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การวิจัยครั้งน้ีศึกษาพ้ืนที่เมืองบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีตลาดบาง

ใหญ่ ซึ่งเป็นย่านที่มีบทบาทสําคัญทางการค้าและการอยู่อาศัย ช่วงบริเวณตอนเหนือของถนนวงแหวน
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สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีตลาดบางใหญ่ที่เหมาะสมเป็นไปตามแนวทาง TOD ที่ทําให้การ
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This research examined the area around a rail mass transit station, Bang Yai 

Market Station. The study area is an important commercial and residential area on the northern 
part of the western ring road, Kanchanabhisek Road, up to Bangphai Canal, which extends over 
1-kilometer radius from the station (635 rai). 
 

The main objective of this research was to analyze two alternative models of urban 
development: conventional market-driven development and transit oriented development – 
considering land uses, transportation network, environment and aesthetic qualities to compare 
and recommend a development approach proper for the area to achieve a transit-oriented 
development (TOD). My hypothesis was that the suitable urban environment for this area is to 
concentrate the developments surrounding the mass transit station according to the transit-
oriented-development (TOD) principles. These principles guide the city’s form and help 
managing the city more effectively. 
 

The findings show that the TOD approach to the development of the study area is 
more suitable for Bang Yai. Five experts in relating fields (local government, researcher, 
planner, designer, and developer) were interviewed to comment and compare the two 
approaches. They all agreed on the TOD approach as the recommended urban development 
model for the area, which would provide mixed housing and commercial buildings within 5-10 
minutes walk, or approximately 500 meters from the station, controlled land uses and built-up 
density, options for transportation including walking and biking, network of green public open 
spaces and parks, viable economic and social environment. The mass transit station plays an 
important roll as the city center. As a result, the local government can manage the private 
developments in the area more effectively. The experts’ recommendations are in the same 
direction with the research’s hypothesis favoring the TOD approaches for sustainable urban 
environment. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสาํคญัของเร่ืองท่ีจะวจัิย 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย จําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาหลากหลาย
ด้านเพ่ือให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การ
พัฒนาทาง  ด้ านเศรษฐกิจการพัฒนาทางด้านสั งคมใ ห้ประชาชนมีความเ ป็นอ ยู่ที่ ดีขึ้ น  
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และย่ังยืน นอกจากน้ียังจําเป็นต้องพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
และการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

การพัฒนาระบบขนส่งในอดีตอาศัยการสัญจรในเขตเมืองโดยใช้เดินเท้าเป็นหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่มักกระจุกตัวกันในระยะใกล้ๆ ในส่วนการเดินทางระหว่างเมืองในระยะไกลจะใช้
ทางเรือเป็นหลัก เมืองในอดีตจึงนิยมต้ังถ่ินฐานริมแม่นํ้า ต่อมามีการพัฒนาการคมนาคมขนส่งรูปแบบ
ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างรถไฟและรถรางส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองแบบหลายศูนย์กลาง 
เกิดรูปแบบเมืองเป็นแนวเส้นตรงตามแนวเส้นทางรถราง จนกระทั่งใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะหลักใน
การเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ กลายเป็นระบบขนส่งที่ใช้กับมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าการเดินทางด้วยรถยนต์จะช่วยให้เดินทางสะดวกสบาย แต่ก็ยังมีผลเสียต่างๆ ตามมาไม่ว่า 
จะเป็นมลพิษทางอากาศจากไอเสียรถยนต์ การสิ้นเปลืองพลังงานนํ้ามันในการขับเคลื่อนการสูญเสีย
พ้ืนที่จํานวนมากเพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจร ปัญหาการจราจรติดขัดเน่ืองจากมีปริมาณถนนไม่เพียงพอ
กบัปริมาณรถยนต์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนในเขตเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง 

การพัฒนาประเทศเพ่ือทําให้เกิดการเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม มีผลทําให้สภาพด้าน
กายภาพของเมือง มีลักษณะการเติบโตแบบไร้ทิศทาง การรุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ 
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทําให้สูญเสียพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่
ธรรมชาติและพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไปเป็นจํานวนมาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ
เป็นจุดเช่ือมโยงชุมชนเมืองที่สําคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคเข้ากับศูนย์กลางส่งผลต่อการกระจายความเป็น
เมืองออกไปยังพ้ืนที่ชนบท เกิดชุมชนเมืองขนาดเล็กขึ้นและกระจายตัวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมือง
ขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยทั่วไปท่ีมีความแออัดและขยายตัวมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนใน
กรุงเทพมหานครและเมืองหลักในภูมิภาค  ปัญหาสําคัญที่ พ้ืนที่เมืองส่วนใหญ่เติบโตขึ้นแบบ 
กระจัดกระจายไร้ทิศทาง (Sprawl Community) ทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินรุกล้ําระบบนิเวศ
โดยรอบเมืองออกไปในรูปแบบการขยายตัวของเมืองโดยไม่มีการควบคุมตามเส้นทางคมนาคมสาย
หลัก เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างไร้ทิศทางและ
สร้างปัญหาภายในอนาคต  ได้แก่ กฎหมายและระบบการวางผังที่ได้แยกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ออกเป็นส่วน ๆ และไม่มีมาตรการควบคุมพ้ืนที่ไว้อย่างชัดเจน การวางผังชุมชนขาดความกลมกลืนกัน
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ระหว่างชุมชนที่เกิดก่อนและเกิดหลัง ไม่มีการเช่ือมโยงระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน รวมไป
ถึงความไม่เหมาะสมและเพียงพอของการจัดหาและจัดให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ประเภทต่างๆที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม สําหรับการอยู่อาศัยและการ
ดํารงชีวิต ส่งผลให้การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการอยู่อาศัยในเขต
พ้ืนที่ชานเมืองอย่างหนาแน่น ซึ่งทําให้ผู้อยู่อาศัยต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเข้าสู่แหล่งงานในเขต
กรุงเทพมหานครช้ันใน ช่วงเวลาเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรคับคั่งและมีค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงานและการเดิน ทางค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน 

สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) ได้จัดทําแผน
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ต่อเน่ือง (M-MAP) ซึ่งเป็นการเช่ือม
เน้ือเมืองส่วนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจหลักของ
เมือง ย่านที่พักอาศัย ย่านสถานที่ราชการ และแหล่งงานต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเมืองให้ดีย่ิงขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นรัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย
สําคัญในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 
(Mass Transit) รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานประกอบไปด้วยโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและแหล่งงานบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาบูรณา
การสําหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางด้านสังคมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมท้ังส่งผล
ให้ประหยัดการใช้พลังงาน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และยั่งยืน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2555-2559 ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านโอกาสบนวิกฤตภาวะ
โลกร้อน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้ Green Job/Green Growth/Green 
Economy (อ้างถึงในสํานักนายกรัฐมนตรี , สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2555:16) โดยการปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจสีเขียว เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
พลังงาน การบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ไม่ส่งผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่ต่อสภาวะโลกร้อนที่เป็นแนวความคิดใน
การพัฒนาเมือง สร้างทางเลือกการเดินทางที่หลายหลายและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็น
โครงข่ายหลักในการสัญจร เกณฑ์ในข้อนี้มุ่งออกแบบโครงข่ายให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย
สําหรับการเดินทางใช้ระบบการขนส่งมวลชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้ทางเดินและการใช้จักรยาน
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สัญจรระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานีขนส่งมวลชน โดยการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางด้วยระบบไฟฟ้า ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Zero Carbon) และของเสีย 
(Zero Waste) ออกมาสู่เมือง  
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เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง (บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ) ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร 16 สถานี มีลักษณะเป็นทางว่ิงยกระดับไปตามแนวกลางถนนเป็น
ส่วนใหญ่ผ่านบริเวณสําคัญได้แก่ บางใหญ่ ถนนรัตนาธิเบศร์ สะพานพระน่ังเกล้า สี่แยกแคราย ถนน 
ติวานนท์ สี่แยกนนทบุรี สี่แยกวงศ์สว่าง เตาปูน เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเช่ือมต่อเส้นทางกับโครงข่าย
รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) ที่บริเวณเตาปูน (สายเฉลิมรัชมงคลส่วนต่อขยาย)  

ส่วนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail) 
สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ไม่ตํ่ากว่า 50,000 คน ต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง ลักษณะของรูปแบบสถานีเป็น
โครงสร้างยกระดับทั้งหมด การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Transit Oriented 
Development) เป็นการสร้างทางเลือกการเดินทางที่ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นโครงข่าย
หลักในการสัญจร เช่นการใช้สัญจรระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานีขนส่งมวลชน และการสัญจรระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน  

ในการวิจัยคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมาจากระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่มีโครงข่ายคมนาคมระบบรางที่มีปัจจัยหลักส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมและกําหนดทิศทางให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 ทําให้เกิดผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่ให้กลายเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนของเมืองนนทบุรีด้านตะวันตก (เขตพาณิชยกรรมรายรอบด้วยเขตที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
เกษตรกรรมในเขตรอบนอก) พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(สถานีตลาดบางใหญ่) มีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเภทการค้า พาณิชยกรรม ศูนย์กลาง
ธุรกิจและแหล่งงาน ทําให้การกําหนดทิศทางไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน จึงทําให้
เกิดการศึกษาลักษณะของโครงการที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและย่านบริเวณโดยรอบ
สถานีและพ้ืนที่สาธารณะรวมถึงระบบของโครงข่ายการคมนาคม ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับรูปแบบจุดเช่ือมต่อการสัญจร  แต่หากขาดการบริหารจัดการหรือแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ ชุมชนบางใหญ่ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ ดินที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม การกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีไม่สอดคล้องตามท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548  

ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการนํามา ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และย่านบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบาง
ใหญ่) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ในอนาคต และเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ
มาตรฐานในการจัดทําโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขต่างๆ และพัฒนาศักยภาพการเช่ือมโยงระบบคมนาคมอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่บริเวณ
โดยรอบสถานี 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย                                                                         
เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นใน

พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เพ่ือเป็นจุด
เช่ือมต่อการเดินทาง และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นแนวทางที่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางเลือกด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชน

บางใหญ่ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางเลือกด้านการคมนาคมและขนส่งที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชน

บางใหญ่ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางเลือกด้านสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
 
ปัญหาการวิจัย 

แนวทางที่เหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ทางด้านกายภาพบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ควรเป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 
ที่เหมาะสมควรนําแนวความคิด Transit Oriented Development หรือ TOD มาประยุกต์ใช้กับ
พ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านกายภาพให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตทางด้านพืน้ที ่
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นพ้ืนที่การอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเพ่ือบริการ

ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และมีสภาพของเมืองด้านภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
อย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้เข้าใจเร่ืองราวในลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่วิจัย 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
ที่มา : ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อวันที่  
9 กรกฎาคม 2558.เข้าถึงได้จาก www.http://maps.Google.com  

 
พ้ืนที่วิจัย คือ พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานี

ตลาดบางใหญ่) และโครงข่ายการสัญจรในพ้ืนที่รอบ ๆ ในระยะรัศมีการเดินเท้าที่เหมาะสม คือ 500 
เมตร รวมไปถึงจุดที่มีความสําคัญกับพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) 
จากบริเวณริมถนนบางกรวย-ไทรน้อยไปตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ไปจนถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข 
9 (ถนนกาญจนาภิเษก)  พ้ืนที่โครงการครอบคลุมเนื้อที่รัศมีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร (635 ไร่) มี
ขอบเขตพ้ืนที่วิจัยดังน้ี 

 
ทิศเหนือ       

 
จรดถนนกาญจนาภิเษกบริเวณคลองบางไผ่ 

ทิศใต้           จรดถนนกาญจนาภิเษกเช่ือมต่อถนนรัตนาธิเบศร์ 
ทิศตะวันออก   จรดถนนบางกรวย-ไทรน้อยตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ 
ทิศตะวันตก     จรดถนนซอยหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

6

 
 
ภาพที่ 2  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตําแหน่งสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) และ 
ลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานี 
ที่มา : ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อวันที่  
9 กรกฎาคม 2558.เข้าถึงได้จาก www.http://maps.Google.com  
 

ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
ขอบเขตทางด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในการพัฒนาชุมชนบาง

ใหญ่ที่เป็นผลกระทบมาจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) อันประกอบด้วย 
1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา ประกอบไปด้วยประเภทอาคารสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน 

รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือวิเคราะห์บทบาทและศักยภาพของพ้ืนที่ 
2. ศึกษาโครงการ แผนงาน นโยบาย ข้อกําหนดในการพัฒนาและโครงการที่มี

ผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
3.  ศึกษาทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 

ขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development หรือ TOD)  
4. การออกแบบผังทางเลือกโดยยึดตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

นนทบุรี พ.ศ.2548  
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กระบวนการวิจัย 
ประกอบด้วยการทํางาน 7 ขั้นตอนการวิจัย คือ 
ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดปัญหา หัวข้อเรื่องและกําหนดช่ือเรื่อง  โดยศึกษาข้อมูล 

เบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลกระทบมาจากสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) จึงกําหนดเป็นปัญหาเพ่ือที่จะค้นคว้าหาคําตอบในเร่ืองที่
จะวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมข้อมูลและประมวลข้อมูล ศึกษาทฤษฎี  และแนวคิด เอกสาร
และผลงานวิจยัที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  

ขั้นตอนที่ 3  การกําหนดกรอบการวิจัยเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปรับกระบวนการหรือ
ขั้นตอนสําหรับเป็นแนวทางเสนอแนะที่เหมาะสม ในการหาองค์ประกอบที่สําคัญต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่มีผลกระทบมาจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

ขั้นตอนที่ 4 การต้ังสมมติฐานการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบงานวิจัยโดยแบ่งข้ันตอนการออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย 
5.1 การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่วิจัยแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็น

ผลกระทบมาจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) โดยใช้เกณฑ์ทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาจุดเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานี
รถไฟฟ้า รูปแบบกฎหมายต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับการขนส่งและแผนงานในการพัฒนาทางกายภาพ
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เพ่ือให้ได้มาซึ่งขอบเขตด้านเน้ือหา
ในการวิจัย และเพ่ือสามารถกําหนดปัญหาการวิจัยในด้านผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการพัฒนารูปแบบ
การขนส่งสาธารณะสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)   

5.2 การกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยกลุ่ม
ประชากร คือผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาเมือง 
สถาบันการศึกษา และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) เป็นจํานวน 5 ท่าน 

5.3 การออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ
เปรียบเทียบแนวทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(สถานีตลาดบางใหญ่) 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ซึ่งแบ่งออกเป็นการรวบ รวม
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร หนังสือ บทความ และวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง สถาบันการศึกษา 
และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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5.5 การออกแบบวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการหรือข้ันตอนที่เป็นปัญหา 
อุปสรรคต่อในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ที่มีผลกระทบมาจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานี
ตลาดบางใหญ่) วิเคราะห์ข้อกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการผังเมือง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานท้องถ่ินที่เก่ียวข้องหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาเมือง 
สถาบันการศึกษา และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหลายๆ คน เพ่ือ
นําข้อมูลมาศึกษาและวิเคราะห์ให้ได้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปพิสูจน์สมมติฐานในการ
วิจัย 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการการวิเคราะห์ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในงานวิจัยตามสมมติฐาน
ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่เพราะเหตุใด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบาง
ใหญ่ที่เป็นผลมาจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงาน  
1. สรุปผลการวิจัย และจัดทาํข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
2. เขียนรายงานการวิจัย 
3. การเผยแพรสู่่สาธารณะต่อชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องให้ได้รับทราบ  

 
วิธีการวิจัย 

วิธีการที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ วิธีการท่ีใช้ในขั้นตอนการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียดดังน้ี คือ 

1. วิธีการที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 การศึกษาแผนงานและโครงการโดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารทางด้านผล 

กระทบของโครงการต่อการพัฒนาระดับเมืองและการพัฒนาระดับชุมชน การศึกษารูปแบบกฎหมาย
ต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และในส่วนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจุดเช่ือมต่อ
ระบบขนส่งมวลชน   โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอส)  รวบรวมเอกสารจากห้องสมุด
ของการเคหะแห่งชาติ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมไปถึงเอกสาร
ประกอบการบรรยายของผู้เช่ียวชาญทางด้านผังเมือง และข้อมูลจากเว็บไซด์ที่มีการเผยแพร่งานวิจัย 
แนวความคิดเก่ียวกับชุมชนเมืองกลุ่มย่อยซึ่งเช่ือมโยงกันด้วยระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented  
Development หรือ TOD)  แนวคิดการเติบอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และหลักเกณฑ์ 
LEED-ND เป็นต้น 

1.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาเมือง หน่วยงาน
ท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง สถาบันการศึกษา และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือ  
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1.3 การสํารวจภาคสนาม เก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการในด้านตําแหน่งที่ต้ัง
โครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสถานี การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการพ้ืนที่สาธารณะ ข้อมูลทางด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนแผนพัฒนาและ
แนวนโยบายในการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของพ้ืนที่
ศึกษากับเมืองนํามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ 

2. วิธีที่ใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล   
2.1 การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดรูปแบบและลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

จากทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือนํามาปรับใช้ในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่จริงและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมและกิจกรรมการใช้พ้ืนที่เพ่ือให้ทราบประเด็นปัญหาศักยภาพและ
อุปสรรคของพื้นที่และรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development หรือ TOD) 

2.2 สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยสรุปรูปแบบและลักษณะทางกายภาพที่
เหมาะสมสรุปผลด้านปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาศักยภาพและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่และแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตลาดบางใหญ่ 

2.3 วางกรอบแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่นําผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์มา
เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิดในการออกแบบเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

2.4 ออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ 
2.5 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงความเหมาะ 

สมของการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ 
2.6 นําเสนอการวางผังออกแบบเพ่ือเปรียบเทียบแนวทางเลือกพ้ืนที่มาทําแบบการ

พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ในอนาคต 
 

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ได้กําหนดข้อตกลงเบ้ืองต้นไว้ก่อนดําเนินการวิจัย คือ  
1. การออกแบบผังทางเลือกยึดตามตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

นนทบุรี พ.ศ.2548 ซึ่งปัจจุบันได้หมดอายุการบังคับใช้ มาเป็นกรอบการดําเนินการวิจัยในการพัฒนา
ทางด้านกายภาพของพื้นที่ศึกษาเพ่ือนําเสนอรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ที่
เป็นผลมาจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

2. การออกแบบผังทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนบางใหญ่ ผู้ วิจัยไม่ได้ศึกษา
รายละเอียดตามกระบวนการวางผังทั้งหมด เพียงแต่นําแนวความคิดของการวางผังภายใต้กรอบของ
สมมติฐานการวิจัย มาสร้างเป็นแบบจําลองทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ ที่มีผลกระทบมา
จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 
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นิยามศพัท์ทีใ่ช้ในการวิจัย 
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (อ้างถึงในณัฐพล เทียวพานิช 2553 : 7) หมายถึง ระบบ

ขนส่งที่สามารถขนส่งผู้โดยสาร ได้คราวละมากๆ ซึ่งผู้โดยสารจะขึ้นลงในบริเวณท่ีได้กําหนดไว้ 
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หมายถึง กระบวนการจัดการพ้ืนที่เมืองให้เกิดความ
กระชับส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย แหล่งงานแหล่งพาณิชยกรรม 
ระบบบริการของเมืองพ้ืนที่สาธารณะรอบสถานีขนส่งมวลชนโดยการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และทางเดินเท้าให้มีคุณภาพสูงในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบ และโครงข่ายการขนส่งมวลชนที่มีอยู่แล้วในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนผลักดันให้มีผู้ใช้บริการระบบการขนส่งมวลชนมากข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองซึ่งเกิดเกิดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (อ้างถึงในณัฐพล เทียวพานิช 2553 : 8) หมายถึง ระบบ
ขนส่งคนจํานวนมาก โดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะมีเส้นทางว่ิงเฉพาะไม่ปะปนกับทางว่ิงของยวดยาน
อ่ืน ๆ  ทําให้ประชาชนสามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วสะดวก ปลอดภัย ตรงต่อ
เวลาและไร้มลภาวะเป็นการบริการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับรถยนต์ส่วนบุคคลมาก
ที่สุด โดยเฉพาะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า 40,000 คนต่อช่ัวโมงต่อทิศทางซึ่งโครงสร้างของ
รถไฟฟ้าอาจจะจะอยู่ใต้ดิน บนดินหรือเหนือดินก็ได้ เพ่ือให้การขนถ่ายผู้โดยสารเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการเดินทาง (อ้างถึงในณัฐพล เทียวพานิช 2553 : 8) หมายถึง ระบบขนส่งต่าง ๆ 
ที่ผู้เดินทางเป็นคนตัดสินใจเลือกใช้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมต่อการเดินทางใน 
แต่ละคร้ัง 

ผังทางเลือกท่ี 1 หมายถึง ผังพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตามเง่ือนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนา
เมืองตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548  

ผังทางเลือกท่ี 2 หมายถึง ผังพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตามเง่ือนไขการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(Transit Oriented Development หรือ TOD) และแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวางผังและ
ออกแบบ 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับจากการวิจัย 

แนวทางในการพัฒนาทางกายภาพพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ที่สอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development หรือ TOD) 
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การนําเสนอผลการวิจัย 
1. การนําเสนอผลการวิจัยเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลการศึกษาตามแบบของ

บัณฑิตวิทยาลัยอันประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดพร้อมด้วยรูปภาพภาพประกอบสัญลักษณ์แผนที่
ประกอบการบรรยายมีเน้ือหารวมทั้งหมด 7 บทคือ 

บทที่ 1 บทนํา 
บทที่ 2 การศึกษาทฤษฎีแนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย 
บทที่ 4 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพทั่วไปของพื้นที่อําเภอบางใหญ่และชุมชน

บางใหญ่ 
บทที่ 5 การดําเนินการวิจัย 
บทที่ 6 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
บทที่ 7 บทสรุป 

2. การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการประกอบด้วย ปัญหา 
วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ผลการศึกษาและรายการอ้างอิง เพ่ือนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมกับ
การส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

3. การนําเสนอในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 2 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ เป็นการศึกษาถึงทฤษฎีและ

หลักการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยจะทําการศึกษา
แนวคิดในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ  

1. ทฤษฎีการขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย (Theory of Urban Growth) 
2. ความจําเป็นในการพัฒนาเมือง 
3. แนวความคิดเก่ียวกับศูนย์ชุมชนชานเมือง และรูปแบบการพัฒนาเมือง 
4. แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า  

(Transit Oriented Development หรือ TOD) 
5. แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรอย่างย่ังยืน(Sustainable 

Transport Development Zones)   
6. แนวคิดเมืองกระชับ(Compact City)   
7. แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Growth) และหลักเกณฑ์  

LEED-ND   
8. ระบบการขนส่งในเมือง (Urban Transportation System) และความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้ที่ดินกับการขนส่ง  
9. ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านกายภาพของเดินเท้า 

10. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
11. กรณีศึกษางานระบบคมนาคมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่รอบ

สถานีขนส่งมวลชนในต่างประเทศและในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
พ้ืนที่รอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การกําหนดแนวทางและระเบียบวิธีวิจัย โดยมี

รายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละเรื่อง ดังน้ี 
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1. ทฤษฎีการขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย (Theory of Urban Growth) 
การขยายตัวของชานเมือง เป็นลัดกษณะของการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการขยายตัว

ของเมืองเม่ือชานเมืองมีประชากรเคลื่อนย้ายเข้าไปต้ังถ่ินฐานหนาแน่นมากขึ้น มีความเจริญทั้ง
ทางด้านสาธารณูปโภค และอุปโภค สิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของลักษณะกระบวนการกลายเป็นเมือง 

การขยายตัวของเมืองขนาดใหญ่ในหลาย ๆ ประเทศ ทําให้เกิดชุมชนเมืองขึ้นใหม่ในเขต
ชานเมืองที่อยู่โดยรอบจนเกิดเป็นชุมชนเมืองที่เรียกว่ามหานคร (Metropolis) ซึ่งเป็นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยเมืองหลาย ๆ เมือง การเติบโตและการกระจัดกระจายตัวของพ้ืนที่ที่เป็น
มหานครจะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นพ้ืนที่ เมืองประเภทใหม่ที่ เรียกว่า มหานครหลวง 
(Megaloplis) ที่ประกอบไปด้วยมหานครหลาย ๆ มหานคร 

ความเป็นเมือง (อ้างถึงในราชบัณฑิตยสถาน 2524 : 409) หมายถึง กระบวนการท่ี
ชุมชนเมืองกลายเป็นเมืองหรือการเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือการดําเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมือง
หรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่ การเพ่ิมจํานวนประชากร หรือในการดําเนินกิจการงาน
ต่าง ๆ มากข้ึน  

ความเป็นเมืองเป็นกระบวนการทางนิเวศวิทยาอย่างหน่ึงที่มีรูปแบบการขยายตัวของ
เมืองแตกต่างกันไป รูปแบบของกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่นิยมนํามาใช้อธิบายการขยายตัวของ
ความเป็นเมือง (อ้างถึงในกรมโยธาธิการและผังเมือง,2548ก.) มีดังนี้ 

1. ทฤษฎีรูปดาว (Star theory) อธิบายว่าการขยายตัวของเมืองน้ันเกิดมาจากบริเวณ
ศูนย์กลางของเมืองที่เป็นที่รวมของเส้นทางคมนาคมสายหลักของเมือง อิทธิพลของเส้นทางคมนาคม
จะมีผลทําให้เมืองขยายตัวออกไปตามเส้นทางรถยนต์ รถใต้ดิน และรถไฟ ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยม
อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงกับเส้นทางคมนาคมในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้สะดวก 
ต่อมาภายในเมืองได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้นประชาชนภายในเมืองนิยมใช้รถยนต์กันมาก
ขึ้น พ้ืนที่ว่างที่อยู่ระหว่างเส้นทางคมนาคมก็จะมีประชาชนเข้าไปอาศัยกันอยู่หนาแน่นมากขึ้น พ้ืนที่
ว่างดังกล่าวก็เช่ือมต่อกันเป็นพ้ืนที่เดียวกัน 

2. ทฤษฎีวงแหวน (Concentric theory) อธิบายว่าการขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะ
เป็นรูปแบบวงแหวนเป็นรัศมีวงกลมต่อเน่ืองจากเขตศูนย์กลางและแบ่งพ้ืนที่ของเมืองออกเป็น 5 เขต 
โดยเริ่มจากเขตศูนย์กลางเมืองและรองถัด ๆ ออกไปตามลําดับดังน้ี 

2.1 เขตศูนย์กลางธุรกิจ (The Central Business District : CBD) ประกอบด้วย
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ธนาคาร และสํานักงานทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
กฎหมาย เป็นต้น เป็นเขตที่มีคนหนาแน่นเวลากลางวันเพ่ือทําธุรกิจและงานตามหน่วยงานต่าง ๆ มี
คนจํานวนน้อยที่ต้ังบ้านเรือนอยู่อย่างถาวร เพราะส่วนใหญ่จะเดินทางไปพัอาศัยอยู่ที่เขตรอบนอก 

2.2 เขตศูนย์กลางการขนส่ง (The Zone in Transition) หรือบางคร้ังอาจเรียกว่า
เป็นเขตขายส่งและอุตสาหกรรมเบา (Wholesale and light manufacturing Zone) รวมท้ังเป็น
ย่านโรงงานอุตสาหกรรมเก่า กรรมสิทธ์ิในการครอบครองที่ดินในเขตน้ีจะเป็นของชนช้ันสูงที่ดําเนิน
กิจการในลักษณะของการให้ผู้อ่ืนเช่าผู้พักอาศัยในเขตน้ี 
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2.3 เขตที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยของกรรมกรและผู้ใช้แรงงาน (The Zone of 
Workingmems man’s Homes) ที่ย้ายออกมาจากเขตศูนย์กลางการขนส่ง บ้านเรือนจะปลูกอยู่ใน
ระยะห่างกัน และเมื่อครอบครัวใดมีฐานะดีขึ้นก็จะย้ายออกไปอยู่ในเขตชนช้ันกลางต่อไป 

2.4 เขตที่อยู่อาศัยของชนช้ันกลาง (The Middle class Zone) มีที่พักอาศัย
ประเภทห้องชุด โรงแรม บ้านเด่ียวสําหรับครอบครัวเด่ียว ผู้พักอาศัยในเขตน้ีส่วนใหญ่เป็นชนช้ัน
กลางเจ้าของุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และรวมถึงชนช้ันผู้บริหารระดับกลาง 

2.5 เขตที่อยู่อาศัยชานเมือง (The Commuter’s Zone) มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทางเข้าไปทํางานหรือประกอบธุรกิจในเมือง เขตน้ีจะมีทั้งชนช้ันกลางค่อนข้างสูง 
และชนช้ันสูงที่เดินทางด้วยรถประจําทางและรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปทํางานในเมืองและกลับออกมาพัก
อาศัยในเขตนี้ 
 

 
 

      
 
ภาพที่ 3 ทฤษฎีวงแหวน(Concentric theory) 
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. http://www.dpt.go.th/ITCitdb/txt/pop/urban4.htm 
(ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2558.เข้าถึงได้จาก http://www.dpt.go.th 
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2. ความจําเปน็ในการพัฒนาเมือง  
การพัฒนาเมือง (อ้างถึงในสํานักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร , รายงานโครงการวางผัง

พัฒนาและเช่ือมต่อกิจกรรมการใช้พ้ืนที่บริเวณย่านบางบําหรุ 2554 : 2-1) ในปัจจุบันเป็นผลมาจาก
การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของการขยายตัว ของที่อยู่อาศัยและจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   
และปริมณฑลรวมไปถึงศูนย์กลางความเจริญ (Growth Pole) ในแต่ละภูมิภาคซึ่งโดยทั่วไปมีสาเหตุ
มาจากการอพยพย้ายถิ่นของคนจากพ้ืนที่ชนบทเข้าสู่พ้ืนที่เมืองส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมในบริเวณท่ีพ้ืนที่ชานเมืองถูก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมกับการจัดให้มีบริการสาธารณะทั้งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา และการระบายนํ้า 

นอกจากน้ียังมีการจัดสรรที่ดินเพ่ือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เป็นต้น เน่ืองจากการพัฒนาพ้ืนที่ได้เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้อง 
การของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ดําเนินการโดยภาคเอกชน และอาจเกิดการมุ่งหวังผลตอบแทนในรูป 
แบบของผลกําไรจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวจนละเลยผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ผลเสียที่
ตามมาคือทําให้เมืองไร้ทิศทางในการพัฒนาเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหา
จราจร ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ ทําให้ภาครัฐต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณมาจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ และจัดบริการสาธารณะซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ไม่คุ้มค่า ในทางกลับกันหากมีการพัฒนาเมืองในทิศทาง และมีการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ดินที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่สูงเป็นการขยายตัวภายในกรอบที่กําหนดเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองโดยอยู่ใน
ตําแหน่งที่สอดคล้องตามท่ีผังเมืองรวมกําหนด เพราะผังเมืองรวมได้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินล่วงหน้า เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต มีการเตรียมพ้ืนที่
เพ่ือจัดสรรบริการสาธารณะให้กับประชากรในพื้นที่ และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ันแล้วยังเป็นการช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการจัดสรรสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่เกินความจําเป็น เน่ืองจากในการลงทุนของภาครัฐจําเป็นจะต้องพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นสําคัญ มิฉะน้ันการลงทุนจะเป็นการสูญเปล่าหรือเพียงการให้ประโยชน์
แก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มท่าน้ัน จึงทําให้ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการวางแนวทางและควบคุมการ
ขยายตัวของเมือง โดยอาศัยอํานาจหน้าที่ของรัฐที่ประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อบัญญัติที่มีอยู่มากําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีเป็นกรอบกําหนดโครงสร้างและ
พัฒนาองค์ประกอบทางด้านกานภาพของเมือง ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสัมพันธ์กับ
โครงข่ายสาธารณูปการ โดยต้องมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งภาครัฐจะใช้อํานาจหน้าที่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมมาควบคุมการ
พัฒนาเมืองให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผล ประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมโดยจะมีการวางผังเมือง และออกมาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือเป็นเคร่ือง มือใน
การช้ีนําการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และ
รองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

  

3. แนวความคิดเก่ียวกับศูนย์ชุมชนชานเมืองและรูปแบบการพัฒนาเมือง 
ศูนย์ชุมชนชานเมืองหรือคําว่า Sub - Center น้ันใน Japanese Dictionary (1989) 

(อ้างถึงในสํานักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร , รายงานโครงการวางผังพัฒนาและเชื่อมต่อกิจกรรม
การใช้พ้ืนที่บริเวณย่านบางบําหรุ 2554 : 2-2) ได้ให้ความหมายตลอดจนลักษณะของ Sub - Center 
หรือ Fuku To Shin ไว้ว่าเป็นศูนย์ชุมชนที่ถูกพัฒนาขึ้นรอบเมืองใหญ่หรือศูนย์กลางหลักซึ่งจะมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางย่อย โดยส่วนใหญ่แล้วศูนย์ชุมชนย่อยเหล่าน้ี จะต้องอยู่ในที่เป็นจุดผ่านหรือ
รอยต่อไปยังชานเมืองหรือเข้าสู่ใจกลางเมือง สภาพของศูนย์ชุมชนย่อยมีความแตกต่างจากเมืองใหม่
หรือเมืองบริวาร เมื่อพิจารณาจากนิยามข้างต้นเพราะไม่ได้มีอิสระจากเมืองสูงเท่าเมืองใหม่ หรือ
แม้แต่อิทธิพลของเมืองแม่ที่ครอบอยู่ก็มีมากกว่าเมืองบริวารซึ่งย่อมหมายถึงระยะทางจากเมืองแม่
หรือหลักที่ใกล้ไกลตามความอิสระหรือตามอิทธิผล และความสามารถในการแบ่งเบาภาระของเมือง
แม่หรือศูนย์กลางหลักก็มีน้อยกว่า ทั้งน้ีมาจากการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยขึ้นมานั้น จุดประสงค์ที่เป็น
แนวความคิดหลักก็คือความต้องการควบคุมการพัฒนาให้เติบโตไปทิศทางที่ต้องการ (Joseph De 
Chiara, 1965) ไม่ให้เป็นการขยายตัวกระจัดกระจายไปตามเส้นทางคมนาคมซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองที่
ก่อปัญหาตามมาไม่ว่าการใช้ที่ดินไม่เต็มตามศักยภาพหรือสิ้นเปลืองของการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
กลุ่มศูนย์ชุมชนย่อยจึงเป็นการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการเติบโตของเมืองที่ไม่เป็นระเบียบไร้ทิศทาง
ที่ชัดเจนเพราะเมื่อมีศูนย์ชุมชนย่อยเกิดข้ึน การพัฒนาก็ย่อมมีเป้าหมาย มีกลุ่มชุมชนที่พร้อมรอการ
ขยายตัวของศูนย์กลางหลักและยังเป็นศูนย์กลางการบริหารให้แก่ชานเมืองหรือชนบทได้ในบางระดับ
สินค้า ซึ่งบทบาทน้ีย่อมลดการเดินทางหรือภาระเข้าสู่ศูนย์กลางหลักโดยไม่จําเป็นอีกด้วย เมื่อ
พิจารณาจากนิยามศูนย์ชุมชนย่อย ศูนย์ชุมชนย่อยที่เกิดข้ึนมักต้ังขึ้นบริเวณเส้นทางการคมนาคมหลัก
ของเมืองโดยศูนย์ชุมชนย่อยเหล่าน้ีเคยเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาก่อน และเน่ืองจากการขยายตัว
ของศูนย์กลางหลักของเมืองหรือมหานคร ศูนย์กลางชุมชนที่ให้บริการแก่ชานเมืองหรือชนบทเข้ามาสู่
อิทธิพลของศูนย์กลางหลัก นักวางแผนเร่ิมตระหนักเห็นปัญหาการแพร่กระจายของเมืองที่ไรทิศทาง 
จึงใช้การวางแผนพัฒนากลุ่มชุมชนท่ีมีศักยภาพอยู่แล้วบ้าง ไปไกลจากศูนย์หลักหรือภายในอิทธิผล
และเป็นรอยต่อไปสู่ชานเมืองหรือในทางกลับกันที่คนชานเมืองเข้ามาใช้บริการในศูนย์กลางหลักมา
เป็นศูนย์ชุมชนย่อยตามเจตนาที่กล่าวข้างต้น ดังน้ันหลักการในการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย จึง
เป็นเรื่องของเมืองหรือมหานครที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เพ่ือให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีการ
วางแผนหรือทิศทางที่ชัดเจน จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยขึ้นมา ซึ่งศูนย์ชุมชนย่อยน้ี
ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันทีทันใดแต่เคยเป็นย่าน (District) ที่มีมาก่อนแล้ว โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนของ
เอกชนร่วมกับความพร้อมการจัดการสาธารณูปโภคของรัฐให้เป็นศูนย์ชุมชนย่อยของศูนย์กลางหลัก
ของเมืองในที่สุด 

ลักษณะของศูนย์ชุมชนชานเมือง (อ้างถึงในณัฐพล เทียวพานิช 2553 : 19-21) คําว่า 
ศูนย์ชุมชนชานเมือง (Metropolitan Sub - Center) ที่ใช้ในที่น้ีมีความหมายมากกว่าจุดรวมของการ
พัฒนา (Node of Development) ศูนย์ชุมชนชานเมืองเป็นพ้ืนที่ที่วางแผนสําหรับ แหล่งงาน ร้านค้า 
สถานบริการ สถานราชการ และมีความหนาแน่นสูง ภายในพ้ืนที่ที่ต้ังขึ้นจะมีระยะทางท่ีสะดวกต่อ
การเดินทางเท้าและเป็นที่ซึ่งจะเป็นรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน
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ระหว่างศูนย์กลางหลัก รวมทั้งศูนย์ชุมชนอ่ืนๆ ที่ต้ังเหล่าน้ีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการวางแผนการ
ขยายตัวของเมืองที่มีอยู่เดิมหรือเป็นศูนย์ชุมชนใหม่ซึ่งมีการก่อตัวขึ้นแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ้ืนที่จะ
วางแผนพัฒนานั้นในปัจจุบันยังเป็นพ้ืนที่การเกษตรกรรมหรือเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนๆ อยู่ศูนย์ชุมชน
เหล่าน้ีจะมีขนาดและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับทําเลท่ีต้ังของศูนย์ชุมชนน้ันๆ อย่างไรก็
ตามโดยทั่วไปแล้วประมาณไว้ว่า อย่างน้อยที่สุดประมาณ 500,000-1,000,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่
สํานักงาน 150,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่สําหรับการค้า ส่วนด้านอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ รวมทั้ง
สถานที่ราชการน้ัน จะพิจารณาให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของที่พักอาศัย ดังน้ันศูนย์ชุมชนชาน
เมืองจึงไม่ใช่การพัฒนาเมืองใหม่โดยอิสระแต่อย่างใด หากแต่เป็นการวางแผนศูนย์พาณิชยกรรมและ
แหล่งงานย่อยในเขตที่ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าปราศจากการวางแผนท่ีประสานงานกัน
โดยรอบคอบแล้ว พ้ืนที่น้ีอาจจะพัฒนาเพ่ือการพักอาศัยเพียงอย่างเดียว ข้อเสนอของแผนพัฒนาเมือง
เป็นความพยายามในการวางแผนเพื่อดึงการพัฒนาด้านพาณิชยกรรม อาคารสํานักงาน และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเบา ตลอดจนโครงการท่ีพักอาศัยแบบหนาแน่นสูง มารวมตัวกันในบริเวณ
ศูนย์กลางมากกว่าที่จะให้การพัฒนากระจายไปอย่างไรทิศทางตามแนวถนนสายหลัก และริมทางด่วน
อย่างที่เคยเป็นแล้ว  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัยและอ่ืนๆ จะค่อยๆ เกิดข้ึนในพ้ืนที่รอบ
บริเวณศูนย์ชุมชนน้ีโดยอัตโนมัติในระยะเวลาที่เหมาะสม การพัฒนาด้าน พาณิชยกรรม และธุรกิจ
ต่างๆ ของศูนย์ชุมชนในปริมาณที่สอดคล้องกับปริมาณการพัฒนาที่พักอาศัยรอบๆ ในรัศมี 4-5 
กิโลเมตร ของศูนย์เหล่าน้ีทีแนวโน้มที่จะทําให้สมดุลในการเดินทางประจําวันระหว่างบ้านและสถานที่
ทํางาน ทั้งน้ีเพราะจะมีการทดแทนการเดินทางเข้าและออกจากบริเวณเขตเมือง ในกรณีที่บ้านและ
งานสมดุลกัน มีผู้เดินทางออกคนหน่ึง จะมีผู้เดินทางเข้ามาทํางานในเขตน้ันคนหน่ึงเช่นกัน ด้วย
สภาพการณ์นี้จะทําให้การใช้โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองอีกประการหน่ึง คือ การแสดงให้เห็นว่าการมี
สิ่งแวดล้อมของเมืองที่มีคุณภาพสูงน้ันสามารถเป็นจริงได้ด้วยการพัฒนาตามแผน ในการบรรลุ
เป้าหมายน้ีขึ้นอยู่กับความสามารถของภาครัฐ ในการประสานการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาของภาคเอกชนได้ตามเวลาท่ีกําหนด เช่น การปรับปรุงถนน การ
จดัสวนสาธารณะและพ้ืนที่โล่ง การให้บริการหน่วยงานเขตรวมท้ังจัดต้ังโรงเรียนและสถานพยาบาล  

รูปแบบการพัฒนาเมือง (สํานักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร , รายงานโครงการวางผัง
พัฒนาและเช่ือมต่อกิจกรรมการใช้พ้ืนที่บริเวณย่านบางบําหรุ 2554 : 2-4) การพัฒนาพ้ืนที่เมือง
ปัจจุบันที่มีแนวทางและกรณีศึกษามาจากต่างประเทศต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
เมืองได้เป็นอย่างดีซึ่งมีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของการพัฒนาได้ดังน้ี   

(1) รูปแบบการพัฒนาเมืองโดยภาคเอกชน 
- การจัดสรรที่ดิน 
- การรวมตัวกันของเจ้าของที่ดินในการตัดถนน 
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(2) รูปแบบการพัฒนาเมืองโดยภาครัฐ 
- การเวนคืนที่ดิน 
- การประสานประโยชน์ทางที่ดิน 
- การสะสมพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเมืองในอนาคต 

(3) รูปแบบการพัฒนาเมืองโดยภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชน 
- การจัดสรรที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

4. แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development หรือ 
TOD)  

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented 
Development หรือ TOD)  (อ้างถึงในกัญญ์วรา  ศรีณรงค์ 2554 : 16-17) คือ บริเวณที่มีการใช้
ประโยชน์ใช้สอยอย่างผสมผสานมีระยะรัศมีประมาณ 0.60 -1.00 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่
บริเวณที่เป็นสถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  นอกจากน้ีมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่างเช่น บริเวณ
ย่านพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย  การค้าขายย่อย บริเวณสํานักงาน พ้ืนที่เปิดโล่ง และสถานที่สาธารณะ  
ซึ่งสามารถเดินทางเท้าได้ทั่วถึงในพ้ืนที่รวมไปถึงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย  และผู้ที่ทํางานใน
พ้ืนที่สามารถเดินทางได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ  การเดินทางโดยรถจักรยานรวมไปถึงรถยนต์ 
นอกจากน้ี TOD เกิดขึ้นจากการพัฒนาบริเวณที่อยู่อาศัยที่ใกล้สถานที่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
หรือบริเวณรอบๆ สถานที่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งภายในบริเวณอาจจะมีเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่
แตกต่างกัน  แนวความคิดน้ีพยายามสนับสนุนให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการ
สัญจร  ซึ่งแนวทางการพัฒนาบริเวณน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงในการสัญจรในเขตชุมชนเมืองผลท่ี
ตามมาก็คือ ประชาชน จะใช้รถยนต์ส่วนตัวลดลง  เนื่องจากการใช้ระบบขนส่งมวลชนมีความ
สะดวกสบายกว่า ดังน้ันการพัฒนาตามแนวความคิดนี้จึงเป็นแนวความคิดที่สําคัญหลักของเมือง
ประหยัดพลังงาน การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานของ TOD น้ันมีลักษณะเป็นไปตามแนวราบให้
ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5-10 นาที หรือรัศมีประมาณ 400 เมตร ขนาดที่เหมาะสมของการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณ TOD จะพัฒนาบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ใหม่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภายนอกชุมชน
เมืองลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการสัญจรในแนวความคิดของ TOD คือการเช่ือมโยงภายใน
บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรโดยมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาโครงข่ายถนน  ทางเดินเท้าต่างๆ ใน
บริเวณถึงบริเวณศูนย์กลางจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เพ่ือที่จะสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
โดยพยายามให้ความสําคัญของการเดินทางการใช้รถจักยานและการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก
ในการเดินทางเป็นแนวทางของการพัฒนาชุมชนในเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณจุดเปล่ียน
ถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งสาธารณะให้มีการใช้ประโยชน์อย่างผสมผสานและสามารถเชื่อมโยง
ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้การเดินทาง  แนวความคิดน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมการ
เดินทางภายในชุมชนเมืองจนถึงระดับเมืองโดยทั่วไป TOD จะมีศูนย์การพัฒนาอยู่ที่บริเวณสถานี
ระบบขนส่งมวลชน แนวความคิดน้ีส่งผลที่สําคัญต่อรูปทรงเมืองที่ดี ได้แก่ ความหนาแน่นประโยชน์ใช้
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สอยอย่างผสมผสานรวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสมการมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านการสัญจร  และการเช่ือมโยงของบริเวณต่าง ๆ ในชุมชนเมือง 

 

 
 
ภาพที่ 4 แนวคิด Transit  Oriented Development หรือ TOD 
ที่มา: Lang, Jon. Urban Design : The American Experience. New York : Van Nostrand  
Reinhold , 1994 , อ้างถึงในกัญญ์วรา  ศรีณรงค์ (2554 : 17) 

 
ความหมายโดยสรุปของแนวคิดชุมชนเมืองกลุ่มย่อยซึ่งเช่ือมโยงกันด้วยระบบขนส่ง

มวลชน (Transit  Oriented Development หรือ TOD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรวบรวมการ
เดินทางภายในชุมชนเมือง โดย ทั่วไปจะมีศูนย์กลางการพัฒนาอยู่ที่บริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชน 
เป็นแนวทางของการพัฒนาชุมชนเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายสัญจรของ
ระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างผสมผสานและสามารถเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน โดยใช้การเดินเท้า ส่งผลที่สําคัญต่อรูปทรงเมืองที่ดี ได้แก่ ความหนาแน่นประโยชน์ใช้สอย
อย่างผสมผสาน รวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสมการมีระบบโครง สร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านการสัญจร  และการเช่ือมโยงของบริเวณต่าง ๆ ในชุมชนเมือง ประกอบด้วย 

1. Mix of Uses หมายถึง ความหลากหลายของการใช้พ้ืนที่ในชุมชน รวมถึงความ
หลากหลายในด้านรูปแบบ ราคา และลักษณะของอาคารที่พักอาศัย ซึ่งเช่ือมต่อกับพ้ืนที่สาธารณะ
ขนาดใหญ่ และยังมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่โดยรอบของหน่วยชุมชนอีกด้วย 

2. Street and Circulation  System หมายถึง ระบบของถนนหนทางควรมีระเบียบ
แบบแผนที่ชัดเจนจดจําได้ รวมถึงความสัมพันธ์กันภายในชุมชน จุดข้ึนลงระบบขนส่ง ย่านการค้า 
โรงเรียนและสวนสาธารณะ ถนนและทางเดินเท้าจะต้องมีชีวิตชีวา 
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3. General  Design  Criteria หมายถึง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของ
อาคารในชุมชนจะต้องสัมพันธ์กับถนนและทางเดินเท้า ซึ่งรวมไปถึงการเช่ือมโยงทางกิจกรรมระหว่าง
สิ่งก่อสร้างกับถนนและทางเดินเท้า และที่สําคัญจะต้องสัมพันธ์กับย่านการค้า ระบบขนส่ง พ้ืนที่
สาธารณะของชุมชน รวมถึงการให้ความสําคัญกับสัดส่วนมนุษย์ 

 

 
 

ภาพที่ 5 รัศมีการเดินจากศูนย์กลางสถานีเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบในระยะต่าง ๆ 
ที่มา : Peter  Cathorpe 1993, อ้างถึงในธนาวุฒิ  บุญเหลือ , แนวความคิดการพัฒนาบริเวณจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรแบบย่ังยืน (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 
http://www.cuurp.org/ B_resource/ B_data/b1/2551/08.sustrainpowercitySTDZ.pdf 
 
5. แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Transport Development Zones)   

แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรอย่างยั่งยืน(Sustainable 
Transport Development Zones) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง (อ้างถึงในธราวุฒิ   
บุญเหลือ 2551 : 137-138) เป็นการวางแผนที่รวมไปถึงการออกแบบทางกายภาพของเมืองโดยเน้น
การสัญจรแบบยั่งยืน (Sustainable Transport) ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศ
ที่กําลังพัฒนา รูปทรงของเมืองแบบย่ังยืน (Sustainable Urban  Form) และการสัญจรในชุมชน
เมืองอย่างย่ังยืน (Sustainable Urban Transport) จึงเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนา
แบบย่ังยืน เป็นแนวคิดการพัฒนาเมือง และการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 
(Transport Zones) สําหรับประเทศไทยกรุงเทพมหานคร นักวางแผนนักออกแบบชุมชนเมือง และ
ผู้บริหารหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พยายามค้นหาองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง เพ่ือเป็นแนวทาง
ของเมืองที่ประหยัดพลังงานเกิดการเดินทางที่รวดเร็ว และประหยัดเวลาตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
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ย่ังยืน ซึ่งแนวความคิดในการพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรแบบยั่งยืนเป็นแนวความคิดที่ใหม่
โดยมีรากฐานการพัฒนาจากแนวความคิด (Transit Oriented Development หรือ TOD) โดยได้ใช้
ประสบการณ์จากการพัฒนาแนวความคิดทั้งสองนี้ ในต่างประเทศท่ีก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เห็นได้
อย่างชัดเจนโดยเน้นการพัฒนาภายใต้ทฤษฎีการพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable  Development) 
และสามารถนําไปเป็นแนวทางของเมืองประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของแนวความคิดทั้ง
สองน้ีได้แสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียในการพัฒนา ดังน้ัน การเลือกสรรข้อดีตามแนวทางในการ
พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนํามาปรับปรุงใช้ในการพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรแบบยั่งยืน STDZ จึง
เป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์ประกอบของรูปทรงเมืองที่ดี ควรประกอบไปด้วยความหนา 
แน่นสูง (High Density Environment) รวมไปถึงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสาน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแนวด่ิง (Vertical  Mixed Use) ขนาดของพ้ืนที่ในการพัฒนาแนวความคิดควร
อยู่ในรัศมี 400 เมตร หรือสามารถเดินเท้าได้ในระยะเวลา 5-10 นาที ถึงสถานีระบบขนส่งสาธารณะ
ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร  นอกจากน้ีควรต้ังอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองบริเวณ
ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการสัญจรต้องมีองค์ประกอบของ
ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าระบบโครงข่ายถนน และการเช่ือมโยงของบริเวณต่าง ๆ ควรทําได้ทั่ว
บริเวณภายในจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร ดังนั้นองค์ประกอบทุกส่วนที่สําคัญของ STDZ ควรเป็น
แนวทางที่สําคัญในการพัฒนาเมืองประหยัดพลังงานเพ่ือใช้ในการพัฒนาในชุมชนเมืองต่าง ๆ 

 

 
 
ภาพที่ 6 จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร Kowloon Station,Hong Kong 
ที่มา : Tobinet al , 2002 , อ้างถึงใน ธนาวุฒิ  บุญเหลือ , แนวความคิดการพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยน
ถ่ายการสัญจรแบบย่ังยืน (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 , เขา้ถึงได้จาก 
http://www.cuurp.org/B_resource/B_data/b1/2551/08.sustrainpowercitySTDZ.pdf 
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6. แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City)  
แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) Lang,Jon , Urban Design : The 

American Experience , (1994 ) : 144  (อ้างถึงในกัญญ์วรา  ศรีณรงค์ 2554 : 15-16) ได้รับ
การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ ในปีค .ศ .1996 และ ค .ศ .  2000 โดยคณะนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดบรูกส์ (Oxford Brookes University)ประเทศอังกฤษคือแนวความคิดที่มี
ความมุ่งหมายสู่ความยั่งยืน  ต้องการตอบโต้การขยายตัวของเมืองอย่างเกินขนาดหรือเมืองกระจาย
ตัว (urban sprawl) กําหนดขอบเขตของเมืองให้กระชับสมดุลกับประชากรภายในพ้ืนที่เมือง และ
ควบคุมไม่ให้เมืองกระจายตัวจนเกินขอบเขตแนวคิดเมืองกระชับน้ีเป็นการค้นหาทาง ออกของการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่จะตอบรับกับแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนอย่างจริงจัง เน้นการสร้าง
ความกระชับลดการกระจายตัวโดยใช้การพัฒนาในทางสูงบริเวณใจกลางเมือง เพ่ือประหยัดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และให้เพ่ิมคุณค่าที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุดทําให้สามารถรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติ
รอบเมืองมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวลดลงท้ังระยะทางและปริมาณ ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่อย่างผสมผสาน และ
สร้างความมีชีวิตชีวา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้น แหล่งงานที่สมดุลกับที่อยู่อาศัย 
การเข้าถึงระบบบริการพ้ืนฐาน รวมท้ังต้องมีโครงข่ายถนนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมการเดินเท้าที่
สะดวก ปัญหาของแนวคิดเมืองกระชับน้ี คือการทําลายย่านเก่าที่มีคุณค่าใจกลางเมืองเพ่ือการพัฒนา
ที่หนาแน่นข้ึนปัญหาความแออัดสภาพแวดล้อมและมลภาวะใจกลางเมืองจะรุนแรงข้ึนการ จราจรจะ
หนาแน่นขึ้น นอกจากน้ียังมีปัญหาทัศนคติการไม่ยอมรับเน่ืองมาจากอิทธิพลของอุทยานนคร 
(Garden  City)  แนวคิดเมืองกระชับ  (Compact City) แนวความคิดทั้งสองน้ี เป็นกระบวนทัศน์
หน่ึงของการออกแบบชุมชนเมืองที่พยายามแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ในด้านรูปทรงของเมืองและการ
พัฒนาเมือง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่จะนําไป สู่ความย่ังยืนของชุมชนเมืองในบาง
ด้าน และประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการทําให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวความคิดทั้ง
สองนี้ต้องการเสริมสร้างความเป็นชุมชนให้แข็งแรงขึ้น สร้าง sense of place ให้กับเมือง เพ่ิมพ้ืนที่
เปิดโล่งและฟ้ืนฟูธรรมชาติในบริเวณ และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของเมือง และเพ่ิมโอกาสปฎิสัมพันธ์
ทางสังคมให้กับคนในชุมชนเมือง สร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้รู้จักกันเป็นการสนับสนุนระบบการ
รักษาความปลอดภัยภายในชุมชนอีกด้วย 
 
7. แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และหลักเกณฑ์ LEED-ND 

การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) (อ้างถึงในฐาปนา บุณยประวิตร 2557 : 
18-37) มีเป้าหมายโดยตรงในการวางผังและออกแบบให้เกิดเมืองแห่งสุขภาวะ (Healthier Cities) 
โดยใช้โครงสร้างทางกายภาพเป็นเคร่ือง กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการใช้ชีวิต การเศรษฐกิจ และการ
นันทนาการที่สร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดกับประชาชน สร้างสุขภาพ  สร้างความเข้มแข็งทางกายและ
ทางใจ  สร้างสถานที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สร้างสถานที่ที่มีความงดงาม
ด้านทัศนียภาพ และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้ สามารถใช้ประโยชน์
และสัมผัสได้และช่วยยับย้ังการเติบโตแบบกระจัดกระจายของเมือง และสร้างมาตรการปกป้องพ้ืนที่
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ควรค่าแก่การอนุรักษ์รวมทั้งยังส่งเสริมการพัฒนากายภาพของเมืองให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ชุมชน
หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาเมืองของการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่ใช้ในการสร้างเมืองสุข
ภาวะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่  กลุ่มเกณฑ์การพัฒนาเมือง และกลุ่มกลยุทธ์การวางผัง  และ
ออกแบบปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง โดยกลุ่มเกณฑ์การพัฒนาเมือง ประกอบด้วย  

1. เกณฑ์การออกแบบโครงข่ายทางเดิน  และทางจักรยานให้เช่ือมต่อกันอย่างสมบูรณ์
ภายในชุมชนหรืออีกนัยหน่ึง คือการสร้างกายภาพให้เ กิดชุมชนแห่งการเดิน (Walkable 
Community) กระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้การเดินและการใช้จักรยานไปทํางานเป็นกิจวัตร
ประจําวัน   

2. เกณฑ์การสร้างทางเลือกการเดินทางที่หลายหลาย   และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
มวลชนเป็นโครงข่ายหลักในการสัญจร เกณฑ์ในข้อน้ีมุ่งออกแบบโครงข่ายให้เกิดความสะดวก และ
ปลอดภัยสําหรับการเดินทาง ใช้ระบบการขนส่งมวลชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้ทางเดินและการใช้
จักรยานมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สัญจรระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานีขนส่งมวลชน และการ
สัญจรระหว่างบ้านกับโรงเรียน  และเกณฑ์การปรับปรุงสถานที่สาธารณะ พ้ืนที่ทางเดิน ภูมิทัศน์สี
เขียว สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมให้มีความงดงามคงความด้ังเดิม  ซึ่งจะก่อให้ 
เกิดความพึงพอใจ ความรักและความหวงแหนต่อสถานที่             

3. เกณฑ์การวางผังและออกแบบปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองประกอบด้วย กลยุทธ์การวางผัง
พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development หรือ TOD) หรือกลยุทธ์การ
วางผังให้เกิดความหนาแน่นของการอยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง
น่ันเอง  โดยได้กําหนดให้ปรับปรุงฟ้ืนฟูกายภาพเมืองเพ่ือให้เกิดความสะดวกเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
เดินและใช้จักรยานเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชน  ตลอดจนการสัญจรระหว่างที่อยู่อาศัยกับย่านพาณิชยก
รรมและหน่วยบริการสาธารณะ ทั้งน้ีด้วยการวางผังและออกแบบให้ที่อยู่อาศัยและศูนย์พาณิชยกรรม
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันหรือต้ังอยู่ใกล้กันซึ่งจะสามารถเดินหรือใช้จักรยานเช่ือมต่อถึงกันได้
สําหรับการออกแบบกายภาพถนน ทางเดินเท้า การเติบโตอย่างชาญฉลาดได้พัฒนาแนวทางการ
ออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ (Complete Streets) ขึ้นเพ่ือเปลี่ยนบทบาทถนนจากที่เคยตอบสนอง
การใช้ประโยชน์เฉพาะยวดยานที่ใช้นํ้ามันให้เป็นสถานที่สาธารณะ (Public Spaces) ที่ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งการเดิน การใช้จักรยาน การเป็นสถานที่นันทนาการ และการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม  ทั้งน้ี ถนนแบบสมบูรณ์ได้กําหนดแนวทางการออกแบบที่ช่วย
ลดความเร็วของรถ ยนต์ เพ่ิมความปลอดภัยสําหรับผู้สัญจรเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่นันทนาการ
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน   

การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ได้กําหนดรูปแบบการวางผังและ
ข้อกําหนดที่ช่วยควบคุมการเติบโตแบบกระจัดกระจาย และสร้างมาตรการปกป้องพ้ืนที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนากายภาพของเมืองให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์หลักและแนว
ทางการพัฒนาเมือง 10 ประการมาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย                                                                   
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1. การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน  
1.1 การปรับปรุงข้อกําหนดผังเมืองให้มีความยืดหยุ่นต่อกิจกรรม การใช้ประโยชน์

อาคารและที่ดินเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่  
1.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพ้ืนที่

เขตต่อเมืองและเขตชานเมือง 
2. การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้ประโยชน์อาคารด้วยการ

ออกแบบ “อาคารกระชับ”  
2.1 การออกแบบการเช่ือมต่อด้วยทางเดินระหว่างกลุ่มอาคารกับพ้ืนที่ว่างพ้ืนที่สี

เขียวภายในชุมชน โดยทางเดินต้องมีกิจกรรมนันทนาการ 
2.2 การสร้างระบบโบนัส  และแรงจูงใจสําหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ให้

ออกแบบและพัฒนาโครงการตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
2.3 การสร้างความหนาแน่นในพ้ืนที่ชุมชน 

3. การสร้างโอกาสและทางเลอืกของที่อยู่อาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได้                             
3.1 การให้การศึกษาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม

ที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า สถาบันการเงิน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.2 การขอรับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น เพ่ือการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การแบ่งปันที่ดิน และการพัฒนาที่ดินเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเมืองที่มีคุณภาพ 

4. การสนับสนุนการเช่ือมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน  
4.1 การบริหารจัดการทางกายภาพระหว่างย่านและชุมชน เพ่ือให้เกิดทางเดิน

เช่ือมต่อระหว่างบ้านและแหล่งงาน 
4.2 การรณณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนอาคาร และออกแบบอาคาร ทางเดินและถนน

ให้มีช่องทางพิเศษหรือช่องทางใต้อาคารที่เหมาะสําหรับการเช่ือมต่อจุดด้วยการเดิน 
4.3 การออกแบบส่วนประกอบทางเดินเท้าเช่ือมต่อระหว่างบ้าน แหล่งงาน และ

สถานที่สําคัญของชุมชน 
5. การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษและมีแรงดึงดูด ด้วยความผูกพันกับสถานที่

อย่างเข้มแข็ง                                                                                                       
5.1 การสร้างกิจกรรมบนพ้ืนที่โล่ง และสร้างระบบดูแลรักษาพ้ืนที่โล่งให้คงอยู่กับ

ชุมชน 
5.2 การเพ่ิมการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในการขออนุญาต

ใช้พ้ืนที่ทางเดิน ถนนทางเดิน ทางเท้าเพ่ือสร้างกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 
6. การรักษาที่โล่ง พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ธรรมชาติที่งดงาม พ้ืนที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 

และพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                         
6.1 การโอนสิทธ์ิในการรักษาพ้ืนที่ธรรมชาติ  และพ้ืนที่งดงามให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ 

ซึ่งอาจจะใช้โปรแกรมการโอนสิทธ์แบบการแลกเปลี่ยน  
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6.2 การสร้างแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาพื้นที่โดยระบุแผนการปกป้องและสงวน
รักษาพ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่สีเขียวซึ่งเป็นแนวเขตของย่าน ชุมชน เมือง 

6.3 การสร้างเครือข่ายหรือองค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาพื้นที่สีเขียว 
6.4 การออกแบบและนําระบบการจัดโซนพ้ืนที่โล่ง   พ้ืนทีส่ีเขียวและพ้ืนที่มีความ

เสี่ยงมาใช้ 
7. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  และมุ่งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการอยู่แล้ว 
8. การจัดหาทางเลือกการเดินทาง และการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายทางเลือกในการ

สัญจร   
8.1 การจูงใจให้เกิดระบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายรวมถึงการสนับสนุนการ

ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดิน และแผนการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน 
8.2 การปรับปรุงมาตรฐานของถนนให้สอดคล้องต่อการใช้ระบบการขนส่งมวลชน

ประเภทต่าง ๆ 
8.3 การจัดเขตการพัฒนากิจกรรมรอบพ้ืนที่ศูนย์กลางการขนส่งมวลชน (Transit 

Oriented Development หรือ TOD) 
8.4 การวางผังและออกแบบให้เกิดทางเลือกการเดินทางที่มีความหลากหลาย โดยใช้

ระบบขนส่งมวลชน                           
8.5 การใช้ทางเท้าในการเช่ือมต่อระหว่างจุดในแผนการพัฒนาใหม่ ๆ 
8.6 การใช้ข้อเด่นของระบบการขนส่งมวลชนเป็นตัวนําในการพัฒนาการคมนาคม

ขนส่งภายในย่านและภายในเขตเมือง 
9. การสร้างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนท่ีคาดการณ์ได้    ชัดเจน ยุติธรรม 

และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน                                                                                                        
9.1 เตรียมการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการของ Smart  Growth 

และ LEED-ND 
9.2 เร่งรัดนโยบายสนับสนุนโครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาโครงการของ  Smart  

Growth และ LEED-ND 
9.3 ส่งเสริมคณุค่าของทรัพย์สินในบริเวณรอบสถานีขนสง่มวลชนให้สูงข้ึน 

10. การสนับสนุนการมีส่วนรว่มของชุมชน    และส่งเสริมประสานร่วมมือกันระหว่าง
ชุมชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

10.1 ค้นหาเทคนิคใหม ่ๆ ทีช่่วยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
10.2 สนับสนุนการพัฒนาวิสัยทัศน์ของชุมชนเมืองหรือย่านในการเติบโตในอนาคต 
10.3 วางแผนภายใต้พ้ืนฐานของสภาพของสภาพปัจจุบัน และตัดสินใจบนพ้ืนฐาน

ของข้อมูล 
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ประเทศที่ได้นําแนวความคิด Smart Growth ไปประยุกต์การวางผัง ได้แก่ ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ในการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง ฉบับปี ค.ศ. 2001 โดยกําหนดเป็นกล
ยุทธ์การออกแบบชุมชนและการอนุรักษ์เมือง (Urban Design & Reservation Plan)  เป็นแนวทาง
การออกแบบและปรับปรุงบทบัญญัติการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนาและจําแนกกิจกรรมในแต่ละ
พ้ืนที่ โดยเฉพาะเขตอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่พาณิชยกรรม พ้ืนที่การอยู่อาศัยและ
พ้ืนที่โล่ง ผลจากการนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาเมือง ทําให้ผังเมืองและระบบการพัฒนา
เมืองของประเทศสิงค์โปร์ประสบผลสําเร็จมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 
 
ภาพที่ 7 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศสิงค์โปร์ ในการวางผังการประยุกต์ใช้แนวความคิดการ
เติบโตอย่างชาญฉลาด  
ที่มา : Urban Redevelopment Authority.http://smartgrowthasia.com/planning/ 
singapo.Html. (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 . เข้าถึงได้จาก http://www.Smart 
growththailand.com/http://www/asiamuseum.co.th  
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ภาพที่ 8 ผังแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินของสิงคโปร์ระดับ Block , Street และการกําหนด  Code 
อย่างละเอียดในย่านพาณิชยกรรม   
ที่มา : Urban Redevelopment Authority.http://smartgrowthasia.com/planning/ 
singapo.Html.(ออนไลน์) , เข้าถึงเมื่อ 7 กรกกาคม 2558 . เข้าถึงได้จากhttp://www. Smart 
growththailand.com/http://www/asiamuseum.co.th 

 
แนวทางการสร้างย่านและโครงการตามเกณฑ์ LEED-ND (อ้างถึงในฐาปนา บุณย

ประวิตร 2557 : 21) ในการนํา LEED-ND สร้างย่านเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดการประหยัดการใช้พลังงานน้ัน ต้องนําเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ คือ 

1. การกําหนดรายละเอียดการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  
2. การบูรณาการกับแผนการพัฒนาพ้ืนที่หรือการปรับปรุงพ้ืนที่   
3. การจัดทําบทบัญญัติและข้อกําหนดการจัดการย่านหลังการก่อสร้างหรือการปรับปรุง

ฟ้ืนฟู   
4. การวางผังโครงการและการออกข้อกําหนดการจัดแบ่งแปลงที่ดิน กลุ่มการสร้าง

มาตรฐานสนับสนุนการพัฒนา   
5. การบริหารโครงการที่ไม่ต้องใช้ข้อกําหนด และ การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการและ

การให้รางวัลสนับสนุน 
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ภาพที่ 9 แสดงระบบการขนส่งสีเขียว (Green Transportation) ภายในพ้ืนที่ TOD  แนวทางการ
สร้างย่านและโครงการตามเกณฑ์ LEED-ND 
ที่มา : เอกสารประกอบโครงประชุมปฏิบัติการผังเมืองเพ่ือพิจารณาผังแม่บท.การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อาคารและการขนส่งมวลชนตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และหลักเกณฑ์ LEED -ND,2557 
: 21 
 
8. ระบบการขนส่งในเมือง (Urban Transportation System) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
ที่ดินกับการขนส่ง  

ระบบการขนส่งในเมือง (Urban Transportation System) (อ้างถึงในณัฐพล เทียว
พานิช 2553 : 21-23) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและรูปแบบของการเช่ือมต่อคมนาคมต่าง ๆ ในเมือง 
เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและคําจํากัดความของ
ระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ รวมไปถึงการจําแนกประเภทระบบขนส่งสาธารณะตามประเภท
ของบริการ ซึ่งเป็นการจําแนกโดยพิจารณาจากประเภทของผู้ให้และผู้ใช้บริการ รวมไปถึง
องค์ประกอบทางกายภาพของระบบขนส่งโดยทั่วไป  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับ
การขนส่งการเกิดการเดินทางกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการเกิดการเดินทาง 
กล่าวคือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเดินทางที่จุดปลาย (Trip Ends Volume) กับ
การใช้ประโยชน์ (Land Use) และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Characteristics) ของพ้ืนที่ย่อยๆ (Zone) ปริมาณการเดินทางอาจจะเป็นที่จุดต้นทาง (Origin) หรือ
ปลายทาง (Destination) การเกิดการเดินทางจะสัมพันธ์กับสภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ลักษณะต่างๆ คือ ความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน (Intensity of Land Use) มักจะแสดงอยู่ในหน่วย
ของที่อยู่อาศัยต่อพ้ืนที่ หรือ จํานวนลูกจ้างต่อพ้ืนที่ เป็นต้น ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จะมีความสัมพันธ์กับจํานวนการเกิดการเดินทาง (Number of Trips Produced) ประกอบด้วย 

8.1 ลักษณะการใช้ที่ดิน (Characteristics of Land Use) ความหนาแน่นของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังไม่สามารถอธิบายการเกิดการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์
กันอย่างเด่นชัด แต่ความหนาแน่นการใช้ที่ดินก็ไม่สามารถอธิบายการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางได้ทั้งหมด ตัวแปรลักษณะของการใช้ที่ดินจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเดินทางที่
เพ่ิมมากข้ึน ตัวแปรดังกล่าว ได้แก่ รายได้ และการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลของครอบครัว 
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8.2 ที่ต้ังการประกอบกิจการของการใช้ที่ดิน (Location of Land Use Activity) 
หมายถึง ระยะการกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะต่างๆ (Spatial Distribution) และ
ลักษณะของการใช้ที่ดิน เช่น บริเวณพักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น 
ซึ่งลักษณะของการใช้ที่ดินที่แตกต่างจะทําให้เกดการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปด้วย 

แนวความคิดเก่ียวกับการเดินทาง เป็นการศึกษาการเกิดการเดินทางที่กระตุ้นให้เกิด
ความเจริญ เกิดการพัฒนาเมือง ทําให้เห็นถึงรูปแบบการขยายตัวของเมือง ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง เพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อระบบการคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ และรู้ปริมาณและ
ความต้องการของการเดินทาง ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจและศึกษาถึงพฤติกรรมและองค์ประกอบที่ทํา
ให้เกิดการเดินทางเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนคมนาคมขนส่งของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ชัชวาล วัฒนบรรจง 2539,อ้างถึงใน ชนินทร์ เขียวสน่ัน 2549 : 5) ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์ของการเดินทาง Wheeler (1972,อ้างถึงใน ชนินทร์ เขียวสน่ัน 2549 : 
5) กล่าวว่า องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดการเดินทาง คือ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง โดย
วัตถุประสงค์ของการเดินทางมี 2 แบบ คือ 

1.1 วัตถุประสงค์เด่ียว การเดินทางแบบจุดประสงค์เด่ียวมักเกิดจากรูปแบบที่ต้ัง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจัดกระจาย 

1.2 หลายวัตถุประสงค์การเดินทางแบบหลายวัตถุประสงค์มักพบในย่านที่รวม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่น ศูนย์การค้าในย่านกลางเมือง หรือศูนย์การค้าย่อย
ในเขตชานเมือง Martin T. Cadwallador (1985 , อ้างถึงใน ชนินทร์   เขียวสน่ัน 2549 : 5) ได้แบ่ง
การเดินทางประจําวันเพ่ือทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึงน้ันว่า เป็นการ
เคลื่อนที่ที่ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ เป็น 3 ประเภท คือ 

1.2.1 การเดินทางไปทํางานสู่ใจกลางเมือง (Downtown  Journey to 
work) มีจุด เริ่มต้นอยู่ในเขตชานเมือง และจุดหมายปลายทางอยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีระบบขนส่ง
มวลชนเสริมการเดินทางเข้าสู่ย่านนี้ 

1.2.2 การเดินทางของคนในเมืองออกไปทํางานในเขตชานเมือง (Reverse  
Commuting) มีทิศทางตรงกันข้ามกับการเดินทางชนิดแรก การเดินทางชนิดน้ีมีความไม่สะดวกใน
เร่ืองของการเดินทางและการขนส่งมวลชน 

1.2.3 การเดินทางภายในพ้ืนที่ (Lateral Commuting) มีระยะการเดินทาง
ทั้งสั้นและยาวมีจุดหมายปลายทางที่กระจายอยู่ทั่วไป การคมนาคมขนส่งสาธารณะยังไม่เอ้ืออํานวย
ต่อการเดินทางประเภทน้ีมากนัก เช่นเดียวกับการเดินทางประเภทที่ 2 

2. ลักษณะการเดินทาง Manop Bongsadadt (1973, อ้างถึงใน ชนินทร์   เขียวสน่ัน 
2549 : 6) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการเดินทางของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้
ดังน้ี 
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2.1 มีการเคลื่อนที่จากเมืองเข้ามายัง Central Business District หรือ CBD ใน
ระหว่างช่ัวโมงเร่งด่วน (Rush Hour) คิดแล้วประมาณร้อยละ 60 ของการเดินทางในเมืองระหว่าง
ช่ัวโมงเร่งด่วน 

2.2 มีการเคลื่อนที่ใน Central Business District หรือ CBD กระทําโดยประชากรท่ี
อยู่อาศัยในเขต CBD หรือใกล้ที่ทํางาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ปริมาณ
การเคลื่อนที่ประเภทน้ีประมาณร้อยละ 20 ของการเดินทาง  โดยจะเกิดขึ้นในตอนเช้า 

2.3 เคลื่อนที่จาก Central Business District หรือ CBD ไปยังนอกเมืองในตอนเช้า
มีน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเดินทางเข้าสู่เมืองประมาณร้อยละ 15 ของการเดินทาง โดยจะเกิดข้ึนใน
ตอนเย็นและต่างก็เลิกงานเพ่ือกลับบ้าน 

2.4 เคลื่อนที่จากนอกเมืองแห่งหน่ึงไปยังนอกเมืองอีกแห่งหน่ึง การเคลื่อนที่ของ
ประชากรในลักษณะนี้จะจํากัดอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ เน่ืองจากไม่มีเส้นทางเช่ือมระหว่างนอกเมือง จึง
จําเป็นที่จะต้องเดินทางผ่านเข้ามาในเมือง ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระการจราจรในเขต Central Business 
District หรือ CBD 

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเดินทาง  Bruton M.J. (1975,อ้างถึงใน ชนินทร์   เขียวสน่ัน 
2549 : 8) ได้กล่าวว่าการเกิดการเดินทางเป็นข้ันตอนหน่ึงของขบวนการวางแผน การขนส่งที่เก่ียว 
ข้องกับการคาดการณ์ จํานวนการเดินทางจากที่แห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึงและเป็นการศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเดินทางและสิ่งแวดล้อมโดยต้ังอยู่ในข้อสมมติฐานว่าการเดินทางมา
จากปัจจัย 3 ประการได้แก่ 

3.1 รูปแบบการใช้ที่ดิน การพัฒนาในพ้ืนที่และลักษณะการใช้ที่ดินสัมพันธ์กับการ
เกิดการเดินทาง คือ ความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน ลักษณะของการใช้ที่ดิน และการใช้ที่ดินเพ่ือเป็น
ที่ต้ังกิจกรรม โดยความหนาแน่นของการใช้ที่ดินมักแสดงในรูปของที่อยู่อาศัยต่อพ้ืนที่  จํานวนลูกจ้าง
ต่อพ้ืนที่ส่วนตัวแปรของลักษณะการใช้ที่ดิน ได้แก่ รายได้ และการเป็นเจ้าของรถยนต์ของครัวเรือน 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ครัวเรือนที่มีรถยนต์มากกว่า 1 คัน มีแนวโน้มการเกิดการเดินทางมากกว่า
ครัวเรือนที่มีรถยนต์เพียงคันเดียว นอกจากน้ีความเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวยังสัมพันธ์กับขนาด
ครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีขนาดใหญ่จะมีระดับของความเป็นเจ้าของรถยนต์สูงกว่า ส่งผลต่อการ
เดินทางที่มีมากขึ้น สําหรับตัวแปรของที่ต้ังกิจกรรมการใช้ที่ดิน ได้แก่การกระจายตัวของการใช้ที่ดิน 
และลักษณะการใช้ที่ดิน โดยตัวแปรท้ังหมดจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของการเดินทางที่เกิดขึ้น 

3.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทางในพ้ืนที่น้ันๆ ได้แก่ อายุ เพศ 
การศึกษา รายได้ เป้าหมายการเดินทาง เป็นต้น สภาพดังกล่าวจะมีผลต่อการเดินทาง เช่น เมื่อ
ประชากรมีรายได้สูง ส่งผลต่ออัตราการเดินทางเดินทางที่เพ่ิมสูงขึ้น 

3.3 ลักษณะขอบเขต   และความสามารถในการรองรับระบบขนส่งที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
ได้แก่ จํานวนช่องจราจร จํานวนการจราจร ทิศทางการจรจร ชนิดผิวทาง ความเฉลี่ยของเส้นทาง ซึ่ง
มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางที่แตกต่างกัน 
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4. ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทาง  รูปแบบการเดินทาง
หมายถึง ระบบขนส่งต่าง ๆ ที่ผู้เดินทางเป็นคนตัดสินใจเลือกใช้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสะดวกและความ
เหมาะสมต่อการเดินทางในแต่ละคร้ัง (จตุพร  นนท์ศิริ 2546, อ้างถึงใน ชนินทร์   เขียวสน่ัน 2549 : 
8) การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจะขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปน้ี 

4.1 ลักษณะของการเดินทาง  ได้แก่ ระยะทางและวัตถุประสงค์ของการเดิน ทาง
โดยระยะทางสามารถวัดออกมาในรูปแบบของระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง การเดินทางใกล้ ๆ จะมี
ความแตกต่างของเวลาที่ใช้ไม่มากนัก หากเดินทางระยะไกลย่อมมีผลต่ออัตราของเวลาที่ใช้ในการ
เดินทาง และการเลือกรูปแบบการเดินทาง ส่วนวัตถุประสงค์ของการเดินทางพบว่า การเดินทางที่มี
จุดต้นทางที่บ้านโดยท่ัวไปจะใช้การเดินทางด้วยรถยนต์มากกว่าการเดินทางที่ไม่มีจุดเริ่มต้นที่บ้าน 
ขณะที่การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนและที่ทํางานมีอัตราการใช้รถสาธารณะสูงกว่าการเดินทางไป
ซื้อของ 

4.2 ลักษณะของคนที่เดินทาง หมายถึง สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้
เดินทาง โดยตัวแปรที่เก่ียวข้องคือ รายได้ การถือครองรถยนต์ ขนาดและโครงสร้างของครัวเรือน 
ความหนาแน่นของที่พักอาศัย ประเภทของงานและสถานที่ต้ังของแหล่งงาน โดยรายได้จะเป็นตัว
กําหนดการเลือกการเลือกรูปแบบ ส่วนความหนาแน่นของที่พักอาศัย พบว่าพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่น
น้อยมีแนวโน้มเป็นเขตที่พักอาศัยของผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับการครอบครอง
รถยนต์สูงเช่นกัน ทําให้ระดับความต้องการระบบขนส่งสาธารณะมีน้อย ในทางกลับกัน พ้ืนที่พักอาศัย
ที่มีความหนาแน่นสูง ความต้องการใช้บริการของระบบขนส่งสาธารณะจะมีสูง ประกอบกับผู้พักอาศัย
มีรายได้น้อยทําให้ระดับการครอบครองรถยนต์น้อยเช่นกัน 

4.3 ลักษณะของระบบขนส่ง ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย การเข้าถึง 
ความสะดวกสบาย โดยจากการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่อเวลา
ที่ใช้ในการเดินทางด้วยรถยนต์ พบว่าถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเพ่ิมขึ้น แสดงว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ด้วยการขนส่งสาธารณะมีสูงกว่า สําหรับค่าใช้จ่ายจากการศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถยนต์ ถ้าสัดส่วนสูงแสดงว่าค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสูงกว่ารถยนต์ และจากการเปรียบเทียบปัจจัยค่าใช้จ่าย และ
เวลา พบว่าผลการลดระยะเวลามีผลต่อจํานวนผู้มาใช้บริการมากกว่าการลดอัตราค่าโดยสาร สําหรับ
ปัจจัยทางด้านความสะดวกสบายได้แก่ การมีที่น่ัง และการมีระบบปรับอากาศ จะมีผลต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางเช่นกัน 

4.4 การขนส่งในเมือง ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งคนหรือมวลชนที่มีเที่ยวการเดินทาง
ต่อวันมากกว่าการขนส่งสินค้า การเดินทางของคนจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บ้าน การเดินทางของคนใน
เมืองมีลักษณะการกระจายและแผ่ออกไปทุกทิศทาง ทําให้มีจุดหมายปลายทางมากมาย ซึ่งยากแก่
การกําหนดเส้นทางที่ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางได้ โดยแบ่งเมืองออกเป็น 2 เขต คือ ย่านที่อยู่
อาศัย เป็นเขตที่มีการเดินทางแบบกระจายออก (Zone of Dispersion) และย่านศูนย์กลางการค้า
และสถานที่ราชการ เป็นเขตที่มีการเดินทางแบบเข้ามารวมกัน (Zone of Conflux) เน่ืองจากเขต
ศูนย์กลางเมืองเป็นย่านการค้า และศูนย์ราชการ ที่ต้ังสํานักงาน สถานศึกษา แหล่งงาน ส่วนเขตรอบ
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นอกเป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชากรท่ีต้องเดินทางเข้ามาทํางาน ดังน้ันจึงมีระบบขนส่งเพ่ือ
ตอบสนองการเดินทางระหว่างสองบริเวณน้ี 

5. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้อาคารบริเวณริมเส้นทางระบบรถไฟฟ้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง ส่งผลต่อระบบการคมนาคมขนส่ง
ที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงระบบการคมนาคมขนส่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมไปถึงการศึกษารูปแบบการขนส่งในเมือง และลักษณะการใช้ที่ดินและอาคาร
บริเวณริมเส้นทางรถไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างประเภทกันย่อยมีลักษณะการเดินทางที่แตกต่าง
กันอันเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังน้ัน ในการเลือกพ้ืนที่เพ่ือจัดทําสถานที่จอดรถยนต์จึงจําเป็นที่
ต้องพิจารณาด้านรัศมีการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นหลัก จากการศึกษาพบว่า 
มาตรฐานของระยะทางเดินทางมายังสถานีระบบขนส่งมวลชนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของการเดินทาง สําหรับการเดินทางของผู้มาใช้บริการโดยการเดินเท้าจะมีระยะทางประมาณ 600 – 
1,000 เมตรจากสถานี และรัศมีการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนควรมีระยะจากสถานีประมาณ 
500 เมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ผู้โดยสารสามารถเดินเท้ามายังสถานีได้สะดวก และสามารถเพ่ิมได้ถึง 
1,000 เมตรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ความสะดวกสบายของทางเท้า ปริมาณ
คนเดินเท้า เป็นต้น ลักษณะเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า ระยะห่างระหว่างสถานีควรอยู่ในช่วง 1,000 เมตร 
สําหรับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร มีระยะห่างระหว่างสถานีประมาณ 800 – 
1,000 เมตร รัศมีการให้บริการโดนประมาณที่คํานวณได้จากคร่ึงหน่ึงของระยะห่างระหว่างสถานีจะ
เท่ากับ 400 - 500 เมตร เมื่อพิจาณาประกอบกับกลุ่มประชากรที่จะทําการศึกษา ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลร่วมในการเดินทาง และเป็นบุคคลที่เดินทางภายใต้ความคิดในเรื่องของความ
สะดวกสบายและการประหยัดเวลาเป็นสําคัญ ดังน้ันจึงกําหนดให้รัศมีการให้บริการท่ีจะนํามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการศึกษาลักษณะการใช้ที่ดินจึงมีระยะทางประมาณ 500 เมตร ซึ่งเป็นคร่ึงหน่ึงของ
ระยะห่างระหว่างสถานี 
 
ตารางที่ 1 ระยะทางในการเดินทางมายังสถานีระบบขนส่งมวลชนในแต่ละรูปแบบการเดินทาง 

รูปแบบการเดินทาง ระยะทางผู้ใช้บริการเดินทางมายังสถานี 
ระยะทางเฉล่ีย (กิโลเมตร) ระยะทางสูงสุด (กิโลเมตร) 

เดินเท้า 0.6-1.0 1.0-1.6 
จักรยาน 1.6-3.2 3.2-4.8 
รถโดยสารประจําทาง 3.2-6.4 6.4-9.7 
รถแท๊กซี่ 4.8-6.4 6.4-9.7 
รถส่วนตัว (จอดที่สถานี) 6.4-9.7 9.7-16.0 

ที่มา : Transportation and Traffic Engineering Handbook,1982 , อ้างถึงในการเคหะแห่งชาติ.
การประชุมปฏิบัติการผังเมืองเพ่ือพิจารณาผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร และขนส่งมวลชน
ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดและ LEED-ND , 2558 : 11 
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9. ทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านกายภาพของทางเดินเท้า 
9.1 รูปแบบของทางเดินเท้า (อ้างถึงในศันสนีย์  แสงศิลา, 2555 : 8 – 9) 

9.1.1 ทางเท้าที่ขนานไปกับแนวถนน (Side walk) คือทางที่อยู่ขนานสองข้างทาง
ของถนน 

9.1.2 ทางเท้าที่เป็นทางลัด คือ ทางเท้าที่มักเป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่ม ซึ่งถ้าหาก
ได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในระบบทางเท้าของเมืองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสองข้างทางจะเพ่ิมความ
คล่องตัวให้กับระบบการสัญจรของเมืองได้ 

9.1.3 ย่านทางเดินเท้า (Pedestrian Zone) เป็นพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมออกแบบไว้
เพ่ือการเดินเท้าโดยเฉพาะ เช่น ทางเท้าระหว่างอาคารพาณิชย์ หรือ ย่านทางเดินเท้า (Pedestrian 
Mall) คือ ย่านที่สามารถเดินเช่ือมต่อกันได้ทั้งบริเวณโดยปลอดภัยจากการสัญจรของยานพาหนะแบบ
มีเคร่ืองยนต์ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีเกือบทุกเมืองในทวีปยุโรปและบางเมืองในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย บริเวณดังกล่าวมักเป็นย่านพาณิชยกรรมที่มีบรรยากาศในเชิงนันทนาการและมีชีวิตชีวา 

9.1.4 ทางเท้าช่ัวคราว ได้แก่ ถนนบางสายที่ถูกปิดในวันหรือช่วงเวลาพิเศษ เพ่ือใช้
เป็นทางเดินเท้าเพ่ือกิจกรรมนันทนาการ เช่น ถนนกินซ่าในโตเกียว หรือ ตลาดนัดในประเทศไทย 

9.1.5 ทางลอดหรือทางข้าม (Crosswalk) เป็นทางเดินเท้าที่อยู่ในแนวขวาง
เส้นทางในระบบการสัญจรของเมือง ทางเดินเท้าประเภทน้ีจะช่วยให้การเช่ือมต่อทางเดนเท้าเป็น
ระบบที่มีความต่อเน่ืองมากย่ิงขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Overpass หมายถึงทางเดินเท้าในแนว
ขวางเส้นทางที่อยู่ในระดับเหนือพ้ืนดินและ Underpass หมายถึงทางเดินเท้าในแนวขวางเส้นทางที่
อยู่ในระดับใต้พ้ืนดินซึ่งจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของคนเดินเท้าเป็นสําคัญ  

9.2 องค์ประกอบของทางเดินเท้า 
9.2.1 ความกว้างของทางเดินเท้า ขนาดความกว้างของทางเท้าเพียงพอกับปริมาณ

ผู้สัญจร ขนาดทางเท้าขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้สัญจรในเส้นทางน้ัน โดยปกติเกณฑ์ที่ ใ ช้เป็น
มาตรฐานสากล ระบุทางเดินเท้าในย่านการค้าและย่านธุรกิจ ซึ่งมีผู้สัญจรไปมาหนาแน่นให้มีความ
กว้างอย่างน้อยที่สุด 3.00 เมตร และทางเดินเท้าในบริเวณอ่ืนในระดับรองลงไปมีความกว้างประมาณ 
2.00 เมตร ซึ่งความกว้างน้ีเป็นเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ซึ่งใช้เพ่ือการสัญจรทางเดินเท้า ตัวเลขมาตรฐานน้ี
เป็นตัวเลขที่ใช้กับสภาพการณ์ทั่ว ๆ ไปไม่สามารถนําไปใช้ได้ทุกกรณี เช่น กรณีที่เป็นย่านการค้า
สําคัญ มีปริมาณคนมากเป็นพิเศษจําเป็นจะต้องใข้ขนาดทางเดินเท้าที่กว้างมากย่ิงขึ้นไปอีก การปลูก
ต้นไม้ และสิ่งอํานวยความสะดวกบางประเภท เช่น ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ เป็นต้น ไม่รวมกิจกรรมอ่ืนที่
เกิดบนทางเดินเท้า ยกเว้นการรอรถโดยสารประจําทาง 

มาตรฐานความกว้างทางเดินเท้าของกรมทางหลวงในย่านชุมชนให้ถือตามกําหนดใน
รูปแบบมาตรฐาน (Ultimate Design) ของเขตต่าง ๆ ในกรณีที่เขตทางแคบจนไม่สามารถก่อสร้าง
ทางเท้าตามมาตรฐานได้ให้ลดความกว้างทางเดินเท้าได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และในกรณีที่
ต้องขยายความกว้างทางเดินเท้าให้มากกว่าที่กําหนดในมาตรฐานตามปริมาณคนเดินเท้าและมีพ้ืนที่
พอให้ขยายได้แต่ต้องไม่มากกว่า 5.00 เมตร(กรมทางหลวง,2539)และจากการศึกษาการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูสภาพผิวจราจรและความปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร 
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9.2.2 ความต่อเน่ืองของทางเดินเท้า โครงข่ายของทางเดินเท้าต้องมีความสมบูรณ์
ต่อเน่ืองและสามารถมําให้คนเดินไปถึงจุดหมายได้ โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวาง มีผิวพ้ืนราบเรียบไม่มี
การเปลี่ยนระดับโดยไม่จําเป็น 

9.2.3 สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า ควรมีบรรยากาศในการเดิน ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดของบรรยากาศเมืองและช่วยทําให้เมืองสวยงามมีชีวิตชีวาขึ้น โดยจัดสภาพแวดล้อม
บริเวณน้ันให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามไปพร้อม ๆ กับการคํานึงถึงประโยชน์ในเชิงการสัญจรทางเดินเท้า 

9.2.4 ความปลอดภัยในการเดินเท้า ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยจากการสัญจร
ประเภทอื่น เช่น ในบริเวณที่เป็นทางข้ามซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างการสัญจรกับยานพาหนะ ต้องมีระบบ
ควบคุมหรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและเกิดอันตรายขี้นได้ ควรมีระบบสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางข้ามสําหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ใช้รถเข็น ตลอดจนต้องมีการติดต้ังสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เช่น ไฟฟ้าส่องทาง เป็นต้น 
 
10. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  

10.1 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอส) 
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (อ้างถึงใน ชนินทร์ เขียวสนั่น 2549 : 28) คือ ระบบการ

ขนส่งคนจํานวนมาก โดยใช้รถไฟฟ้าซึ่งมีทางวิ่งเฉพาะไม่ปะปนกับยวดยานอ่ืน ๆ ทําให้ประชาชน
สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว สะดวกปลอดภัยและตรงต่อเวลา เป็นบริการ
ขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด โดยจะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้
มากกว่า 40,000 คนต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง ในอนาคตคาดว่ากรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจะมี
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมพ้ืนที่ระยะทางรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 238 กิโลเมตร 

บริษัท  ระบบขนส่ งมวลชนก รุ ง เทพ  จํ า กัด  (มหาชน )  ไ ด้ รั บสั มปทานจาก
กรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือโครงการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือให้
ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ โดยเปิดให้บริการประชาชนมาต้ังแต่วันที่ 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีจํานวนผู้โดยสารมาใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 150,000 คนต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง 
โดยมีรายละเอียดโครงการดังน้ี 

10.1.1 สายสีเขียวเข้ม เป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
รวมในข้ันแรกเปิดให้บริการ 17 สถานี ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2542 (หมอชิต-อ่อนนุช) ก่อนที่จะขยายการให้บริการอีก 5 สถานี ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร เมื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (อ่อนนุช-แบริ่ง) รวมท้ังสิ้น 22 สถานี 22.8 กิโลเมตร 

10.1.2 สายสีเขียวอ่อน เป็นสายการเดินรถไฟฟ้าสายหนึ่งของรถไฟฟ้าบีทีเอส ใน
กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นจากสถานีสยาม ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทางไปยังรถไฟฟ้าบีทีเอส สาย
สุขุมวิท มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตก ไปยังสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเพียงสถานีเดียว และมุ่งหน้าไปทาง
ทิศใต้ ตามแนวถนนราชดําริ ถนนสีลม ถนนนราธิวาสราชนครินทร์และถนนสาทร ก่อนจะข้ามแม่นํ้า
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เจ้าพระยาตามแนวสะพานตากสิน และไปสิ้นสุดที่สถานีโพธ์ินิมิตร ในขั้นแรกน้ัน รถไฟฟ้าบีทีเอส สาย
สีลมเปิดให้บริการ 7 สถานี (สนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน) ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ก่อนที่จะขยายการให้บริการอีก 3 สถานีในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 
2556 รวมเป็น 10 สถานี ส่วนสถานีตลาดพลูจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 น้ี ทั้งน้ี ส่วนต่อขยายวงเวียนใหญ่ - บางหว้าจะเปิดให้บริการทั้งสาย (4 สถานี) 
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงระบบโครงสร้างทางว่ิงและสถานีโครงข่ายปัจจุบันสถานีระบบขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานคร(รถไฟฟ้าบีทีเอส)                                                                      
ที่มา : บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด , เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้า BTS. (ออนไลน์) , เข้าถึง
เมื่อ22 เมษายน 2558 . เข้าถึงได้จาก www.bts.co.th/customer/th/02-route.aspx 
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10.2 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที) 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชน

รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT คือโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของ
ประเทศไทย เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเน่ืองมาจากการขยายตัวของเมือง และ
จํานวนประชากรที่มากขึ้น โครงการน้ีเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) เป็นเจ้าของโครงการและผู้ให้สัมปทาน มีหน้าที่
จัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และมอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล อย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยมีรายละเอียดโครงการดังน้ี 

10.2.1 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) มีเส้นทางการเดิน
รถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นโครงการใต้ดินตลอดสาย มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี เริ่มต้นจาก
บริเวณหน้าสถานี รถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว ถนนพระราม ที่ 4 ผ่าน
สามย่าน สวนลุมพินี จนกระทั่งตัดกับ ถนนรัชดาภิเษก เลี้ยวซ้าย ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
รัชดาภิเษก ผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ แยกอโศก แยกพระรามท่ี 9 แยกห้วยขวาง แยก
รัชดา – ลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายไปตาม ถนนลาดพร้าว จนถึงปากทางห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
พหลโยธิน ผ่านหน้าสวนจตุจักร ตรงไปสิ้นสุดที่บริเวณ สถานีรถไฟบางซื่อ สถานีเป็นสถานีใต้ดิน
ทั้งหมด 18 สถานี ระยะห่างระหว่างสถานี โดยเฉล่ีย 1 กิโลเมตร 

10.2.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  ส่วนต่อขยายช่วงหัวลําโพง-บางแค        
มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางว่ิงใต้ดินมีลักษณะทางว่ิงอุโมงค์คู่รางเด่ียว 
ในช่วงหัวลําโพง-ท่าพระ ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดินจํานวน 4 สถานี และทางว่ิงยกระดับ
ในช่วงท่าพระ-บางแค ระยะทาง 9 กิโลเมตร มีสถานียกระดับจํานวน 7 สถานี โดยเส้นทางเริ่มจาก
สถานีหัวลําโพงเป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระรามที่ 4 เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกม
ลาวาส ผ่านวังบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามไชย ลอดใต้แม่นํ้าเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด ลอดใต้
คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางว่ิงยกระดับมีลักษณะเป็นทางว่ิง
รางคู่บนเสาตอม่อ บริเวณบนเกาะกลางถนนเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ- ท่าพระ แล้วว่ิงไปตามถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ บาง
แค สิ้นสุดที่วงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก 

10.2.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย   (รฟม.) ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ รวมระยะทาง 
94 กิโลเมตร โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เป็นเส้นทาง ที่ รฟม. ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จเป็นลําดับแรก มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร โดยจะก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้า
แบบยกระดับ (ลอยฟ้า) ตลอดทั้งสายมีสถานีจํานวน 16 สถานี ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ สถานีตลาด
บางใหญ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางพลู สถานีบางรักใหญ่ สถานีท่าอิฐ สถานีไทรม้า สถานี
สะพานพระน่ังเกล้า 
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงระบบโครงสร้างทางว่ิงและสถานีโครงข่ายปัจจุบันสถานีระบบขนส่งมวลชน 
ที่มา : รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) , เส้นทางรถไฟฟ้า MRT. (ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 
2558.เข้าถึงได้จากhttp://www.bangkokmetro. co.th/map.aspx?Lang=Th& Menu=8 
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11. กรณีศึกษาระบบคมนาคมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  แนวทางการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานีขนส่ง
มวลชนในในต่างประเทศและในประเทศไทย ที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาพืน้ที่รอบบริเวณสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

11.1 การศึกษาระบบเช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในต่างประเทศ 
 การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มาเป็นปัจจัยสนับสนุนใน

การพัฒนามาเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ข้างเคียง โดยพัฒนาให้มีกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับ
กิจกรรมท่ีมีความต้องการการเข้าถึงสูง เช่น พาณิชยกรรมหรือที่พักอาศัยหนา แน่นสูงซึ่งมักจะ
กําหนดให้มีของเขตอยู่ในระยะเดินเท้า (Walking Distance) คือ ระยะทางประมาณ 400 - 500 
เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เป็นศูนย์กลางเนื่องจากเป็นระยะทางที่สามารถก่อให้เกิดการ
ประหยัดจากการกระจุกตัว (Agglomeration Economy) อย่างเหมาะสม  การพัฒนาใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ย่ังยืน  (Sustainable  Development) 
ลักษณะการพัฒนาเรียกว่า  การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit  
Oriented  Development หรือ TOD) ปัจจุบันกําลังได้รับความสนใจและประยุกต์ใช้ในหลายเมือง
และมหานครของโลก เช่น โตเกียว แวนคูเวอร์ ฮ่องกง เป็นต้น เน่ืองจากพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
องค์รวม คือ สามารถใช้ศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาการขยายตัวของเมืองลงไปในพ้ืนที่ที่ไม่มีความพร้อมในการพัฒนา 
และเป็นการสร้างศูนย์กลางที่กระจายตัวลงไปในพ้ืนที่ โดยเน้นให้ประชาชนเมืองสามารถหลีกเลี่ยง
การใช้รถใช้ถนนบนโครงข่ายที่มีสภาพการจราจรติดขัดให้มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีความ
สะดวกสบาย ประหยัด สามารถคาด การณ์เวลาในการเดินทางได้ การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานี
รถไฟฟ้า (Transit  Oriented  Development หรือ TOD) จึงมักมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมไป
ถึงลักษณะ การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable  Development) ซึ่งอาจตีความได้ว่า การพัฒนาใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีกิจกรรมหลากหลายประเภทผสมผสานกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความย่ังยืนของ
ชุมชน 

11.1.1 การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น (อ้างถึงใน
ต่อพงศ์  จําจด 2551 : 9-11)  JR PASS หรือ Japan Rail Pass กับการประยุกต์แนวคิดการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development หรือ TOD) โดยใช้สถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมือง สําหรับพ้ืนที่พาณิชยกรรมกับการคมนาคมขนส่งเข้าด้วยกัน หมายความว่า จะต้องมีการ
สัญจรที่สะดวกสบายและรวดเร็วไปพร้อมๆกับการเป็นย่านพาณิชยกรรมที่คึกคัก ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง สถานีรถ JR RAIL PASS ในมหานครโตเกียว ซึ่งมีปริมาณการเดินทางจํานวนมากและ
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมจึงแก้ปัญหาการปะทะกันระหว่างการเคลื่อนที่เพ่ือการเดินเท้าเพ่ือไป
สัญจรด้วยรถไฟฟ้ากับการเดินเท้าเพ่ือจับจ่ายสินค้า ด้วยการให้ใช้ต๋ัวโดยสารแบบจ่ายขั้นตํ่า 160 เยน 
เพ่ือให้คนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าออกไปจากพ้ืนที่สัญจรร่วมให้เร็วที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบว่าต้อง
จ่ายค่าเดินทางเท่าใดเพ่ือไปยังสถานีปลายทาง เมื่อถึงสถานีปลายทางแล้วจึงไม่จ่ายส่วนต่างเพ่ิมเติม 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 12 หลักการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถ JR PASS หรือ Japan Rail Pass กับการประยุกต์ 
แนวคิด การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development : TOD) 
ที่มา : Urban Renaissance Agency, 1999, Urban Renewal Project in Harumi (Harumi  
Island Triton Square), Tokyo, Japan. , อ้างถึงในต่อพงศ์  จําจด (2551 : 11) 
 

จากการพัฒนาระบบการวางแผนกับการออกแบบรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมี
การวางแผนพัฒนา 3 ระดับ ประกอบ ด้วย แผนพัฒนาระดับประเทศ แผนพัฒนาระดับภาคตาม
กฎหมายและแผนพัฒนาระดับภาค (Region) จากความร่วมมือระหว่างจังหวัดและแผนพัฒนาระดับ
อนุภาค (Sub-region) จากความร่วมมือพัฒนาระหว่างเทศบาลและแผนควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Land  use  Plan) ประกอบด้วย แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แห่งชาติ และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับเทศบาลโดยกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร 

11.1.2 การศึกษาแนวทางการเช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา Arlington กับแนวความคิด Smart Growth เป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองแบบ 
Smart Growth  และ New Urbanism  (อ้างถึงในฐาปนา  บุณยประวิตร 2557 : 4-6) ที่ประสบ
ความสําเร็จอย่างสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2002  โดยแผนการพัฒนาพ้ืนที่ทั่วไปของ
เมืองอาร์ลิงตันจะมีเส้นทางรถไฟฟ้า 3 สายทาง ประกอบด้วย                                                                    

(1) รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม Rosslyn-Ballston ซึ่งประกอบไปด้วย 5 
สถานี พ้ืนที่การพัฒนาโดยรอบทั้ง 5 สถานีมีความกว้างประมาณ 1.2 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4.8 
กิโลเมตร โดยพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมีประมาณ 500 เมตรจากสถานีจะเป็นพ้ืนที่การพัฒนา
และการใช้ที่ดินแบบผสมผสานแบบ คือมีทั้งส่วนสํานักงาน พาณิชยกรรม พักอาศัยและสวน 
สาธารณะ และ High – Density คือการให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นระยะที่คนสามารถ
เดินถึงกันได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 
 

  

 
 
ภาพที่ 13 การกําหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีแบบผสมผสานพัฒนาโดยรอบทั้ง 5 
สถานี ความกว้างประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากสถานีซึ่งเป็นระยะที่สามารถเดินได้ 
ที่มา : การเคหะแห่งชาติ , วารสารบ้านและเมืองเพ่ือการพัฒนาบ้านและเมือง , 2557 : 25 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสาย Rosslyn-Ballston และ  Jefferson Davis ในเมือง Alington 
ที่มา : การเคหะแห่งชาติ , วารสารบ้านและเมืองเพ่ือการพัฒนาบ้านและเมือง , 2557 : 26 

 
(2) รถไฟใต้ดินสายสีนํ้าเงินและสีเหลือง ประกอบด้วย 2 สถานี โดย

พ้ืนที่รอบสถานีในระยะ 500 เมตรจะเน้นการพัฒนาแบบ Mixed – Use และ High – Density 
เช่นกัน 

(3) Columbia Pike Corridor เป็นเส้นทางรถบัสขนส่งสาธารณะ
ระยะทางประ มาณ 6 กิโลเมตรจากด้านตะวันตกถึงตะวันออกของอาร์ลิงตัน เน้นการพัฒนาแบบ
Mixed – Use และ High – Density  มีทั้งร้านค้า สํานักงาน ส่วนพักอาศัยและพ้ืนที่ด้ังเดิม                                 
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ภาพที่ 15 การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีแบบ Mix Land Uses บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสาย Rosslyn-
Ballston และ  Jefferson Davis ในเมือง Alington 
ที่มา : การเคหะแห่งชาติ , วารสารบ้านและเมืองเพ่ือการพัฒนาบ้านและเมือง , 2557 : 26 

 
อาร์ลิงตัน จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผังเมือง

อาร์ลิงตันมีการปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การ
พัฒนาระบบขนส่ง ช่วยทําให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ เกิดการขยายตัวของที่อยู่
อาศัย สถานศึกษา ร้านค้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสุขภาพ รวมทั้งความง่ายต่อการเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

11.1.3 การศึกษาแนวทางการเช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศ
ฮ่องกง (อ้างถึงใน 2551จําเนียร   ดุริยประณีต : 7-11)   โครงการพัฒนาแนวพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
ในส่วนของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,096 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง 80.30 ตารางกิโลเมตร เกาลูน 46.71 ตารางกิโลเมตร เขตดินแดนใหม่ 
(New Territories) และเกาะอ่ืนๆ  (ในจํานวน 3 เกาะ) มีจํานวนประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน 
ลักษณะของอาคารที่อยู่อาศัยในฮ่องกงจะเป็นตึกสูงระฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพวกบ้านเด่ียวจะมีให้เห็น
น้อยมาก ถึงแม้ฮ่องกงจะมีความหนาแน่นของประชากรมาก และถนนหนทางในย่านตัวเมืองก็เป็น
ถนนสายเล็กๆ แต่ที่น่ันแทบจะไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด เพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศใช้ระบบ
ขนส่งในการเดินทางทั้งระบบรถไฟฟ้า รถเมล์ แท็กซี่ แม้รถยนต์ที่ขายในฮ่องกงจะมีราคาถูกเพราะไม่
คิดภาษี แต่ตอนเสียภาษีรถยนต์ประจําปีมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพง แถมที่จอดรถก็มีน้อย อีกทั้งที่จอด
รถแต่ละที่ ต้องเดินไกลกว่าการใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ไปถึงที่หมาย ทําให้คนฮ่องกงไม่นิยมมี
รถส่วนตัว  ระบบรางในฮ่องกงมี 5 แบบ คือ (1) รถไฟธรรมดาดีเซลราง มีให้บริการเฉพาะที่เกาะ
เกาลูนไม่มีในเกาะฮ่องกง (2) รถไฟฟ้าใต้ดิน (3) รถไฟฟ้าตงชงไลน์ รับคนจากชานเมืองเข้าสู่เมือง (4) 
แอร์พอร์ตเอ็กเพรสเรลเวย์ (5) ไลท์เรล หรือรถไฟฟ้าขนาดเบาจะว่ิงให้บริการในชนบท โดยในเมือง
ของฮ่องกงมีรถไฟฟ้าให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 9 สาย รวมระยะทาง 218.2 กิโลเมตร 84 สถานี มี
ผู้ใช้บริการประมาณ 5 ล้านเที่ยวคนต่อวัน หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องรถไฟฟ้าของฮ่องกง คือ MTR 
ทําหน้าที่เหมือน รถไฟฟ้ามหานคร รวมกับ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือบีเอ็มซีแอลของประเทศไทย 
คือ ทั้งกํากับดูแลและเดินรถเองด้วย ส่วนสถานะของ MTR ฮ่องกง สาเหตุที่การพัฒนารถไฟฟ้าของ
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ฮ่องกงทําได้อย่างรวดเร็วและไม่ขาดทุน เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการวางแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า จะมีการ
ออกแบบโครงการรวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสถานีไว้ด้วย ทั้งการก่อสร้างที่พักอาศัย ร้านค้า 
แหล่งช็อปป้ิง โรงเรียนอนุบาล สถานีรถประจําทางระหว่างเมืองอยู่ด้านนอกสถานี ส่วนภายในสถานี
นอกจากจะมีร้านค้าสะดวกซื้อแล้ว บางสถานียังมีแม้กระทั่งคลินิกเล็กๆ ให้แวะหาหมอได้ ทําให้
ประชาชนรู้สึกว่า การใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวัน 

 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงลักษณะการออกแบบวางผังแม่บทของสถานีทุงชุง ปรเทศฮ่องกง                           
ที่มา : จําเนียร  ดุริยประณีต.การฟ้ืนฟูชุมชนอาคารสงเคราะห์สําหรับอาคารเช่าในฮ่องกง.
กรุงเทพมหานคร , 2551 : 11 
 

สถานีทุงชุง เป็นสถานีที่อยู่บริเวณสนามบินนานาชาติฮ่องกง พ้ืนที่โดยรอบสถานีน้ีจะมี
ทั้งห้างสรรพสินค้า ดิวต้ีฟรี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด โรงเรียนอนุบาล และอาคารที่พักอาศัย และ
เมื่อสังเกตถึงลักษณะของอาคารที่พักอาศัยที่ฮ่องกง จะเห็นว่าภาครัฐได้วางตําแหน่งที่ต้ังแฟลตการ
เคหะของผู้มีรายได้น้อย ไว้ย่านเดียวกันอาคารชุดสุดหรูของเอกชน โดยมีถนนเป็นเขตกั้น เพ่ือให้
ประชาชนทุกระดับมีสิทธ์ิในการอยู่อาศัยได้ทุกพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจต่างๆ หรือพ้ืนที่ในเมือง ทํา
ให้ผู้มีอาชีพที่มีรายได้น้อยมีที่พักใกล้ที่ทํางาน ลดผลกระทบในการเดินทาง   สถานีทุงชุง มีพ้ืนที่
พัฒนาเมืองรอบสถานี 135 ไร่ มีอาคารท้ังหมด 32 อาคาร เริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี 2533 หรือ 24 ปีก่อน 
จากเดิมเป็นพ้ืนที่รกร้าง ปัจจุบันมีประชากรอยู่อาศัยในรัศมี 500 เมตรจากสถานีประมาณ 200,000 
คน  การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented 
Development หรือ TOD)  กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฮ่องกง สถานีทุงชุงใช้หลักการใช้ประโยชน์
แบบผสมผสาน โดยมีแนวความคิดในการวางแผนพัฒนา "เมืองรอบสถานี" ควบคู่ไปกับการลงทุน
ก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทางขณะเดียวกันก็มีบางสถานีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีผู้พักอาศัยหรือมีเป็น
ส่วนน้อยเพ่ือเปิดพ้ืนที่สร้างเมืองใหม่ได้ง่ายขึ้น การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฮ่องกง
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รัศมี 500 เมตรมีทางเดินเช่ือมถึงกัน มีห้างสรรพสินค้าและที่อยู่อาศัยครบวงจร โดย รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนฮ่องกงจะเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควบคุมการใช้ที่ดิน 100 เปอร์เซ็นต์ (%) และเปิดให้เอกชนเข้ามา
พัฒนาตามรูปแบบที่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฮ่องกงออกแบบการพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมกับการออกแบบ
รถไฟฟ้า เส้นไหนที่คํานวณวิเคราะห์ด้านการตลาดแล้วพบว่ามีรายได้ในการพัฒนาพ้ืนที่น้อย เช่น ตัด
เข้าไปในชุมชนที่พ้ืนที่มีการพัฒนาเต็มที่แล้ว ทั้งน้ีแนวทางการพัฒนาของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฮ่องกง
พัฒนาอะไรไม่ได้ก็ไม่ทํา ถ้าจะทํารัฐบาลฮ่องกงต้องอุดหนุนค่าก่อสร้างทั้งหมด หรือเจรจาในส่วน
เส้นทางอ่ืนเพ่ือเอารายได้มาช่วย สถานีใดมีการพัฒนาช้าจะมีมาตรการด้านภาษีมากระตุ้น เป็นต้น 
เช่น รถไฟฟ้าเช่ือมสนามบิน หรือ Airport Express ของฮ่องกง เป็นต้น 

 
 
ภาพท่ี 17 แสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีทุงชุงที่ ต้ังอยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง                    
ที่มา : Rainy Cloudy Sunny and Funny mood in Macau-Hong Kong SAR : ฮ่องกงด้วย
อารมณ์ที่คุ้นเคย,2556. (ออนไลน์).http://pantip.com/topic/30531476,เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 
2558 . เข้าถึงได้จาก http://pantip.com 
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โครงการพัฒนาแนวพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในส่วนของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ว่า 
สําหรับการพัฒนาระบบโครงการแนวพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าน้ัน ได้มีการพัฒนาเป็นระบบ ต้ังแต่
ขั้นตอนออกแบบการก่อสร้างต้ังแต่เริ่มแรก ซึ่งพอมีระบบโครงการรถไฟฟ้าทําให้เกิดโครงการพัฒนา
ระบบอสังหาฯ หรือที่อยู่อาศัยก็เกิดขึ้นตามแนวเดียวกัน คือระบบพัฒนาเมือง ทั้งน้ี ในส่วนของ
รัฐบาลฮ่องกงเองก็ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตประเทศไทยต้องการมี
การขยายพ้ืนที่รองรับผู้โดยสารมากข้ึน ซึ่งฮ่องกงได้มีการออกแบบเพื่อการรองรับคน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้โดยสารที่ต้องเดินทาง หรือประชากรที่อยู่อาศัยโดยรอบ อย่าง LOHAS Park Station น้ันก็มีพ้ืนที่
ประมาณ 200 ไร่ ก็ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่โดยมีระบบขนส่งสาธารณะครบระบบ รวมถึงที่อยู่อาศัยแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน โดยแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 
ได้ใช้แผนผังพัฒนาระดับภาค (Regional Plan) เป็นตัวกําหนดแผนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่ง
ของมหานครให้มีบทบาทในการบูรณาการแผนพัฒนาส่วนต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาการโครงการสร้างพ้ืนฐานตามท่ีแผนผังการพัฒนาระดับภาคได้กําหนดไว้ ทั้งน้ี เพ่ือยุทธศาสตร์
การคมนาคมขนส่งสามารถเช่ือมต่อกับห่วงโซ่การจัดการทรัพยากรระหว่างพ้ืนที่ให้มีความสมบูรณ์ 
โดยแผนผังการพัฒนาระดับภาคจะมีบทบาทในการกําหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ ส่วนแผนยุทธการคมนาคมขนส่งสีเขียวเป็น
ธงนํา ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจ ลดภาระการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง และลดปัญหาด้าน
สภาวะแวดล้อมที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งให้น้อยลง 

11.2 การศึกษาระบบคมนาคมการเช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย 
11.2.1 การศึกษาแนวทางการเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชน สถานีรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน (สถานีราชเทวี)  (อ้างถึง สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 
: 2553)  กรณีการพัฒนาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีราชเทวี) ได้แสดงถึงองค์ประกอบ
ที่สําคัญในด้านการเช่ือม ต่อด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและพัฒนาเมืองที่ไม่
สอดคล้องกัน ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเข้าถึงและระบบการสัญจร 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับพ้ืนที่ว่างภายในพ้ืนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีราช
เทวี) ซึ่งพบว่าปัจจัยที่สําคัญคือ การเข้าถึงพ้ืนที่ไม่ว่าจะด้วยการสัญจรแบบใดก็ตาม การพัฒนาจะ
ขยายตัวไปตามพ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงสะดวก ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาเกิดกระจุกตัวอยู่ตามแนวถนนสาย
หลัก คือ ถนนราชประสงค์และถนนพระรามที่ 1 ต่างกับพ้ืนที่ด้านในบริเวณริมคลองแสนแสบ ที่
เข้าถึงยากจึงไม่มีการพัฒนา เป็นสาเหตุหลักของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ รวมถึงทําให้การใช้ที่ดิน
แบบผสมผสานระหว่างพาณิชยกรรมกับที่พักอาศัยเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ 
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ภาพที่ 18 แสดงจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีราชเทวี) 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน),2558. (ออนไลน์), http://www.bts. 
co.th/customer/th/images/area-map/N1_update.gif, เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558.เข้าถึงได้
จาก http://www.bts.co.th 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องวางแนวทางออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาของระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรางและโครงการต่างๆท่ีจะมีอิทธิพลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณน้ีใน
อนาคต การกําหนดแนวคิดและหลักการ เรื่อง การพัฒนาชุมชนเมืองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาพ้ืนที่
พาณิชยกรรม แบบผสมผสาน และการออกแบบเมืองกระชับ ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา
เมืองในอนาคตและผสมผสานไปกับพ้ืนที่ชุมชนเดิมโดยกําหนดนโยบายการพัฒนาเป็น 4 ส่วนคือ                                   

1. เพ่ิมความหนาแน่นของการพัฒนาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีราชเทวี  
2. สร้างความแตกต่างของกลุ่มกิจกรรมให้รองรับและส่งเสริมพ้ืนที่โดยรอบ 
3. เช่ือมพ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีราชเทวี ด้วยการสัญจรทางเท้า

และจักรยานโดยเน้นการพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ การเข้าถึงและการสัญจร 
และพ้ืนที่ว่างพร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นลําดับขั้นตอนรวมถึงหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพ่ือให้สามารถนําไปเป็นแนวทางการใช้งานต่อไป                                                        
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ภาพที่ 19 แสดงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีราชเทวี)                                                                  
ที่มา :นิตยสาร thinkofliving.2012.(ออนไลน์).http://thinkofliving.com/2012/10/12 (ออนไลน์),
เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558.เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com 

 
11.2.2 การศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน กรณีศึกษาสถานี

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีสยามเซ็นเตอร์ (อ้างถึงในสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร กระทรวงคมนาคม (2553 : 19)  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สําคัญของการพัฒนาจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจร ประกอบด้วยความหนาแน่นสูง (High  Density) โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก
อย่างครบครัน เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน สถานศึกษา และที่อยู่อาศัย ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณ
น้ีจะได้รับประโยชน์แบบผสมผสานในพ้ืนที่บริเวณน้ี ลดการเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทํางานหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ แล้ว ยังส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และคุ้มทุนในการให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุนการค้าขายหรือสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ สิ่งที่เห็นเด่นชัดใน
การพัฒนาพ้ืนที่คือ การเช่ือมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ทางเดินเท้าที่มีหลังคา
คลุม (Cover Way) ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้พ้ืนที่บริเวณน้ี 
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ภาพที่ 20  แสดงจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีสยาม) 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน),2558. (ออนไลน์), http://www.bts. 
co.th/customer/th/images/area-map/cs_update.gif, เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 . เข้าถึง
ได้จาก http://www.bts.co.th 
 

ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณน้ีจะได้รับการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ในพ้ืนที่บริเวณน้ี ลด
การเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทํางานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ แล้ว ยังส่งผลให้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มทุนในการให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุนการค้าขาย
หรือสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ สิ่งที่เห็นเด่นชัดในการพัฒนาพ้ืนที่คือ การเช่ือมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ทางเดินเท้าที่มีหลังคาคลุม (Cover Way) ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการใช้พ้ืนที่บริเวณน้ี 
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ภาพที่ 21 จุดเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีสยาม)                                         
ที่มา : นิตยสาร thinkofliving.2012.(ออนไลน์).http://thinkofliving.com/2012/10/12,เข้าถึงเมื่อ 
9 กรกฎาคม 2558.เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com 

 
การพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรแบบย่ังยืน ในกรุงเทพมหานครที่มี

ความสําคัญต่อโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านระบบการสัญจรในบริเวณน้ี นอกจากระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะแล้ว ยังมีสะพานลอยมีสะพานคลุมเช่ือมโยงบริเวณต่าง ๆ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง
ทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนเดินทางได้สะดวกจากบริเวณจุดศูนย์กลางถึงบริเวณโดยรอบผล 
ประโยชน์ทางตรงที่เมืองประหยัดพลังงาน ลดการเดินทางโดยรถยนต์ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณ
ที่ดีขึ้น 

11.2.3 เอกสารประกอบ โครงการประชุมปฏิบัติการผังเมืองเพ่ือพิจารณาผัง
แม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินอาคารและการขนส่งตามแนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด Smarth 
Growth และ LEED-ND การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Develop 
ment หรือ TOD) กับการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นมหานครที่มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับ ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีกิจกรรมจํานวน
มากที่ต้องการมาใช้พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เป็นที่ต้ังของหน่วยธุรกิจและที่พักอาศัย 
เน่ืองจากมีความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ จนเกิดปัญหาความแออัดเชิงพ้ืนที่มีพ้ืนที่เพ่ือการคมนาคม
ขนส่งทางถนนที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชน จึงได้มีการสร้าง
ระบบขนส่งสาธารณะบนรางขึ้นเพ่ือขยายพ้ืนที่การสัญจรของประชาชนไปยังทางว่ิงเฉพาะท่ีไม่ปะปน
กับยานพาหนะส่วนบุคคลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งมวลชนมากข้ึน 

การนําแนวความคิด Transit Oriented Development หรือ TOD มาประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเมืองและระบบคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานคร มีความจําเป็นต้องเข้าใจถึง
พฤติกรรมและวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อการ
พัฒนาเมือง โดยใช้สถานีขนส่งสาธารณะเป็นศูนย์กลาง เช่น รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นวง
แหวนแบบกลับในออกนอก (Inverse Concentric Ring) สภาพภูมิอากาศท่ีเป็นเขตร้อนช้ืน โครงข่าย
คมนาคมที่มีหลายรูปแบบทั้งทางบกและทางนํ้า และมีทิศทางที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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แนวทางในการประยุกต์ใช้ Transit Oriented Development หรือ TOD เพ่ือพัฒนา
เมืองและระบบคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปสรุปออกมาได้ 5 
ประการ ดังน้ี 

1. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครส่งผลให้สถานีปลายทาง (End 
Station) ไม่มีระดับการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรมหนาแน่นสูง กล่าวคือ รูปแบบปกติของเมืองจะมีแบบ
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบวงแหวน (Concentric Ring) ที่บริเวณกลางเมืองจะเป็นพ้ืนที่พาณิชยก
รรม แล้วถัดออกไปเป็นที่พักอาศัยหนาแน่นสูง (รายได้น้อย) ไปจนถึงหนาแน่นตํ่า (รายได้สูง) 
ตามลําดับ ด้วยรูปแบบดังกล่าวทําให้สถานีปลายทางของระบบขนส่งสาธารณะบนรางซึ่งเป็นการ
ขนส่งสาธารณะหลักของเมืองอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นเพียงพอต่อการเกิดพ้ืนที่พาณิชยกรรม แต่
สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วประชากรรายได้น้อยที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนมาก
ที่สุดในเมืองมีที่พักอาศัยกระจายตัวออกไปจากกลางเมืองสถานีสุดท้ายของระบบขนส่งสาธารณะบน
ราง ส่งผลให้ไม่มีกลุ่มลูกค้าในระยะใกล้เพียงพอที่จะเกิดย่านพาณิชยกรรมรองท่ีสถานีปลายทาง แต่
กลับไปมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมอยู่บริเวณใกล้ย่านที่พักอาศัยจึงต้องมีการขยายโครงข่ายออกไป
รองรับ เช่น ย่านสําโรง บางใหญ่ บางนา เป็นต้น ผลกระทบที่ตามมาก็คือระยะทางของระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะบนรางจะต้องเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมขึ้นสําหรับกลุ่มรายได้น้อยที่อาจจะไม่สามารถจ่ายค่า
โดยสารได้ ในทางกลับกันสถานการณ์ดังกล่าวส่งเสริมให้สถานีศูนย์กลางอย่างสถานีสยามมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริบทในเชิงการใช้พ้ืนที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการเกิดสถานีที่จะทําหน้าที่
เป็นศูนย์กลางรอง เกิดการขยายขอบเขตการให้บริการออกไปกว้างข้ึน เช่น การสร้างทางเดิน
ยกระดับ (Sky Walk) ที่เช่ือมไปยังแยกราชประสงค์และแยกปทุมวันซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรมที่สําคัญ
ของกรุงเทพมหานคร 

2. สถานีจุดตัดระหว่างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะต่างประเภทเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็น Transit Oriented Development หรือ TOD ระดับเมือง กล่าวคือ ความเป็น 
TOD มีได้หลายระดับ ต้ังแต่ระดับร้านค้าชุมชน (Convenience Center) ระดับชุมชนละแวกบ้าน 
(Neighborhood Center) ระดับชุมชน (Community Center) ไปจนถึงระดับเมือง (Urban 
Center) ซึ่งสถานีหลักของระบบขนส่งสาธารณะบนรางที่เป็นเส้นทางสายหลักของเมืองควรเป็น TOD 
ระดับเมือง และสถานีอ่ืนๆ ควรเป็น TOD ระดับชุมชน ส่วน TOD ระดับชุมชนละแวกบ้านและระดับ
ร้านค้าชุมชน ควรข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ชุมชนย่อยไม่ต้องอยู่บนระบบคมนาคมขนส่งหลักของมหานคร 

3. สภาพอากาศแบบร้อนช้ืนส่งผลต่อการออกแบบพ้ืนที่บริเวณศูนย์กลางของ Transit 
Oriented Development หรือ TOD กล่าวคือ ความสะดวกสบายในการเช่ือมโยงในระดับเดินเท้า
เป็นปัจจัยสําคัญต่อประสิทธิภาพของ TOD ที่มุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าสูง
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสถานีขนส่งสาธารณะ เมื่อพิจารณา TOD ในระดับเมืองในต่างประเทศที่มี
ภูมิอากาศต่างจากประเทศไทย พบว่า พ้ืนที่พาณิชยกรรมบริเวณศูนย์กลาง TOD จะมีพ้ืนที่ที่อยู่ในตัว
อาคารและนอกอาคาร มีการเช่ือมโยงกันในแนวราบในพื้นที่สาธารณะของเมือง เช่น ทางเท้า และ
ถนนคนเดิน เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือการประหยัดพลังงานในการสัญจรระหว่างกิจกรรมต่างๆ และการ
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เช่ือมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะบนถนน เช่น รถประจําทาง ได้อย่างสะดวก หรือในกรณีที่มีพ้ืนที่
จํากัด สถานีอาจต้ังอยู่บนที่ดินของเอกชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในแนวต้ังเหนือสถานี 

4. ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
กล่าวคือ ตามหลักการพัฒนาเมืองด้วย Transit Oriented Development หรือ TOD แล้ว ระบบ
ขนส่งในเมืองจะประสานและบูรณาการกันอย่างกลมกลืน โดยมีระบบขนส่งสาธารณะบนรางเป็น
เส้นทางสายหลัก  ส่วนระบบขนส่งสาธารณะบนถนนเป็นระบบสนับสนุน ด้วยรูปแบบดังกล่าว 
ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบต๋ัวโดยสารท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้
อย่างมีระบบข้อมูลข่าวสารและการนําทางที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งต้องการองค์กรที่ทําหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการบริหารจัดการในภาพรวมเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการให้บริการ จึงจะเกิดประสิทธิภาพ
กับเมืองอย่างสูงสุด โดยพิจารณาว่า ระบบขนส่งสาธารณะบนรางเป็นส้นค้าสาธารณะท่ีประชาชนทุก
คนในเมืองทุกระดับรายได้ต้องสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. การบริหารจัดการเมืองและการคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ กล่าวคือ ปัญหาการ
พัฒนาสถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เป็น Transit Oriented Development หรือ TOD ใน
กรุงเทพมหานคร คือ การพิจารณาเพ่ือพัฒนาเพียงแต่ตัวสถานีและพ้ืนที่ข้างเคียงให้เป็นพ้ืนที่ที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเท่าน้ัน แต่ไม่ได้รับการพิจารณาในฐานะเป็นศูนย์กลางพาริชยกรรมระดับเมือง 
ที่ต้องการความเช่ือมโยงที่มีประสิทธิภาพกับที่พักอาศัยของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือจับจ่ายซื้อ
สินค้าหรือการเดินทางที่สถานี ส่งผลให้การเดินทางทั้งหมดสะดวกรวดเร็วเฉพาะที่อยู่บนระบบขนส่ง
สาธารณะบนรางเท่าน้ัน แต่การเดินทางเกี่ยวเน่ืองเพ่ือเข้าและออกระบบรางยังมีอุปสรรคอยู่มาก 
และถูกผลักให้เป็นภาระความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เดินทางเองทั้งหมด จึงมีต้นทุนที่เป็นตัวเงิน 
เวลา และความสะดวกสบายสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เน่ืองจากไม่ได้รับการวางแผนท่ีเหมาะสมที่จะ
วางแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งต้ังแต่ประตูต้นทางถึงประตูปลายทาง โดยมีระบบขนส่ง
สาธารณะบนรางเป็นระบบหลัก 

11.3 การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเดินทางจํานวนหน่ึงได้เน้นไปที่ความจําเป็นในการใช้

ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานและงานวิจัยบางส่วนได้
เสนอ แนะให้มีการจัดระบบการเดินทางเท้าในระยะทางที่เหมาะสมกับชุมชน รวมท้ังได้ทําการเสนอ
แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเดินทางเท้าของชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเดินเท้าแทน
การใช้รถยนต์ ทั้งน้ีลักษณะที่ต้ังของที่อยู่อาศัยมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางได้อธิบายถึงการเดินทาง
ของคนกรุงเทพมหานคร เกิดจากแหล่งงานและสถานท่ีศึกษาส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองช้ันใน
ของกรุงเทพมหานคร และเกิดการเดินทางในลักษณะที่ไม่สมดุลกันระหว่างบ้าน  โรงเรียน และแหล่ง
งาน ทั้งน้ีต้องอาศัยการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือความคล่องตัวในการเดินทาง ซึ่งการเดินทางด้วยการใช้
รถยนต์ต้องการระบบถนน และพื้นที่จอดรถท่ีมากกว่ารูปแบบการเดินทางประเภทอ่ืนๆ และเน่ืองจาก
ปัจจุบันการจราจรท่ีติดขัดเพ่ิมข้ึน และค่าจอดรถที่เพ่ิมข้ึนทําให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เดินทางจากรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า 
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11.3.1 การศึกษางานวิจัยของ สุวัฒนา ธาดานิติ (อ้างถึงในชนินทร์   เขียวสน่ัน 
2549 : 20)  ยังได้กล่าวอีกว่าการส่งเสริมการเข้าถึงทางด้านกายภาพ และเช่ือมโยงเส้นทางที่มีความ
ต่อเน่ืองเข้ากับโครงข่ายถนน สามารถจัดให้มีการเดินเท้า การข่ีจักรยานในระยะทางที่เหมาะสมแทน
การใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ ซึ่งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อการเดินทางเท้าและการใช้จักรยาน
ในการเข้าถึงพ้ืนที่ หากเส้นทางขาดลักษณะทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเป็นสิ่งที่
พิจารณาถึงระยะทางที่ไกลจากจุดศูนย์กลางของชุมชนจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เดินทาง 

11.3.2 การศึกษาของสมชาย คงสินธ์ุ (อ้างถึงในชนินทร์   เขียวสน่ัน 2549 : 20) 
กล่าวว่า ระยะทางของการเดินทางที่สั้นมีผลต่อการใช้พลังงานเช้ือเพลิงที่น้อยลง ในขณะเดียวกันการ
เข้าถึงบริการของชุมชนมีผลต่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง และเพ่ือเป็นการลดปริมาณ
การใช้รถยนต์ส่วนตัวจึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนกับระยะทางที่
เหมาะสม    ในการเดินเท้าและใช้รถจักรยานเพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ
เข้าถึงสถานบริการต่างๆ 

11.3.3 ฐาปนา  บุณยประวิตร ได้บรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย สรุปว่า โครงข่ายคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการขยาย 
ตัวของเมือง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) อย่างไร้ขอบเขต การ
ขยายตัวของโครงข่ายถนนได้เพ่ิมขึ้นพร้อม ๆ กับการสูญเสียความสมดุลของโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มีความพยายามในการเปลี่ยนบทบาท โดยให้การขนส่งมวลชนระบบ
ราง ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง หรือ Transit Oriented 
Development หรือ TOD  มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการพัฒนารูปทรงของเมืองให้เกิดความ
กระชับ มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่น  กระบวนการจัดการพ้ืนที่เมืองให้เกิดความ
กระชับส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานได้แก่  ที่อยู่อาศัย  แหล่งพาณิชยกรรม  ระบบ
บริการของเมืองพ้ืนที่สาธารณะรอบสถานีขนส่งมวลชน  โดยการการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี  
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และทางเดินเท้าให้มีคุณภาพสูง   
 
สรุป 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่าหลักการและแนว 
คิดที่สําคัญในการพัฒนาเมืองโดยใช้สถานีขนส่งสาธารณะเป็นศูนย์กลางเป็นแนวความคิดที่กําลังได้รับ
ความนิยมในปัจจุบันเน่ืองจากมีทิศทางที่สอด คล้องกับกระแสการประหยัดพลังงานและการย้อนกลับ
มาพัฒนาในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง (Revitalization the Downtown) จึงได้รับการนําไปประยุกต์ใช้กับ
เมืองและมหานครหลายแห่งทั่วโลก  สําหรับประเทศไทยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยแนว 
ความคิด (Transit Oriented Development หรือ TOD) แนวคิด Smart  Growth และ LEED-ND 
น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างกระจัดกระจายและไร้ทิศทาง โดยควรจะ
ดําเนินการคู่ไปกับแผนการสร้างรถไฟฟ้าในอนาคตซึ่งจะทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งกําลังอยู่ในขั้นเริ่มต้นด้วยการมีแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณ
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สถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะบนรางในกรุงเทพหมานครด้วย  รวมถึงผู้วิจัยเลือกศึกษาค้นคว้า
รูปแบบแนวความคิดแบบ (Transit  Oriented  Development : TOD) เพ่ือศึกษาหลักการ ทฤษฎี 
และนโยบาย โดยเลือกกรณีศึกษา 4 ประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ  
ฮ่อองกง และประเทศไทย ซึ่งบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานครที่แตกต่างจากมหานครอ่ืนๆ 
ส่งผลให้มีการนําแนวความคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบครอบ เน่ืองจาก
แบบแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครเป็นแบบวงแหวนกลับด้านในออกด้านนอก 
สภาวะถูมิอากาศในเขตร้อนช้ืนซึ่งทําให้เผชิญกับอากาศภายนอกเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเช่ือมโยง
ในระยะใกล้ รูปแบบการบริหารจัดการแบบแยกส่วน และพฤติกรรมการเดินทางเป็นเอกลักษณ์ และ
การรวบรวมเอกสารที่สรุปผลความคิดเห็นและแนวทางเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบาง
ใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)  ที่ได้นํามาประกอบในบทนี้
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งน้ีอย่างมากสําหรับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําไปดําเนินการวิเคราะห์
ร่วมกับหลักการ ทฤษฎี กรณีศึกษา เพ่ือร่วมสนับสนุนต่อสมมติฐานงานวิจัย ซึ่งในบทต่อไปจะได้มีการ
สรุปแนวทางการออกแบบงานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
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บทที่  3 

การออกแบบการวิจัย  

การออกแบบการวิจัยในบทน้ีจะเป็นการออกแบบการดําเนินการวิจัย กําหนดกรอบ
แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัย เพ่ือการวิจัยอย่างเป็นระบบจึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องเรียบเรียงลําดับขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูลให้เหมาะสม เพ่ือนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลจากระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 6  ส่วนหลัก อันประกอบด้วย  (1) การกําหนด
กรอบแนวคิดทฤษฎี และแนวทางสําหรับการวิจัยที่จะช่วยให้การดําเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม (2) 
กรอบการวิจัย (3) การเลือกพ้ืนที่การวิจัย  (4) การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย (5) การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (6) การเก็บรวบรวมข้อมูล  (7) การวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งจะทําให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปตามลําดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เข้าใจถึงการใช้
ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน และแนวโน้มในการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต และนําข้ันตอนดังกล่าวมาเพ่ือ
พิสูจน์สมมติฐานจากการสรุปผลการวิเคราะห์ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
บางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)  
 
1. การกําหนดกรอบทฤษฎีการวิจัย  

จากการศึกษาหลักการและแนวคิดที่สําคัญในบทที่ 2 ทั้งเร่ืองทฤษฎีแนวคิด เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ๆ เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวความคิดหลัก ที่
จะเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย กล่าวคือ 

1. แนวความคิดการพัฒนาจุดเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชน  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจุดเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนในต่างประเทศ แนวคิด Transit Oriented Development 
หรือ TOD มีศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่อยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นแนวทางของการ
พัฒนาชุมชนเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายสัญจรของระบบขนส่งสาธารณะ  
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานและสามารถเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้การเดิน
เท้า เส้นทางจักรยาน ส่งผลท่ีสําคัญต่อรูปทรงเมืองที่ดี ได้แก่ ควบคุมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างผสมผสาน รวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสม การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการเช่ือมโยงของบริเวณต่าง ๆ รอบ ๆ จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 

2. แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และหลักเกณฑ์ของ 
LEED-ND ข้อกําหนดรูปแบบการวางผังและข้อกําหนดที่ช่วยยับย้ังการเติบโตแบบกระจัดกระจายของ
เมือง และสร้างมาตรการปกป้องพ้ืนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์รวมทั้งยังส่งเสริมการพัฒนากายภาพของ
เมืองให้เกิดความย่ังยืนโดยใช้ชุมชนหรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วมาพัฒนา 
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3. ทฤษฎีและแนวความความคิดเก่ียวกับการเดินทาง การขยายตัวของเมือง ซึ่งสามารถ
นํามาอธิบายโครงสร้างของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง 
เพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อระบบการ
คมนาคมขนส่งที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงระบบการคมนาคมขนส่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมไปถึงการศึกษารูปแบบการขนส่งในเมือง และลักษณะการใช้ที่ดิน
และอาคารบริเวณริมเส้นทางรถไฟฟ้า 

4. งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน ในการสนับสนุนการพัฒนารูปทรงของเมืองให้เกิดความกระชับ มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีความหนาแน่น  กระบวนการจัดการพ้ืนที่เมืองให้เกิดความกระชับส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบผสมผสานได้แก่ ที่อยู่อาศัย แหล่งพาณิชยกรรม  ระบบบริการของเมืองพ้ืนที่สาธารณะรอบ
สถานีขนส่งมวลชน  โดยการการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี  ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ทางเดินเท้าให้มีคุณภาพสูง   

จากหลักการและแนวคิดที่สําคัญในการพัฒนาเมืองโดยใช้สถานีขนส่งสาธารณะเป็น
ศูนย์กลางเป็นแนวความคิดที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเน่ืองจากมีทิศทางที่สอดคล้องกับกระแส
การประหยัดพลังงานและการพัฒนาในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง สําหรับประเทศไทยการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้าด้วยแนวความคิด Transit Oriented Development หรือ TOD แนวคิดการเติบโต
อย่างชาญฉลาด (Smart  Growth) และหลักเกณฑ์ LEED-ND เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
เติบโตของเมืองอย่างกระจัดกระจายและไร้ทิศทาง โดยควรจะดําเนินการคู่ไปกับแผนการสร้างระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอนาคต 

ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานี
ตลาดบางใหญ่) เพ่ือที่จะนําไปสู่การพัฒนาเมืองที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนของ
กฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
และจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

โดยการกําหนดกรอบทฤษฎีและกรอบการวิจัยเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปรับกระบวนการ
หรือขั้นตอนสําหรับเป็นแนวทางเสนอแนะที่เหมาะสม โดยสรุปกรอบทฤษฎีได้ดังน้ี 
 
2. กรอบการวิจัย 

เพ่ือกําหนดกรอบในการรวบรวมทฤษฎี แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการหา
องค์ประกอบที่สําคัญต่อการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ที่มีผลกระทบมาจากสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) โดยแสดงรายละเอียด ดังน้ี 
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แผนภูมิที ่1 กรอบการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
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3. การเลือกพืน้ที่การวิจัย                                                          
พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี มีแผนการดําเนินงานนโยบายพัฒนา

ความเช่ือมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐานโดยส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งสร้างระบบการสัญจรใน
หลายรูปแบบเพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่งผลมายัง
การกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ให้มีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการสัญจรระบบขนส่งมวลชนแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน โดยมีการกําหนด
และควบคุมความหนาแน่นและผลกระทบตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปัจจุบันโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโครงการครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในรัศมี 20 
กิโลเมตร ซึ่งมีโครง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหลายเส้นทางที่เช่ือมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัยชานเมือง 
และจังหวัดใกล้เคียง เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร มี
ลักษณะเป็นทางว่ิงยกระดับไปตามแนวกลางถนนเป็นส่วนใหญ่ โดยผ่านบริเวณที่สําคัญได้แก่ บาง
ใหญ่ ถนนรัตนาธิเบศร์ สะพานพระนั่งเกล้า แคราย ถนนติวานนท์ สี่แยกนนทบุรี สี่แยกวงศ์สว่าง เตา
ปูน และเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลท่ีบริเวณเตาปูน สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ไม่ตํ่ากว่า 
50,000 คนต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง ตลอดทั้งสายมีสถานีจํานวน 16 สถานี  ทั้งน้ีจากข้อจํากัดในเรื่อง
ระยะเวลา และงบประมาณการศึกษาผู้วิจัยจึงเลือกพ้ืนที่ศึกษาเฉพาะมาพ้ืนที่เดียว โดยมีเกณฑ์ในการ
เลือกพ้ืนที่ในการศึกษาดังน้ี 

1. เป็นพ้ืนที่ที่มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี
เพ่ือเป็นการพัฒนาความเช่ือมต่อระหว่างที่อยู่อาศัยกับเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง บาง
ใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มี
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
และตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 ให้มีความสอดคล้องกับ
ระบบคมนาคมขนส่ง สร้างระบบการสัญจรหลายรูปแบบเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงกัน 

2. เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในแนวเส้นทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
ตามแผนนโยบายในการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ของสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) ซึ่งได้จัดทําแผนโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ต่อเน่ือง (M-MAP) 

3. เป็นพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่างกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชุมชนบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์กลางของที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีเส้นทางสัญจรเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร  โดยผ่านทางถนน
รัตนาธิเบศร์ และถนนกาญจนาภิเษก และยังมีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วงบาง
ใหญ่-ราษฎร์บูรณะ (ช่วงบางใหญ่- บางซื่อ) ที่เช่ือมต่อระบบการเดินทางด้วยรางท่ีสะดวกรวดเร็ว
ระหว่างบางใหญ่ที่อยู่ในเขตปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครช้ันใน โดยมีจุดเช่ือมต่อที่สถานีรถไฟฟ้าบาง
ซื่อเพ่ือลดการจราจรเข้าเมืองให้ติดขัดน้อยลง 
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ภาพที่ 22  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ภายในรัศมี 
500 -1000 เมตร 
ที่มา : ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. www.http://maps.google.com 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 
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จากหลักเกณฑ์ข้างต้นลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนน
กาญจนาภิเษก เป็นแหล่งชุมชนที่พักอาศัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง และเป็นพ้ืนที่ชุมชน
หลักที่มีปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก อันเป็นผลเน่ืองมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวต้ังอยู่บนถนนวงแหวนฝั่ง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) และเป็นจุดเช่ือมโยงกับภูมิภาคตะวันตกอีกด้วย 
 
4. การกําหนดประชากร กลุม่ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอยา่งในการวิจัย 

4.1 ประชากร การวิจัยแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมาจากระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในครั้งน้ีใช้การสรุปความเห็นจากประชากรในการวิจัย 3 กลุ่ม คือ  

4.1.1 ผู้เชียวชาญกลุ่มหน่วยงานท้องถิ่น  
4.1.2 ผู้เชียวชาญกลุ่มผู้มีประสบการณ์และนักวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ และ

สถาปนิก   
4.1.3 ผู้เชียวชาญกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
จํานวนประชากรในการวิจัยทั้ง 3 กลุ่มน้ีผู้วิจัยไม่สามารถกําหนดจํานวนทั้งหมดได้

ชัดเจนเน่ืองจากประชากรในการวิจัยเหล่าน้ีมีจํานวนมากและไม่มีฐานข้อมูลเพียงพอที่จะสืบค้นข้อมูล
ได้ในระยะเวลาที่จํากัด 

4.2 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีต้องการข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการ

พัฒนาเมืองและมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนําไปสู่แนว
ทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(สถานีตลาดบางใหญ่) ดังน้ันผู้ วิจัยจะได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามท่ีผู้วิจัยต้องการและสามารถที่จะติดต่อ
ประสานงานเข้าพบและสัมภาษณ์ได้สะดวก ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป
ประกอบด้วย 

4.2.1 นางบุษกร  ปฐมอติชาต นักผังเมือง 8 รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอ้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

4.2.2 นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์  นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน อําเภอ    
บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  

4.2.3 อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด  

4.2.4 ดร.กรินทร์  ลิมาภรณว์ณิชย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Meinhardt 
(THAILAND) จํากัด 

4.2.5 นายปราโมทย์ ชัยพูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 
จาํกัด (มหาชน) 
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รวมเป็นจํานวนกลุ่มประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 5 ท่านด้วยกัน โดยมีเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานการประชุม  

ทั้งน้ีจากแบบสัมภาษณ์ เพ่ือนําไปสู่การพิสูจน์สมมติฐาน ผู้วิจัยยังจําเป็นที่จะต้อง
คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ ที่ยินดีเสียสละเวลาให้สามารถตอบแบบคําถามการสัมภาษณ์ได้จนเสร็จสิ้น
กระบวนการวิจัยและสามารถติดต่อได้สะดวกโดยกําหนด เป็นการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยดําเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ตามรายช่ือข้างต้นเพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 
และนํามาปรับปรุงเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะสําหรับแนวทาง ในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ในอนาคต 
 
ตารางที่  2 แสดงช่วงระยะเวลาการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการด้านผังเมือง หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง สถาบันการศกึษา 
และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

วันที่สัมภาษณ ์

1.นางบุษกร   ปฐมอติชาต นักผังเมือง 8  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

9 เมษายน  2558 

2.นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์  นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน 23 เมษายน  2558 
3.อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด 

25 เมษายน  2558 

4. ดร.กรินทร์   ลมิาภรณ์วณิชย์  กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท Meinhardt (THAILAND) จํากัด 

25 เมษายน  2558 

5. นายปราโมทย์  ชัยพูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น ดี
เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

24 เมษายน  2558 

ที่มา : ผู้วิจัย,เมษายน 2558 
 
5. การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

การออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญหน่วยงาน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยได้กําหนด
ประเด็นคําถามเก่ียวกับผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่  รูปแบบกฎหมายต่าง ๆ ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
2548 เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางเลือกพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) และปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ  
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โครงสร้างแบบสัมภาษณ ์  
รายละเอียดการสัมภาษณ์ทั่วไป   
1. ช่ือและตําแหน่งของผู้ให้สมัภาษณ์   
2. วัน เวลาที่ทาํการสัมภาษณ์  
3. ประเด็นหลัก แนวทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ประกอบด้วย   
3.1 เกร่ินนําข้อมูลปัญหาในพ้ืนที่ โดยอธิบายการแบ่งย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Control) 
ตามที่กําหนดไว้ในแผนผังต่าง ๆ การควบคุมความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่มีความสอดคล้องและเพ่ือให้เป็นไปตามท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548  

3.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ความเช่ือมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
จราจรและการขนส่ง ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน สร้างระบบการสัญจรในหลายรูปแบบ พัฒนา
เส้นทางจักรยานในถนนสายรองเพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อโดยรอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มี
โครงข่ายทางจักรยานและโครงสร้างพ้ืนฐานทางจักรยานที่สมบูรณ์   การปรับปรุงฟ้ืนฟูกายภาพพ้ืนที่
ตามแนวถนน ปรับปรุงโครงข่ายถนน และการออกแบบเพ่ือส่งเสริมการเดิน  

3.3 การบริหารจัดการเมืองและสภาพแวดล้อมให้เป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ในอนาคต  มาตรการการควบคุมประโยชน์ใช้สอย
ลานกิจกรรม พ้ืนที่ลานโล่งสาธารณะ   

4. ประเด็นรอง ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในแนวทางทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

 
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่ เ รียนจบปริญญาโทการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมอีก 2 ท่าน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วได้นํามาปรับแก้ไขจัดคําถามให้กระชับง่ายต่อการ
สอบถามทําให้ประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์และเข้าถึงประเด็นปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นและ
ดําเนินการสัมภาษณ์จริงต่อไป 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทข้อมูลเชิง
คุณลักษณะ ซึ่งแบ่งออกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  การ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่  
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6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สําหรับการวิจัยได้แก่ 
ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการค้นคว้าเอกสาร หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ

พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง และปัญหาในการ
พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)  ได้แก่ 
ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  บทความและเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้านการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ 3 
วิธี คือ   

6.2.1 การสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยเอง ใช้แบบสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้เช่ียวชาญ  
6.2.2 การสัมภาษณ์ผ่านทาง E-mail ในกรณีที่ผู้เช่ียวชาญ ไม่สะดวกในการให้เข้า

พบ หรือไม่มีเวลาว่างและอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล   
6.2.3 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ผู้เช่ียวชาญ ไม่สะดวกในการเข้าพบ 

หรือไม่มีเวลาว่าง และการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในบางประเด็นเพ่ิมเติม   
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะจาก

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศ 
และต่างประเทศที่ได้ศึกษารวบรวมไว้ในเบื้องต้นมาดําเนินการวิเคราะห์  สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

7.1 การกําหนดตัวแปร และสมมติฐานการวิจัย 
การกําหนดตัวแปรของงานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วยตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
7.1.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ตามแนวทาง 

(Transit Oriented Development หรือ TOD) ปัจจัยด้านกายภาพ  ปัจจัยด้านการคมนาคมขนส่ง 
และปัจจัยด้านสุนทรียภาพ 

7.1.2 ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ตามแนวทาง
(Transit Oriented Development หรือ TOD)  

7.1.3 สมมติฐานของการวิจัย การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ตามแนวคิด (Transit Oriented Development หรือ TOD) เป็นแนวทางพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องในเบ้ืองต้น   
7.3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถ 

ไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) จากผลสัมภาษณ์เชิงพรรณนา 
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สรปุ  
การออกแบบการวิจัย เน้ือหาสําคัญในบทที่ 3 เป็นการออกแบบการวิจัยต้ังแต่การ

กําหนดแนวคิดหลักในการวิจัย กรอบการวิจัยได้กระบวนการวิจัยในแต่ละข้ันตอน กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นการกําหนดขอบเขตของการวิจัย 
เป็นไปตามลําดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม และนําข้ันตอนดังกล่าวมาเพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์ และ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(สถานีตลาดบางใหญ่) รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านการผังเมือง จนนําไปสู่ขั้นตอน
สุดท้ายสําหรับการสรุปผลการวิจัย เมื่อได้ทําการออกแบบการวิจัยดังรายละเอียดที่กล่าวแล้ว ก็จะเร่ิม
ดําเนินการวิจัยตามกรอบที่กําหนดไว้โดยจะทําการศึกษาและวิเคราะห์สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ชุมชนบาง
ใหญ่ ซึ่งในบทที่ 4 จะกล่าวถึงรายละเอียดของสภาพพ้ืนที่วิจัยและสรุปแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่
วิจัย ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพ่ือทําการวิเคราะห์ต่อไป 
    ส
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บทที่ 4 

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพทั่วไปของพืน้ที่อําเภอบางใหญ่ และชุมชนบางใหญ ่
  

การศึกษาในบทนี้จะนําเสนอถึงลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ใน
ระยะรัศมี 500 เมตร ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการสํารวจ
ภาคสนามของผู้วิจัย เพ่ือทําความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริบทในปัจจุบัน และแนวโน้ม การ
เติบโต ความสําคัญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคมของพ้ืนที่ทําให้เห็นถึงทิศทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังน้ี  

 
1. ที่ต้ัง ขนาด และอาณาเขตจังหวัดนนทบุรี 
2. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
3. การศึกษาสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน (พ้ืนที่อําเภอบางใหญ่) 
4. การวิเคราะห์ภาพรวมของพ้ืนที่ (พ้ืนที่อําเภอบางใหญ่และพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่) 
5. การวิเคราะห์บทบาทศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 

บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 
6. สรุปสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน (สถานตีลาดบางใหญ่) 
 
ข้อมูลสภาพทัว่ไป 
1. ที่ต้ัง ขนาด และอาณาเขตจังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดนนทบุรีเป็นหน่ึงในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากกรุงเทพ 
มหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ทิศตะวันออกติดกับ
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 622,303 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ในปี 
พ.ศ. 2556 มีประชากรจํานวน 1,024,191 คน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 23 แสดงแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.รายงานการศึกษาความก้าวหน้า เรื่องโครงการประเมินผล
และจัดทํา/วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี.นนทบุรี : กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายแผนงาน
,2556  
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เขตการปกครอง 
จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) 

ออกเป็น 6 อําเภอ 34 ตําบล  328 หมู่บ้าน โดยอําเภอทั้ง  6  อําเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายช่ือ
และข้อมูลทั่วไปดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรี 

อําเภอ 
จํานวน ขนาดพ้ืนที่

(ตร.กม.) ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล อบต. 

เมือง
นนทบุรี 

10 26 1 1 1 3 77.02 

ปากเกร็ด 12 51 1 - - 7 89.02 
บางใหญ่ 6 69 - - 5 3 96.40 
บางบัวทอง 8 73 - 1 - 7 116.44 
บางกรวย 9 41 - 1 2 4 57.41 
ไทรน้อย 7 68 - - 1 7 186.02 

รวม 52 328 2 3 9 31 622.31 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.รายงานการศึกษาความก้าวหน้า เรื่องโครงการประเมินผล
และจัดทํา/วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี.นนทบุรี : กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายแผนงาน
,2556  
 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน 

การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 
2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตําบล 11 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 28 แห่ง โดยแยกเป็น
รายอําเภอ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี 

เขตอําเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอเมืองนนทบุรี 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  2.เทศบาลนครนนทบุรี  

3.เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  4.เทศบาลตําบลไทรม้า  5.อบต.บางกร่าง  
6.อบต.บางรักน้อย 7.อบต.บางไผ่ 

อําเภอบางใหญ ่ 1.เทศบาลตําบลบางม่วง  2.เทศบาลตําบลบางใหญ่  3.เทศบาลตําบล
บ้านบางม่วง  4.เทศบาลตําบลเสาธงหิน  5.เทศบาลตําบลบางเลน   
6.อบต.บ้านใหม่  7.อบต.บางแม่นาง  8.อบต.บางใหญ่ 
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ตารางที่ 4 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี(ต่อ) 
เขตอําเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อําเภอบางบัวทอง 1.เทศบาลเมืองบางบัวทอง  2.เทศบาลเมืองพิมลราช    
3.อบต.บางบัวทอง  4.อบต.บางคูรัด  5.อบต.ละหาร  7.อบต.ลําโพ   
8.อบต.บางรักพัฒนา  9.อบต.บางรักใหญ่ 

อําเภอปากเกร็ด 1.เทศบาลนครปากเกร็ด  2.เทศบาลตําบลบางพลับ 3.อบต.คลองข่อย   
4.อบต.เกาะเกร็ด  5.อบต.ท่าอิฐ  6.อบต.คลองพระอุดม    
7.อบต.บางตะไนท์   8.อบต.อ้อมเกร็ด 

อําเภอบางกรวย 1.เทศบาลเมืองบางกรวย  2.เทศบาลตําบลปรายบาง  3.เทศบาลตําบล
ศาลากลาง  4.เทศบาลตําบลบางสีทอง  5.อบต.บางขุนกอล    
6.อบต.มหาสวัสด์ิ   7.อบต.บางขนุน 

อําเภอไทรน้อย 1.เทศบาลตําบลไทรน้อย  2.อบต.ไทรน้อย  3.อบต.คลองขวาง    
4.อบต.ขุนศรี  5.อบต.ไทรใหญ่  6.อบต.หนองเพรางาย    
7.อบต.ราษฎร์นิยม  8.อบต.ทวีวัฒนา 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.รายงานการศึกษาความก้าวหน้า เรื่องโครงการประเมินผล
และจัดทํา/วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี.นนทบุรี : กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายแผนงาน
,2556  

 
ข้อมูลด้านสังคม 

ประชากร 
จังหวัดนนทบุรีมีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2556  ตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง รวมทั้งสิ้น 1,156,271 คน เป็นชาย 
542,196 คน (46.90%)  เป็นหญิง 614,075 คน (53.10%) ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลคิด
เป็นร้อยละ 56.50 ส่วนที่เหลิอร้อยละ 43.50 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากร
โดยเฉล่ีย 1,858 คนต่อตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือน 561,618 ครัวเรือน 
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

1. สภาพทางเศรษฐกิจ จากสถิติของสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดนนทบุรีมีมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคา
ประจําปี 159,119 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (GPP Per capita) 162,707 บาท จัดเป็น
ลําดับที่ 14 ของประเทศ และลําดับที่ 6 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสถิติรายได้และ
รายจ่ายของครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2554 ครวัเรือนมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยเดือนละ 25,120 บาท , 
ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ยเดือนละ 29,099 บาท , ครัวเรือนมีหน้ีสินเฉลี่ยครัวเรือนละ 
258,853 บาท อัตราค่าใช้จ่ายรายได้เฉลี่ยร้อยละ 82.9 
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2. การคมนาคมและขนส่ง  จังหวัดนนทบุรีมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงแผ่นดินใช้
เดินทางติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงและกรุงเทพมหานครได้สะดวก แต่มีปัญหาในด้านการจราจรติดขัด
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนกาญจนาภิเษก 
ถนนราชพฤกษ์ ฯลฯ ที่จะผ่านเข้าออกระหว่างจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  

การคมนาคมทางน้ํามีการสัญจรทางนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ การเดินทางโดยเรือ
ด่วนรับส่งผู้โดยสาร ระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 
 
2. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีการเปล่ียนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพทาง 
ด้านพ้ืนที่ต้ังที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีความเช่ือมโยงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
สามารถกล่าวได้ว่าพ้ืนที่มีความเช่ือมต่อกันเป็นพ้ืนที่เมืองเดียวกัน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความ
หลากหลายในส่วนของพื้นที่พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต่อเน่ืองกัน 
และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลมา
จากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูง ประกอบกับความหนา 
แน่นและแออัดของกรุงเทพมหานคร จึงมีการย้ายที่ทําการของส่วนราชการระดับกระทรวงมาอยู่ เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น ทําให้มีผู้เลือกจังหวัดนนทบุรีเป็น
ที่พักอาศัยจํานวนมาก นอกจากน้ี นนทบุรียังเป็นที่ต้ังของศูนย์แสดงสินค้าระดับชาติ คือ IMPACT 
ARENA EXHIBITION & CONVENTION และมีความพร้อมด้านโครงข่ายบริการขั้นพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และมีโครงข่ายการคมนาคมครบวงจรท่ีสามารถเช่ือมโยงปริมณฑลและภูมิภาค ทํา
ให้นนทบุรีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  

การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบ การกระจาย
ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เช่ือมโยงกับกรุงเทพมหานคร การพัฒนาของพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของ
จังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนารูปแบบความเป็นเมืองที่เข้มข้น เน่ืองมาจากการพัฒนาต่อเน่ืองจาก
กรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนงามวงศ์วานและถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีพ้ืนที่พาณิชยกรรม เกาะตัวตาม
ถนนทั้ง 2 เส้น และจากการท่ีมีแม่นํ้าเจ้าพระยาตัดผ่านพ้ืนที่โดยแบ่งพ้ืนที่จังหวัดเป็น 2 ฝั่งคือฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีถนนรัตนาธิเบศร์(สะพานพระนั่งเกล้า ) ถนนนครอินท์ (สะพาน
พระราม 5) และถนนชัยพฤกษ์ (สะพานพระราม 4 ) เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเพ่ิมความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนท้ัง 2ฝั่ง จึงเป็นผลทําให้การใช้ประโยชน์ที่ดินฝั่งตะวันตกของจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จากพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัย 
ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจการค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
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2.1 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี 
2.1.1 จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพทางด้านพ้ืนที่ต้ังที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีความ

เช่ือมโยงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพ้ืนที่มีความเช่ือมต่อกันเป็น
พ้ืนที่เมืองเดียวกัน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายในส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต่อเน่ืองกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้นอย่างมาก 

2.2.2 พ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีมีสภาพพ้ืนที่และแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ทําให้ประชากรของจังหวัดนนทบุรีมีพ้ืนฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
โดยพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี 

2.2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพมาก 
เน่ืองจากอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งงาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างสมบูรณ์และสภาพ
ของเมืองด้านภูมิทัศน์ละสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยช้ันดี 
 
2.2  กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 

ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 ซึ่งปัจจุบันได้
หมดอายุการบังคับใช้ ตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ออกเป็น 13 ประเภท ประกอบด้วย ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย (สีเหลืองเส้นทแยงสีขาว) 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) ที่ดินประเภทคลังอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ดินประ เภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีนํ้าตาลอ่อน) ที่ดินประเภทสถาบัน
ศาสนา (สีเทาอ่อน) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูป โภคและสาธารณูปการ (สีนํ้าเงิน) 
และที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและการขนส่ง (สีชมพู) ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทหลัก ๆ จากแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
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ภาพที่ 24 แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี.(ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 
http://www.dpt.go.th /nonthaburi /Pllu /Comceptual_P.pdf เข้าถึงได้จาก 
http://www.dpt.go.th/nonthaburi 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 

 

3. ลักษณะท่ีต้ังและสภาพพ้ืนที่ปัจจุบนั 
3.1 อําเภอบางใหญ่  

เป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดนนทบุรีมีประชากรค่อนข้างมากได้รับความเจริญอย่างรวด 
เร็วจากการก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ มีบริการที่ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า ตลาดกลางของจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานราชการ หมู่บ้านจัดสรรที่เกิดใหม่ โดย 
เฉพาะบริเวณบางใหญ่ซิต้ี รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์และ สภาพของเมืองด้าน
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยช้ันดี ได้แก่  ที่อยู่อาศัยในชุมชน
ด้ังเดิม โครงการบ้านจัดสรร  แต่มีแหล่งงานอยู่ในย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร กลุ่มคนที่มีอาชีพ
ค้าขายในพ้ืนที่ และกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมย่อย ๆ รอบนอกของจังหวัดนนทบุรี  ดังน้ันพ้ืนที่
ทางการเกษตรอาจไม่พบเห็นในเขตเมืองแล้ว โดยส่วนหน่ึงของเขตชุมชนบางใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของ
อําเภอบางบัวทอง 
 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรี 8.11 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอไทรน้อยและอําเภอบางบัวทอง มีแนวเส้นขนานคลองบาง
แพรก ซอยอธิเบศร์ 1 ลํารางบางน้อย แนวรั้วหมู่บ้านกฤษดานคร แนวเส้นขนานคลองบางแพรก 
คลองบางเด่ือ และคลองอ้อมเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเมืองนนทบุรี มีคลองวัดประชารังสรรค์ ถนนวัดโบสถ์
ดอนพรหม ซอยเปรมฤทัย ถนนหลังวัดยุคันธราวาส และคลองวัดยุคันธราวาสเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอบางกรวย มีคลองบางกอกน้อย คลองบางนา (บางค้อ) คลองโสน 
(หัวคู) ถนนบางม่วง-บางคูลัด คลองจีนบ่าย และคลองขุดใหม่เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอพุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม) มีคลองนราภิรมย์เป็นเส้น
แบ่งเขต 
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ภาพที่ 25 แสดงแผนที่อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
ที่มา : ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. Google.http//maps.google. 
com.เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 

 
พ้ืนที่อําเภอบางใหญ่ มีความเป็นศูนย์กลางการค้าที่แตกต่างจากศูนย์กลางหลัก บริเวณ

ศูนย์กลางเดิม  ได้แก่ บริเวณท่านํ้านนทบุรี ตลาดปากเกร็ด ของจังหวัดนนทบุรี เน่ืองจาก บริเวณท่า
นํ้านนทบุรี ให้ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการการปกครอง การค้าและการบริการ และ
บริเวณตลาดปากเกร็ดเป็นศูนย์กลางการค้าตลาดขายส่ง ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายของใช้ทั่วไป 
แต่พ้ืนที่อําเภอบางใหญ่จะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านจัดสรรในพ้ืนที่ รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) มีแนวโน้มปรับเปลี่ยน
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมมากขึ้น รวมท้ังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ ตามไปด้วยจึง จําเป็นจะต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และควบคุมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อชุมชนเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
3.2 พื้นที่ชุมชนบางใหญ่  

พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร จึงทําให้ที่ดินของนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย 
เมื่อปี พ.ศ. 2528 มีการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) แล้วเสร็จทําให้เกิดการเช่ือมต่อพ้ืนที่ในบริเวณอําเภอเมือง
นนทบุรีฝั่งตะวันตกเข้ากับฝั่งตะวันออกส่งผลต่อการขยายตัวของเมืองในฝั่งตะวันตกในพื้นที่ อําเภอ
บางใหญ่  อําเภอบางบัวทอง และพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของอําเภอเมืองนนทบุรี มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยมากขึ้น จึงทําให้เกิดปัญหาการจราจรที่คับค่ังตามมา ซึ่งมีความจําเป็นต้องเร่ง
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ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายไปยังชานเมือง เพ่ือลดปริมาณรถยนต์ที่จะว่ิงเข้ามาในเมืองมี
ผลให้ลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยเหตุน้ีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นระบบขนส่งรถไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ (Heavy-Rall-Transit) พ้ืนที่ของนนทบุรีเดิมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ได้รับการพัฒนาจึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย จึงทําให้นนทบุรีมีความเป็นชนบทผสมผสานกับการ
ขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกมีพ้ืนที่ 2 ใน 3 ของจังหวัด ติดกับจังหวัด
นครปฐม ที่ยังมีสภาพแวดล้อมในสภาพที่ดีไม่แออัดเท่าพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก มีพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด 
ติดกับกรุงเทพมหานครต้ังแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรดจังหวัดปทุมธานี   
 

 
 
ภาพที่ 26  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตําแหน่งสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)และ 
ลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานี 
ที่มา : ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. Google.http//maps.google. com 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
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3.3 กําหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนสง่
ท้ายกฎกระทรวงให้ใชบ้ังคบัผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุร ี(ในบรเิวณพืน้ที่โครงการในรัศมี 500 
เมตร) 

ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 ซึ่งปัจจุบันได้
หมดอายุการบังคับใช้ ตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่
ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เป็นที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) ส่วนใหญ่อยู่บริเวณจุดตัดของถนนสายหลักและ
บริเวณถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนกาญจนาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมบริเวณชานเมือง ใช้ประโยชน์เพ่ือพาณิชยกรรม การที่อยู่อาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หากใช้เพ่ือกิจการอ่ืน ๆ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่จะขยายออกมาสู่ชานเมือง และ
เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ต้ังของแหล่งพาณิชยกรรมหลายอย่างและมีศักยภาพเพียงพอต่อการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งพาณิชยกรรมและรองรับการเพ่ิมข้ึนของที่อยู่อาศัย และเอ้ือต่อการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ  

 

 
 
ภาพท่ี 27 แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ในบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 
500 เมตร) 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี.(ออนไลน์),เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 
เข้าถึงได้จาก http://www.dpt.go.th /nonthaburi/Pllu /Comceptual_P.pdf.  
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3.4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะของอาคารโดยรอบพ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

3.4.1 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน และลักษณะของอาคารในปัจจุบัน 
พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

ในระยะรัศมี 500 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 785,191.00 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 490.74 ไร่ มี
พ้ืนที่ถนนปกคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 148,616.46 ตารางเมตร หรือเท่ากับ  92.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.93 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 268,170.10 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 167.6 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 34.15 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีพ้ืนที่แหล่งนํ้า 3,816.82 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 2.38 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังน้ันในพ้ืนที่ศึกษายังเหลือพ้ืนที่ว่าง 364,587.63 ตารางเมตร 
หรือเท่ากับ 227.86 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่ 
ในระยะรัศมี 500 เมตรมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม อยู่อาศัย อุตสาหกรรม สาธารณูปการ ศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบัน
ราชการ นอกจากน้ียังมีที่ดินบางส่วนที่ไม่ได้มีกิจกรรมชัดเจน คือ ที่ว่าง ตึกร้าง อาคารที่กําลังก่อสร้าง 
รวมท้ังที่ว่างอ่ืนๆ เช่น ถนน คลอง ฯลฯ จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่โดยรอบสถานีน้ันมีรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบผสมผสานอย่างชัดเจน เพราะมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเกือบทุกประเภท ลักษณะที่
เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เขตพาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ริมถนนสายหลักคือถนนกาญจนาภิเษก ส่วน
พ้ืนที่ถัดเข้าไปจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพักอาศัยก่ึงพาณิชย์ อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย 
สาธารณูปการ โรงเรียน คริสตจักร สนามกีฬา ฯลฯ  

 3.4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยและย่านชุมชน  เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นอันดับ 2 ในพ้ืนที่ศึกษาซึ่งประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยหลายขนาด ได้แก่บ้าน
จัดสรร อพาร์ทเมนต์ ทาวเฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม จากการสํารวจพบว่า คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ศึกษาต้ังอยู่บริเวณห้างเดอะสแควร์ และมีอพาร์ทเมนต์ กระจายอยู่โดยรอบพ้ืนที่ พ้ืนที่ชุมชน
ส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณซอยหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ และซอยหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ี   
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ภาพที่ 28  แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารประเภทท่ีอยู่อาศัย ในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557 

 
3.4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่พักอาศัยเป็นการใช้ประโยชน์

ที่ดินที่ครอบคลุมในพื้นที่ศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่
ริมถนนกาญจนาภิเษก ได้แก่ ห้างเดอะสแควร์ ห้างบ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้า ห้างบ๊ิกซีบางใหญ่ และห้างอินเด็กซ์
ลีฟว่ิงมอลล์ ทั้งยังมีตลาดกลางสินค้าเกษตรของนนทบุรี (ตลาดบางใหญ่) และตลาดไนท์บาร์ซ่า รวม
ไปถึงร้านค้า และที่พักอาศัยกึงพาณิชย์ ที่กระจายอยู่ตามบริเวณริมถนนในซอยบางใหญ่ซิต้ี และซอย
หมู่บ้านถนนรัตนาธิเบศร์ ฯลฯ  
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ภาพที่ 29 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารประเภทท่ีพาณิชยกรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แบบผสมผสาน ในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557 

 
3.4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ทางฝั่งตะวันตก

ของถนนกาญจนาภิเษก อุตสาหกรรมที่พบภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ อู่ซ่อมรถ โรงกลึง อาหาร
ทะเลแปรรูป โรงงานลูกช้ิน โรงงานผลิตขวดพลาสติก และโกดัง ฯลฯ  

3.4.5 สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอ่ืนๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษม
ราษฏร์ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนนทบุรี หน่วยบริการประชาชนสถานีย่อยตํารวจบางใหญ่ซิต้ี การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือสถาบัน
ศาสนา ได้แก่ คริสตจักรใจสมาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬาหมู่บ้าน 
(รัตนาธิเบศร์)  
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ภาพที่ 30  แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารประเภทท่ีอุตสาหกรรมและโกดังสินคา้ ในพ้ืนที ่
ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศม ี500 เมตร 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557 
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ภาพที่ 31 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
และอื่นๆ ในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2557 

 
3.4.6 สรุปในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานี

ตลาดบางใหญ่) ในรัศมี 500 เมตร มีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งสิ้น 268,170.1. ตารางเมตร หรือเท่ากับ  
167.60 ไร่ มีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทท่ีอยู่อาศัยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 84,956.11 ตารางเมตร 
หรือเท่ากับ 53.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.71 ของพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด มีการใช้ประโยชน์
อาคารประเภทพาณิชยกรรมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 124,114.66 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 77.57 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 46.33 มีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 3,439.35 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 2.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.28 มีการใช้ประโยชน์อาคาร
ประเภทการใช้ประโยชน์แบบผสมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 19,188.43 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 11.99 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.16 มีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งสิ้น 7,201.06 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 4.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.69 มีการใช้ประโยชน์อาคาร
ประเภทนันทนาการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,156.89 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 1.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.81 การใช้ประโยชน์อาคารประเภทอ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7,474.71 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 
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4.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.79 และมีอาคารท่ีปล่อยทิ้งร้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 19,638.88 ตาราง
เมตร หรือเท่ากับ 12.11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.23 ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของห้างบ๊ิกคิง สรุปได้ว่า
การใช้ประโยชน์อาคารภายในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชยกรรม 
รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์แบบผสมตามลําดับ  
 
ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคารภายในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภท ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ (ตร.ม.) ร้อยละ 

ที่อยู่อาศัย  84,956.11 31.71 
พาณิชยกรรม 124,114.66 46.33 
อุตสาหกรรม 3,439.35 1.28 
การใช้ประโยชน์แบบผสม 19,188.43 7.16 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 7,201.06 2.69 
นันทนาการ 2,156.89 0.81 
อาคารร้าง 19,638.88 7.23 
อ่ืนๆ 7,474.71 2.79 

รวม 268,170.1 100 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.รายงานการศึกษาความก้าวหน้า เรื่องโครงการประเมินผล
และจัดทํา/วางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี.นนทบุรี : กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายแผนงาน
,2556 
 
3.5 ลักษณะโครงขา่ยถนนและพืน้ที่ชุมชนบางใหญ่ บรเิวณโดยรอบพื้นทีส่ถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

โครงข่ายถนนเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาทางด้านกายภาพของเมือง ดังน้ันจึงควรพัฒนา
ระบบถนนให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ซึ่งภายในพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบ
ประกอบด้วยถนน 3 ระดับ ได้แก่ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย  
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ภาพที่ 32  โครงข่ายถนนและพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา : ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. Google.http//maps.google. com 
.เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
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3.5.1 ถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) เป็นถนน
สายสําคัญที่มีเส้นทางเช่ือมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยาด้วย ตลอดทั้งสายมีสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาทั้งหมด 2 แห่ง 
ได้แก่ ด้านเหนือ คือ สะพานเชียงราก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด้านใต้ คือ สะพานกาญจนา
ภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ มีระยะทางทั้งหมดรวม 168 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 
2521 ในช่วงตลิ่งชัน-บางบัวทอง จนเสร็จสมบูรณ์ครบทุกส่วนในปี พ.ศ. 2550 สภาพการจราจรใน
พ้ืนที่ค่อนข้างหนาแน่น และมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ว่ิงอยู่มาก 

 

 
 
ภาพท่ี 33 แสดงเส้นทางบริเวณถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) พ้ืนที่ชุมชน
บางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2557 

 
3.5.2 ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนซอยหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ และถนนซอยหมู่บ้านบางใหญ่

ซิต้ี โดยถนนซอยหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ มีความกว้างของถนน 12 เมตร เป็นถนนแบบ 4 ช่องทางจราจร
พ้ืนที่ริมถนนส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นพ้ืนที่จอดรถโดยถนนซอยหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ มีเส้นทางเช่ือมระหว่าง 
ถนนกาญจนาภิเษกกับถนนรัตนาธิเบศร์ โดยตลอดเส้นทางเป็นพบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ี
อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ สภาพการจราจรในพ้ืนที่ไม่ติดขัด ในส่วนของถนนซอย
หมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ีมีความกว้างของถนน 12 เมตร เป็นถนนแบบ 4 ช่องทางจราจรและพ้ืนที่สองข้าง
ทางถูกใช้เพ่ือเป็นพ้ืนที่จอดรถ โดยมีเส้นทางเช่ือมระหว่างถนนกาญจนาภิเษกกับถนนคลองถนนซึ่ง
สามารถใช้เดินทางไป อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม โดยตลอดเส้นทางถนน
ซอยหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ีพบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยเป็นส่วน
ใหญ่สภาพการจราจรในพ้ืนที่ไม่ติดขัด  
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ภาพท่ี 34 แสดงเส้นทางบริเวณถนนซอยหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ และถนนซอยหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ี  
พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2557 

3.5.3 ถนนสายย่อย ได้แก่ ถนนซอยย่อยต่างๆ ที่เช่ือมระหว่างถนนสายหลักและถนนสาย
รองในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นถนนซอยขนาดเล็กพ้ืนที่ถนนส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นพ้ืนที่จอดรถ สภาพ
พ้ืนที่ส่วนมากในถนนซอยย่อยในหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์เป็นที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเด่ียวและอพาร์ทเมนต์ 
ส่วนในถนนซอยย่อยในหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นทาวเฮ้าส์  

 

 
 
ภาพที่ 35 แสดงเส้นทางถนนสายย่อยต่างๆพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. Google.http//maps.google. com 
.เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
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3.6 รูปแบบและการเชื่อมต่อการเดินทางโดยรอบสถานี 
ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่ มีระบบเช่ือมต่อการเดินทางสู่สถานีที่

หลากหลายระบบและหลายลักษณะ สามารถแบ่งแยกออกตามรูปแบบการเดินทางได้ ดังน้ี 
3.6.1 การเดินเท้า (Walking) ลักษณะเส้นทางการเดินเท้าจากแหล่งชุมชนมายังบริเวณ

สถานีและจุดเช่ือมต่อ พบว่าการเดินทางในปัจจุบันนั้นค่อนข้างลําบาก เน่ืองจากถนนภายในชุมชน
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นถนน 2 ช่องทาง และไม่มีทางเท้าให้ประชาชนได้สัญจร และบางครั้งอาจมี
รถยนต์หรือจักรยานยนต์จอดกีดขวางการจราจร ส่งผลให้ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรต้องเดินหลบอาจทําให้ผู้
เดินทางเท้าถูกรถเฉี่ยวชนได้ อีกทั้งสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค่อนข้างร้อน ประกอบกับถนน
ภายในพื้นที่วิจัยยังขาดหลังคาหรือต้นไม้เพ่ือใช้เป็นร่มเงาบดบังแสงแดด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้
ประชาชนในย่านพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเดินทางเท้ามายังพ้ืนที่สถานีตลาดบางใหญ่ค่อนข้างน้อย 

  

 
 
ภาพที่ 36 แสดงเส้นทางการเดินเท้าภายในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2557 

 
3.6.2 จักรยาน (Bicycle) พ้ืนที่โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่ไม่มีเส้นทาง

สําหรับจักรยาน ส่งผลให้การใช้จักรยานในการเดินทางมาสู่บริเวณสถานีทําได้ลําบาก และมีอุปสรรค
ในการใช้งานเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะ
สําหรับการเดินทาง สังเกตได้จากการที่ประชาชนนําจักรยานมาจอดไว้บริเวณปากซอย แล้วเปลี่ยน
รูปการสัญจรโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน  
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ภาพที่ 37 แสดงพ้ืนที่จอดรถจักรยานในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2557 

 
3.6.3 ระบบขนส่งมวลชน (Transit System) ระบบขนส่งมวลชนรอบสถานีรถไฟฟ้า

ประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ ดังน้ี  
(1) รถโดยสารประจําทางสาธารณะ ในพ้ืนที่วิจัยมีป้ายรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ 4 แห่ง ติดต้ังอยู่บริเวณสองฟากของถนนกาญจนาภิเษก บริเวณบันไดทางขึ้นสะพานลอย
บางใหญ่ซิต้ี ซึ่งป้ายโดยสารดังกล่าวผู้โดยสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางจากท่ี
พักอาศัยโดยรอบสถานีในระยะที่ไม่ไกลมากนัก รถโดยสารประจําทางสาธารณะท่ีผ่านสถานีรถไฟฟ้า
ตลาดบางใหญ่ ได้แก่ สาย 388 337 134 ปอ134 ปอ528 ปอ177  

 

 
 
ภาพที่ 38  แสดงตําแหน่งป้ายรถโดยสารประจําทางในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. Google.http//maps.google. com 
.เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 

 

พื้นท่ีจอดรถจักรยานหนาหมูบานบางใหญ
ซิตี ้
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(2) รถตู้โดยสารประจําทางสาธารณะ ในพ้ืนที่ศึกษามีจุดให้บริการรถตู้โดยสารอยู่
หลายจุด โดยแต่ละจุดให้บริการรับส่งภายในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เช่นรถตู้ที่ให้บริการบริเวณทางเข้า
ห้างเดอะสแควร์ บริการรับส่งผู้โดยสารจากเดอะสแควร์ บางใหญ่  – แหลมบาลีฮาย พัทยา รถตู้ที่
ให้บริการบริเวณสะพานลอยหน้าห้างเดอะสแควร์จากเดอะสแควร์บางใหญ่ – เดอะมอลล์ บางแค 
ส่วนที่เหลือเป็นรถตู้ที่ผ่านพ้ืนที่เพ่ือรับส่งผู้โดยสาร สามารถเดินทางไป พาต้าป่ินเกล้า เดอะมอลล์ 
งามวงศ์วาน จตุจักร สะพานพระป่ินเกล้า หมอชิต และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
ภาพที่ 39 แสดงจุดบริการรถตู้ในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2557 

 
(3) รถแท็กซี่ ในพ้ืนที่วิจัยน้ันไม่มีจุดจอดรถรับ-ส่งของรถแท็กซี่ที่ชัดเจน ส่งผลให้รถ

แท็กซี่ต้องจอดรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกตามสถานท่ีต่างๆ ที่ประชาชนพลุกพล่าน 
เช่น บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าอินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บ๊ิกคิง และบริเวณป้าย
รถโดยสารประจําทางสาธารณะ เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบาง
ช่วงเวลา  

 
 
ภาพที่ 40  แสดงจุดจอดคอยรับส่งผู้โดยสารในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในระยะรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2557 
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ภาพที่ 41  รูปแบบและการเช่ือมต่อการเดินทางพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในรัศมี 500 เมตร 
ที่มา : ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google maps 2558. Google.http//maps.google. com 
.เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
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(4) รถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายในพ้ืนที่วิจัยมีจักรยานยนต์รับจ้าง 3 แห่ง อยู่บริเวณ
หน้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ี 1 แห่ง อยู่ด้านหน้าบ๊ิกคิง 1 แห่ง และอยู่บริเวณต้นซอยทางเข้าหมู่บ้าน
รัตนาธิเบศร์ 1 แห่ง 

 

 
 
ภาพที่ 42  แสดงตําแหน่งวินมอเตอร์ไซค์ ในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในรัศมี 500 เมตร 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2557 

 
(5) รถยนต์ส่วนบุคคล เน่ืองจากบริเวณสถานีตลาดบางใหญ่ติดกับถนนสายหลัก คือ

ถนนกาญจนาภิเษก จึงทําให้ประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรผ่านบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตลาดบาง
ใหญ่เป็นจํานวนมาก ส่วนพ้ืนที่สําหรับจอดรถยนต์น้ันมีสองลักษณะ คือ จอดภายในห้างสรรพสินค้า 
เช่น บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อินเด็กซ์ลีฟว่ิงมอล์ บ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้า ศูนย์การค้าเดอะสแคว โฮมโปร ฯลฯ 
และลานจอดรถภายนอกห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ลานจอดรถบริเวณหลังบางใหญ่พลาซ่า ฯลฯ  

(6) รถจักรยานยนต์ ภายในพ้ืนที่วิจัยมีประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ส่วนพ้ืนที่สําหรับจอดรถจักรยานยนต์น้ันมีสอง
ลักษณะ คือ จอดภายในห้างสรรพสินค้า เช่น บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อินเด็กซ์ลีฟว่ิงมอล์ บ๊ิกซี
เอ็กซ์ตร้า ศูนย์การค้าเดอะสแคว โฮมโปร ฯลฯ และลานจอดรถภายนอกห้างสรรพสินค้า ได้แก่ 
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ี ฯลฯ  
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4. การวิเคราะห์ภาพรวมของพื้นที่ (อําเภอบางใหญ่และพื้นที่ชุมชนบางใหญ่) 
บริเวณอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีศักยภาพต่อการพัฒนาสูง ทั้งด้านที่อยู่อาศัย

และเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นศูนย์กลาง (HUB) ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและ
การขนส่งด้านตะวันตก ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลของประเทศเช่ือมกับ
พม่าที่จะพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกทวาย รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558  

สืบเน่ืองจากท่ีรัฐบาลได้กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่ง
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สําคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย พร้อมกันน้ีรัฐบาลได้
จัดทําแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครเดิมโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับ
ไปดําเนินการเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมดังน้ันแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้า เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ สําหรับประชาชนในการใช้บริการรถไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยใกล้แนวเส้นทางคมนาคม
รถไฟฟ้า การเคหะแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญน้ี โดยมีนโยบายร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐ 
ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการรถไฟ แห่งประเทศไทย ได้มีแนวคิดและ
กําหนดวิสัยทัศน์ ที่จะพัฒนาที่ดินตามแนว รถไฟฟ้าเพ่ือนําทรัพยากรของหน่วยงานที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนการใช้ที่ดินหลายกิจกรรม เช่น อาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) 
อาคารศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot) และสถานี (Station) เพ่ือจัดทําโครงการที่อยู่อาศัย ตามแนวเส้นทาง
คมนาคมของรัฐ โดยมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนแม่บท (Master Plan) ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
คู่ขนานกับการพัฒนาเส้นทางการขนส่งของรัฐต้ังแต่ตอนต้นเพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองในเมืองซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ สังคมต่อไป 
สําหรับรูปแบบและการบริหารจัดการโครงการ การเคหะแห่งชาติจะใช้ แนวทางการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถานีขนส่ง (Transit Oriented Development) เป็นโครงการการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะที่ง่าย โดยการพัฒนาชุมชนโดยรอบสถานี โดยเป็นการพัฒนาและรวมการพัฒนาต่างๆ ทั้ง
การผสมผสาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างโครงข่ายของเส้นทางการเดินเท้า และทําการออกแบบ
เมือง และสร้างให้เกิดรูปแบบ การเดินทางที่หลากหลาย เพ่ือเช่ือมโยง กัน โดยการพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบสถานี ขนส่งในแต่ละประเภท จะมีการพัฒนาที่ แตกต่างกันโดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 
ความสะดวกสบายของระบบขนส่ง สาธารณะสําหรับผู้อยู่อาศัย โดยการกําหนดประเภทของการใช้
พ้ืนที่โดยรอบ สถานีขนส่งน้ัน ต้องให้สัมพันธ์กับหน้าที่ ของสถานี ประเภทของสถานี และความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ทํางาน หรืออยู่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้สถานี หรืออีกนัยหน่ึงคือ การ
ต้ังอยู่ หรือพ้ืนที่ ที่ต้ังน้ันมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา พ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่ง ควรพิจารณา ถึงการ
ออกแบบที่ต้ัง และมีการพัฒนาหรือบูรณาการสถานีขนส่งและชุมชน โดยจะช่วยรองรับและพัฒนาให้
พ้ืนที่เกิดกิจกรรมและมีความคึกคัก และเกิดชีวิตชีวาขึ้นในพ้ืนที่หรือในชุมชน โดยจําเป็นที่จะต้อง
รักษาและเคารพ ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ และความแตกต่างของบทบาทของพ้ืนที่ รวมทั้งบริบท
โดยรอบของพื้นที่ทั้งการผสมผสานของพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเดินทางของคนในพ้ืนที่ 
ความหนาแน่น และลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งขนส่งมวลชน  
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5. การวิเคราะห์บทบาทศักยภาพและทศิทางการพฒันาของพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ บรเิวณโดยรอบ
สถานรีถไฟฟ้าขนสง่มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 
มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  มี
ศักยภาพทางด้านพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถกล่าวได้
ว่าพ้ืนที่มีความเช่ือมต่อกันเป็นพ้ืนที่เมืองเดียวกัน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายใน
ส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย และนันทนาการ รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต่อเน่ืองกัน 
และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญข้ึนอย่างมาก เป็นพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมท่ีหลากหลายและกิจกรรมเหล่าน้ันมีความโดดเด่นด้านความพร้อมและศักยภาพใน
ภาคเอกชนสูง ซึ่งในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการรถไฟฟ้า มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมมากขึ้น รวมท้ังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ อาจจะพัฒนาพ้ืนที่ให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้า มีเครือข่าย
การคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ของภาคตะวันออก  

บทบาทศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ จะกําหนดเง่ือนไขการ
พัฒนาเหมือนกรุงเทพมหานคร เพ่ือป้องกันความแออัดโดยใช้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
(Floor Area Ratio : FAR)  และอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio : OSR) 
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังจังหวัดนนทบุรีมองเห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่น้ีเป็นอย่างดี เห็นได้จาก "บางใหญ่" ถูกกําหนดให้
เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง หรือ Sub-Center  รองรับการเติบโตและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 
ในอนาคต ที่เห็นชัดเจน คือ การลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ได้แก่
โครงการถนนวงแหวนฝั่งตะวันตก หรือถนนกาญจนาภิเษก โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต่อระหว่าง
ตากสิน - เพชรเกษม ซึ่งปัจจุบันคือโครงข่ายถนนเช่ือมต่อสะพานพระราม 5 เช่น ถนนราชพฤกษ์ 
ถนนนครอินทร์  โครงการสะพานปากเกร็ด หรือ สะพานพระราม 4 ที่เช่ือมต่อระหว่างพ้ืนที่โซนเหนือ 
กับโซนตะวันตกของกรุงเทพมหานคร  โครงการสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยานนทบุรี 1 รวมถึง
โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย  จังหวัดนนทบุรีมีการกําหนด ให้พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยช้ันดี 
เน่ืองจากการเกิดโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) จะเป็นปัจจัยที่สําคัญ 
ในการดึงดูดประชากรให้เข้าพักอาศัยมากขึ้น จึงมีการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยโดยรอบบริเวณพ้ืนที่สถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) พบว่า สถานีตลาดบางใหญ่ และคลองบางไผ่
เป็น สถานีที่ต้ังอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก และเช่ือมต่อกับถนนรัตนาธิเบศร์ ทั้งยังมีตลาดกลางสินค้า 
เกษตรของนนทบุรี (ตลาดบางใหญ่) ห้างค้าปลีก ขนาดใหญ่ 3 แห่ง มีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
รัตนาธิเบศร์ และรถสาธารณะบริการกว่า 20 เส้นทาง เมื่อมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะทําให้ เป็น
แรงดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการของ ตลาดบางใหญ่มากขึ้น และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรจะ
เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพราะพ้ืนที่ใน สถานีน้ีจะเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม ดังน้ัน รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) จะเป็นปัจจัยเพ่ิมศักยภาพให้กับพ้ืนที่จากการ เดินทางที่
เข้าถึงได้ดีขึ้น 
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1. โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ปานกลาง บริเวณสถานีคลองบางไผ่ 
(สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ) การเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณทั้งสองสถานี ไม่
ว่าจะเป็นแนวคิดการออกแบบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด การเงิน การลงทุน และการ
บริหารจัดการ ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยฯ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดของ
โครงการฯ เพ่ิมเติม กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพ่ือนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป หาก
ได้รับความเห็นชอบแล้วโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 
ภาพที่ 43 ภาพแสดง 3 มิติ แนวทางศึกษาเบ้ืองต้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง บางใหญ-่บางซื่อ สถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง จังหวัดนนทบุรี)                                               
ที่มา : กองฟ้ืนฟูเมือง ฝ่ายฟ้ืนฟูและพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน : การเคหะแห่งชาติ,2554 
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ภาพที่  44 ภาพแสดง 3 มิติ แนวทางศึกษาเบ้ืองต้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีม่วง บางใหญ-่บางซื่อ สถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง จังหวัดนนทบุรี)                                         
ที่มา : กองฟ้ืนฟูเมือง ฝ่ายฟ้ืนฟูและพัฒนาเมือง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน : การเคหะแห่งชาติ,2554 

นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่
ชุมชนบางใหญ่ สนับสนุนนโยบายด้านโลจิสติกส์ การเช่ือมโยงของพ้ืนที่ต่างๆ สอดคล้องแผน
ดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งมวลชน การวางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ให้เป็นแหล่งพาณิชยกรรมและศูนย์
พาณิชยกรรมชุมชนชานเมือง เน่ืองจากการเข้ามามีบทบาทของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง บาง
ใหญ่ – บางซื่อ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญบริเวณรอบพ้ืนที่ 

 
2. โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง เป็นโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) โดยจะมีโครงสร้างแบบยกระดับ (ลอยฟ้า) ตลอดทั้งสายโดยจะมีสถานีทั้งหมด 
16 สถานี (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน) โดยมีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร แนวเส้นทางเร่ิม
จากสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ส่วนต่อขยาย บางซื่อ-ท่าพระ ที่แยกเตาปูน
ตามแนวถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ผ่านจุดตัดทางรถไฟบางซ่อน ผ่านแยกวงศ์
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สว่าง จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เข้าสู่เขตตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เลี้ยวขวาที่แยก
ติวานนท์ ผ่านหน้ากระทรวงสาธารณสุข เลี้ยวซ้ายก่อนถึงแยกแครายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่าน
ศาลากลางจังหวัด และศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี จากน้ันข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาที่สะพานคู่ขนานฝั่ง
ทิศใต้ของสะพานพระน่ังเกล้าเข้าสู่พ้ืนที่อําเภอบางใหญ่ ผ่านทางแยกต่างระดับบางรักน้อย และแยก
บางพูน เลี้ยวขวาที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนกาญจนาภิเษก ผ่าน
ชุมชนตลาดบางใหญ่ ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณคลองบางไผ่ พ้ืนที่ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร 

 

 
 
ภาพที่ 45 แนวเส้นทางและโครงสร้างทางรถไฟยกระดับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง  
บางใหญ่-บางซื่อ                                                                                                                  
ที่มา :  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(ออนไลน์) .เข้าถึงเมือ่วันที่ 11 กรกฎาคม 2558. 
http://www.mrta-purpleline.com/station/19 เข้าถึงได้จาก www.mrta-purpleline.com 

สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีรถไฟฟ้าต้ังอยู่บริเวณก่ึงกลางถนนกาญจนาภิเษก ขณะน้ีสถานีรถไฟฟ้า
ตลาดบางใหญ่อยู่ในช่วงดําเนินการก่อสร้าง เจ้าของโครงการคือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ดําเนินการโดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยมีเอกชนร่วมลงทุน ทั้งน้ี 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีกําหนดพร้อมเปิดให้บริการ เดือนธันวาคม 2558 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

  

 
 
ภาพที่ 46 แนวเส้นทางและโครงสร้างทางรถไฟยกระดับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง   
บางใหญ่-บางซื่อ                                                                                                                  
ที่มา :  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(ออนไลน์) .เข้าถึงเมือ่วันที่ 11 กรกฎาคม 2558. 
http://www.mrta-purpleline.com/station/19.เข้าถึงได้จาก www.mrta-purpleline.com . 
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ภาพที่ 47 แสดงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 
ที่มา  : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(ออนไลน์).เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558. 
http://www.mrta-purpleline.com/station/19.เข้าถึงได้จากwww.mrta-purpleline.com . 

3. โครงการ CentralWestGate (เซ็นทรัลเวสท์เกต) ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ 100 ไร่ บริเวณ
ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จุดตัดถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ มีแนวความคิด 
"ศูนย์กลางแห่งการช้อปป้ิงของภูมิภาค" เหมือนมหานครของโลก โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน)  จะเป็นผู้นําในการเปิดมิติใหม่ของ "แยกบางใหญ่" ซึ่งเป็นสุดยอดทําเลศักยภาพสูงแห่ง
อนาคต ให้เป็น "เมืองใหม่" ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพ่ือเป็น New CBD ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่ง
ใหม่ของประเทศ เป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายเมืองใหม่ของ
ภาครัฐ" 

โครงการ CentralWestGate (เซ็นทรัลเวสท์เกต) จะตอบสนองต่อชุมชนธุรกิจและผู้อยู่
อาศัยพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ เป็น "WestGate" หรือ Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ตะวันตก ด้วย
ระบบคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ และ Megaproject จากภาครัฐ ที่เช่ือมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วยกัน ทั้ง 
วงแหวนสายตะวันตก ซึ่งแยกบางใหญ่ เป็นจุดตัดถนนกาญจนาภิเษก ขนาด 12 เลน และ ถนน
รัตนาธิเบศร์ขนาด 10 เลน และเส้นทางแห่งอนาคตรองรับ AEC คือ มอเตอร์เวย์สายตะวันตก บาง
ใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี เช่ือมต่อท่าเรือทวาย ทะเลอันดามัน รับกําลังซื้อและ Traffic ที่จะเติบโต
อย่างมากหลังเปิด AEC รวมถึง ทางด่วนข้ันที่ 3 เช่ือมวงแหวนตะวันตกและมอเตอร์เวย์ชลบุรี และ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ ระบบขนส่งมวลชนที่จะนําพามวลชนเข้าสู่โครงการด้วย 
Skywalk เช่ือมตรงจากสถานี 
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ภาพที่ 48 โครงการ Central WestGate  บางใหญ่ 
ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เข้าถึง
ได้จากhttp://cpn.co.th/index.aspx. .http://cpn.co.th/property.aspx 

 
โดยทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  ได้ร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) สร้างทางเดินลอยฟ้า (skywalk) ความยาว 150 เมตรเช่ือมต่อจากรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตรงเข้าศูนย์การค้า CentralWestGate นอกจากน้ันจะมีการ
ก่อสร้างสะพานเช่ือมยกระดับจากถนนกาญจนภิเษกเข้าสู่ศูนย์การค้า และทางลอดที่มาจากถนน
รัตนาธิเบศร์ เช่ือมตรงเข้าศูนย์การค้าได้ 

 

 
 

ภาพที่ 49 ทางเดินลอยฟ้า skywalk เช่ือมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)
ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 
http://cpn.co.th/index.aspx. เข้าถึงได้จาก.http://cpn.co.th/property.aspx 
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คู่พาร์ทเนอร์เฟอร์นิเจอร์รายใหญ่จากสวีเดน "อิเกีย" (IKEA) ความร่วมมือระหว่าง บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุ่มพันธมิตร สําหรับเปิดตัวความยิ่งใหญ่ของศูนย์การค้า 
Central WestGate ซึ่งจะเป็นซูเปอร์รีจินัลมอลล์ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 
 
ภาพที่ 50 ทัศนียภาพโครงการ Central WestGate  บางใหญ่ และ"อิเกีย" (IKEA)   
ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม. 2558 
http://cpn.co.th/index.aspx. เข้าถึงได้จากhttp://cpn.co.th/property.aspx 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 
 

  

4. โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 96 กิโลเมตร เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เพ่ือเช่ือมต่อกรุงเทพมหานคร ผ่านทางจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดทางภาคตะวันตก และยังสามารถ
เดินทางไปท่าเรือนํ้าลึก เมืองทวาย ประเทศเมียนมาได้สะดวกย่ิงขึ้น ปัจจุบันโครงการผ่านความ
เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 

  

 
 
ภาพที่ 51 โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ-่กาญจนบุรี  
ที่มา : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2558 เข้าถึงได้จาก.http://www.doh.go.th/index_doh.aspx . 
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ภาพที่ 52 โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ-่กาญจนบุรี  
ที่มา : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2558 เข้าถึงได้จาก.http://www.doh.go.th/index_doh.aspx . 

 
5. โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย (อ้างถึงในบริษัท ทวาย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด.

(ออนไลน์).  2558.http://www.daweidevelopment.com/index.php/th/dawei-project.เข้าถึง
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เข้าถึงได้จาก.http://www.daweidevelopment.com) 

โครงการท่าเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย และเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า(Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and 
Transborder Corridor Link) โครงการน้ีจะเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และการค้าขนาดใหญ่ของ
ภูมิภาคเช่ือมโยงการขนส่งการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบ
ทะเลจีนใต้ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่มหาสมุทรอินเดีย จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate way) แห่งใหม่
ของโลกตะวันตกและตะวันออก สําหรับประเทศไทยโครงการท่าเรือนํ้าลึกทวายนี้อยู่ในโครงการ
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region: 
GMS) ตามกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ซึ่งเป็น
การพัฒนาแบบองค์รวมในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามเส้นทางพัฒนา 3 แนวทาง คือ ระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)  ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้
(Southern Economic Corridor : SEC) และระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South 
Economic Corridor : NSEC) ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะไดรับจากโครงการท่าเรือนํ้าลึกทวาย 
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คือ ด้านศักยภาพความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ในส่วนความเช่ือมโยงของพ้ืนที่ท่าเรือนํ้าลึกทวาย
เช่ือมโยงกับประเทศไทยที่ด่านนํ้าพุร้อน ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และทาง
จังหวัดกาญจนบุรีได้กําหนดวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเชื่อมโยงการค้า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 
 
ภาพที่ 53 โครงการท่าเรือนํ้าลึกทวาย 
ที่มา : บริษัท ทวาย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด.(ออนไลน์). 2558.เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  
http://www.daweidevelopment. com/index.php/th/dawei-project. เข้าถงึได้จาก.
http://www.daweidevelopment.com 
 
สรุป 

นโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้กําหนดให้จังหวัดนนทบุรี เป็น
พ้ืนที่รองรับการขยายตัวด้านย่านพักอาศัย และศูนย์บริหารราชการ ได้มีแผนพัฒนาโครงสร้าง      
พ้ืนฐานรองรับ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) มีส่วนเร่งการ
ขยายตัวด้านพาณิชยกรรมและพักอาศัย ตลอดแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าดังกล่าว 

ชุมชนบางใหญ่เป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในอําเภอบางใหญ่ เป็นย่านพาณิชยกรรม ค้าปลีก ค้า
ส่ง การบริการ ย่านพักอาศัย และหน่วยงานราชการที่ให้บริการต่อพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งพ้ืนที่ต่อเน่ืองทางภูมิภาคตะวันตก ได้มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่บางใหญ่ให้เป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมฝั่งตะวันตก ทําให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ มีโครงการ
ต่าง ๆ ที่จะมาสนับสนุนการพัฒนาเมือง เช่น โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง โครงการถนน
มอเตร์เวย์ (บางใหญ่-กาญจนบุรี)  เพ่ือเช่ือมโยงท่าเรือนํ้าลึกของทวาย โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล
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พัฒนาและพันธมิตรที่ได้ลงทุนก่อสร้าง Central West Gate รองรับการขยายตัวด้านการค้าของ
ภูมิภาคอาเซียน หรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เข้ามาลงทุนด้านที่พักอาศัยในระดับต่าง ๆ ย่ิงเป็นตัว
ผลักดันให้ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) มี
บทบาทและขยายตัวเพ่ือรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีแนวโน้มทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลาย มีเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่
เช่ือมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนที่โดยรอบและภูมิภาคฝั่งตะวันตก ผู้วิจัยจะได้นําข้อมูลที่ได้จาก    
บทที่ 4 ไปสร้างผังทางเลือกในการพัฒนาเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ จากแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่เป็นผลมาจากระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)ในบทที่ 5 ต่อไป 
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บทที่ 5 

การดําเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยในบทท่ี 5 น้ี มีเน้ือหาเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนผังพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ให้มีความสอดคล้องกับ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัย
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กําหนดเป็นผังทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนําไปประกอบแบบสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ แล้วนําผลสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การพิสูจน์สมมติฐานของงานวิจัย
ต่อไป ประกอบด้วยเน้ือหาดังต่อไปน้ี 

 
1. การดําเนินการเตรียมการสัมภาษณ์ 
2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
3. การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
4. การวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน 
5. สรุป 

 
1. การดําเนินการเตรียมการสัมภาษณ์ 

การดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางเลือกในการ
พัฒนาพื้นที่ทางด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ
ที่มาส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ด้วยการสร้างผังทางเลือกออกมาเป็น 2 แนวทาง เพ่ือ
นําไปใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จากหน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือนําไปสู่การพิสูจน์สมมติฐาน และนําความคิดเห็นรวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ นํามาปรับปรุง เพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่
ในอนาคต ได้แก่ 

1. นางบุษกร  ปฐมอติชาต นักผังเมือง 8 รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   

2. นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์  นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่  จังหวัด
นนทบุรี  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 
 

 

3. อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าบางมด   

4. ดร.กรินทร์  ลิมาภรณ์วณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Meinhardt (THAILAND)  จํากัด  
5. นายปราโมทย์   ชัยพูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

(มหาชน)  
 

2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
2.1 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญออกเป็น 2 ขั้นตอนมาประกอบการสร้าง

ทางเลือกเพ่ือทราบทัศนคติของผู้เช่ียวชาญระหว่าง ผังทางเลือกที่ 1 และผังทางเลือกที่ 2 คือ 
ขั้นตอนที่ 1. เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด สอบถามแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม

ประเด็นปัญหาและและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อาคารที่พักอาศัย สํานักงาน พาณิชยกรรม ศูนย์การค้า การคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน การ
ออกแบบส่งเสริมการเดินเท้า มีโครงข่ายของเส้นทางจักรยานที่สมบูรณ์ พ้ืนที่เปิดโล่ง เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ เทศบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของพื้นที่ในอนาคต โดยเน้ือหาสาระที่สําคัญจากการสัมภาษณ์จะแบ่ง 3 
ประเด็นหลักดังน้ี 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที่ต่อเน่ือง โดยกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยสร้างความหลากหลายของรูปแบบอาคาร พร้อมข้อกําหนดที่จะ
ส่งเสริมลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ เทศบัญญัติ เพ่ือการบริหารจัด
การเมืองและสภาพแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ตามหลักการด้านผังเมือง และการกําหนด
พ้ืนที่อาคารและกลุ่มอาคารที่มีความเหมาะสมด้านกายภาพเพ่ิมค่าอัตราส่วนของพื้นที่การก่อสร้าง
อาคารต่อพ้ืนที่แปลงที่ดิน การนํามาตรการลดหย่อนภาษีมาสร้างแรงจูงใจ ตามแนวคิด Transit 
Oriented Development หรือ TOD แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth และ
หลักเกณฑ์ของ LEED - ND รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 

2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบจราจร
และการขนส่ง ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน การสัญจรโดยใช้ทางเดิน ทางจักรยานและระบบขนส่ง
มวลชนเป็นโครงข่ายหลัก ระบบการเช่ือมต่อกับโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งทั้งระดับเมืองและ
ระดับภาค ตามบทบาทและยุทธศาสตร์ของโครงการในอนาคต  

3. สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพให้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะ สมกับ
สภาพแวดล้อมและสุนทรียศาสตร์ มาตรการการควบคุมประโยชน์ใช้สอยลานกิจกรรม พ้ืนที่ลานโล่ง
สาธารณะให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 

จากน้ันนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์วัตถุประสงค์ของการวิจัย ทฤษฎี แนวความคิด 
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาทําการออกแบบเป็นผังทางเลือกที่ 1 และผังทางเลือกที่ 2 เพ่ือใช้ในการ
สัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2. นําแบบสัมภาษณ์ ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน
และนําข้อมูลทั้ง 3 ประเด็นหลักมาวิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบในการพิสูจน์สมมติฐานของงานวิจัยต่อไป 
 

2.2 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย รูปแบบ
แผนผังการพัฒนาโครงการทั้ง 3 ประเด็นเป็นภาพประกอบ 3 มิติ ในมุมมองของการพัฒนาชุมชนบาง
ใหญ่ เพ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ทั้งน้ีในรูปแบบแผนผังการพัฒนาจะมีผังทางเลือก 2 
ทางเลือกในทุกประเด็นซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.2.1 ผังทางเลือกแบบท่ี 1  
2.2.1.1 การจัดพื้นท่ีกลุ่มกิจกรรมแบบที่ 1     การพัฒนารูปแบบการจัด

พ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการวางผังแบบที่ 1 เป็นรูปแบบการพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยมาแบ่งตามศักยภาพของพ้ืนที่ตามท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารชุด พ.ศ.2522 (อ้างถึงในกรมโยธาธิการและผังเมือง) และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฯ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์
เป็นย่านพาณิชยกรรมและพักอาศัยฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรม
ทางธุรกิจการค้าและนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปในพ้ืนที่ 

2. ข้อกําหนดและมาตรการควบคุมความหนาแน่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคารชุด พ.ศ.2522 (อ้างถึงในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง) โดยมีข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังน้ี คือ 

ก. ขนาดของอาคาร สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่แต่ไม่เกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องต้ังอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร และเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้อง
ต้ังอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร 

ข. การกําหนดความสูงของอาคาร ไม่ว่าจากจุดหน่ึงจุดใดต้องสูงไม่เกิน 
2 เท่าของระยะแนวราบนับจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้
อาคารน้ันที่สุด 

ค. การกําหนดพ้ืนที่เปิดโล่ง ตามท่ีได้กําหนดดังต่อไปน้ี  
1. อาคารที่พักอาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ดิน 
2. ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นที่

อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ที่ดิน แต่ถ้าอาคารน้ันได้เป็นที่พักอาศัยต้อง
มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ดิน 
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ง. การกําหนดแนวถอยร่นตามที่ได้กําหนด ดังต่อไปนี้ 

1. ภายในระยะ 6.00 เมตรจากเขตถนนกาญจนาภิเษกท้ังสองฟาก 
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกชนิด 

2. ภายในระยะ 15.00 เมตรจากเขตถนนรัตนาธิเบศร์ทั้งสองฟาก 
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกชนิด 

3. การกําหนดระยะแนวร่นอาคารขนาดใหญ่ จากแนวเขตที่ดินทุก
ด้านอย่างน้อย 6.00 เมตร 

4. ส่วนของแนวอาคารและระยะต่าง ๆ ที่ต้องเว้นหรือถอยร่นให้ยึด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นเกณฑ์ในการวางผัง 
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ภาพที่  54  ผงัแสดงการจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมแบบที ่1 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

ผังแสดงการจัดพ้ืนท่ีกลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 
 

 

 
 
ภาพที่  55  แสดงทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 1 ของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

 
2.2.1.2 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 1  ตามแนวทางการพัฒนาแบบที่ 1 

กําหนดโครงสร้างของระบบถนน โดยยังคงยึดโครงข่ายระบบเดิมซึ่งจะมีถนนสายประธาน 2 เส้น คือ 
ถนนกาญจนาภิเษก และถนนรัตนาธิเบศร์และถนนสายหลักที่ได้กําหนดตามการวางผังโครงการบ้าน
จัดสรรบางใหญ่ซิต้ีและหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ส่วนการจัดการ
คงมีการจัดระบบการจราจรประเภทของการเดินทางให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับการใช้รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนและมีการเช่ือมโยงพ้ืนที่สองฟากถนนด้วยสะพานลอย และทางเดินลอยฟ้า ที่จอดรถยนต์
ประจําทางและไม่ประจําทางอยู่บริเวณสองฟากของถนนสายประธาน โดยมีทางเดินเท้าและทาง
จักรยานมาเช่ือมโยงพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
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ภาพที่  56 ผังแสดงการคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
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ภาพที่  57 แสดงรูปตัดถนนเส้นทางการคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

 
2.2.1.3 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี  1 พ้ืนที่ โล่ ง เ พ่ือ

นันทนาการและการรักษาสภาพแวดล้อมได้แก่พ้ืนที่สาธารณะ สนามกีฬาของหมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ี 
พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณริมถนนสายประธาน ถนนสายหลัก และถนนสาย
รองให้มีที่ว่างเพ่ือปลูกต้นไม้  พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่นํ้าลําคลอง 
ได้แก่ ที่ดินที่ต้ังอยู่ริมแหล่งแม่นํ้าสาธารณะโดยกําหนดให้มีที่ว่างระยะไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร สําหรับ
แหล่งนํ้าที่มีความกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร และให้มีที่ว่างระยะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร สําหรับ
แหล่งนํ้าที่มีความกว้างมากกว่า 10.00 เมตร เพ่ือปลูกต้นไม้และทางเดินเท้า ทางจักรยานบริเวณริม
แหล่งนํ้า 
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ภาพที่  58 ผังแสดงสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 

ผังแสดงสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี1 
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2.2.2 ผังทางเลือกแบบท่ี 2 
2.2.2.1 การจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรมแบบที่ 2  การพัฒนารูปแบบการจัด

พ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยมาแบ่งตามศักยภาพ 
และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการวางผังแบบที่ 2 รูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่
ตามแนวความคิด (Transit Oriented Development หรือ TOD) แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด (Smart Growth) หลักเกณฑ์ LEED-ND และทฤษฎีแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยกําหนดขอบเขตในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ยึดตาม
แนวความคิดการกําหนดขอบเขตการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระยะ 500 เมตร 
จากชานชลาสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นเขตพัฒนาพิเศษ กําหนดมาตรการและควบคุม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี คือ  

1. ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ศึกษาได้กําหนดเป็นย่านพาณิชย 
กรรม ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการค้า ย่านพักอาศัย
และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพ้ืนที่ โดย
กําหนดเป็นเขตพัฒนาพิเศษ 

2. ข้อกําหนดและมาตรการควบคุมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
รูปของการควบคุมความหนาแน่น  

- อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน  (Floor Area Ratio : FAR)  
- อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม  (Open Space Ratio : OSR) 

ได้กําหนดค่า FAR = 8 และ OSR = 4 เพ่ือผลักดันพ้ืนที่พัฒนาให้มีความหนาแน่นสูง
ตามแนวความคิดของ (Transit Oriented Development : TOD) ซึ่งมีค่าเทียบเท่าที่ดินประเภท   
พ4. ( อ้างถึงในข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556) เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ทางธุรกิจการค้า การบริการและนันทนาการ
ในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 นอกจากน้ีมีการผลักดันในการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านที่พักอาศัยด้ังเดิม
หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ และพ้ืนที่ใกล้เคียงมาจัดรูปที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่วนข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้มีข้อกําหนดคือ 

ก. ขนาดของอาคาร สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่แต่ไม่เกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องต้ังอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร และเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้อง
ต้ังอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร 

ข. การกําหนดความสูงของอาคาร ไม่ว่าจากจุดหน่ึงจุดใดต้องสูงไม่เกิน 
2 เท่าของระยะแนวราบนับจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้
อาคารน้ันที่สุด 

ค. การกําหนดพ้ืนที่เปิดโล่ง ตามที่ได้กําหนดดังต่อไปน้ี การกําหนดพ้ืนที่
เปิดโล่งตามที่ได้กําหนดในการวางผังเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นพ้ืนที่รองรับนํ้าของพ้ืนที่โครงการ 
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จึงได้กําหนดให้ อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio) OSR = 4 หรือมีที่โล่ง
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ดิน 

ง. การกําหนดแนวถอยร่นตามที่ได้กําหนด การกําหนดแนวถอยร่นเพ่ือ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่รองรับนํ้าของพ้ืนที่ ได้กําหนดดังต่อไปน้ี 

1. ภายในระยะ 24.00 เมตรจากเขตถนนกาญจนาภิเษกทั้งสองฟาก 
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกชนิด ยกเว้นสิ่งก่อสร้างที่อํานวยความสะดวกหรือเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 

2. ภายในระยะ 15.00 เมตรจากเขตถนนรัตนาธิเบศร์ทั้งสองฟาก 
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกชนิด ยกเว้นสิ่งก่อสร้างที่อํานวยความสะดวก หรือเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

3. การกําหนดระยะแนวร่นอาคารขนาดใหญ่ จากแนวเขตที่ดินทุก
ด้านอย่างน้อย 6.00 เมตร 

4. ส่วนของแนวอาคารและระยะต่าง ๆ ที่ต้องเว้นหรือถอยร่นให้ยึด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นเกณฑ์ในการวางผัง 

จ. มาตรการส่งเสริมพัฒนาการเพ่ิมอัตราส่วนของพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน  (Floor area ratio bonus หรือ FAR bonus) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการสามารถเพ่ิม
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR bonus) ได้ในกรณีต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่
อาศัยเดิมภายในพ้ืนที่โครงการ 

2. จัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
3. จัดให้มีที่จอดรถยนต์สําหรับประชาชนทั่วไปหากโครงการต้ังอยู่

ในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
4. จัดให้มีพ้ืนที่รับนํ้า 
5. จัดให้มีอาคารประหยัดพลังงาน 
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ภาพที่  59  ผงัแสดงการจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมแบบที ่2 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

ผังแสดงการจัดพ้ืนท่ีกลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 2 
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ภาพที่ 60  แสดงทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 2 ของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

 
2.2.2.2 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 2  ตามแนวทางการพัฒนาแบบที่ 2 

สนับสนุนให้ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ลดการใช้รถยนต์สนับสนุนการใช้รถจักรยานและทางเดินเท้า
ด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การจัดการคมนาคมขนส่งให้
สอดคล้องกับแนวคิด การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development 
หรือ TOD) โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางดังน้ี 

1. เพ่ิมโครงข่ายถนน เพ่ือลดความหนาแน่นและการการจารจรบนถนนสาย
ประธาน (ถนนกาญจนาภิเษก)และการกระจายเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมถนนสายรองให้มีความ
เช่ือมโยงพ้ืนที่ทั้งสองฟากถนน พร้อมจุดจอดรับป้ายรถเมล์ สิ่งอํานวยความสะดวกและปลูกต้นไม้ให้
ความร่มรื่นกับผู้ใช้บริการ 

2. โครงข่ายรถจักรยาน กําหนดโครงข่ายของเส้นทางรถจักรยานเช่ือมโยง
พ้ืนที่ของชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและชุมชนใกล้เคียงกันเพ่ืออํานวยความสะดวก 
จัดสถานท่ีจอดรถจักรยานยนต์ จุดซ่อมบริการอยู่ตามจุดต่าง ๆ มีเส้นทางที่แยกออกมาอย่างชัดเจน
และมีความปลอดภัย 

3. โครงข่ายของทางเดินเท้า สนับสนุนการเดินเท้าให้มีความสะดวกสบายมี
ความปลอดภัยและมีความสุขในการเดินทาง ด้วยการมีหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพ่ือป้องกันแสงแดด 
ฝน และร่มเงาให้แก่ผู้ใช้และกิจกรรมต่าง ๆ สองข้างทางของการเดินจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ย่านพาณิชยกรรม การบริการไปยังที่พักอาศัยโดยมีลานโล่ง ลานกิจกรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
เมืองและชุมชนที่มีการเช่ือมโยง กิจกรรมของสองผั่งถนนกาญจนาภิเษก ด้วยสะพานลอยและทางเดิน
ลอยฟ้า จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ป้ายรถโดยสารประจําทาง และไม่ประจําทาง ที่จอดรถส่วนบุคคลพร้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกแก่ชุมชน 
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ภาพที่  61 ผังแสดงการคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
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ภาพที่  62 แสดงรูปตัดถนนเส้นทางการคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
 

2.2.2.3 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 2 แนวความคิดในการวาง
ผังพ้ืนที่โล่งเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสุนทรียภาพ  พ้ืนที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม ได้แก่
พ้ืนที่ลานโล่งสาธารณะริมถนนกาญจนาภิเษกทั้งสองฟากถนน ลานโล่งเช่ือมโยงพื้นที่กิจกรรมระหว่าง
ลานประเพณี สวนสาธารณะ สนามกีฬาของชุมชนด้วยการจัดภูมิทัศน์ ทางเดินเท้า ลานกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนสายประธาน 
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางเดินเท้าด้วยการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น พร้อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่อการเดินเท้าและการใช้รถจักรยานภายในพ้ืนที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ 

พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมลําคลอง ได้แก่ที่ดินที่ต้ังอยู่ริมคลอง
หรือริมแหล่งนํ้าสาธารณะให้มีที่ว่างระยะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรตลอดแนวลําคลอง เพ่ือปลูกต้นไม้
และกําหนดให้เป็นทางเดินเท้า และทางรถจักรยานพ้ืนที่พักผ่อนของชุมชน 
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ภาพที่  63 ผังแสดงสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
 

 
 
 
 

ผังแสดงสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 2 
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2.3 การรวบรวมความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ  
2.3.1 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้

เชียวชาญหน่วยงานท้องถิ่น และนักวิชาการ อาจารย์ สถาบันการศึกษา จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1. นางบุษกร  ปฐมอติชาต นักผังเมือง 8 รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   
2. อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด   
เป็นการสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาและ

แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคารท่ีพักอาศัย 
สํานักงาน ศูนย์การค้า การคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน ทางเดินเท้า เส้นทางจักรยาน พ้ืนที่เปิดโล่ง 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ เทศบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ในอนาคต มาทําการออกแบบเป็นผังทางเลือกที่ 1 และผัง
ทางเลือกที่ 2 เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2  

2.3.2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญหน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 

1. นางบุษกร  ปฐมอติชาต นักผังเมือง 8 รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สัมภาษณ์ 9 เมษายน 
2558 

2. นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์  นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน อําเภอบาง
ใหญ่  จังหวัดนนทบุรี สัมภาษณ์ 28 เมษายน 2558 

3. อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด สัมภาษณ์ 25 เมษายน 2558 

4. ดร .กรินทร์   ลิมาภรณ์วณิชย์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท Meinhardt 
(THAILAND) จํากัด สัมภาษณ์ 25 เมษายน 2558 

5. นายปราโมทย์   ชัยพูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากัด (มหาชน) สัมภาษณ์ 24 เมษายน 2558 

 
โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย รูปแบบแผนผังการพัฒนาโครงการทั้ง 3 

ประเด็นเป็นภาพประกอบ 3 มิติ ในมุมมองของการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ เพ่ือใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในประเด็น  ต่าง ๆ ทั้ง 3 ประเด็น คือ 

1. การจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรม 
2. การคมนาคมขนส่ง 
3. สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ 

ทั ้ง นี ้ใ นแต ่ล ะประ เด ็นจะม ีผ ัง ท า ง เ ล ือก  2  ทาง เ ล ือ ก ในท ุกประ เด ็นซึ ่ง มี
รายละเอียด ดังน้ี 
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2.3 การวางผังทางเลือกแบบท่ี 1 
2.3.1 การจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 1  

การสัมภาษณ์ นาง บุษกร   ปฐมอติชาต  ให้ความเห็นว่าในภาพรวมพ้ืนที่
ชุมชนบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีต้ังอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร จึงทําให้มีการพัฒนาทางด้านกายภาพ
อย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวของความเป็นสังคมเมืองอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเพ่ิมมาก
ขึ้นในอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เป็นปัจจัยดึงดูด
โครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าสู่พ้ืนที่มากข้ึน 

การสัมภาษณ์ นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์ ให้ความเห็นในภาพรวมพ้ืนที่
ชุมชนบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีว่า มาตรการควบคุมทางด้านผังเมืองที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีพ.ศ. 2548 เป็นมาตรการทางกายภาพที่ใช้ควบคุม
การพัฒนาพ้ืนที่ในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่การพัฒนายังอยู่ในกรอบของผังเมืองรวม การ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ได้กําหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
เป็นการจัดระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพโครงสร้างทางกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่เพียงพอเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัด  

การสัมภาษณ์ อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร ให้ความเห็นว่าในภาพรวม
พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ว่าการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนนทบุรี ควรมีการ
กําหนดย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมขึ้นมาให้ชัดเจน ปัจจุบัน ผังเมืองรวมกําหนดให้อยู่แต่บริเวณที่มี
การพัฒนาพาณิชยกรรม ขนานกับแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนาภิเษก) เป็นการพัฒนาไปตามแนว
ยาวของถนน มีปัญหาในเรื่องการลงทุน ด้านสาธารณูปโภค และการเช่ือมโยงกิจกรรมทั้งสองฝั่งถนน 

การสัมภาษณ์ ดร.กรินทร์  ลมิาภรณ์วณิชย์  ใหค้วามเห็นในภาพรวมพ้ืนที่
ชุมชนบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการรถไฟฟ้า มีแนวโน้มปรับเปลี่ยน
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมมากขึ้น รวมทั้งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ ตามไปด้วยจึง จําเป็นจะต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และควบคุมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อชุมชนเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และควรมี
รูปแบบในการพัฒนาสอดคล้องนโยบายของเอกชนที่เข้ามาพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ 

การสัมภาษณ์ นายปราโมทย์   ชัยพูล  ให้ความเห็นเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบการกระจายตามเส้นทางคมนาคม
สายหลักท่ีเช่ือมโยงกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ภาพที่  64 แสดงทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 1 ของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

 
2.3.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญผังทางเลือกที่ 1 

การจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 1   
ตารางที่ 6 แสดงค่าคะแนนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญผังทางเลือกที่ 1 การจัดพ้ืนที่
กลุ่มกิจกรรมแบบที่ 1 

 
กลุ่มกิจกรรม 

นา
งบ

ุษก
ร 

นา
ยช

นิท
ร์ 

อา
จา

รย์
ดร

. 
วีร

พัน
ธ์ 

ดร
.กร

ินท
ร์ 

นา
ย

ปร
าโม

ทย์
 

ค่า
คะ

แน
น 

ร้อ
ยล

ะ 

        
1. การพัฒนารูปแบบและการจัดพ้ืนท่ีกลุ่ม
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

       

1.1 การพัฒนารูปแบบกลุ่มพ้ืนท่ีกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและอาคารในพ้ืนท่ีโดยรอบและพื้นท่ี
ต่อเนื่อง 

3 3 2 2 4 14 31.11 

1.2 การกําหนดกลุ่มพ้ืนที่กิจกรรมการใช้ประโยชน์
ท่ีดินแบบผสมผสาน 

2 2 1 1 3 9 20.00 

1.3 การสร้างความหลากหลายและความเหมาะสม
ของรูปแบบอาคาร 

3 3 2 2 2 12 26.67 

1.4 การปรับปรุงกลุ่มพ้ืนท่ีกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ท่ีดินพร้อมข้อกําหนดท่ีมีความสอดคล้อง 

2 2 2 2 2 10 22.22 

รวม 10 10 7 7 11 45 100 
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ค่าคะแนน 
5 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

2.3.3 วิธีการวิเคราะห์ค่าคะแนนเพื่อประเมินผังทางเลือก 
การประเมินเพ่ือวิแคราะห์ค่าคะแนนผังทางเลือก 1 การจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมแบบที่ 1 

โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน มาคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยดังมีสมการ ดังนี้  
 

= ค่ารวมผลคะแนนผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  X  อัตราส่วนความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ 
รวมผลคะแนนของแต่ละปัจจัยทั้งหมด เพ่ือสรุปผังทางเลือกที่ดีที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่ผังทางเลือกที่ 1 แบ่งย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า

ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ใน 5 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที่ต่อเนื่อง

พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ มีมาตรการควบคุมทางด้านผังเมืองที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามท้ายกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีพ.ศ. 2548 เป็นมาตรการทางกายภาพที่ใช้ควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่
ในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่การพัฒนายังอยู่ในกรอบของผังเมืองรวม การควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ได้กําหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็นการจัด
ระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพโครงสร้างทางกายภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคมของพ้ืนที่ 

 
2.3.4 การจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 2  

การสัมภาษณ์ นางบุษกร   ปฐมอติชาต ให้ความเห็นว่าการพัฒนารูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแบบที่ 2 ได้แก่ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาท่ีดิน
แบบผสมผสานควรมีการกําหนดย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมขึ้นมาให้ชัดเจน ปัจจุบัน ผังเมืองรวม
กําหนดให้อยู่แต่บริเวณท่ีมีการพัฒนาพาณิชยกรรม ขนานกับแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนาภิเษก) 
เป็นการพัฒนาซึ่งการพัฒนาไปตามแนวยาวของถนน มีปัญหาในเรื่องการลงทุน ด้านสาธารณูปโภค  

การควบคุมความหนาแน่น ควรจะมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) สําหรับย่านพาณิชยกรรม FAR อาจจะเริ่มต้ัง 1 ถึง 10 และควรมีการกําหนด
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่อาคารรวมของทุกช้ัน (หมายความ
ว่า ย่ิงมีพ้ืนที่อาคารรวมมากก็ต้องมีที่ว่างมาก) การกําหนดขนาด ความสูง ระยะร่นของอาคาร 
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor  Area  Ratio หรือ FAR) = 7.5 อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อ
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อาคารรวม (Open  Space  Ratio หรือ OSR)  = 4  และระยะถอยร่นของอาคารจากถนนหรือทาง
สาธารณะ 15 เมตร ซึ่งข้อกําหนดควรจะเป็นผลสะท้อนออกมาจากการวิเคราะห์ของสภาพปัจจุบันที่
มีอยู่เดิม เพ่ือที่จะนําไปใช้ในการพิจารณาถึงเหตุผลในการออกข้อกําหนดที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชุมชน
บางใหญ่ และแต่ละย่านในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป 

การสัมภาษณ์ นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์  ให้ความเห็นว่า การพัฒนา
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแบบที่ 2 ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ข้อกําหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาที่ดินแบบผสมผสานควรมี
การกําหนดย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมขึ้นมาให้ชัดเจน ปัจจุบัน ผังเมืองรวมกําหนดให้อยู่แต่บริเวณที่
มีการพัฒนาพาณิชยกรรม ขนานกับแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนาภิเษก)  

การควบคุมความหนาแน่น ควรจะมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) สําหรับย่านพาณิชยกรรม FAR และควรมีการกําหนดอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่
อาคารรวม (OSR) เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่อาคารรวมของทุกช้ัน (หมายความว่า ย่ิงมีพื้นที่อาคารรวมมาก
ก็ต้องมีที่ว่างมาก) การกําหนดขนาด ความสูง ระยะร่นของอาคาร อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (Floor  Area  Ratio หรือ FAR) = 8 อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่ออาคารรวม (Open  Space  Ratio 
หรือ OSR)  = 3.5  และระยะถอยร่นของอาคารจากถนน ทางสาธารณะ และโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 24 เมตร 

การสัมภาษณ์ อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร ให้ความเห็นว่าการพัฒนา
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแบบที่ 2 ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ข้อกําหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาที่ดินแบบผสมผสานควรมี
การกําหนดย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมขึ้นมาให้ชัดเจน ปัจจุบัน ผังเมืองรวมกําหนดให้อยู่แต่บริเวณที่
มีการพัฒนาพาณิชยกรรม ขนานกับแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนาภิเษก) และสนับสนุนส่งเสริมให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 

การควบคุมความหนาแน่น ควรจะมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) สําหรับย่านพาณิชยกรรม FAR และควรมีการกําหนดอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่
อาคารรวม (OSR) เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่อาคารรวมของทุกช้ัน (หมายความว่า ย่ิงมีพ้ืนที่อาคารรวมมาก
ก็ต้องมีที่ว่างมาก) การกําหนดขนาด ความสูง ระยะร่นของอาคาร อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (Floor  Area  Ratio หรือ FAR) = 8 อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่ออาคารรวม (Open  Space  Ratio 
หรือ OSR)=4  โดยกําหนดทุก 5 ปี และระยะถอยร่นของอาคารขนาดใหญ่จากถนน ทางสาธารณะ 
และโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 12 เมตร 

การสัมภาษณ์ ดร.กรินทร์  ลิมาภรณ์วณิชย์  ให้ความเห็นว่าการพัฒนา
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแบบที่ 2 ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ข้อกําหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาที่ดินแบบผสมผสานควรมี
การกําหนดย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมข้ึนมาให้ชัดเจน ปัจจุบันผังเมืองรวมกําหนดให้อยู่แต่บริเวณที่
มีการพัฒนาพาณิชยกรรม ขนานกับแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนาภิเษก)  
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การควบคุมความหนาแน่น ควรจะมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) สําหรับย่านพาณิชยกรรม FAR และควรมีการกําหนดอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่
อาคารรวม (OSR) เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่อาคารรวมของทุกช้ัน (หมายความว่า ย่ิงมีพ้ืนที่อาคารรวมมาก
ก็ต้องมีที่ว่างมาก) การกําหนดขนาด ความสูง ระยะร่นของอาคาร อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (Floor  Area  Ratio หรือ FAR) = 8 อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่ออาคารรวม (Open  Space  Ratio 
หรือ OSR)  = 4  และระยะถอยร่นของอาคารขนาดใหญ่จากถนน ทางสาธารณะ และโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 24 เมตร 

การสัมภาษณ์ นายปราโมทย์   ชัยพูล  ให้ความเห็นว่าการพัฒนารูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแบบที่ 2 ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสาน ข้อกําหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และการควบคุมผังเมือง
รวมนนทบุรี โดยมีการควบคุมความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการกําหนดความสูง
และสนับสนุนให้เกิดความหนาแน่นในการใช้ที่ดินและอาคาร ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
เพ่ือให้เมืองหรือชุมชนเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบและถูกสุขลักษณะ สามารถวางแนวทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 

หลักการของการพัฒนาที่ดินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน
บางใหญ่ โดยให้แนวความคิดเป็นศูนย์กลางชุมชนแบบมีกิจกรรมแบบผสมผสาน (Mixed Activities) 
เป็นย่านพักอาศัยสําหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยไปถึงระดับครอบครัวปานกลาง เป็นย่านพาณิชยก
รรมที่มีความหลากหลายและเป็นที่มีพ้ืนที่นันทนาการและส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ศักยภาพใน
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีในอนาคตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม บริเวณสถานีเป็น
แหล่งดึงดูดผู้โดยสารและหลากหลายกิจกรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตชุมชนที่มีอยู่
แล้วให้มีความคุ้มค่ามากย่ิงขึ้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาเมือง สนับสนุนให้เกิดธุรกิจการผลิตและการ
บริการใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นจะทําให้พ้ืนที่รอบสถานีกลายสภาพเป็นแหล่งพาณิชยกรรม (Market Places) 
ส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ีมีการเจริญเติบโตที่ดีและต่อเน่ือง 

การควบคุมความหนาแน่น ควรจะมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) สําหรับย่านพาณิชยกรรม FAR และควรมีการกําหนดอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่
อาคารรวม (OSR) เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่อาคารรวมของทุกช้ัน (หมายความว่า ย่ิงมีพ้ืนที่อาคารรวมมาก
ก็ต้องมีที่ว่างมาก) การกําหนดขนาด ความสูง ระยะร่นของอาคาร อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (Floor  Area  Ratio หรือ FAR) = 8 อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่ออาคารรวม (Open  Space  Ratio 
หรือ OSR)  = 4  และระยะถอยร่นของอาคารขนาดใหญ่จากถนน ทางสาธารณะ และโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 12 เมตร 

งดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ที่จัดให้มี
พ้ืนที่โล่งเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ที่โล่งสาธารณะ พ้ืนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของพ้ืนที่แปลงที่ดินโครงการหรือไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการในแปลงที่ดินโครงการก่อสร้าง  หรืองดเว้นจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน
สําหรับอาคารชุดพักอาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
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ภาพที่  65 แสดงทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 2 ของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 

 
2.3.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญผังทางเลือกท่ี 2 

การจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 2   
ตารางที่ 7 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญผังทางเลือกที่ 2 การจัดพ้ืนที่ 
กลุ่มกิจกรรมแบบที่ 2 

 
กลุ่มกิจกรรม 

นา
งบ

ุษก
ร 

นา
ยช

นิท
ร์ 

อา
จา

รย์
ดร

. 
วีร

พัน
ธ์ 

ดร
.กร

ินท
ร์ 

นา
ย

ปร
าโม

ทย์
 

ค่า
คะ

แน
น 

ร้อ
ยล

ะ 
        

1. การพัฒนารูปแบบและการจัดพ้ืนท่ีกลุ่ม
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

       

1.1 การพัฒนารูปแบบกลุ่มพ้ืนท่ีกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและอาคารในพ้ืนท่ีโดยรอบและ
พ้ืนท่ีต่อเน่ือง 

5 4 4 4 5 22 25.58 

1.2 การกําหนดกลุ่มพ้ืนที่กิจกรรมการใช้ประโยชน์
ท่ีดินแบบผสมผสาน 

4 4 4 4 4 20 23.26 

1.3 การสร้างความหลากหลายและความ
เหมาะสมของรูปแบบอาคาร 

5 4 4 4 4 21 24.42 

1.4 การปรับปรุงกลุ่มพ้ืนท่ีกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินพร้อมข้อกําหนดท่ีมีความ
สอดคล้อง 

5 4 5 4 5 23 26.24 

รวม 19 16 17 16 18 86 100 
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ค่าคะแนน 
5 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
2.3.6 วิธีการวิเคราะห์ค่าคะแนนเพื่อประเมินผังทางเลือก 

การประเมินเพ่ือวิแคราะห์ค่าคะแนนผังทางเลือก 2 การจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมแบบที่ 2 
โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน มาคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยดังมีสมการ ดังนี้  

 
= ค่ารวมผลคะแนนผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  X  อัตราส่วนความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ 

รวมผลคะแนนของแต่ละปัจจัยทั้งหมด เพ่ือสรุปผังทางเลือกที่ดีที่สุด 
 

จากตารางที่ 7 การพัฒนาพ้ืนที่แบ่งย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 
ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 

การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานี
ตลาดบางใหญ่) โดยกําหนดขอบเขตในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระยะ 500 
เมตรจากชานชลาสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพ่ือผลักดันพ้ืนที่พัฒนาให้มีความ
หนาแน่นสูงตามแนวความคิดของ (Transit Oriented Development หรือ TOD) ซึ่งมีค่าเทียบเท่า
ที่ดินประเภท พ 4. เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ทางธุรกิจการค้า การบริการและนันทนาการในบริเวณ
โดยรอบเขตการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

กําหนดมาตราการและควบคุมพ้ืนที่อาคารและกลุ่มอาคารที่มีความเหมาะสมด้าน
กายภาพเพ่ิมค่าอัตราส่วนของพ้ืนที่การก่อสร้างอาคารต่อพ้ืนที่แปลงที่ดิน และข้อกําหนดและ
มาตรการควบคุมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปของการควบคุมความหนาแน่น  

- อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน  (Floor Area Ratio : FAR) = 8 
- อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio : OSR) = 4 
- ระยะถอยร่นของอาคารขนาดใหญ่จากถนนกาญจนาภิเษก ทางสาธารณะ และ

โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 24 เมตร   
- ระยะถอยร่นของอาคาร 12 เมตร  เพ่ือที่จะนําไปใช้ในการพิจารณาถึงเหตุผลในการ

ออกข้อกําหนดที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ และแต่ละย่านในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป 
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2.3.6 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 1  
การสัมภาษณ์ นางบุษกร   ปฐมอติชาต ให้ความเห็นว่าระบบคมนาคม

ขนส่งแบบที่ 1 เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีเช่ือมโยงกับกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนภิเษก และ 
ถนนรัตนาธิเบศร์) ระหว่างศูนย์กลางชุมชนต่าง ๆ ด้วยความเช่ือมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่
ชุมชนบางใหญ่ และแต่ละย่านในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เป็นรูปแบบของการพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคม ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548  

 การสัมภาษณ์ นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์ ให้ความเห็นว่า การขยายตัว
ของจังหวัดนนทบุรีที่เปลี่ยนจากเดิมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมาเป็นที่อยู่อาศัย ส่งผลตามมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของโครงการบ้านจัดสรร มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดนนทบุรี และ
กรุงเทพมหานคร ระบบคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 เป็นเส้นทางการจราจรพ้ืนที่ตามแนวถนนสาย
ประธาน (ถนนกาญจนภิเษก และ ถนนรัตนาธิเบศร์) เป็นรูปแบบการพัฒนาของโครงข่ายการ
คมนาคม ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548  

การสัมภาษณ์ อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร ให้ความเห็นว่า ระบบ
คมนาคมขนส่งแบบที่ 1 เป็นการพัฒนาส่งเสริมการเข้าถึงพ้ืนที่ตามถนนสายประธาน และถนนสาย
หลักโดยเช่ือมโยงกิจกรรมสองฟากถนน พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีความผสมผสานด้าน
พาณิชยกรรม ศูนย์การค้า สํานักงาน ร้านค้าย่อย และการให้บริการอํานวยความสะดวก การเดินทาง
ให้สอดคล้องกับเช่ือมโยงการใช้รถไฟ ฟ้าขนส่งมวลชน และมีการเช่ือมโยงพ้ืนที่สองฟากถนนด้วย
สะพานลอย และทางเดินลอยฟ้า 

การสัมภาษณ์ ดร.กรินทร์  ลิมาภรณ์วณิชย์ ให้ความเห็นว่า การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 เป็นโครงข่ายตามแนวถนนสายประธาน และถนนสายหลัก เช่ือมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดระบบการจราจรประเภทของการเดินทางให้สอดคล้องกับเช่ือมโยงการใช้
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและมีการเช่ือมโยงพื้นที่สองฟากถนนด้วยสะพานลอย และทางเดินลอยฟ้า 

การสัมภาษณ์ นายปราโมทย์   ชัยพูล  ให้ความเห็นว่า การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งแบบที่ 1 เป็นโครงข่ายการคมนาคมซ่ึงช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 
และสามารถใช้เดินทางเช่ือมต่อไปยังเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนภิเษก และ ถนน
รัตนาธิเบศร์ น้ันถือได้ว่าเป็นเส้นทางหลักสําหรับการสัญจรของประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี 
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2.3.7 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญผังทางเลือกท่ี 1 
การคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 
ตารางที่ 8 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญผังทางเลือกที่ 1 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 
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2.การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง        
2.1 การส่งเสริมการเข้าถึงพ้ืนท่ีจากโครงข่าย
ระบบถนน 

3 3 4 4 4 17 51.43 

2.2 การเชื่อมโยงกิจกรรมโดยสะพานลอย 5 5 4 4 5 23 57.50 
2.3 การเชื่อมโยงกิจกรรมโดยอุโมงค์ - - - - -  - 

รวม 6 6 8 8 7 35 100 
 
ค่าคะแนน 
5 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
2.3.8 วิธีการวิเคราะห์ค่าคะแนนเพื่อประเมินผังทางเลือก 

การประเมินเพ่ือวิแคราะห์ค่าคะแนนผังทางเลือก 1 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 โดย
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน มาคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยดังมีสมการ ดังน้ี  

 
= ค่ารวมผลคะแนนผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  X  อัตราส่วนความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ 

รวมผลคะแนนของแต่ละปัจจัยทั้งหมด เพ่ือสรุปผังทางเลือกที่ดีที่สุด 
 
จากตารางที่ 8  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน มีความ

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเร่ืองของโครงข่ายของถนนสายประธาน ทางเดินเท้า และทางเดินลอย
ฟ้า กล่าวคือ โครงข่ายถนน เพ่ือลดความหนาแน่นและการการจารจรบนถนนสายประธาน (ถนน
กาญจนาภิเษก) และการกระจายเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยการตัดถนนสายรองให้มีความเช่ือมโยงพื้นที่ทั้งสอง
ฟากถนน พร้อมจุดจอดรถและรับส่งบริเวณป้ายรถเมล์ สิ่งอํานวยความสะดวกและปลูกต้นไม้ให้ความ
ร่มร่ืนกับผู้ใช้บริการ สนับสนุนการเดินเท้า และทางเดินลอยฟ้า จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนย่าน
พาณิชยกรรม โดยมีการเช่ือมโยงกิจกรรมของสองผั่งถนนกาญจนาภิเษก  
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2.3.9 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 2  
การสัมภาษณ์ นางบุษกร   ปฐมอติชาต ให้ความเห็นว่าการพัฒนาระบบ

คมนาคมขนส่งแบบที่ 2 สามารถวางแนวทางให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมขนส่งของพ้ืนที่ ใน
อนาคตได้ เพ่ือให้บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการรองรับการพัฒนาจากพ้ืนที่ชุมชนบาง
ใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เป็นศูนย์กลางของชุมชนบาง
ใหญ่ ขยายตัวเป็นรัศมีออกไปจากศูนย์กลาง และการเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดีเน้นการ
สัญจรโดยทางเดินเท้า และจักรยานเป็นหลัก การเช่ือมโยงโดยสะพานลอย และทางเดินลอยฟ้า 
สามารถเช่ือมโยงกันได้โดยสะดวก โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้ชรา 

การสัมภาษณ์ นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์ ให้ความเห็นว่า การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 สามารถวางแนวทางให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมขนส่งของ
พ้ืนที่ ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนบางใหญ่ เน้นการสัญจรโดยทางเดินเท้า การเช่ือมโยงโดยสะพานลอย ทางเดิน
ลอยฟ้าและอุโมงค์ทางเดินเท้าลอดถนน สามารถเช่ือมโยงกันได้โดยสะดวก  

การสัมภาษณ์ อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร ให้ความเห็นว่า การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 สามารถวางแนวทางให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมและขนส่งใน
อนาคต เพ่ือให้บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการรองรับการพัฒนาจากพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เป็นศูนย์กลางของชุมชนบางใหญ่ 
ขยายตัวเป็นรัศมีออกไปจากศูนย์กลางขนานกับแนวถนนสายหลัก (กาญจนาภิเษก)พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนแบบกิจกรรมผสมผสาน (Mixed Activities) ส่งเสริมโครงข่ายการสัญจรทางเดินเท้า 
ทางเดินลอยฟ้าและอุโมงค์ทางลอดใต้ถนนเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่ทั้งในระดับพ้ืนดินและเหนือพ้ืนดินให้
ต่อเน่ืองกับระบบขนส่งสาธารณะ การสร้างทางเดินเช่ือมจะสร้างในแนวตามถนน เช่ือมระหว่าง
อาคารกับอาคารหรือเช่ือมไปยังจุดต่อระบบขนส่ง  

การสัมภาษณ์ ดร.กรินทร์  ลิมาภรณ์วณิชย์  ให้ความเห็นว่าการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 สามารถวางแนวทางให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมและขนส่งใน
อนาคต เพ่ือให้บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการรองรับการพัฒนาจาก สถานีรถไฟฟ้า 
(สถานีตลาดบางใหญ่) เป็นศูนย์กลางของชุมชนบางใหญ่ ขยายตัวเป็นรัศมีออกไปจากศูนย์กลางขนาน
กับแนวถนนสายหลัก (กาญจนาภิเษก) พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนแบบกิจกรรมผสมผสาน 
(Mixed Activities) เน้นการสัญจรโดยทางเท้า และจักรยานเป็นหลัก ส่งเสริมทางเดินลอยฟ้า 
สามารถเช่ือมโยงกันได้ 

การสัมภาษณ์ นายปราโมทย์   ชัยพูล  ให้ความเห็นว่า การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งว่า สามารถวางแนวทาง ให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 
เพ่ือให้บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการรองรับการพัฒนาจากพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง ส่งเสริม
โครงข่ายการสัญจรทางเท้า ทางเดินลอยฟ้าและอุโมงค์ทางลอดใต้ถนนเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่ทั้งในระดับ
พ้ืนดินและเหนือพ้ืนดินให้ต่อเน่ืองกับระบบขนส่งสาธารณะ การสร้างทางเดินเช่ือมจะสร้างในแนว
ตามถนน เช่ือมระหว่างอาคารกับอาคารหรือเช่ือมไปยังจุดต่อระบบขนส่ง  
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2.3.10 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญผังทางเลือกท่ี 2 
การคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 
ตารางที่ 9 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญผังทางเลือกที่ 2 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 
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2.การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง        
2.1 การส่งเสริมการเข้าถึงพ้ืนท่ีจากโครงข่าย
ระบบถนน 

5 5 4 5 5 24 40.35 

2.2 การเชื่อมโยงกิจกรรมโดยสะพานลอย 5 5 4 4 5 23 38.34 
2.3 การเชื่อมโยงกิจกรรมโดยอุโมงค์ 1 2 4 2 4 13 21.31 

รวม 11 12 12 11 14 60 100 
 
ค่าคะแนน 
5 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
2.3.11 วิธีการวิเคราะห์ค่าคะแนนเพื่อประเมินผังทางเลือก 

การประเมินเพ่ือวิแคราะห์ค่าคะแนนผังทางเลือก 2 การคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 โดย
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน มาคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยดังมีสมการ ดังน้ี  

 
= ค่ารวมผลคะแนนผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  X  อัตราส่วนความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ 

รวมผลคะแนนของแต่ละปัจจัยทั้งหมด เพ่ือสรุปผังทางเลือกที่ดีที่สุด 
 

จากตารางที่ 9  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน มีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเร่ืองของโครงข่ายของถนนสายประธาน สนับสนุนให้ใช้รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน การใช้รถจักรยาน ทางเดินเท้า และทางเดินลอยฟ้า สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development หรือ TOD)  และมีเพียงผู้เช่ียวชาญ
เพียง 2 ท่านที่สนับสนุนอุโมงค์ทางเดินเท้าลอดใต้ถนน กล่าวคือ 

การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานี
ตลาดบางใหญ่) ซึ่งในอนาคตจะมีบทบาทสําคัญในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวชน เป็นผล
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ให้มีความจําเป็นในการพัฒนาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(สถานีตลาดบางใหญ่)  

1. โครงข่ายถนน เพ่ือลดความหนาแน่นและการการจารจรบนถนนสายประธาน (ถนน
กาญจนาภิเษก) และการกระจายเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยการตัดถนนสายรองให้มีความเช่ือมโยงพื้นที่ทั้งสอง
ฟากถนน พร้อมจุดจอดรับป้ายรถเมล์ สิ่งอํานวยความสะดวกและปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นกับ
ผู้ใช้บริการ 

2. เส้นทางรถจักรยานเช่ือมโยงพื้นที่ของชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและ
ชุมชนใกล้เคียงกันเพ่ืออํานวยความสะดวก และมีความปลอดภัย 

3. สนับสนุนการเดินเท้า และทางเดินลอยฟ้า จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนย่าน
พาณิชยกรรม โดยมีการเช่ือมโยงกิจกรรมของสองผั่งถนนกาญจนาภิเษก ส่วนการเช่ือมโยงกิจกรรม
สองฝั่งถนนด้วยอุโมงค์มีความเห็นด้วยจากผู้เช่ียวชาญน้อยกว่า 
 

2.3.12 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 1  
การสัมภาษณ์ นางบุษกร   ปฐมอติชาต ให้ความเห็นว่า พ้ืนที่เปิดโล่ง 

สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 1 เป็นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะและพื้นที่
นันทนาการ ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 ให้เป็นพ้ืนที่
พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

การสั มภาษณ์  นายช นินท ร์    ธรรม ชู เชาวรั ต น์  พ้ื นที่ เ ปิ ด โล่ ง 
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 1 การพัฒนาของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 โดยการสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพ้ืนที่
สวนสาธารณะ พ้ืนที่เปิดโล่งตามแนวริมแม่นํ้าลําคลองให้มีภูมิทัศน์ ร่มรื่นใช้ประโยชน์เพ่ือการ
นันทนาการ 

การสัมภาษณ์ อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร ให้ความเห็นว่า พ้ืนที่เปิดโล่ง 
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 1 เป็นลักษณะของพื้นที่โล่งริมถนนสายประธาน (ถนน
กาญจนาภิเษก) และพ้ืนที่เปิดโล่งของหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรฐานของการจัดสรรที่ดิน มีการ
เช่ือมโยงกิจกรรมให้มีความสะดวกสบายและให้ความร่มเงาบริเวณทางเดินเท้าภายในชุมชน ส่วนพ้ืนที่
เปิดโล่งริมถนนสายประธาน (ถนนกาญจนาภิเษก) ที่มีการยกเว้นก่อสร้างอาคารเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาด
เล็กเกินไปที่จะรองรับการเข้ามาใช้กิจกรรมของพ้ืนที่ 

การสัมภาษณ์ ดร.กรินทร์  ลิมาภรณ์วณิชย์  ให้ความเห็นว่า พ้ืนที่เปิดโล่ง 
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 1 เป็นลักษณะของพื้นที่เปิดโล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริเวณริมถนนสายประธาน ถนนสายหลัก และถนนสายรองให้มีที่ว่างเพ่ือปลูกต้นไม้ 

การสัมภาษณ์ นายปราโมทย์   ชัยพูล  ให้ความเห็นว่า พ้ืนที่เปิดโล่ง 
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 1 การพัฒนาพื้นที่เพ่ือกํากับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งยังช่วยลดข้อจํากัด
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน สนับสนุนให้มีการเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่เปิดโล่งตามแนวริมแม่นํ้าลํา
คลองให้มีภูมิทัศน์ ร่มรื่นใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการ กระจายตามพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 

 
2.3.13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญผังทางเลือกท่ี 1 

สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 1 
ตารางที่ 10 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญผังทางเลือกที่ 1 สภาพแวดล้อมและ
สุนทรียภาพแบบที่ 1  

 
กลุ่มกิจกรรม 

นา
งบ

ุษก
ร 

นา
ยช

นิท
ร์ 

อา
จา

รย์
ดร

. 
วีร

พัน
ธ์ 

ดร
.กร

ินท
ร์ 

นา
ย

ปร
าโม

ทย์
 

ค่า
คะ

แน
น 

ร้อ
ยล
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3. สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ        
3.1 การพัฒนาพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับสภาพ 
แวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนท่ีในอนาคต 

3 3 4 4 3 17 51.42 

3.2 มาตรการควบคุมประโยชน์ใช้สอยลาน
กิจกรรม พ้ืนท่ีลานโล่งสาธารณะ 

2 3 3 3 5 16 48.48 

3.3 มาตรการจูงใจการพัฒนา  
การกําหนดสิทธิพิเศษ 

- - - - - - - 

3.4 การให้โบนัสและการให้ผลตอบแทนในระยะ
ตามแนวถนน 

- - - - - - - 

รวม 5 6 7 7 8 33 100 
 
ค่าคะแนน 
5 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
2.3.14 วิธีการวิเคราะห์ค่าคะแนนเพื่อประเมินผังทางเลือก 

การประเมินเพ่ือวิแคราะห์ค่าคะแนนผังทางเลือก 1 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ
แบบที่ 1 โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน มาคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยดังมีสมการ 
ดังน้ี  

 
= ค่ารวมผลคะแนนผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  X  อัตราส่วนความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ 

รวมผลคะแนนของแต่ละปัจจัยทั้งหมด เพ่ือสรุปผังทางเลือกที่ดีที่สุด 
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จากตารางที่ 10 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน มี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ พ้ืนที่ลานโล่งสาธารณะริมถนนกาญจนาภิเษกทั้งสองฟาก
ถนน ลานโล่งเช่ือมโยงพ้ืนที่กิจกรรมระหว่างลานประเพณี สวนสาธารณะ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ ด้วย
การปลูกต้นไม้ให้ความร่มร่ืน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการเดินเท้าและรถจักรยานภายในพ้ืนที่
และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบของชุมชน 

 
2.3.15 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 2  

การสัมภาษณ์ นางบุษกร   ปฐมอติชาต ให้ความเห็นว่าด้านภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมจัดให้มีพ้ืนที่เปิดโล่งแบบที่ 2  เป็นพ้ืนที่สีเขียว จัดสวนประเภทสวยงามและร่มเงา สร้าง
บรรยากาศสวยงาม โดยกําหนดให้มีพ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวตลอดแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนภิเษก) 
เส้นทางเข้าออกของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) และชุมชนจัดให้มีพ้ืนที่โล่ง
สาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่นและการออกกําลังกาย 

การสัมภาษณ์ นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์ ให้ความเห็นว่า ด้านภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมจัดให้มีพ้ืนที่เปิดโล่งแบบที่ 2  เป็นพ้ืนที่สีเขียว จัดสวนประเภทสวยงามและร่ม
เงา สร้างบรรยากาศสวยงาม โดยกําหนดให้มีพ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวตลอดแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญ
จนภิเษก) เส้นทางเข้าออกของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) และชุมชน จัดให้มี
พ้ืนที่โล่งสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่นและการออกกําลังกาย 

การสัมภาษณ์ อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร ให้ความเห็นว่าด้านภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมจัดให้มีพ้ืนที่เปิดโล่งแบบที่ 2  เป็นพ้ืนที่สีเขียว โดยกําหนดให้มีพ้ืนที่โล่งสีเขียวตลอด
แนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนาภิเษก) เส้นทางเข้าออกของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวชน (สถานีตลาด
บางใหญ่) พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่เปิดโล่งสาธารณะ พ้ืนที่สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและพื้นที่ชุ่มน้ํา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่แปลงที่ดินโครงการหรือไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร และระยะถอยร่นของอาคารจากถนน ทางสาธารณะ โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน สําหรับพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรองรับกิจกรรมของชุมชน 24 เมตร  

การสัมภาษณ์ ดร.กรินทร์  ลิมาภรณ์วณิชย์  ให้ความเห็นว่าด้านภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมจัดให้มีพ้ืนที่เปิดโล่งแบบที่ 2  เป็นพ้ืนที่สีเขียว โดยกําหนดให้มีพ้ืนที่โล่งสีเขียวตลอด
แนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนาภิเษก) เส้นทางเข้าออกของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานี
ตลาดบางใหญ่) พ้ืนที่โล่งเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ที่โล่งสาธารณะ พ้ืนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และพ้ืนที่ชุ่มนํ้า ควรถอยร่น 24 เมตรสําหรับเป็นพ้ืนที่โล่งเพ่ือรองรับกิจกรรม และระยะถอยร่นของ
อาคารจากถนน ทางสาธารณะ โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควรถอยร่น 24 เมตร สําหรับเป็น
พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรองรับกิจกรรม  

การสัมภาษณ์ นายปราโมทย์   ชัยพูล  ให้ความเห็นว่าด้านภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมจัดให้มีพื้นที่เปิดโล่ง เป็นพ้ืนที่สีเขียว จัดสวนประเภทสวยงามและร่มเงา สร้างบรรยากาศ
สวยงาม โดยกําหนดให้มี พ้ืนที่โล่งสีเขียวตลอดแนวถนนสายหลัก (ถนนกาญจนภิเษก) เส้น
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ทางเข้าออกของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) และชุมชน  จัดให้มีพ้ืนที่โล่ง
สาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่นและการออกกําลังกาย  

 
2.3.16 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญผังทางเลือกท่ี 2 

สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 2 
ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญผังทางเลือกที่ 2 สภาพแวดล้อมและ
สุนทรียภาพแบบที่ 2  

 
กลุ่มกิจกรรม 

นา
งบ

ุษก
ร 

นา
ยช

นิท
ร์ 

อา
จา

รย์
ดร

. 
วีร

พัน
ธ์ 

ดร
.กร

ินท
ร์ 

นา
ย

ปร
าโม

ทย์
 

ค่า
คะ

แน
น 

ร้อ
ยล

ะ 

        
3. สภาพแวดล้อมและสุนทรียศาสตร์        
3.1 การพัฒนาพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับสภาพ 
แวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนท่ีในอนาคต 

5 5 4 4 4 22 24.44 

3.2 มาตรการควบคุมประโยชน์ใช้สอยลาน
กิจกรรม พ้ืนท่ีลานโล่งสาธารณะ 

4 4 5 5 5 23 25.56 

3.3 มาตรการจูงใจการพัฒนา  
การกําหนดสิทธิพิเศษ 

5 4 4 4 5 22 24.44 

3.4 การให้โบนัสและการให้ผลตอบแทนในระยะ
ตามแนวถนน 

5 3 5 5 5 23 25.56 

รวม 19 16 18 18 19 90 100 
 
ค่าคะแนน 
5 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
2.3.17 วิธีการวิเคราะห์ค่าคะแนนเพื่อประเมินผังทางเลือก 

การประเมินเพ่ือวิแคราะห์ค่าคะแนนผังทางเลือก 2 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ
แบบที่ 2 โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน มาคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยดังมีสมการ 
ดังน้ี  

= ค่ารวมผลคะแนนผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  X  อัตราส่วนความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ 
รวมผลคะแนนของแต่ละปัจจัยทั้งหมด เพ่ือสรุปผังทางเลือกที่ดีที่สุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133 
 

  

จากตารางที่ 11 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน มีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดขอบเขตในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
กล่าวคือ พ้ืนที่ลานโล่งสาธารณะริมถนนกาญจนาภิเษกทั้งสองฟากถนน ลานโล่งเช่ือมโยงพ้ืนที่
กิจกรรมระหว่างลานประเพณี สวนสาธารณะ ด้วยการจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ให้ความร่มร่ืน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่อการเดินเท้า การใช้รถจักรยานภายในพ้ืนที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบของ
ชุมชน  พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมลําคลอง ได้แก่ที่ดินที่ต้ังอยู่ริมคลองหรือ
ริมแหล่งนํ้าสาธารณะให้มีที่ว่างระยะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรตลอดลําคลองเพ่ือปลูกต้นไม้กําหนดเป็น
ทางเดินเท้า และทางรถจักรยานพ้ืนที่พักผ่อนของชุมชน 

 

 
 
ภาพที่  66 แสดงทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 1 ของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
 

 
 
ภาพที่  67 แสดงทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 2 พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
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3. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
3.1 นางบุษกร  ปฐมอติชาต นักผังเมือง 8 รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย โดย

เปรียบเทียบแนวทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตามแนวคิดของ Transit Oriented Development หรือ TOD  ตาม
รูปแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน กล่าวคือ การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสาน กําหนดย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมขึ้นมาให้ชัดเจน กําหนดให้อยู่แต่บริเวณที่มีการพัฒนา
พาณิชยกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สร้างระบบการสัญจรภายใน
พ้ืนที่ในลักษณะย่านแห่งการเดินเท้า เส้นทางจักรยาน พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่สาธารณะให้มีลักษณะ
ของโครงข่ายสองข้างทางสีเขียว รองรับการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคม และนันทนาการ ตาม
แนวความคิด Smart Growth และหลักเกณฑ์ของ LEED-ND 

3.2 นายชนินทร์   ธรรมชูเชาวรัตน์  นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี  

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย โดย
เปรียบเทียบแนวทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตามแนวคิดของ Transit Oriented Development หรือ TOD  ตาม
รูปแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน กล่าวคือ กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และนันทนาการ พร้อมข้อกําหนดที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548  และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

3.3 อาจารย์ดร.วีระพันธ์  ชินวัตร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าบางมด  

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย โดย
เปรียบเทียบแนวทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตามแนวคิดของ Transit Oriented Development หรือ TOD  
กล่าวคือ การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบาง
ใหญ่) โดยกําหนดขอบเขตในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระยะ 500 เมตรจาก
ชานชลาสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพ่ือผลักดันพ้ืนที่พัฒนาให้มีการควบคุม
ความหนาแน่น ซึ่งมีค่าเทียบเท่าที่ดินประเภท พ 4. เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ทางธุรกิจการค้า การ
บริการและนันทนาการในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสําหรับแนวทางการ
พัฒนาเมืองตามการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)  มีแนวทางการวางผังให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของรถไฟฟ้าเป็นผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่รอบสถานีเป็นกลุ่มหลัก และต้องการให้ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยรอบสถานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยและในด้านการสัญจร รวมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคทั้งหลายที่ใช้ควรจะมีการแบ่งปันหรือใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
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คุ้มค่าและมีความสัมพันธ์กันในเชิงกายภาพ ดังน้ัน ชุมชนรายรอบสถานีก็น่าจะได้ใช้เทคโนโลยีที่
สะอาดด้วยเช่นกัน เช่น ระบบการสัญจรของประชาชนก็ควรใช้การคมนาคมสีเขียวซึ่งได้แก่ การ
จัดระบบการเดินทางเท้าในระยะทางที่เหมาะสมกับชุมชน และทางจักรยานเป็นระบบการสัญจรหลัก 

3.4 ดร.กรินทร์   ลิมาภรณ์วณิชย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Meinhardt (THAILAND) 
จํากัด  

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย โดย
เปรียบเทียบแนวทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) กล่าวคือ การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ซึ่งมีการผสมผสานการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภท ศูนย์การพาณิชยกรรม สถาบันราชการ หรืออาคารพักอาศัย บริเวณช้ันใน
หรือล้อมรอบสถานีระบบขนส่งมวลชน โดยความหนาแน่นจะจางลงเมื่อพัฒนาออกจากศูนย์กลาง
ออกไป รัศมีการสัญจรควรอยู่ภายในระยะเดินเท้า (WALKING DISTANCE) ประมาณไม่เกิน 800 
เมตร จากศูนย์กลางการพัฒนาหรือสถานี มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมแก่การเดินเท้าและการ
ใช้จักรยานและการเดินทางเช่ือมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ เพียงพอที่จะสามารถจัด
ให้มีบริการระบบขนส่งมวลชนได้อย่างคุ้มค่า มีการจัดการพ้ืนที่จอดรถยนต์อย่างเหมาะสมตาม
ความจําเป็น ตามแนวคิดของ Transit Oriented Development หรือ TOD  พร้อมข้อกําหนดที่มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สามารถวางแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมและขนส่งในอนาคต ตามแนวคิดของ การเติบโตอย่างชาญฉลาด 
Smart Growth และหลักเกณฑ์ของ LEED - ND 

3.5 นายปราโมทย์   ชัยพูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากัด (มหาชน)  

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย โดย
เปรียบเทียบแนวทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) แนวคิดของ Transit Oriented Development หรือ TOD  ตาม
รูปแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน กล่าวคือ การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสาน ข้อกําหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง และการควบคุมตามท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 โดยมีการควบคุมความหนาแน่นของ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการกําหนดความสูงและสนับสนุนให้เกิดความหนาแน่นในการใช้ที่ดิน
และอาคาร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพ่ือให้เมืองหรือชุมชนเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ
และถูกสุขลักษณะ สามารถวางแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมและขนส่งใน
อนาคตตามแนวความคิด Smart Growth และหลักเกณฑ์ของ LEED-ND 
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ตารางที่  12  สรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ต่อแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ในบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)  

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 
 
 

1.การจัดกลุ่มพ้ืนท่ี
กิจกรรม 

2.คมนาคมขนส่ง 3.สภาพแวดล้อมและ
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รวม 41 69 41 66 41 65 
ลําดับ 4 1 4 2 4 3 

 
ค่าคะแนน 
5 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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จากตารางที่ 12 สรุปได้ว่าคะแนนความสําคัญเปรียบเทียบแนวทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ผู้เช่ียวชาญท้ัง 
5 ท่านเห็นด้วยผังทางเลือกที่ 2  มากท่ีสุด โดยผังดังกล่าวเน้นถึง แนวทางการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่
รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented Development หรือ TOD การเติบโตอย่างชาญฉลาด 
Smart Growth หลักเกณฑ์ LEED-ND และทฤษฎีแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในการสนับสนุนการพัฒนารูปทรงของเมืองให้เกิดความ
กระชับ กล่าวคือ จะออกแบบกลุ่มอาคารที่มีความหนาแน่นสูง หรือการใช้ที่ดินแบบหนาแน่นสูงและ
หลากหลาย เช่น ศูนย์การพาณิชยกรรม สถาบันราชการ หรืออาคารพักอาศัย บริเวณช้ันในหรือ
ล้อมรอบสถานีระบบขนส่งมวลชน โดยความหนาแน่นจะจางลงเมื่อพัฒนาออกจากศูนย์กลางออกไป 
รัศมีการสัญจรควรอยู่ภายในระยะเดินเท้า ประมาณไม่เกิน 800 เมตร จากศูนย์กลางการพัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนหรือสถานีรถไฟฟ้า (สถานีตลาดบางใหญ่) ทั้งน้ี การออกแบบผู้วิจัยพิจารณาตามเกณฑ์ต่าง ๆ  
6 ข้อ ดังน้ี 

1. รูปแบบการพัฒนาควรส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการเดินทาง โครงข่ายสองข้าง
ทางสีเขียว ได้แก่ การเดินเท้า ทางเดินลอยฟ้า และเส้นทางจักรยาน 

2. ถนนสายประธาน ถนนสายหลักควรมีความต่อเน่ือง และการชะลอความเร็วของรถ 
3. ออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสาน ควบคุมความหนาแน่นของอาคาร

ประกอบด้วยแหล่งกิจกรรมท่ีสําคัญต่อกิจกรรมการดํารงชีพ เช่น ที่ทํางาน สถานศึกษา ร้านค้า ที่พัก
อาศัย สถาบันราชการ และกิจกรรมพิเศษทางเศรษฐกิจ เช่น ศูนย์การค้า โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างเมือง 

4. มีการจัดการควบคุมการจัดหาที่จอดรถ โดยการกําหนดราคาค่าจอดที่สะท้อนความ
เป็นจริงเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการกําหนดจํานวนที่จอดรถข้ันตํ่า ให้มี
ความสอดคล้องตามการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented Development 
หรือ TOD ที่เน้นการใช้ระบบขนส่งมวลชน และลดบทบาทการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 

5. ออกแบบสถานีจอดรถขนส่งมวลชน หรือที่หยุดรถ ให้มีความสะดวก สบาย และ
ปลอดภัย เช่น มีทางเดินเข้าถึงสถานีที่กว้างขวางได้มาตรฐาน มีที่กันแดดฝน มีป้ายสัญญลักษณ์ที่
จําเป็นสําหรับคนเดินทาง และมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ เป็นต้น 

6. กําหนดพ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียว รายละเอียดภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์ถนน มาตรฐานถนน 
และระบบนิเวศเมืองที่สามารถปกป้องและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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สรุปการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
1.1 สรุปการวิเคราะห์ผังทางเลือกท่ี 1 

1.1.1 ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ผัง
ทางเลือกที่ 1 เป็นการออกแบบวางผังให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างธรรมชาติ โดยให้มีลักษณะ
ทางกายภาพ การคมนาคม และสภาพแวดล้อมตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
นนทบุรี พ.ศ.2548  ซึ่งได้แก่ การวางผังกําหนดแยกประเภทอาคารและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ออก
จากกัน ข้อกําหนดการบริหารจัดการในเชิงภาพรวม ไม่มีการออกข้อกําหนดกระชับอาคารและ
ส่งเสริมการเกิดกลุ่มอาคารส่งเสริมการขยายตัวของอาคารและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแนวราบ การ
กําหนดความสูงไม่สนับสนุนให้เกิดความหนาแน่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การพัฒนาพ้ืนที่
ไม่สามารถทํานายหรือคาดการณ์อนาคตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และสภาพแวดล้อมได้แม้จะมีการออก
ข้อกําหนดขนาดอาคารและประเภทอาคารไว้ก็ตาม การกําหนดดังกล่าวเป็นการบังคับใช้ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์และความต้องการของชุมชนหรือสาธารณะอย่างแท้จริง การเติบโตของเศรษฐกิจและ
การลงทุนภายในชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากความเห็นร่วมของประชาชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่น
หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีโอกาสรับทราบอนาคตการใช้ทรัพยากรท่ีชุมชนมีอยู่ แม้ประชาชน
ส่วนหน่ึงอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะ
ต้องกลายเป็นผู้รับภาระทางสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการพัฒนาที่ตามมา 
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ภาพที่  68 แสดงทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 1  พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,พฤษภาคม 2558 
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1.2 สรุปการวิเคราะห์ผังทางเลือกท่ี 2 
1.1.2 ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่า การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ผัง

ทางเลือกที่ 2 เป็นการออกแบบวางผังตามทฤษฎี แนวคิดTransit Oriented Development หรือ 
TOD  การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth หลักเกณฑ์LEED-ND แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ.2548  มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
คมนาคม และสภาพแวดล้อม ซึ่งได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที่
ต่อเน่ือง การวางผังให้เกิดย่านและชุมชนที่กระชับ เป็นชุมชนที่สมบูรณ์ (Complete Community)
โดยกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างความหลากหลาย
ของรูปแบบอาคารพร้อมข้อกําหนดที่มีความสอดคล้องและเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับเทศ
บัญญัติเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและสภาพแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ตามหลักการด้านผัง
เมือง และการกําหนดพ้ืนที่อาคารและกลุ่มอาคารที่มีความเหมาะสมด้านกายภาพเพิ่มค่าอัตราส่วน
ของพ้ืนที่การก่อสร้างอาคารต่อพ้ืนที่แปลงที่ดิน การนํามาตรการลดหย่อนภาษีมาสร้างแรงจูงใจ 
จัดสรรพ้ืนที่โล่ง ที่ว่างไว้สําหรับการสร้างสถานที่สาธารณะ (Public Spaces) สถานที่บริการ
ส่วนกลาง (Civic Spaces) พ้ืนที่สีเขียว (Green Spces) สร้างระบบการเช่ือมต่อหลักภายในย่านและ
ชุมชนด้วยทางเดินเท้า และเส้นทางจักรยาน วางแผนการใช้ระบบการขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ความหมายเหมาะสมกับย่าน กําหนดรายละเอียดภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์ถนน มาตรฐานถนน และ
ระบบนิเวศเมืองที่สามารถปกป้องและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต มีการ
คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเริ่มต้นจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินประชาชนในชุมชน หน่วยงานใน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนที่มีความ
สนใจร่วมการพัฒนาพ้ืนที่เข้ามาด้วย  เมื่อได้ข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาพื้นที่แล้วหน่วยงานใน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการนํารายละเอียดด้ายกายภาพและด้านข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ประกาศเป็น
เทศบัญญัติหรือกฎหมายของท้องถ่ิน เพ่ือบังคับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในระยะยาว 5 ปี , 10 ปี 
และ 20 ปี ต่อไป 
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ภาพที่  69 แสดงภาพร่าง 3 มิติทัศนียภาพผังทางเลือกที่ 2 พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพสิูจนส์มมติฐาน 
4.1 การวิเคราะห์ข้มูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 
เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน 
รวมถึงถึงผู้วิจัย คือ 

4.1.1 ตัวแปรต้น คือปัจจัยด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ตามแนวทาง 
Transit Oriented Development หรือ TOD  ปัจจัยด้านกายภาพ  การคมนาคมขนส่ง 
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ กล่าวคือ ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน เห็นด้วยผัง
ทางเลือกที่ 2 มากที่สุด ซึ่งผังทางเลือก ดังกล่าวเน้นถึงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตาม
แนวความคิด Transit Oriented Development หรือ TOD  การพัฒนาที่มีความหนาแน่นสูงและมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานควบคุมความ
หนาแน่น การสร้างระบบการสัญจรภายในพ้ืนที่ในลักษณะย่านแห่งการเดิน การสร้างพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่สาธารณะให้มีลักษณะของโครงข่ายสองข้างทางสีเขียว (Green Corridor) การปรับ ปรุงฟ้ืนฟูที่
อยู่อาศัยและอาคารสาธารณะให้มีเอกลักษณ์ รองรับการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคม และ
นันทนาการ ตามแนวความคิด Smart Growth และหลักเกณฑ์ของ LEED-ND 

4.1.2 ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ตามแนวความคิด Transit Oriented 
Development หรือ TOD  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านเห็นด้วยกับ ผังทางเลือกที่ 2  คือ
การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน คือการผสมผสานประเภทของท่ีอยู่อาศัย ร้านค้าปลีก และ 
ย่านพาณิชยกรรม ในพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในระยะการเดินถึงประมาณ 5-10 นาที หรือ
ระยะทางประมาณ 500 เมตร นับจากขอบเขตพ้ืนที่พัฒนาไปจนถึงตัวสถานี โดยใช้รูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีการควบคุมความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสร้างระบบ
การสัญจรภายในพ้ืนที่ในลักษณะย่านแห่งการเดิน การสร้างพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่สาธารณะให้มี
ลักษณะของโครงข่ายสองข้างทางสีเขียว (Green Corridor) การปรับปรุงฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและอาคาร
สาธารณะให้มีเอกลักษณ์ รองรับการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคม และนันทนาการ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึง การเช่ือมโยงและการรวมตัวของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ การสัญจรที่
ต้องการความหนาแน่นที่เพ่ิมข้ึน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานและต้ังอยู่ในบริเวณที่มีระบบ
ขนส่งสาธารณะให้บริการ โดยมีปัจจัยสําคัญ คือ สถานที่ต้ังของระบบขนส่งมวลชนจะต้องต้ังอยู่ใน
ตําแหน่งที่ดี เป็นศูนย์กลางในชุมชนเมือง มีการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การสัญจรท่ีลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียม
นโยบายในการพัฒนาพ้ืนที ่
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4.2 การพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์สมมติฐานในข้างต้น ตามท่ีผู้วิจัยได้ต้ังไว้ในบทที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ที่เหมาะสมควรนําแนวความคิด Transit 
Oriented Development (TOD) มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้าน
กายภาพให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสรุปว่าผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน
ในเชิงบวกต่อสมมติฐานการวิจัย จึงแสดงว่าสมมติฐานการวิจัยที่ผู้ วิจัยได้ต้ังไว้น้ันถูกต้อง และ
สมมติฐานงานวิจัยที่ถูกต้องมาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในบทที่ 2 และผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ในบทที่ 5 ที่ได้ให้
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงเห็นด้วยต่อสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ต้ังไว้สําหรับเป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 

ดังน้ัน สมมติฐานของงานวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทาง
กายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ผังทางเลือกที่ 2 จึงได้รับการยอมรับ 
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน และแนวความคิด Transit Oriented Development หรือ 
TOD  มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านกายภาพ ด้านคมนาคม และด้าน
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวางผังให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความ
คุ้มค่าด้วยการออกแบบทางกายภาพบังคับให้เกิดกิจกรรม ความหนาแน่นในพื้นที่พัฒนารอบสถานี
ขนส่งมวลชน และระบบสัญจรที่ไม่ทําลายสภาพแวดล้อม  

โดยจากผลการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยครั้งน้ีที่ได้อภิปรายแล้วน้ัน มีผลยืนยันว่า
สมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับหลักการทางวิชาการ พร้อมทั้งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญซ่ึงผู้วิจัยได้รวบรวมและนํามาขยายผลการวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบพัฒนาพ้ืนที่  
 
5. สรุป 

การดําเนินการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือเปรียบเทียบแนว
ทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ทางด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สภาพแวดล้อม
และสุนทรียภาพที่มาส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ด้วยการสร้างผังทางเลือกออกมาเป็น 2 
แนวทาง เพ่ือนําไปใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จากหน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 5 ท่าน  

เพ่ือนําผลจากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านเห็น
พ้องกันว่าแนวทางการพัฒนาแบบ TOD มีความเหมาะสมสําหรับชุมชนบางใหญ่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ว่า การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(สถานีตลาดบางใหญ่) ต้องเป็นไปตามแนว TOD ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมของเมืองที่ย่ังยืนต่อไปใน
อนาคต 
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บทที่ 6 

อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “แนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมาจากระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ทําให้ได้แนวทางพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ตามแนวความคิดของ Transit 
Oriented Development หรือ TOD   โดยการศึกษาในบทน้ีจะอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 
1.การอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จนมาถึงขั้นตอนการอภิปราย
ผลที่ได้จากการวิจัยความเห็นในคร้ังน้ีเป็นเพียงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 5 ท่าน พบว่าความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ ที่มีต่อการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับจุดเช่ือมต่อคมนาคมขนส่ง และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ ตรงกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดังต่อไปนี้ 

1.1 การจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรม 
การอภิปรายผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้ เ ช่ียวชาญ สอดคล้องตาม

สมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ผังทางเลือกที่ 2 มีรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีให้เป็นเชิง
พาณิชย์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพัฒนาพ้ืนที่แบบผสมผสาน ที่ทําให้เกิดความหนาแน่นของการอยู่
อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ กําหนดย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมขนานกับแนวถนนสาย
หลัก (ถนนกาญจนาภิเษก) กําหนดขอบเขตในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
ระยะ 500 เมตรจากชานชลาสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพ่ือผลักดันพ้ืนที่
พัฒนาให้มีความหนาแน่นสูงตามแนวคิดของ Transit Oriented Development หรือ TOD    

ด้านข้อกําหนดการควบคุมความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  สนับสนุน
ข้อกําหนดและมาตรการควบคุมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปของการควบคุมความ
หนาแน่น มีค่าเทียบเท่าที่ดินประเภท พ4. (อ้างถึงในข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556)เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ทางธุรกิจการค้า การ
บริการและนันทนาการ โดยใช้ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารชุด พ.ศ.2522 (อ้างถึงในกรมโยธาธิการและผังเมือง)  

ส่งเสริมการกําหนดความสูงและสนับสนุนให้เกิดความหนาแน่นในการใช้ที่ดินและ
อาคาร กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้นักผังเมืองใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการวางผังเมือง
รวม ผังแม่บท และการออกแบบปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองเพ่ือเป็นผลตอบแทนรางวัลและจูงใจแก่นักลงทุน 
เจ้าของแปลงที่ดินหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะลงทุน
หรือขยายกิจการในพ้ืนที่ศูนย์พาณิชยกรรม หรือบริเวณใจกลางเมือง หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม
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นโยบายของรัฐบาล ทั้งน้ีเป็นไปตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth และ
หลักเกณฑ์ LEED-ND ที่ต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความหนาแน่นมีความคุ้มค่า เกิด
ประสิทธิภาพต่อการใช้สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรัฐบาล ได้ลงทุนไว้แล้ว สอดคล้องกับ
มูลค่าที่ดินและทรัพย์สินในพ้ืนที่ ได้แก่ การสร้างพ้ืนที่ใจกลางเมืองหรือศูนย์พาณิชยกรรม และความมี
ชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิมพูนฐาน
ภาษีให้กับรัฐบาล ในระยะยาวเพ่ือให้เมืองหรือชุมชนเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบและถูกสุขลักษณะ 
สามารถวางแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องไปกับโครงการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 

 
1.2 การคมนาคมขนส่ง 

การอภิปรายผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้ เช่ียวชาญ สอดคล้องตาม
สมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ผังทางเลือกที่ 2 มีรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี กําหนด
มาตรฐานถนนในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการรถไฟฟ้า ออกแบบโครงข่ายทางเดินและทาง
จักรยานให้เช่ือมต่อกันอย่างสมบูรณ์ภายในชุมชน และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นโครงข่าย
หลักในการสัญจร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สัญจรระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
การสัญจรระหว่างที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน ตามแนวคิดของ Transit Oriented Development หรือ 
TOD  การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth หลักเกณฑ์ของ LEED-ND 

 
1.3 สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ 

การอภิปรายผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้ เช่ียวชาญ สอดคล้องตาม
สมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ผังทางเลือกที่ 2 มีรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี กําหนด
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพภายในชุมชน พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่สาธารณะให้มีลักษณะของ
โครงข่ายสองข้างทางสีเขียว รองรับการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคม และนันทนาการ เพ่ิมพ้ืนที่
สาธารณะและพ้ืนท่ีนันทนาการ พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ของชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในพ้ืนที่ชุมชน
มากยิ่งข้ึน สอดคล้องตามแนวคิด พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Transit Oriented 
Development หรือ TOD การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth และหลักเกณฑ์ของ LEED-
ND 

 
1.4 พื้นที่ชุมชนบางใหญ่  
การอภิปรายผลการวิจัย พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 

กล่าวคือ การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่เหมาะสมกับการนําแนวความคิด Transit Oriented 
Development หรือ TOD มาประยุกต์ใช้  เน่ืองมาจากพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ว 
อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร มีความเช่ือมโยงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวได้ว่าพ้ืนที่มีความเช่ือมต่อกันเป็นพ้ืนที่เมืองเดียวกัน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี
ความหลากหลายในส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ต่อเน่ืองกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญข้ึนอย่างมาก 
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เป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและกิจกรรมเหล่าน้ันมีความโดดเด่นด้านความพร้อมและศักยภาพ
ในภาคเอกชนสูง  ซึ่งในอนาคตพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จะแนวโน้มปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมมากขึ้น 
รวมท้ังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ อาจจะ
พัฒนาพ้ืนที่ให้กลายเป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง หรือ Sub-Center  เพ่ือรองรับการเติบโตและการ
ขยายตัว  และมีเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ของภาคตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
ภาพที่  70 แสดงภาพมุมมองเส้นทางคมนาคม และการก่อสร้างศูนย์การค้า พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 
http://cpn.co.th/index.aspx. เข้าถึงได้จาก.http://cpn.co.th/property.aspx 
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ภาพที่ 71 แสดงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) 
ที่มา  : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ออนไลน์).เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558. 
www.mrta-purpleline.com.เข้าถึงได้จาก http://www.mrta-purpleline.com/ station/19 
 
2. ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยในบทที่ 5 สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนา TOD มีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ ที่ต้องการจัดกลุ่มกิจกรรม พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยให้มีความหลากหลาย 
เข้าถึงได้ด้วยการเดินและรถจักรยาน หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดทางเลือกในการ
สัญจรให้มีความหลากหลาย โครงข่ายพ้ืนที่เปิดโล่งสาธารณะมีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการค้า 
เศรษฐกิจสังคมท่ีดี โดยมีสถานีรถไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางของชุมชน ส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการได้ ควบคุมการลงทุนและการพัฒนาพ้ืนที่ของภาคเอกชน และจัดบริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้เสนอให้มีการวางผังออกแบบพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ในลักษณะ “การวาง
ออกแบบชุมชนเมือง” (Urban Design) ซึ่งเป็นการวางผังในเร่ืองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังบริเวณของ
อาคาร ผังสาธารณูปโภค ผังสาธารณูปการ ผังภูมิทัศน์ ผังจินตนาการ ฯลฯ การออกแบบ
องค์ประกอบทางกายภาพที่สําคัญของชุมชน โดยผังชุมชนเมืองน้ีจะเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา
พ้ืนที่ในอนาคต 
 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการวางผังออกแบบพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่  

แนวทางออกแบบพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) เป็นการแสดงแนวคิดในเชิงกราฟฟิค เพ่ือให้มองเห็นถึงเป้าหมาย
พัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวมาทําการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ โดยกําหนดรูปแบบการวางผังออกแบบตาม
วัตถุประสงค์ของผังแนวคิด ข้อกําหนด กฎหมาย การพัฒนาการเช่ือมต่อในระบบต่าง ๆ และการ
เช่ือมโยงและสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินเท้า ทางจักรยาน รวมถึงแนวคิดพ้ืนที่สีเขียวในแต่
ละบริเวณเพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมนันทนาการ ดังน้ี  
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3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการวางผังออกแบบการจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรม พ้ืนที่ชุมชน
บางใหญ่ เป็นการนําแนวความคิด ควบคุมความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 และรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่ตาม
แนวความคิด Transit Oriented Development หรือ TOD รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน เพ่ือนํามาออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีข้อเสนอแนะจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และผู้วิจัยดังน้ี 

3.1.1 การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented 
Development หรือ TOD) โดยกําหนดขอบเขตในการพัฒนาพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในระยะ 500 เมตร จากชานชลาสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นเขตพัฒนาพิเศษ 
กําหนดมาตรการและควบคุม  

3.1.2  ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นย่านพาณิชยกรรม ฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการท่ี
ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพ้ืนที่ โดยกําหนดเป็นเขต
พัฒนาพิเศษ 

3.1.3 การควบคุมความหนาแน่น ควรจะมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม 
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) สําหรับย่านพาณิชยกรรม และควรมีการกําหนดอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคาร
รวม (OSR) เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่อาคารรวมของทุกช้ัน (หมายความว่า ย่ิงมีพ้ืนที่อาคารรวมมากก็ต้อง
มีที่ว่างมาก) การกําหนดขนาด ความสูง ระยะร่นของอาคาร อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
(Floor  Area  Ratio หรือ FAR) = 8 อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่ออาคารรวม (Open  Space  Ratio หรือ 
OSR)  = 4  และระยะถอยร่นของอาคารจากถนนหรือทางสาธารณะ 16 เมตร รายละเอียดดังน้ี 

ก. ขนาดของอาคาร สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่แต่ไม่เกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องต้ังอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร และเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้อง
ต้ังอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร 

ข. การกําหนดความสูงของอาคาร ไม่ว่าจากจุดหน่ึงจุดใดต้องสูงไม่เกิน 2 
เท่าของระยะแนวราบนัดจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้
อาคารน้ันที่สุด 

ค. การกําหนดพ้ืนที่เปิดโล่ง ตามที่ได้กําหนดดังต่อไปนี้ การกําหนดพ้ืนที่
เปิดโล่งตามที่ได้กําหนดในการวางผังเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีและพ้ืนที่รองรับนํ้าของพ้ืนที่โครงการ จึง
ได้กําหนดให้ อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio) OSR = 4 หรือมีที่โล่งต้อง
มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ดิน และมีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าไม่น้อยกว่า 50% ของพ้ืนที่เปิดโล่ง 

ง. การกําหนดแนวถอยร่นตามที่ได้กําหนด การกําหนดแนวถอยร่นเพ่ือ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่รองรับนํ้าของพ้ืนที่ ได้กําหนดดังต่อไปน้ี 

1. ภายในระยะ 24.00 เมตรจากเขตถนนกาญจนาภิเษกทั้งสองฟาก 
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกชนิด ยกเว้นสิ่งก่อสร้างที่อํานวยความสะดวกหรือเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 
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2. ภายในระยะ 15.00 เมตรจากเขตถนนรัตนาธิเบศร์ทั้งสองฟาก ห้าม
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกชนิดยกเว้นสิ่งก่อสร้างที่อํานวยความสะดวกหรือเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 

3. การกําหนดระยะแนวร่นอาคารขนาดใหญ่ จากแนวเขตท่ีดินทุกด้าน
อย่างน้อย 12.00 เมตร 

4. ส่วนของแนวอาคารและระยะต่าง ๆ ที่ต้องเว้นหรือถอยร่นให้ยึดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นเกณฑ์ในการวางผัง 

3.1.4 การพัฒนาพ้ืนที่พักอาศัยเดิมของชุมชนบ้านจัดสรรที่ต้ังอยู่โดยรอบสถานี
รถไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต เป็นอาคารพักอาศัยที่มีความหนาแน่นสูงมีพ้ืนที่เปิด
โล่ง และพื้นที่รับนํ้า พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม เพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกว่า
ปัจจุบัน 
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ภาพที่  72 ผังแสดงการวางผังออกแบบการจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,สิงหาคม 2558 
 
 

ผังการจัดพ้ืนท่ีกลุ่มกิจกรรมพ้ืนท่ีชุมชนบางใหญ ่
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3.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการวางผังออกแบบคมนาคมขนส่ง เ ป็นการนํา
แนวความคิด การพัฒนาของพ้ืนที่ตามแนวความคิด Transit Oriented Development หรือ TOD 
แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth หลักเกณฑ์ LEED-ND รวมถึงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน เพ่ือนํามาออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ โดยมี
ข้อกําหนดดังน้ี 

3.2.1 โครงข่ายถนน เพ่ือลดความหนาแน่นและการการจารจรบนถนนกาญจนา
ภิเษก  ถนนรัตนาธิเบศร์ และการกระจายเข้าถึงพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ด้วยการตัดถนนสายรองให้มีความเช่ือมโยงพื้นที่ทั้งสองฟากถนน 
โดยใช้หลักเกณฑ์ LEED-ND เป็นเคร่ืองมือกําหนดรูปแบบ เช่น การกําหนดให้มีพลาซ่าบริเวณมุม
ด้านหน้าแปลงที่ดิน หรือมุมด้านหน้าแปลงที่บริเวณสามแยกหรือสี่แยก ให้เหมาะสมกับการสัญจร
เข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

3.2.2 โครงข่ายเส้นทางรถจักรยานที่แยกออกมาอย่างชัดเจนและมีความปลอดภัย 
เช่ือมโยงพื้นที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) และ
ชุมชนใกล้เคียงกันเพ่ืออํานวยความสะดวก  

3.2.3 โครงข่ายของทางเดินเท้า ทางเดินลอยฟ้า สนับสนุนการเดินเท้าให้มีความ
สะดวกสบายมีความปลอดภัย โดยมีการเช่ือมโยงกิจกรรมของสองผั่งถนนกาญจนาภิเษก ถนนรัตนาธิ
เบศร์  ส่งเสริมโครงข่ายการสัญจรทางเดินเท้า ทางเดินลอยฟ้าเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่ทั้งในระดับพ้ืนดิน
และเหนือพ้ืนดินให้ต่อเน่ืองกับระบบขนส่งสาธารณะ การสร้างทางเดินเช่ือมจะสร้างในแนวตามถนน 
เช่ือมระหว่างอาคารกับอาคารหรือเช่ือมไปยังจุดต่อระบบขนส่งมวลชน 

3.2.4 อุโมงค์ทางลอดถนนกาญจนาภิเษก เพ่ือส่งเสริมโครงข่ายการสัญจรทางเดิน
เท้า ทางจักรยานเช่ือมโยงกิจกรรมทั้งสองฝั่งถนนกาญจนาภิเษก โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวก
ให้กับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส และควรมีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยการ
ติดต้ังกล้องวงจรปิดบันทึกตลอดแนวทางเดินลอดอุโมงค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการค้า ด้านสันทนา
การ ตลอดเส้นทางลอด เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและมีความสุขที่ได้ใช้เส้นทางลอด 
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ภาพที่  73 แสดงผังการคมนาคมขนส่งพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย, สิงหาคม 2558 

 
 

ผังการคมนาคมขนส่งพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
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3.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ เป็นการนํา
ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 แนวความคิดการเติบโตอย่าง
ชาญฉลาด Smart Growth  รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 
ท่าน เพ่ือนํามาออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีข้อกําหนดดังน้ี 

3.3.1 กําหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกําหนดออกแบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม คือ การควบคุมลักษณะทางสถาปัตยกรรมด้านความสูง  ขนาด
สัดส่วนของอาคาร  

3.3.2 ลดสัดส่วนพ้ืนที่อาคารคลุมดินเป็นผลให้เหลือสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น 
จัดเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจกลางพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  เป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งยัง
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่ง พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ ลานประเพณี ลานกิจกรรมเดิมของ
ชุมชน 

3.3.3 พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมลําคลอง ได้แก่ที่ดินที่
ต้ังอยู่ริมคลองหรือริมแหล่งนํ้าสาธารณะให้มีที่ว่างระยะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ตลอดลําคลองเพ่ือ
ปลูกต้นไม้และกําหนดเป็นทางเดินเท้า และทางรถจักรยานพ้ืนที่พักผ่อนของชุมชน 

ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ข้างต้น ผู้ให้สัมภาษณ์ รวมถึงผู้วิจัยเองได้
คํานึงถึงการเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย ที่จะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้การพัฒนา
พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ให้ประสบ
ความ สําเร็จและเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน การวางผังให้เกิดย่านและชุมชนที่กระชับ ย่าน
พาณิชย กรรม และพักอาศัยเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ ส่งเสริมให้เกิดความหนาแน่น สร้างระบบการ
เช่ือมต่อหลักภายในย่านและชุมชนด้วยทาง เดินเท้า ทางอุโมงค์ลอดถนนเช่ือม 2 ฝั่ง ถนนกาญจนา
ภิเษก สําหรับผู้ด้อยโอกาส และเส้นทางจักรยาน การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน (Mass 
Transit) รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่ี
อยู่อาศัยและแหล่งงานบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน รวมท้ังส่งผลให้ประหยัดพลังงาน และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อม  
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ภาพที่  74 แสดงผังพัฒนาสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย, สิงหาคม 2558 
 
 
 

ผังพัฒนาสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ 
พ้ืนท่ีชุมชนบางใหญ่ 
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ภาพที่  75 แสดงทัศนียภาพ การออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่  
ที่มา : ผู้วิจัย,สิงหาคม 2558 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 
 

 

4. สรุป 
การอภิปรายผลจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

หน่วยงานท้องถิ่น นักวิชาการอาจารย์ สถาปนิก และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่นําไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือสรุปผลจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีการเปรียบเทียบแนวทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
บางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน
เห็นด้วยกับผังทางเลือกที่ 2  มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย โดยผังทางเลือกดังกล่าว 
เน้นถึงแนวทางการวางผังออกแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented 
Development หรือ TOD การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth หลักเกณฑ์ LEED-ND และ
ทฤษฎีแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ซึ่งผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน และผู้วิจัย ได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
มาจากการอภิปรายผลการสัมภาษณ์ ในบทที่ 6 น้ี  ในส่วนบทสุดท้ายจะเป็นการสรุปสาระสําคัญของ
การวิจัย ข้อบกพร่องในการวิจัย และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นต่อไป 
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บทที่ 7 

บทสรุป 
 

การศึกษาวิจัยแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมาจากระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนได้ทําการศึกษาค้นคว้า ต้ังแต่ในบทที่ 1 ถึงบทท่ี 6 ดําเนินการตามกระบวนการวิจัย ผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่นําเสนอในบทที่ 5 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่
เกี่ยวข้อง จากเคร่ืองมือสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ และจากการสัมภาษณ์ นํามาสรุปเป็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์ บทนี้จะเป็นการสรุปผลการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย สาระสําคัญที่ค้นพบจากการวิจัย รวมทั้ง
ข้อบกพร่องในการวิจัย และข้อเสนอแนะหัวข้อที่ควรดําเนินการวิจัยต่อเน่ืองไปอีก 
 
1. สรุปสาระสาํคัญและการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง แนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมาจากระบบรถไฟ 
ฟ้าขนส่งมวลชน ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

1.1 เหตุผลและปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังปัญหาของงานวิจัยไว้ว่าแนวทางการพัฒนา
ชุมชนบางใหญ่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ที่เป็นผลกระทบมา
จากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควรเป็นอย่างไร 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนดังน้ี 
1.2.1 การเปรียบเทียบแนวทางเลือกด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

ชุมชนบางใหญ่ 
1.2.2 การเปรียบเทียบแนวทางเลือกด้านการคมนาคมและขนส่งที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
1.2.3 การเปรียบเทียบแนวทางเลือกด้านสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
การเปรียบเทียบได้กําหนดแนวทางการพัฒนาเมือง 2 แนวทาง คือ แนวทางตามการ

พัฒนาของเอกชนที่มีการควบคุมด้วยเคร่ืองมือเดิมและแนวทางการพัฒนาตามแนวคิด Transit 
Oriented Development หรือ TOD  โดยมีสมมติฐานว่าแนวทางการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ บริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ที่เหมาะสมไปตามแนวทาง TOD เพ่ือทํา
ให้เกิดการจัดการ การพัฒนาทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
พึงประสงค์ 
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1.3 วิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1.3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานวิจัยที่

เก่ียวข้อง การสํารวจข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และโครงการต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ศึกษา การสัมภาษณ์นักวิชาการ หน่วยงานด้านผังเมือง มาเป็นข้อมูลใช้ในการจัดทําแผนผัง
ทางเลือก 2 แนวทาง ดังกล่าวข้างต้น แล้วนําไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ ทั้ง 5 ท่าน  แบบมี
โครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานต่อไป 

1.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้สถิติได้แก่ การวิเคราะห์เอกสารข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนผัง รูปแบบทางเลือกของพื้นที่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ เคร่ืองบันทีกเสียง 

1.5 ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านเห็นพ้องกันว่าแนวทางการพัฒนาแบบ TOD มีความ

เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่บางใหญ่ ที่ต้องมีการจัดสร้างที่อยู่อาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรมที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าจากสถานีในเวลา 5-10 นาที หรือระยะรัศมีประมาณ 500 เมตร มี
การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นสิ่งปลูกสร้าง ทางเลือกของการสัญจรในย่าน เช่น
เส้นทางเดินเท้าและทางจักรยาน มีโครงข่ายพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะและสวนสาธารณะ มี
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจและสังคมท่ีดี โดยมีสถานีเป็นศูนย์กลางของเมือง ที่ส่งผลให้
ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ ควบคุมการลงทุนและการพัฒนาของภาคเอกชนและจัดให้บริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้วข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญเรื่องแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
บางใหญ่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ที่ว่าการพัฒนาต้องเป็นไปตามแนว TOD ที่ทําให้
เกิดสภาพแวดล้อมของเมืองที่ย่ังยืน 

1.6 ข้อเสนอแนะงานวิจัยให้ทําการศึกษาและวางแผนจัดทําผังพัฒนาตามแนวความคิด
ของ TOD การออกกฎหมายข้อบังคับควบคุมความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เปิดโล่ง พ้ืนที่
สาธารณะ สนามกีฬา ที่จอดรถ ลานประเพณีให้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์ 
 
2. สรุปสิ่งทีค่น้พบจากการวิจัย  

สรุปสาระสําคัญที่ค้นพบจากการวิจัย จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของ
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน มีความสอดคล้องกับทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
ขนส่งมวลชน Transit Oriented Development หรือ TOD  ประกอบไปด้วย 

2.1 การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
ชุมชนหรือเมือง ควรนํามาตรการควบคุมความหนาแน่น โดยการกําหนดมาตรการควบคุมพ้ืนที่อาคาร 
และกลุ่มอาคารที่มีความเหมาะสมด้านกายภาพ กําหนดค่าอัตราส่วนของพื้นที่การก่อสร้างต่อพ้ืนที่
แปลงที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) และ อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space 
Ratio : OSR)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



159 
 

  

2.2 การออกแบบและวางผังโดยการนําทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) มาเช่ือมโยงการใช้
กิจกรรมสองฝ่ังถนนบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในระดับชานชลา ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงอาคารต่าง 
ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะ กรณีเจออุทกภัยสามารถเดินทางเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีหรือกรุงเทพมหานครด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ
เดินทาง 
 
ข้อบกพร่องในการวิจัย 

การศึกษาในวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พบข้อบกพร่องในการวิจัยซึ่งอาจทําให้ผลสรุปของ
การศึกษาไม่สมบูรณ์ คือ 

การศึกษามุ่งประเด็นไปท่ีการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง 
สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพ พ้ืนที่ชุมชมบางใหญ่ ในการพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) ที่สอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน Transit Oriented Development หรือ TOD ทั้งน้ีผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างละเอียด ของพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาน้ี ผู้วิจัยพบว่ายังมีหลายประเด็นที่จะต้อง
ทําการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป เพราะยังคงมีรายละเอียดในประเด็นศึกษาที่ยังขาดความชัดเจน  
หรือน่าสนใจอ่ืน ๆ ที่ควรทําการศึกษาเพ่ือประโยชน์ด้านการวางแผนชุมชนและสภาพแวดล้อม 
ประเด็นเหล่าน้ี ได้แก่ 

1. การศึกษาข้อกําหนดหรือมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร 
ประกอบด้วย อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) และ อัตราส่วนพ้ืน
ที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio : OSR) ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
เพ่ือนํามาเป็น หรือพ้ืนที่รับนํ้าของชุมชนบางใหญ่ 

2. การศึกษาแนวทางหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนําที่ดินในรูปนิติบุคคลขนาดใหญ่ 
เช่น หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่บ้านบางใหญ่ซิต้ี มาพัฒนาที่ดินเหล่าน้ีให้เหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนที่ใน
อนาคต 

3. การศึกษาแนวทางหรือกระบวนการในการออกแบบวางผังพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบางใหญ่ 
ควรมีการศึกษาอย่างละเอียดในทุกแง่มุมตามกระบวนการวางผังให้ครบถ้วนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายต่าง ๆ กระบวนการในการจัดการบริหารพัฒนาเมืองหรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น 

4. การศึกษาแนวทางในการออกแบบองค์ประกอบพ้ืนฐานของเมืองให้มีความเหมาะสม 
ปลอดภัย ประหยัดพลังงานต่อการใช้บริการสิ่งเหล่าน้ี 
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ข้อเสนอแนะดังกล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่ผู้ วิจัยได้เสนอเพ่ือเป็นประเด็นที่จะต้อง
ทําการศึกษาเพ่ิมเติม 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมา

จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)  น้ีเป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท้ายของ
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัย และสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามการวิจัยยังมีข้อบกพร่องของการศึกษา ที่อาจทํา
ให้ผลการวิจัยไม่อาจนําเสนอให้ชัดเจนในบางประเด็นได้ เช่น การเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ
พ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) และ อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space 
Ratio : OSR) ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับมูลค่าของที่ดินทรัพย์สินและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สังคมในอนาคต เป็นต้น ทั้งน้ีผู้วิจัยได้เสนอแนะหัวข้อสําหรับผู้ที่สนใจจะทําวิจัยต่อไป และคงจะทําให้
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศไทยมีความหลากหลายและกว้างขวางย่ิงข้ึนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง สมดังเจตนารมณ์ของการวิจัย    ส
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(ร่าง) 
แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

แนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เปน็ผลมาจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 

แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา 264 521 การศึกษาและวิจัยรายบุคคล 
โครงการค้นคว้าอิสระของผู้วิจัย นายประพันธ์ ศักดาศักด์ิ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อการพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)  จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากท่าน
ในการให้ข้อมูลและความความคิดเห็น  จึงหวังอย่างย่ิงว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการ
สัมภาษณ์ครั้งน้ี และขอความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 
ส่วนที่ 1 
ช่ือผู้เช่ียวชาญ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ…………………………………………………………………………………………………………………. 
วันและเวลาที่สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ……………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2 
1. แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 
บทนํา 

การจัดพื้นท่ีกลุ่มกิจกรรมแบบที่ 1  การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ การ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Control) ตามที่กําหนดไว้ในแผนผังต่าง ๆ การควบคุม
ความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

 

 
 

ผังแสดงการจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมแบบที ่1 
 

ผังแสดงการจัดพ้ืนท่ีกลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 1
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การจัดพื้นที่กลุ่มกิจกรรมแบบที่ 2  การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และอาคารในพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที่ต่อเน่ือง การปรับปรุงย่านการใช้ที่ดินพร้อมข้อกําหนดที่มีความ
สอดคล้องการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ความหนาแน่นการใช้ที่ดิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สร้างความหลากหลายของรูปแบบอาคาร การปรับปรุงย่านการใช้ที่ดินพร้อมข้อกําหนดที่มีความ
สอดคล้องและเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับเทศบัญญัติเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและ
สภาพแวดล้อม การพัฒนาเมืองโดยการจัดรูปที่ดิน เพ่ือพัฒนาเมืองและส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่
ตามหลักการด้านผังเมือง และการกําหนดพ้ืนที่อาคารและกลุ่มอาคารที่มีความเหมาะสมด้านกายภาพ
เพ่ิมค่าอัตราส่วนของพ้ืนที่การก่อสร้างอาคารต่อพ้ืนที่แปลงที่ดิน (FAR , OSR) , การนํามาตรการ
ลดหย่อนภาษีมาสร้างแรงจูงใจ 

 
ผังแสดงการจัดพ้ืนที่กลุ่มกิจกรรมแบบที ่2 

ผังแสดงการจัดพ้ืนท่ีกลุ่มกิจกรรมแบบท่ี 2
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คําถามที่ 1.1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมความหนาแน่นในการพัฒนาชุมชน
บางใหญ่โดยใช้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR)  และอัตราส่วนพ้ืนที่
ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio : OSR) หรือไม่ 
เห็นด้วยเพราะ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ไม่เห็นด้วยเพราะ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

คําถามที่ 1.2  ท่านมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางชุมชนที่มีลักษณะการ
ขยายตัวตามแนวถนนสายหลักตามผังแสดงการแบ่งย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินผังที่ 1 หรือตามผังที่ 2 
เพราะ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
กับลักษณะการขยายตัวเป็นรัศมีตามศูนย์กลางจากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานตีลาดบางใหญ่) 
ออกไปโดยรอบลักษณะใดมคีวามเหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนมากกว่าเพราะ..................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
คําถามที่ 1.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาผังแสดงการแบ่งย่านการใช้ประโยชน์

ที่ดินผังที่ 1 และการพัฒนาผังแสดงการแบ่งย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินผังที่ 2 มีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนเชิงเศรษฐกิจมากกว่ากัน 

การพัฒนาผังแสดงการแบ่งย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินผังที่ 1............................................ 
................................................................................................................................................................ 

การพัฒนาผังแสดงการแบ่งย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินผังที่ 2............................................ 
................................................................................................................................................................ 

คําถามที่ 1.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสาน Mixed-Use ในรัศมีพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่)………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการคมนาคมขนส่ง 
บทนํา 

เส้นทางการคมนาคมขนส่งแบบที่ 1  “ไม่มี” การพัฒนารปูแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Control) ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนผังต่าง ๆ  

 

 
 

ผังแสดงการคมนาคมขนส่งแบบที่ 1 
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เส้นทางการคมนาคมขนส่งแบบที่ 2  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ความเช่ือมโยง
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบจราจรและการขนส่ง ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน สร้างระบบการสัญจร
ในหลายรูปแบบ พัฒนาเส้นทางจักรยานในถนนสายรองเพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อโดยรอบบริเวณสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีโครงข่ายทางจักรยานและโครงสร้างพ้ืนฐานทางจักรยานที่สมบูรณ์          
การปรับปรุงฟ้ืนฟูกายภาพพ้ืนที่ตามแนวถนน ปรับปรุงโครงข่ายถนน และการออกแบบเพ่ือส่งเสริม
การเดิน 

 
ผังแสดงการคมนาคมขนส่งแบบที่ 2 

 
คําถามที่ 2.1 ท่านมีความคิดเห็นว่าโครงข่ายระบบถนน จากผังการพัฒนาผังแสดง

เส้นทางการคมนาคมขนส่งผงัที่ 1 และการพัฒนาผังแสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งผงัที่ 2 ระบบใด
มีการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน............................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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คําถามที่ 2.2 ท่านมีความคิดเห็นว่าการส่งเสริมการเข้าถึงพ้ืนที่จากโครงข่าย
ระบบถนน จากผังการพัฒนาผังแสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งผังที่ 1 และการพัฒนาผังแสดง
เส้นทางการคมนาคมขนส่งผังที่ 2 ระบบใดมีการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่ากัน.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 

คําถามที่ 2.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าจากการส่งเสริมการเข้าถึงพ้ืนที่จากโครงข่ายระบบ
ถนน จากผังการพัฒนาผังแสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งผังที่ 1 และการพัฒนาผังแสดงเส้นทางการ
คมนาคมขนส่งผังที่ 2 ระบบใดมีการส่งเสริม การเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

คําถามที่ 2.4 ท่านมีความคิดเห็นว่าการเช่ือมโยงกิจกรรมสองฝากถนนกาญจนาภิเษก 
ผังการพัฒนาผังแสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งผังที่ 1 การเช่ือมโยงโดยสะพานลอย 

ท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ผังการพัฒนาผังแสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งผังที่ 2 การเช่ือมโยงโดยสะพานลอย , 
ทางเดินลอยฟ้าและอุโมงค์ทา่นมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร..................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

คําถามที่ 2.5 ท่านมีความคิดเห็นว่าการเช่ือมโยงของศูนย์ชุมชนย่อยตามการพัฒนาผัง
แสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งผังที่ 1 และการพัฒนาผังแสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งผังที่ 2  
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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3. แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพแวดล้อมและสนุทรียศาสตร ์
บทนํา 

สภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 1 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use 
Control) ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนผังต่าง ๆ การควบคุมความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

 
ผังสดงสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบที่ 1 

 
พ้ืนที่เปิดโล่งแบบที่ 2 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับเทศบัญญัติเพ่ือการบริหารจัด

การเมืองและสภาพแวดล้อมให้เป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ในอนาคต  มาตรการ
การควบคุมประโยชน์ใช้สอยลานกิจกรรม พ้ืนที่ลานโล่งสาธารณะ การใช้สอยสอดคล้องกับพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟ ฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีตลาดบางใหญ่) การจัดการมาตรการจูงใจการพัฒนา การกําหนด
สิทธิพิเศษเพ่ือเป็นมาตรการจูงใจ การให้โบนัส และการให้ผลตอบแทนในระยะร่นตามแนวถนน   
 
 

ผังแสดงสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 1 
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กําหนดมาตรการเพ่ิมความหนาแน่นในการพัฒนาโดยการเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร                      
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) 
อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space Ratio : OSR) 
อัตราส่วนพ้ืนที่ชีวภาพ (Biotope Area Factor : BAF) 
พ้ืนที่นํ้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้  
ที่ว่างด้านหน้า ข้าง และหลังอาคาร (Set Back)                                                        
ขนาดแปลงที่ดินตํ่าสุด (Minimum Lot Size) 
ความสูงสูงสุดของอาคาร (Maximum Building Height) 

รูปแบบใหม่ของข้อกําหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนา การเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน  (FAR Bonus) เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR Bonus) ได้ในกรณีดังต่อไปนี้    

จัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิมภายในพ้ืนที่
โครงการ (ที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ตารางเมตร ต่อพ้ืนที่เพ่ิม 4 ตารางเมตร)   

จัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ การจัดให้มีพ้ืนทีว่่างเพ่ือการใช้
ประโยชน์สาธารณะ (พ.2-พ.5) (พ้ืนที่ว่าง 1 ตร.ม.ต่อพ้ืนที่เพ่ิม 5 ตร.ม.)     

จัดให้มีที่จอดรถยนต์สําหรับประชาชนท่ัวไปหากโครงการต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้า                                                                                                                            

จัดให้มีพ้ืนที่รบันํ้า    
จัดให้มีอาคารประหยัดพลังงาน                                                                                       
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ผังแสดงพื้นที่เปิดโล่งแบบที่ 2 

 
 
คําถามที่ 3.1 ท่านมีความคิดเห็นว่าพ้ืนที่เปิดโล่งที่มีการพัฒนาผังแสดงพื้นที่เปิดโล่งผังที่ 

1และการพัฒนาผังแสดงพื้นที่เปิดโล่งผังที่ 2  ผังใดมีพ้ืนที่เปิดโล่งส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชนดีกว่าด้วยเหตุผลใด…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ผังแสดงสภาพแวดล้อมและสุนทรียภาพแบบท่ี 2 
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คําถามที่ 3.2 ท่านมีความคิดเห็นว่า การพัฒนาผังแสดงพื้นที่เปิดโล่งผังที่ 1และ
การพัฒนาผังแสดงพื้นที่เปิดโล่งผังที่ 2 การจัดผังใดให้ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนดีกว่า
ด้วยเหตุผลใด.......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

คําถามที่ 3.3 (มีภาพ 3 มิติประกอบ) ท่านมีความคิดเห็นว่าในเร่ืองสุนทรียศาสตร์กับ
การวางผังออกแบบชุมชนบางใหญ่ ภาพ 3 มิติประกอบแบบที่ 1 และการวางผังออกแบบชุมชนบาง
ใหญ ่ภาพ 3 มิติประกอบแบบที่ 2 อย่างไร............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมาจากระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
นายประพันธ์ ศักดาศักด์ิ 
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