ' นิวทาวนญี่ปุน ตนแบบเมืองใหมนครนายก,' มติ
ชนรายวัน, 21 พ.ย. 2546, หนา 14, http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01p010521146. 
 หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาหสรุปวา เมืองตนแบบอีกแหงหนึ่งคือ เมืองปูตราจายา มาเลเซีย โปรดดู  
'ผาอาณาจักร 'เมืองใหมนครนายก' ผุดศูนยกลางการเงิน - ICT ดับเครื่องชนสิงคโปร,' ผูจัดการรายสัปดาห, 30 
พ.ย. 2546, http://www.manager.co.th/weekly/viewNews.asp?newsid=2000000042779. 
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 6.2 ผูอยูอาศัยรับผิดชอบกอสรางเอง  
 7. สิทธิพิเศษแกผูอาศัย อาจใหสิทธิพิเศษเพื่อดึงใหคนเขาพักอาศัย เชน ยกเวนหรือ
เก็บภาษีในอัตราต่ํา 
 8. ระยะเวลาดําเนินการ ใหแลวเสร็จใน 6-8 ป และกอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (พ.ศ. 2554) 
  9. มีการตั้งอนุกรรมการ 12 ชุดทําหนาที่รับผิดชอบงานดานตาง ๆ4 
  
ตอมาในรายการวิทยุ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  นายกรัฐ-
มนตรีไดกลาวย้ําแนวคิดในการจัดสรางเมืองใหม ดังนี้ 
 1. เหตุผลในการจัดสรางเมืองใหม เพื่อบรรเทาความหนาแนนของกรุงเทพฯ  
 2. พื้นที่ดําเนินโครงการ จะใชเนื้อที่ประมาณ 1.6 – 2 แสนไร 
 3. การติดตอระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองใหมไดสะดวก ดวยการเชื่อมทางรถไฟ 
รถไฟฟา รถไฟธรรมดา และทางดวน เพื่อใหวิ่งติดตอกับกรุงเทพฯ ไดในเวลานอยกวา 1 ช่ัวโมง 
 4. ลักษณะเมือง 
  4.1  เปนเมืองสะอาด และมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ซ่ึงเกิด
จากการเปนเมืองที่รวมความดี 2 ดานเขาดวยกันคือ 
   4.1.1 ความงามทางธรรมชาติ  ไดแก ส่ิงแวดลอม รวมทั้ง ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสุขอนามัย 
   4.1.2 เทคโนโลยีสมัยใหม (modern technology) 
  4.2  เปนศูนยกลางการเงินสมัยใหม  
  4.3 การบริหารงานสมัยใหม ดวยการตั้งบรรษัทใหมใหทําหนาที่บริหาร 
และมีกฎหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อบริหาร 
 5. ระยะเวลาการดําเนินการ 6-8 ป 
 6. การเริ่มโครงการ "เร็ว ๆ นี้"5 
 
 
 

                                                        
4 "เลือก 1.5 แสนไร 'นครนายก' ต้ังเมืองใหม เปนที่อยูอาศัย-ไรมลพิษ," มติชนรายวัน, 20 พ.ย. 2546, หนา 1, 
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01p0101201146. 
5 คํากลาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" ทางคลื่น 
F.M.92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เวลา 08.00 น. วันเสารที่ 22 พ.ย. 2546. 
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เมืองใหม และพระราชดําริ 
 หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาหสรุปไววา โครงการสรางเมืองใหมเปนพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  

  
"วากันวาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลาวใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฟงวา ในหลวงเคยปรารภ
ไววาตองการเห็นเมืองใหมที่เปนเมืองสะอาดไรมลพิษ อยูไมไกลจากกรุงเทพฯเพื่อลด
ความแออัดเมืองหลวง"   

 
จากพระราชดําริ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ฯ จึงไดเร่ิมใหศึกษาหาทําเลกอสรางเมืองใหมใน
ทางลับทันที โดยเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหไปศึกษา  ซ่ึง
ในเวลานั้นมีการโตเถียงกันวา "รัฐสภาแหงใหมจะอยูที่ไหน" แตไมมีใครกลาวถึงเรื่องการสราง
เมืองใหม  
 นอกจากนั้นหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาหยังระบุวา เจตนารมณหลักของนายกรัฐมนตรี
ก็ เพื่อให เมืองใหม เปนศูนยกลางการเงิน  และ  ICT แหงเอเชีย เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติ6 
 
ประมาณการใชจาย : แผนเกา-ไมใชแผนใหม 
 นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ฯ กลาววา งบประมาณที่รัฐบาลจะใชในโครงการนี้ประมาณ
ไมเกิน 1 แสนลานบาท7  เนื่องจากใหเอกชนรวมทุน แตหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจระบุวา 
เฉพาะดานสาธารณูปโภคใชงบประมาณ 1.66 แสนลาน  และกลาวดวยวา แทจริงแลว โครงการ
สรางเมืองใหมที่นครนายกนั้น มีการศึกษาไวอยางดีแลว โดยสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการ-
จราจรและขนสง (สจร.) เคยวาจางบริษัทที่ปรึกษาศึกษาโครงการเมืองใหมไวแลว ซ่ึงเปนพื้นที่เดียว
กับที่นายกรัฐมนตรีเลือก  สําหรับงบประมาณตามแผนการเดิมที่วางไวเปนดังนี้ 

1. ระบบคมนาคมและขนสงในเมือง ถนนสายประธาน 4,535 ลานบาท สายหลัก 
5,105 ลานบาท สายรอง 7,490 ลานบาท สายยอย 5,400 ลานบาท และระบบขนสงสาธารณะ 3,330 
ลานบาท 

2. ระบบคมนาคมและขนสงนอกเมือง ทางหลวงพิเศษและทางดวน 88,659 ลาน
บาท ทางหลวงสายประธาน 1,405 ลานบาท ทางรถไฟ 8,600 ลานบาท 

                                                        
6 'ผาอาณาจักร 'เมืองใหมนครนายก' ผุดศูนยกลางการเงิน - ICT ดับเครื่องชนสิงคโปร,' ผูจัดการรายสัปดาห, 30 
พ.ย. 2546, http://www.manager.co.th/weekly/viewNews.asp?newsid=2000000042779. 
7 'เมืองใหม "นครนายก" ขุมทรัพยแหงอนาคต,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 
38, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
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3. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แยกเปนระบบน้ําประปา 10,030 ลาน
บาท ระบบไฟฟา 1,770 ลานบาท ระบบโทรศัพทและโทรคมนาคม 870 ลานบาท ระบบระบายน้ํา
และปองกันน้ําทวม 6,750 ลานบาท ระบบบําบัดน้ําเสีย 6,450 ลานบาท ระบบกําจัดขยะ 3,180 ลาน
บาท รวมระบบสาธารณูปโภค 6,160 ลานบาท การศึกษา 2,750 ลานบาท กีฬา 3,630  ลานบาท  
 
การลงทุนและคืนทุน  

รายงานการศึกษาที่หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจอางถึง คาดวา การลงทุนสรางเมืองใหม
จะไดทุนคืนใน 8 ป  โดยใน 5 ปแรกจะไมมีรายไดจากการขายที่ดิน เพราะ 3 ปแรกจะเปนเรื่องการ-
เวนคืนที่ดิน 2 ปหลังใชในการกอสรางถนน และจะไดรับการจัดสรรที่ดินแบบใหเปลาใน 5 ปแรก 
และตองระดมเงินทุนถึง 27,774 ลานบาท "ในปที่ 6 คาดวาจะไดเงินประมาณ 24,354 ลานบาท ถา
นับจากปที่ 6 ขึ้นไป องคกรจะมีรายไดเพียงพอตอสาธารณูปโภคและการบริหาร โดยไมตองระดม
ทุน"  ในรายงานระบุดวยวา  เมื่อไดทุนคืนแลว เมืองใหมจะมีเงินสะสม 6,770 ลานบาท และมี
กระแสเงินสดสูงสุด 43,297 ลานบาท เทากับวามีอัตราผลตอบแทนทางการเงินรอยละ 17.7  ดังนั้น
โครงการจึงสามารถระดมเงินกูมาสรางเมืองได เพราะดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดีอยูที่รอยละ 5.758  จึง
เหมาะกับการลงทุน 
 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. การสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน และออก พ.ร.บ.เมืองใหม กําหนด
เขตที่ดินและพื้นที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้งหมด 
 2. การเรงจัดตั้ง "บรรษัทพัฒนาเมือง" ทําหนาที่กําหนดขอบเขต และกรรมวิธีจัดหาที่ดิน
ใหม โดยแบงเขตที่อยูอาศัย และออกกฎระเบียบ 
 3. ระหวางรอจัดตั้งบรรษัท ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโยธาและผังเมือง  กระทรวง
มหาดไทย,  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง, 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(สนข.) และกระทรวงคมนาคม อีกทั้งคณะอนุกรรมการ 12 ชุด ทําหนาที่รับผิดชอบแตละสวน 
 4. การลงทุนอาศัยการออกพันธบัตร (bond) "ระดมทุนซื้อที่ดินใหม โดยตีมูลคาที่ดินตาม
ราคาตลาด แลวถึงออกบอนดใหตามจํานวน รวมท้ังใชวิธีการแลกเปลี่ยนที่ดินดานนอกโครงการ
ดวย และใชกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายการจัดรูปที่ดินเขาชวย " เพื่อไมให "ราคาที่ตองไมแพง
ไปจากเดิม" ตามที่รัฐบาลประกาศ 

                                                        
8 'ทุม1.6 แสนลานชุบเมืองใหม "นครนายก," ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 1, 
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
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 5. การสรางสาธารณูปโภค หลังการระดมทุน จะไดเร่ิมการสรางระบบสาธารณูปโภค  ที่
สําคัญคือระบบขนสงและคมนาคม 
 6. โครงการบานจัดสรร  จัดการแบงที่ดินเปนเขตที่อยูอาศัย เพื่อจัดมีการปกครองเฉพาะ
การกอสรางบานดําเนินการได 2 วิธี 

6.1 ใหเอกชนเขาไปทําโครงการบานจัดสรร โดยจูงใจดวยการยกเวนภาษี หรือ 
6.2 ใหการเคหะแหงชาติเปนผูพัฒนา9 

 
พื้นที่ท่ีคาดวาจะเปนพื้นท่ีเปาหมาย 
 การสรางเมืองใหมบนเนื้อที่ 1.6 –2 แสนไร  โดยมี อ.บานนาเปนศูนยกลางนั้น ทําใหคาด-
การณกันวา พื้นที่ของเมืองใหมจะครอบคลุม 3 อําเภอใน 2 จังหวัด ดังนี้ 
 1. จังหวัดนครนายก 1 อําเภอ ไดแก  อ.บานนา (ต.ศรีกะอาง, ต.ปาขะ, ต.เขาเพิ่ม, ต.บาน-
พริก) (อ.องครักษจะเปนเพียงทางผาน) 
 2. จังหวัดสระบุรี 2 อําเภอ ไดแก อ.วิหารแดง  (ต.หวยแกว, ต.คลองเชื่อม) และ อ.แกงคอย 
(ต.ทามะปราง, ต.ชะอม) 
 สวนแผนศึกษาเดิม ระบุวาพื้นที่สรางเมืองใหมอยูใน "ตําบลหวยแหง ทามะปราง ชะอม 
บานลํา เจริญธรรม คลองเรือ บานพริก ปาขะ เขาเพิ่ม ศรีกะอาง"  แตเนื่องจากหากทําตามแบบนี้ 
โครงการจะมีพื้นที่อยูติดกับตีนเขาใหญ ซ่ึงคาบเกี่ยวกับ 2 ตําบล คือ ต. หวยแหง และทามะปราง ดัง
นั้น 2 ตําบลนี้อาจถูกตัดออกไป แลวขยายออกไปทาง อ. หนองแค จ. สระบุรี และ อ. บานนา จ. 
นครนายก10 
 
วิธีการไดพื้นท่ี 
 1. การเวนคืนที่ดิน ดวยการออก พ.ร.ฎ สํารวจและเวนคืนที่ดิน เปนไปไดวา ไมใชการเวน
คืนแบบผืนใหญ  กลาวคือ ยังรักษาชุมชนเดิมเอาไว   
 (หมายเหตุ ดร. คํารบลักขิ์ สุรัสวดี ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) เคยชี้แจงไววา การสํารวจพื้นที่ไดดําเนินการไปแลว การเวนคืนที่ดินจะใหกระทบ
ชุมชนนอยที่สุด11) 

                                                        
9 'เมืองใหม "นครนายก" ขุมทรัพยแหงอนาคต,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 
38, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
10  'ทุม1.6 แสนลานชุบเมืองใหม"นครนายก," ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 1, 
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
11 'เมืองใหมนครนายกเดือด!' ฐานเศรษฐกิจ, ปที่ 23 ฉบับที่ 1861, 14-17 ธ.ค. 2546, http://www.thannews.th.com. 
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 2. การใชพื้นที่ราชพัสดุ ซ่ึงเปนพื้นที่ผืนเดียวกับ รร.จปร. ที่ถูกเวนคืนมาตั้ง พ.ศ. 2484 
สําหรับใชในราชการทหาร12  หนังสือพิมพบางฉบับคาดวาจะมีการนําที่ดินสวนนี้มาใชสรางเมือง
ใหมประมาณ 25,000 ไร13 

 
โครงสรางเมืองใหม - เมืองศูนยกลางและเมืองบริวาร 
 หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาหช้ีใหเห็นวา นายกรัฐมนตรีใหนโยบายการไววา ใหสราง
เมืองใหม โดยมีเมืองศูนยกลาง และเมืองบริวาร 4 แหง เมืองบริวารหางจากเมืองศูนยกลางในรัศมี 
30 กิโลเมตร เมืองบริวารประกอบดวย14 

1. อ. บานนา จ. นครนายก เปนเมืองที่อยูอาศัยและการศึกษา 
              2. อ. วิหารแดง จ. สระบุรี เปนเมืองอุตสาหกรรม  

3. อ. องครักษ จ. นครนายก ประมาณคลอง 19 ติดกับ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 
เปนเมืองการศึกษาและสาธารณสุข 
         4. อ. เมืองนครนายกเปนเมืองทองเที่ยว15 

 
"เมืองบริวารที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานี้จะมีกิจกรรมของตัวเองแตเปนกิจกรรมขนาดเล็ก เชนมียาน
การคาของตัวเองเปนชอปปงมอลลขนาดเล็ก มีโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีโรงเรียนมัธยม 
อนุบาลและมีสถานที่เพื่อพักผอนหรือออกกําลังกายเล็กๆแตจะไมใหญเหมือนเมืองแม" 

 
นอกจากนั้นหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาหยังใหขอมูลวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีโครงการ
สรางวิทยาเขตใหมในพื้นที่ 8,000 ไร ซ่ึงซ้ือไวนานแลว และตั้งอยูใกลกับเมืองใหม16 
 

                                                        
12 'เมืองใหม "นครนายก" ขุมทรัพยแหงอนาคต,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 
38, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
13 'ตีเสนเวนคืนเมืองใหม 3 อําเภอ 8 ตําบล แฉ'ซีพี-ชาง'ลุยกวานซื้อที่นับหมื่นไร,' สยามธุรกิจ, ปที่ 9 ฉบับที่ 468, 
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2546, หนา 1, http://www.siamturakij.com/468/tr468011.htm. 
14 'ผาอาณาจักร 'เมืองใหมนครนายก' ผุดศูนยกลางการเงิน - ICT ดับเครื่องชนสิงคโปร,' ผูจัดการรายสัปดาห, 30 
พ.ย. 2546, http://www.manager.co.th/weekly/viewNews.asp?newsid=2000000042779. 
15 'ผาอาณาจักร 'เมืองใหมนครนายก' ผุดศูนยกลางการเงิน - ICT ดับเครื่องชนสิงคโปร,' ผูจัดการรายสัปดาห, 30 
พ.ย. 2546, http://www.manager.co.th/weekly/viewNews.asp?newsid=2000000042779. 
16 'ผาอาณาจักร 'เมืองใหมนครนายก' ผุดศูนยกลางการเงิน - ICT ดับเครื่องชนสิงคโปร,' ผูจัดการรายสัปดาห, 30 
พ.ย. 2546, http://www.manager.co.th/weekly/viewNews.asp?newsid=2000000042779. 
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แบบอาคารพาณิชยและบานในเมืองใหม  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดออกแบบบานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีสําหรับแจกให
ประชาชนไวเลือกใชกอสรางที่อยูอาศัย  แบงเปน 3 แบบ ไดแก "ไทยชวยไทย" "บานไทยอนุรักษ
ไทย" และ "บานไทยเปนสุข"  ทั้งนี้พบวากรมโยธาฯ ไดเตรียมแบบบานแบบที่ 2 และ 3 สําหรับกอ-
สรางในเมืองใหมดวย  กลาวคือ แบบที่ 2  เปนอาคารพาณิชย  สวนแบบที่ 3 จะใชเปน "ตนแบบ" 
ของบริษัทที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูดําเนินการกอสรางบานในเมืองใหม 
 
ผลกระทบ : ใครได-ใครเสีย 
 1. ระดับรากหญา (ชุมชนและประชาชนทั่วไป) 
 1.1  พื้นที่เปาหมาย มีชุมชนตั้งอยูบนเนื้อที่รวมประมาณ 20,000 ไร 
 1.2  ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ทหาร (ที่ราชพัสดุ) ตองยายออกไป ตองเสียคา
ชดเชยจํานวนมาก (ดูหนา 8) 
 2. ระดับชนชั้นกลางและนายทุน 
  2.1 การขยายตัวของรีสอรทและบานพักตากอากาศลวงหนา  มีรายงานวา มีการ-
ขยายตัวของธุรกิจรีสอรทและบานพักมากอนหนานี้แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิด "บานนายพัน" 
ที่บานหินดาษ ม. 13 ต.เขาเพิ่ม จ.นครนายก 
  2.2 การขยายตัวของหมูบานจัดสรรโดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานี มีนัก-
วิเคราะหเห็นวา โครงการนครนายกเมืองใหมสงผลดีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจังหวัดปทุมธานี
ดวย กลาวคือ ทําใหราคาที่ดินสูงขึ้น และมีการกอสรางบานจัดสรรมากขึ้น การขยายตัวนี้อาจทําให
จังหวัดปทุมธานีเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมปนพื้นที่อยูอาศัย  พื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มีแนวโนม
การขยายตัวของบานจัดสรรสูง ไดแก 
   2.2.1 ริมถนนรังสิต-นครนายก 
   2.2.2 ริมถนนพหลโยธินจากรังสิต-พระนครศรีอยุธยา-สระบุรี 

การขยายตัวดังกลาวเปนประโยชนกับบริษัทอสังหาริมทรัพยรายเกาไมกี่ราย  เชน บริษัท
เฉลิมนคร เจาของโครงการบานสถาพร บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท เจาของโครงการ บานพฤกษา
และบานภัสสร บริษัทวังทองกรุป เจาของหมูบานวังทอง บริษัทเอ็นซีเฮาสซ่ิง จํากัด เจาของบานฟา 
แตก็เร่ิมมีผูประกอบการรายใหญเขามาแลว เชน แลนด แอนด เฮาส โฮมเพลสกรุป และแสนสิริ 
เปนตน17 

                                                        
17 'อานิสงสเมืองใหมนครนายก แหผุดบานบนทําเลทอง"รังสิต-พหลโยธิน" "แลนดฯ-แสนสิริ" ลงสนาม
บี้"พฤกษา-วังทอง", ' มติชนรายวัน , 18 ธ .ค . 2546, หนา 35, http://www.matichon.co.th/ matichon/matichon. 
php?s_tag=01pra09181246. 
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  2.3 การซื้อที่ดินของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญลวงหนา มีรายงานวา มี
บริษัทเขามาซื้อที่ดินเพื่อเตรียมการขยายธุรกิจกอนหนานี้แลว ไดแก 
   2.3.1 ฟารมไกในเครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) 18 
 2.3.1.1 จงเจริญ ฟารม ซ้ือที่ดินเพิ่ม 1-2 พันไรแลว 
 2.3.1.2 บริษัทซันอาโก ต.ปาขะ อ.บานนา 
 2.3.1.3 บริษัท 84  ขยายกิจการใน ต.บานพริก, เขาเพิ่ม, ปาขะ 
   2.3.2 บริษัทเบียรชางซื้อที่ดินใน อ.วิหารแดงประมาณ 1 หมื่นไร19 
   2.3.3 บริษัทโคคา-โคลา  ซ้ื อที่ ดินกว า  1 พันไรด านทิ ศ เหนื อของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับสรางโรงงานขนาดใหญผลิตสินคาสงไปขายในอินโดจีน20 
 อยางไรก็ตามหนังสือพิมพหลายฉบับระบุตรงกันวา จากการสอบถามขาราชการปกครอง 
และขาราชการกรมที่ดิน ตางยืนยันวา การซื้อขายที่ดินยังอยูในระดับปกติ เชน นางมนฤดี เวชภูติ ที่
ดินจังหวัดนครนายกเปดเผยวา การซื้อขายที่ดินในจังหวัดนครนายกยังอยูในระดับปกติ และไมมี
การเก็งกําไร เชนเดียวกับใน อ. วิหารแดง และอ.แกงคอย จ.สระบุรี แตก็คาดการณวา เมื่อมีการ-
สรางเมืองใหมขึ้นจริง "นาจะสงผลดีตอเจาของที่ดินตลอดจนโครงการโรงแรม รีสอรต ที่ดําเนิน-
การอยูในปจจุบันในพื้นที่ดังกลาวและในบริเวณใกลเคียงอยางมาก" 21 
 3. ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมระหวางกรุงเทพฯ 
กับเมืองใหม ซ่ึงสอดรับกับการขยายถนนบานนา-แกงคอย ที่จังหวัดนครนายกกลาววา จะมีขึ้นในป 
พ.ศ. 2548 รวมทั้งการพัฒนาเสนทางหัวหิน-เมืองใหม ที่นายกรัฐมนตรีใหนโยบายไว จะสงผลดีใน
ดานการคมนาคมระหวางภาคใต-ภาคกลาง-ภาคอีสาน และประเทศในอินโดจีน โดยเฉพาะกัมพูชา 
 3.1 การเพิ่มและขยายเสนทางคมนาคมทางบก  ซ่ึงเปนทางเลือกใหมระหวาง
กรุงเทพ ฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะชวยลดระยะทางและเวลาในการเดินทาง 
 

                                                        
18 'ตีเสนเวนคืนเมืองใหม 3 อําเภอ 8 ตําบล แฉ'ซีพี-ชาง'ลุยกวานซื้อที่นับหมื่นไร,' สยามธุรกิจ, ปที่ 9 ฉบับที่ 468, 
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2546, หนา 1, http://www.siamturakij.com/468/tr468011.htm. 
19 'ตีเสนเวนคืนเมืองใหม 3 อําเภอ 8 ตําบล แฉ'ซีพี-ชาง'ลุยกวานซื้อที่นับหมื่นไร,' สยามธุรกิจ, ปที่ 9 ฉบับที่ 468, 
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2546, หนา 1, http://www.siamturakij.com/468/tr468011.htm. 
20 'ผาอาณาจักร 'เมืองใหมนครนายก' ผุดศูนยกลางการเงิน - ICT ดับเครื่องชนสิงคโปร,' ผูจัดการรายสัปดาห, 30 
พ.ย. 2546, http://www.manager.co.th/weekly/viewNews.asp?newsid=2000000042779. 
21'นครนายกถกรับเมืองใหม ธุรกิจที่ดิน-รีสอรตรอรับสม' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3535 (2735), 15 ธ.ค. 
2546, หนา 4, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0107271146. 
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การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระดับชาติ 
 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการคมนาคม ดร.คํารบลักขิ์ สุรัสวดี ผูอํานวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ใหขอมูลวา มีการวางแผนเรื่องเสนทางคมนาคม
ทาง-บกไวหมดแลว  ดังนี้ 
 1. การสรางมอเตอรเวย  ตอจากสายรามอินทราบริเวณปลายทางดวนรามอินทรา-
อาจณรงค-วงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก (บางพลี-บางปะอิน) เชื่อมกับเมืองใหม (ระยะทางยาว 
55 กิโลเมตร) แลวจะมีการสรางระยะตอไปจากเมืองใหมไปเชื่อมแกงคอย จังหวัดสระบุรี-
นครราชสีมา (หากขยายไปถึงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางยาว 190 กิโลเมตร) 
 (หมายเหตุ นายกรัฐมนตรีใหนโยบายกับคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกไววา 
การสรางทางดวนหัวหิน –  แหลมผักเบี้ย – เพชรบุรี – กรุงเทพฯ –  ควรตอไปถึงเมืองใหมได โดย
ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง22) 
 2. การสรางทางรถไฟความเร็วสูง เปนการสรางตอจากทางรถไปสายสนามบิน
สุวรรณภูมิ-มักกะสัน ผานเขตหนองจอก-ลาดกระบัง เชื่อมกับทางรถไปสายฉะเชิงเทรา-แกงคอยที่
มีอยูเดิม 
 3. การสรางทางดวนตอจากทางดวนสายรามอินทรา-อาจณรงค   
 4. การขยายถนนรังสิต-นครนายกเปน 6 ชองทางตลอดสาย (คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายใน 6 ป) 
 5. สรางทางไฮเวยเชื่อมเมืองใหมกับถนนพหลโยธินที่บริเวณหินกอง23  
 
การเปล่ียนแปลงในจังหวัดนครนายกเพื่อรองรับเมืองใหม 
 การวางผังเมืองรวม หลังรัฐบาลประกาศจะสรางเมืองใหม  เปนเวลาเดียวกันกับที่ผังเมือง
เดิมของอําเภอเมืองนครนายกหมดอายุลงในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมี พ.ร.ฎ  กําหนดเขต
สํารวจ ซ่ึงจังหวัดตองทําผังเมืองรวมใหแลวเสร็จภายใน พ.ศ. 2549  ดังนั้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2546  ทางจังหวัดโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครนายก จึงไดจัดสัมมนาในหัวขอ 

                                                        
22 "นายกรัฐมนตรีขอใหพิจารณาโครงการสรางเสนทางแหลมผักเบี้ย,"  สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ ประจําวัน
อังคารที่ 25 พ.ย. 2546, http://www.thaisnews.com/news_detail.php?newsid=77513. 
23 'ทุม1.6 แสนลานชุบเมืองใหม"นครนายก", 'ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3540 (2740), 15 ธ.ค. 2546, หนา 
1, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146, 'เมื อ ง ใ ห ม น ค ร น า ย ก
สมบูรณแบบ มีรถไฟรางคูเช่ือมหนองงูเหา,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3539 (2739), 15 ธ.ค. 2546, หนา 
20, 'เมืองใหมนครนายก คอลัมน จดหมายถึง บก,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3540 (2740), 15 ธ.ค. 2546, 
หนา 6, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0103011246. 
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"การวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองในฝน"24  เพื่อจัดทําผังเมืองรวมของจังหวัด  ไมใชเฉพาะ
อําเภอเมืองฯ  การสัมมนามีตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรปกครองทองถ่ิน และภาคเอก-
ชน นางแสงอรุณ วัฒนวงศ หัวหนาสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครนายก กลาววา 

 
ผังเมืองจะเปนเครื่องมือใหจังหวัด ทองถ่ิน และประชาชนมองเห็นภาพรวมของการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต รวมทั้งมาตรการตางๆ ดานผังเมืองที่จะทําให จ.นครนายก เปนแหลงทอง
เที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ดํารงรักษาแหลงประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมประเพณี 
ทามกลางสภาพแวดลอมที่ดี"25 
 
ดังนั้นแมรัฐบาลจะมีโครงการสรางเมืองใหม แตจังหวัดนครนายกไมทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับโครงการ ในการสัมมนาวางผังเมืองรวมครั้งนี้  จึงเนนวางแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของจังหวัดเปนหลัก ทั้งนี้มีภาพรวมของผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกคือ สรางนครนายกเปนเมือง
ที่นาอยู ดังนี้  
 1. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและผจญภัย โดยดํารงรักษาแหลงประวัติศาสตร 
สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดลอมที่ดี  มีบริการดานการทองเที่ยว และมีจิตสํานึกในการเปนเจาบาน
ที่ดี 
 2. เปนเมืองนาอยู นาภาคภูมิใจ ประชาชนมีการดําเนินชีวิตที่ดี  
 3. เปนแหลงผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีการนําเทคโนโลยีและวิชาการสมัย-
ใหมมาใช ชุมชนมีความเขมแข็ง 
 4. เปนแหลงภูมิปญญาและการเรียนรู26 
 
กระนั้นก็ตาม ในการสัมมนาไดพิจารณาดวยวา จะ "ตองทําใหเมืองรอบนอกและเมืองใหมสมบูรณ
ไปพรอม ๆ กัน ไมเชนนั้นเมืองใหมก็จะไมสมบูรณ"27   "สรางเมืองรอบนอกรับเมืองใหม พัฒนา

                                                        
24 'เรงวางผัง"นครนายก"รับเมืองใหม ออกกฎคุมเขมพัฒนาทะเลทอง,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ.ค. 2546, หนา 41, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02rea01011246. 
25 "นครนายก"สัมมนาผังเมืองรวม คนแหรวมนึกวาเรื่อง"เมืองใหม" มติชนรายวัน, 27 พ.ย. พ.ศ. 2546, หนา 22, 
ttp://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01pro13271146. 
26  'เรงวางผัง"นครนายก"รับเมืองใหม ออกกฎคุมเขมพัฒนาทะเลทอง,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ.ค. 2546, หนา 41, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02rea01011246. 
27 คอลัมน นานาทรรศนะ นครนายก รับอานิสงสเปนเมืองรอบนอก"เมืองใหม," สยามธุรกิจ, ปที่ 9 
ฉบับที่ 468, 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2546, หนา 1, http://www.siamturakij.com/468/tr46801.htm. 
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เมืองเกาใหดีขึ้น"  เนื่องจากการวางผังเมืองรวมจังหวัดตองแลวเสร็จภายในป 254928  ดังนั้น นาเชื่อ
ไดวา โครงการเมืองใหมจะเริ่มดําเนินการไปแลวอยางนอย 1-2 ป  กอนจังหวัดนครนายกจะกําหนด
ผังเมืองรวมแลวเสร็จ เพราะฉะนั้นผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกจะสอดคลองกับโครงการเมืองใหม
เปนอยางดี 
 การดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กอนรัฐบาลประกาศสรางเมืองใหม จังหวัด
นครนายกมีแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลองกับการสรางเมืองใหมบาง
แลว ดังนี้ 
 1. การขยายถนนสายคลองทาดานเปน  4 ชองทาง เงินกวา 400 ลานบาท  (งบ
ประมาณป 2547) 
 2. การขยายถนนบานนา-แกงคอยเปน 4 ชองทาง (งบประมาณป 2548) 
 
ปญหาที่กําลังเกิดขึ้น 
 1. ความสับสน การประกาศดําเนินโครงการ โดยไมมีแผนการปฏิบัติที่พรอมดําเนินการ
รองรับ อีกทั้งจังหวัดนครนายกไมมีขอมูลขาวสารที่ประชาชนตองการทราบเพียงพอ29 ทําใหประชา
ชนในวงกวางในเกิดความสับสน ไมแนใจ  และคาดการณไปตาง ๆ นานา นอกจากนั้นยังเปดทาง
ใหมีการหลอกลวง  เชน มีการทําพิมพเขียวแลวสําเนาขาย (แหลงที่มาคือสถานีตํารวจ อ.วิหารแดง 
จ.สระบุรี)  ทีมงานหนังสือพิมพ "สยามธุรกิจ"ไดลงพื้นที่สํารวจเมืองใหม และรายงานวา 

 
พบชาวบานแจงวา ไดแผนที่แนวเวนคืนที่ดินเพื่อสรางเมืองใหมมาจากสถานีตํารวจภูธร
อําเภอบานนา  เขาถายเอกสารขายใบละ 20 บาท ประชาชนไดขาวก็พากันหล่ังไหลไปซื้อ
ชนิดตองเขาคิวยาวเหยียด  เพราะอยากรูวาที่ดินตัวเองถูกเวนคืนหรือไม ... พบแนวเวนคืน
ที่ชาวบานซื้อมีมากถึง  4 แนว แตละแนวไมเหมือนกัน  และดูไมชัด อานไมออกวาผานพื้น
ที่ไหนบาง ซ่ึงอาจจะเปนการกระทําของพวกมิจฉาชีพ หรือบุคคลบางกลุมที่ตองการปน
ราคาที่ดิน30 

  

                                                        
28   'เรงวางผัง"นครนายก"รับเมืองใหม ออกกฎคุมเขมพัฒนาทะเลทอง,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ.ค. 2546, หนา 41, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02rea01011246. 
29  'เรงวางผัง"นครนายก"รับเมืองใหม ออกกฎคุมเขมพัฒนาทะเลทอง,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ.ค. 2546, หนา 41, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02rea01011246. 
30 'พิมพเขียว'ผี'วอน ขายใบละ20บาท,' สยามธุรกิจ, ปที่ 9 ฉบับที่ 468, 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2546, หนา 1, 
http://www.siamturakij.com/468/tr468012.htm. 
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เกี่ยวกับพิมพเขียวนี้ นายสวาง  ศรีศกุน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันวา นาจะเปนของ
ปลอม เนื่องจากการกําหนดเขตพื้นที่ยังไมแลวเสร็จ แมจะไดกําหนดเขตพื้นที่ไปบางแลวบางสวน 
ซ่ึงคาบเกี่ยว 3 อําเภอ เนื้อที่ประมาณ  2 แสนไร แตคาดวา การพิจารณาจะแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมนี้   
 ความสับสนมีในหนวยราชการที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้นาจะมาจาก ยังไมมีรายละเอียดของ
โครงการที่ชัดเจน โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดิน ทําใหขาราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบไมสามารถใหคํา
ยืนยันใด ๆ ได เชน  
  1.1 นางแสงอรุณ  วัฒนวงศ  หัวหนาสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายก ช้ีแจงวา ยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการนี้ "ที่สําคัญคือ ยังไมรูวาพื้นที่ใด
จะเปนที่ตั้งของเมืองใหม จึงทําไดเพียงเตรียมพรอมในเรื่องขอมูล"31  "ในสวนของเมืองใหมขณะนี้
ยังไมชัดเจนวารัฐบาลจะเลือกพื้นที่ใด มีขาววานครนายกอาจจะอยูในขายไดรับเลือก แตขอเท็จจริง
เปนอยางไรคงขึ้นอยูกับรัฐบาล"32  อยางไรก็ตามจังหวัดนครนายกไดเตรียมติดตามความคืบหนา
ของโครงการแลว กลาวคือ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการกอนหนานี้ 
นายเชิดวิทย ฤทธิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดนครนายก เตรียมจัดตั้งคณะทํางานชุดหนึ่งสําหรับ
ติดตามเรื่องเมืองใหมโดยเฉพาะ "เพื่อจะไดเตรียมการในดานตางๆ รองรับ และแจงขาวสารที่ชัด-
เจนใหชาวบานที่สนใจรับทราบได"33 
  1.2  สวนนายอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ก็ไมทราบแผนงานของรัฐบาลเชน
กัน จึงไมทราบแนชัดวาอําเภอวิหารแดงซึ่งอยูติดกับอําเภอบานนาจะถูกเวนคืนที่ดินดวยหรือไม แต
ก็พรอมจะทําตามนโยบายของรัฐบาล เพราะเห็นวา "ปจจุบันวิหารแดงเปนเมืองที่เปนแหลงที่อยู
อาศัยของแรงงานที่ไปทํางานโรงงานในเขตอําเภอแกง-คอยและอําเภอหนองแค และเปนเมือง
ปลอดสารพิษอยูแลว แตถาไมอยูในเขตเมืองใหม วิหารแดงก็จะเปนเมืองหนาดาน รวมทั้งเปนฐาน

                                                        
31 'ชาวนครนายกเหอเมืองใหม ฝนไกลดึงนักทองเที่ยวเพิ่ม,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3539 (2739), 15 
ธ.ค. 2546, หนา 20  และ 'เมืองใหมนครนายก คอลัมน จดหมายถึง บก,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ.ค. 2546, หนา 2, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0103011246. 
32  'เรงวางผัง"นครนายก"รับเมืองใหม ออกกฎคุมเขมพัฒนาทะเลทอง,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ.ค. 2546, หนา 41, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02rea01011246. 
33 'ชาวนครนายกเหอเมืองใหม ฝนไกลดึงนักทองเที่ยวเพิ่ม,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3539 (2739), 15 
ธ.ค. 2546, หนา 20  และ 'เมืองใหมนครนายก คอลัมน จดหมายถึง บก,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ .ค . 2546, หน า  21, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0103011246, 
และตีเสนเวนคืนเมืองใหม 3 อําเภอ 8 ตําบล แฉ'ซีพี-ชาง'ลุยกวานซื้อที่นับหมื่นไร,' สยามธุรกิจ, ปที่ 9 ฉบับที่ 468, 
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2546, หนา 1, http://www.siamturakij.com/468/tr468011.htm. 
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การผลิตอาหาร และเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญจากฝงถนนพหลโยธินไปยังฝงตะวันออก (เสน
ทางสุวรรณศร หินกอง-หนองแค-จังหวัดสระแกว)" 34 
  1.3 นายเผด็จ สุจเร นายอําเภอแกงคอย จ.สระบุรี ไมทราบเชนเดียวกันวา พื้นที่ใด
ของอําเภอแกงคอยจะอยูในเขตเมืองใหม แตสันนิษฐานวา "นาจะเปนพื้นที่ของตําบลชะอม ซ่ึงอยู
ติดกับอําเภอบานนา ซ่ึงสภาพพื้นที่บริเวณนั้นบางสวนเปนเทือกเขาและพื้นที่การเกษตร ไมมีมล-
พิษ"35 
 2. ความปริวิตกและไมพอใจของประชาชน  เชน  เกรงวาจะไดคาชดเชยที่ดินราคาต่ํา  
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทําสวน (ต.ปาขะ,  ต.ศรีกะอาง) และปลูกไมประดับ (ไมลอม) 
(ต.ชะอม) ไมแน ใจวา หลังที่ดินถูกเวนคืนแลว จะไปประกอบอาชีพเดิมที่ใดได 36  นอกจากนั้น
ประชาชนรูสึกไมเปนธรรม ถามีการชดเชยคาที่ดินในราคาถูก แตหลังจากที่ดินดังกลาวไดรับการ-
พัฒนาโดยการใชเงินภาษีอากรของประชาชนแลว จะนําที่ดินไปจําหนายในราคาแพงเพิ่มขึ้นอีก
หลายเทา37 
 3. การเก็งกําไรที่ดิน การซื้อขายที่ดินคึกคักขึ้น ทําใหราคาขายสูงขึ้น แตการซื้อขายจริงยัง
ไมเปนปกติ 
 
ปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 1.  ปญหาของนครนายกจะเพิ่มขึ้น ถาปญหาเกายังไมไดรับการแกไข การสัมมนาหัวขอ 
"การวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองในฝน" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ตัวแทนจาก
หลายหนวยงานมีความเห็นวา นครนายกในปจจุบันมีปญหาหลายดานอยูแลว เชน ปญหาจราจร 
ขยะ น้ําเสีย การบังคับใชกฎหมาย  การจัดระบบสาธารณูปโภค การจัดระเบียบรานคา   จึงตองเรง
แกไขปญหาเหลานี้ดวย38 

                                                        
34 'ทุม1.6 แสนลานชุบเมืองใหม"นครนายก," ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 1, 
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
35 'ทุม1.6 แสนลานชุบเมืองใหม"นครนายก," ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 1, 
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
36 ชมพูนุท นําภา, 'นครนายก นิว ทาวน เมืองใหม"เศรษฐี" คนจน"ไมมีสิทธิ",'  มติชนรายวัน, 25 พ.ย. 2546, หนา 
17, http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01pra01251146. 
37 'เมืองใหมนครนายกเดือด!' ฐานเศรษฐกิจ, ปที่ 23 ฉบับที่ 1861, 14-17 ธ.ค. 2546, http://www.thannews.th.com. 
38  'เรงวางผัง"นครนายก"รับเมืองใหม ออกกฎคุมเขมพัฒนาทะเลทอง,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3536 
(2736), 1 ธ.ค. 2546, หนา 41, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02rea01011246. 
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 2. ความขัดแยงระหวางประชาชน เนื่องจากมีทั้งฝายเห็นดวย และคัดคาน เชน ประชาชน
บานนาสวนหนึ่งเปนหวงวา "เมื่อมีเมืองใหมเกิดขึ้น จะทําใหวิถีชีวิตตัวเองที่เคยเงียบสงบตอง
เปลี่ยนแปลงไป และตองหาที่อยูใหม"  ในขณะที่บางคนเห็นวา ความเจริญจะทําใหเศรษฐกิจอําเภอ
บานนาดีขึ้น  39 
 3. การยายคนออกจากพื้นที่ การใชพื้นที่ราชพัสดุที่ถูกทิ้งราง จนกระทั่งมีผูบุกรุกเขาถือ
ครองกรรมสิทธิ์ "แนนอนวา ตนทุนการไลที่เพื่อแลกกับกรรมสิทธิ์ยอมตองจายแพง เปนคาชดเชย
ใหกับประชาชนที่อยูมานาน เหมือนกรณีเวนคืนสรางสนามบินใหมสุวรรณภูมิ (หนองงูเหา)" 40 
 4. การวิ่งเตนของกลุมทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ทั้งบานจัดสรร และผูรับเหมากอสราง 
นายหนาคาที่ดิน และขาราชการเมือง ทํานองเดียวกับการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ41 
 
ทัศนะของประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนในพื้นที่มีทั้งยินดี และไมยินดี "ยินดี เพราะความเจริญจะมาสูบานชอง ไมยินดี 
เพราะไมรูวาตัวเองจะอยูจุดไหนของโครงการ"  การสํารวจความคิดเห็นของชาวบาน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่คาดวาจะถูกเวนคืนใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก อําเภอวิหารแดง และ
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรีตางมีความเห็นไปในแนวเดียวกันคือ "ยังสับสนกับโครงการ และ
ตองการคําอธิบายที่เปนรูปธรรมจากรัฐบาล" 
 1. ชาวบานที่บานปาขะ ต. ปาขะ และ ต. ศรีกะอาง ซ่ึงอยูใกลเคียงกัน สวนมาก
เปนคนพื้นที่ดั้งเดิม อยูกันมาตั้งแตปูยาตาทวด มีอาชีพทําสวนผลไม อาทิ สมโอ มังคุด มะยงชิด 
เพราะบริเวณนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ อยูใกลเชิงเขาคือ เทือกเขาใหญ และอากาศบริสุทธิ์  ไมมีมล-
ภาวะ จึงรูสึกไมพอใจกับการยายถ่ินที่อยู เชน สําอาง ผ้ึงทอง อายุ 38 ป เจาของรานคาริมถนน ให
ความเห็นวา  

 
"ดีใจครับ ที่จะมีส่ิงดีๆ เกิดขึ้นในนครนายก แตไมเห็นดวยกับการเวนคืน เพราะชาวบาน
สวนใหญเกิดและโตที่นี่ ทุกครอบครัวมีอาชีพเล้ียงไก หมู คาขาย มีรายไดพอเล้ียงปากเลี้ยง
ทอง ถาตองมาเวนคืนที่ดินของปูยาตายาย ก็ไมรูจะไปทําอะไร ยังคิดไมออก แตถาออกมา

                                                        
39 'ทุม1.6 แสนลานชุบเมืองใหม"นครนายก," ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 1, 
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
40 'เมืองใหม "นครนายก" ขุมทรัพยแหงอนาคต,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 
38, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
41 'เมืองใหม "นครนายก" ขุมทรัพยแหงอนาคต,' ประชาชาติธุรกิจ, ปที่ 27 ฉบับที่ 3534 (2734), 24 พ.ย.2546, หนา 
38, http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0104241146. 
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เปนกฎหมาย ก็ตองจําใจยอม เพราะเราตองทําตามกฎหมาย เพียงแตวาขอใหคาตอบแทนที่
ไดมาคุมกับการที่ตองยายไปอยูที่อ่ืน" 

 
และบอกวา "อยากใหคิดใหรอบคอบ โดยเฉพาะกับคนแกคนเฒา เปนพวกติดที่อยู ลึกๆ แลวเขาคง
ไมอยากจะยายไปไหน อยากอยูในพื้นที่บานเกิด" 
 2. อาทิตย ทองสุข พอคาตนไมขางถนนสายปาขะ-แกงคอย อ.บานนา บอกวา สับ
สน และขาวที่ออกมาทําใหเศรษฐกิจชะงัก "ขายไมออกเลยครับ เพราะเขาไมกลาซื้อตนไมไปปลูก 
พอจะซื้อก็พูดวา ไมรูจะปลูกไปทําไมเดี๋ยวถูกเวนคืนแลว"  และเห็นวา รัฐบาลนาจะเวนคืนแคที่ดิน
ขางถนน 10-20 เมตร เพราะถาเวนคืนไปหมด จะลําบาก "อยางผมมี 10 ไร มาเวนคืนไปหมด แลว
เอาที่ใหมมาแลกใหไปอยู อ.วัฒนานคร แบบนี้ใหผม 50 ไร ก็ไมคุม เพราะเราทําอาชีพขายตนไม 
ไปอยูตรงนั้นไมรูจะขายใหใคร"42 
  3. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจสรุปความเห็นของประชาชน ต.ชะอม อ.แกงคอย 
จ.สระบุรี ซ่ึงเปนเขตที่คาดวาจะมีการกอสรางศูนยราชการ (พื้นที่สีน้ําเงิน)  ไวดังนี้ 
 

 ความวิตกกังวลของชาวบานที่อยูในพื้นที่สีน้ําเงิน หรือศูนยราชการ ก็คือกลัววาจะ
ถูกเวนคืนที่ทํากินเพื่อใชกอสรางทําเนียบ รัฐบาล และรัฐสภา รวมทั้งบานพักขาราชการ 
และหนวยงานราชการอื่นๆ ที่จะยายเขามาในพื้นที่นี้ ราษฎรสวนใหญยินดีและภูมิใจที่รัฐ-
บาลใหความสําคัญกับตําบลชะอม ที่จะใหเปนศูนยกลางบริหารราชการของเมืองใหม แต
ชาวบานไมตองการที่จะยายถ่ินทํากินไปจากที่เดิม ดังนั้นจึงเรียนใหนายกรัฐมนตรีไดทราบ
ถึงขอเท็จจริงวาพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมและอยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของทบ-
ทวนและกําหนดโซนนิ่งใหมดวย" 43 
  
 4. สวนชาวบาน ต.เขาเพิ่ม อ.บานนา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานา 

และเลี้ยงสัตว เกรงวา จะถูกเวนคืนที่ดินทั้งตําบล ทําใหไมรูชะตากรรมวา "ในอนาคตจะไปอยูไหน 
และจะมีรายไดจากการประกอบอาชีพอะไร คาเวนคืนที่ดินรัฐก็จะจายเปนพันธบัตร"44 
 5. บุญสืบ สุขเนตร อดีตกํานันตําบลปาขะ  เห็นดวยกับการเวนคืน "ถามาตั้งเมือง
ใหมที่นี่จริงก็ดี ชอบ บานนาจะไดเจริญ เทาที่ผมเห็น ทุกคนปรารถนาความเจริญทั้งนั้น เสียงสวน-

                                                        
42 'เมืองใหมนครนายกเดือด!' ฐานเศรษฐกิจ, ปที่ 23 ฉบับที่ 1861, 14-17 ธ.ค. 2546, http://www.thannews.th.com. 
43 'เมืองใหมนครนายกเดือด!' ฐานเศรษฐกิจ, ปที่ 23 ฉบับที่ 1861, 14-17 ธ.ค. 2546, http://www.thannews.th.com. 
44 ตีเสนเวนคืนเมืองใหม 3 อําเภอ 8 ตําบล แฉ'ซีพี-ชาง'ลุยกวานซื้อที่นับหมื่นไร,' สยามธุรกิจ, ปที่ 9 ฉบับที่ 468, 
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2546, หนา 1, http://www.siamturakij.com/468/tr468011.htm. 
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รวมเอายังไง เราก็เอาอยางนั้น อยางบานผมทํากิจการปมน้ํามัน เขาจะเวนคืน ผมยินดี เพราะเราไป
สรางปมใหมที่ไหนก็ได แตราคาตองอยูไดดวยนะ"45 
 
ขอเสนอซึ่งรวบรวมไดจากหนังสือพิมพ 
 ขอเสนอที่รวบรวมไดจากหนังสือพิมพมีดังนี้ 
 1. หาขอสรุปเรื่องสถานที่กอสรางอาคารรัฐสภาไปดวย รวมทั้งทําเนียบรัฐบาล46

 2. ใหจัดสรางเมืองศูนยกลางในแตละภูมิภาคเพื่อสกัดคนไมให เขาไปอยูใน
กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก ซ่ึงเปนเมืองที่ไมนาอยูไปหมดแลว47 
 3. จัดสรางศูนยราชการในเขตปาเสื่อมโทรมในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ  ซ่ึงอยู
ติดกับต. ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี เพื่อเปนการฟนฟูและอนุรักษปา ไมควรกอสรางในเขตหมู-
บานที่มีอุดมสมบูรณ นอกจากนั้นควรใหชาวบานอยูอาศัยในพื้นที่เดิม สวนการสรางศูนยราชการ
ใหทําในพื้นที่วางเปลา48 
 4. ควรมีมาตรการปองกันการเก็งกําไรในการคาที่ดิน เชน ประกาศราคาซื้อที่ดิน
ในราคาประเมิน หากชาวบานจะอยูทํากินในพื้นที่เดิมตอไป ใหอยูอาศัยตอไปได แตหามซื้อขายที่
ดินเปนเวลา 10 ป แตใหตกทอดแกทายาทได  แตถานําที่ดินไปจํานอง หรือค้ําประกันเงินกูของเอก-
ชน เมื่อมีการฟองบังคับคดี รัฐจะซื้อคืนในราคาประเมินตามที่เคยประกาศไว49 
 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 1. รายละเอียดในการจัดทําโครงการที่ไมชัดเจนสรางความสับสนและวิตกกังวลใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่คาดวาจะเปนพื้นที่เปาหมาย ดังนั้นควรเรงกําหนด Master Plan และประกาศให
ประชาชนทราบโดยเร็ว 
 2.  มีแนวโนมวา ชุมชนตางๆ อาจไมตองการยายถ่ินที่อยูทั้งหมด อยางไรก็ตามนาจะเริ่มมี
กระแสตอตานบาง 

                                                        
45 ชมพูนุท นําภา, 'นครนายก นิว ทาวน เมืองใหม"เศรษฐี" คนจน"ไมมีสิทธิ",'  มติชนรายวัน, 25 พ.ย. 2546, หนา 
17, http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01pra01251146. 
46 "บทนํา : นครนายกเมืองใหม ," มติชนรายวัน , 22 พ .ย. 2546, หนา 2, ttp://www.matichon.co.th/ matichon/ 
matichon.php?s_tag=01edi01221146. 
47 'เมื อ งใหม น ครน ายก  คอลั มน  จดหมายถึ ง  บก ,' ป ที่  27 ฉบั บที่  3540 (2740), 15 ธ .ค . 2546, หน า  6, 
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat.php?selectid=02p0103011246. 
48 'เมืองใหมนครนายกเดือด!' ฐานเศรษฐกิจ, ปที่ 23 ฉบับที่ 1861, 14-17 ธ.ค. 2546, http://www.thannews.th.com. 
49 'เมืองใหมนครนายกเดือด!' ฐานเศรษฐกิจ, ปที่ 23 ฉบับที่ 1861, 14-17 ธ.ค. 2546, http://www.thannews.th.com. 
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แลว ดังจะพบไดในคอลัมน "ชายคาหนา 6"  ของฉลามเขียว ในหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 
และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 254650   ดังนั้นในการกําหนดโครงการควรพยายามรักษาชุมชนเดิมไวให
มากที่สุด แลวเวนคืนที่ดินและสรางเมืองใหมเฉพาะบริเวณที่ไมกระทบชุมชนโดยตรง โครงการ
สรางเมืองศูนยกลาง และเมืองบริวารนาจะเปนคําตอบที่ดีกวาการสรางเมืองใหญเมืองเดียว 
 3. ควรมีมาตรการกําหนดราคาที่ดินที่ทําใหประชาชนรูสึกเปนธรรม 
 4.  ขณะที่มีโครงการตัดและขยายถนนตาง ๆ หลายสาย ไปเมืองใหม ไป ถนนมิตรภาพ - อ. 
แกงคอย - นครราชสีมา แตไมมีการพูดถึงโครงการขยายถนนนครนายก-สระแกว ซ่ึงเปนเสนทาง
ไปกัมพูชา และไมมีโครงการตัดถนนสายใหมที่สามารถเชื่อมทางดวนบริเวณมหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร ศูนยรังสิต - อ.คลองหลวง -อ.หนองเสือ – นครนายก  
 5. เปนไปไดยากที่เมืองใหมจะประสบความสําเร็จรวดเร็วตามที่คาดการณ การเรงรีบสราง
นาจะทําใหเกิดปญหาเชนเดียวกับเมืองทามะใหมในระยะแรก อังกฤษเองยังประสบปญหาที่แกไม
ตกกรณีสรางเมืองใหมแบบทันสมัยที่ Dockland ทางตะวันออกของกรุงลอนดอน เนื่องจากมีธุรกิจ
ไปเปดกิจการนอย และบานจัดสรรขายไมไดเพราะราคาแพง  นครนายกเมืองใหมนาจะประสบ
ปญหาเดียวกัน หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาหประมาณวา ผูที่จะอยูอาศัยในเมืองใหมไดตองมี
เงินเดือนไมต่ํากวา 3.5 หมื่นบาท 

---------------- 

                                                        
50 ฉลามเขียว, ' ชายคาหนา 6,' ไทยรัฐ,  25 พ.ย.  2546, หนา 6, และ 26 พ.ย.  2546, หนา 6. 
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