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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางการพฒันาภายในกรุงเทพมหานครท่ีมีศกัยภาพ
เฉพาะคือพื้นท่ีขนาดใหญ่ พื้นท่ีริมน ้าเปิดโล่ง  ใกลแ้หล่งธุรกิจการคา้การลงทุน  มีสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการรองรับ โดยน า แนวคิดการพฒันาเมืองโดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน และ
เจา้ของท่ีดินมาเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยัคร้ังน้ี 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ (Delphi)  
กลุ่มตวัอยา่งเลือกดว้ย แบบเฉพาะเจาะจง มีจ านวน 6 คนแบ่ง 3 ประเภทเท่าๆกนั ไดแ้ก่(1)นกัวชิาการ
ทางดา้นผงัเมือง(2)นกัวชิาการทางดา้นออกแบบการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์(3)จากส านกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์การเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 11 ก.พ.54 ถึง วนัท่ี 8 มี.ค.54การ
วเิคราะห์ขอ้มูลคือเทคนิคแบบDelphi Technique เป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล2รอบ รอบแรกเพื่อให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและสรุปความคิดเห็นของแต่ละท่าน 
รอบสองน าความคิดเห็นมาสรุปหาแนวโนม้ของค าตอบงานวจิยัน ากลบัไปถามซ ้ าเพื่อใหย้นืยนัความ
คิดเห็นนั้นน ามาเป็นผลลพัธ์ของงานวจิยั 
 ผลการวิจยัพบว่า โครงการท่ีประกอบดว้ยกิจการใชส้อยท่ีน าไปสู่การคืนทุนให้แก่ผูร่้วมลงทุน  
และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร แมว้่าประเภทกิจการใชส้อยนั้นมีผล
ท าให้การคืนทุนล่าช้าไปก็ตาม เพื่อให้เกิดโครงการท่ีเป็นประโยชน์ของกรุงเทพมหานครอยา่งกวา้งขวาง 
ภาครัฐควรเขา้ไปสนบัสนุนให้ภาคเอกชนและเจา้ของท่ีดินร่วมมือกนัลงทุนธุรกิจโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า  ศูนย์บริการการท่องเท่ียวทางน ้ า  ท่าเทียบเรือ พื้นท่ีทางเดินริมแม่น ้ า
เจา้พระยา พื้นท่ีโล่ง ลานสีเขียว  ลานกิจกรรมชายน ้ า การผลกัดนัสนบัสนุนของภาครัฐ ดงัน้ี  (1)จดัท าเป็น
นโยบายแห่งรัฐวางผงัพฒันาพื้นท่ีเฉพาะ(2)ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เจา้ของท่ีดิน (3)จดัใหมี้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อช้ีน าการพฒันา (4)น ามาตรการลดหยอ่นภาษีฯโครงการ
พฒันา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้บริษทักรุงเทพธนาคม ด าเนินโครงการ จึงจะท าให้การพฒันา
บริเวณองคก์ารสะพานปลากรุงเทพมหานคร  ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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The objective of this research was to study alternative urban development strategies for the land 
development of prime waterfront areas in Bangkok.  There are many waterfront areas that have 
high potential for redevelopment.  These are large extended area with busy commercial 
activities and excellent infrastructure systems.  The research adapted the public-private 
partnership in urban development as the framework in analyzing strategies for the Fish 
Marketing Organization area of Bangkok.  The Fish Marketing Organization and its surrounding 
community occupy the land and buildings that belongs to the Crown Property Bureau.  
 
A group of six experts were interviewed twice for their expert opinions to be analyzed using 
Delphi technique.  Six of the experts include 2 urban planning academic, 2 expert real estate 
consultants, and 2 management-level personnels from the Crown Property Bureau.  The 
interviews were conducted during the period from 11th February to 8th March, 2011. After the 
first round of the interview, the experts’ opinions were analyzed and summarized for the second 
interview to find the consensus on the strategy for the development of the Fish Marketing 
Organization area.  The confirmation of the consensus of the experts’ opinions from the second 
interview concluded the analysis. 
 
The findings show that the development of the Fish Marketing Organization area must consider 
extensive benefits to co-investors, community’s economy and general public all together even if 
the time to the full return of investment takes longer. This is to make the development of the 
area to generate wide impacts to the larger Bangkok.  Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA) should guide investors and developers and the Crown Property Bureau (the owner of the 
land) to develop convention and exposition center, water-based tourism service center, docks 
and piers, broad walk along the riverfront, green open space, and waterfront public space. 
 
The BMA can develop policy to 1) create a specific urban development plan as a public policy; 
2) coordinate public-private partnership among public authorities, private investors, and the 
Crown Property Bureau; 3) improve infrastructure systems to guide the development; 4) offer 
tax breaks for developments that follow the specific urban development plan.  To ensure the 
success of the development of the Fish Marketing Organization area, the BMA must authorizes 
the Krungthep Thanakom Co., Ltd. to manage the development as a private venture. 
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 การคน้ควา้อิสระในเร่ืองการศึกษาความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชนในการพฒันา
ท่ีดินแปลงใหญ่ : กรณีศึกษาบริเวณองคก์ารสะพานปลากรุงเทพมหานคร  คร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความ
กรุณาและการอุทิศเวลาช้ีแนะและแกไ้ขจากท่านคณาจารย ์ ซ่ึงประกอบดว้ย รศ.สิทธิพร ภิรมยร่ื์น ท่ี
สอนวธีิการคิด การเขียนงานวจิยั และยงัช่วยประสานใหเ้ขา้ถึงผูเ้ช่ียวชาญหลายหลายท่านไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน รวมทั้งการปรับปรุงช้ีแนะรายละเอียดท่ีผูว้ิจยัขาดตกบกพร่อง เช่นเดียวกนักบั ผศ.พรพจน์  สุข
เกษม ซ่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจงานวจิยัในคร้ังน้ีท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือค าปรึกษาและตรวจ
งานวจิยั ตลอดจนความรู้อนัดียิง่ตั้งแต่เขา้มารับการศึกษาในร้ัวมหาวทิยาลยัศิลปากร ขอขอบพระคุณ 
ดร.ธนะ  จีระพิวฒัน์ ท่ีใหค้  าปรึกษาช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคต่างๆกบัผูว้จิยัตลอดมา ขอขอบพระคุณ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.วชิยั  บุญวาศ ท่ีเสียสละเวลา ทุ่มเท ผลกัดนั และไม่เคยปฏิเสธ  อยา่งดีเยีย่ม  
ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีเสียสละเวลา ใหค้วามรู้ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั  ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว  เป็นผูใ้หก้  าเนิดและเป็นก าลงัใจใหม้าตลอด 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัศิลปากร และคณาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้มทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ ทั้งจากทฤษฏี
และประสบการณ์ การพฒันาความคิดและวสิัยทศัน์จนท าใหรู้้จกั ค  าวา่ “ความสวยงามของบา้นเมือง
ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร”ใหก้บันกัศึกษา ตลอดระยะเวลาของการเป็นนกัศึกษา ณ สถาบนัแห่งน้ี 
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