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การวิจัยครั้งน้ีศึกษาพ้ืนที่เมืองบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีตลาดบาง

ใหญ่ ซึ่งเป็นย่านที่มีบทบาทสําคัญทางการค้าและการอยู่อาศัย ช่วงบริเวณตอนเหนือของถนนวงแหวน
กาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ถึงบริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร 
เน้ือที่ประมาณ 635 ไร่ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเมือง 2 แนวทาง คือแนวทาง
ตามการพัฒนาของเอกชนที่มีการควบคุมของท้องถ่ินด้วยเคร่ืองมือเดิม และแนวทางการพัฒนาตาม
แนวคิด Transit-Oriented Development หรือ TOD โดยมีสมมติฐานว่าแนวทางการพัฒนาเมืองรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีตลาดบางใหญ่ที่เหมาะสมเป็นไปตามแนวทาง TOD ที่ทําให้การ
จัดการการพัฒนาทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่พึงประสงค์ 
 

การศึกษาวิเคราะห์ด้วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน จากสาขาอาชีพ
นักวางผัง นักออกแบบ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่การปกครองท้องถิ่น และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านเห็นพ้องกันว่าแนวทางการพัฒนาแบบ TOD มีความเหมาะสมสําหรับพ้ืนที่บาง
ใหญ่ ที่ต้องมีการจัดสร้างที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่พาณิชยกรรมที่หลากหลาย ที่เข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าจาก
สถานีในเวลา 5-10 นาที หรือระยะรัศมีประมาณ 500 เมตร มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ความหนาแน่นสิ่งปลูกสร้าง มีทางเลือกของการสัญจรในย่าน เช่นเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยาน มี
โครงข่ายพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะและสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจ
และสังคมที่ดี โดยมีสถานีเป็นศูนย์กลางของเมือง ที่ส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ ควบคุมการ
ลงทุนและการพัฒนาของภาคเอกชนและจัดให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้ว
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญเร่ืองแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่บางใหญ่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ที่ว่าการพัฒนาต้องเป็นไปตามแนว TOD ที่ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมของเมืองที่ย่ังยืน 
 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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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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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จลุล่วงไปได้ 
เน่ืองมาจากคําแนะนําและคําปรึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์   สุขเกษม  อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าวิจัย  ประธานสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม และกรรมการตรวจสอบการ
ค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระอาจารย์ ดร.
สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี  รองศาสตราจารย์สิทธิพร  ภิรมย์รื่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญวาศ ที่ได้ให้
คําปรึกษาและให้ความคิดเห็นต่างๆ อย่างดีย่ิงตลอดมาผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

นอกจากน้ียังผู้ศึกษาขอขอบคุณ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  กระทรวงมหาดไทย  เทศบาลตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด  และบริษัท Meinhardt 
(THAILAND) จํากัด ที่ได้ให้ความร่วมมือสําหรับข้อมูลประกอบการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ สําหรับ
ความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่องานวิจัยจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการด้านผังเมืองทุก
ท่านที่ได้สละเวลาเพ่ือให้สัมภาษณ์ และให้ดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการ
และอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน  เจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ที่อนุเคราะห์ให้คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี ขอบคุณมิตรภาพและน้ําใจของเพื่อนๆ 
พ่ี น้องทุกท่าน ที่มีความต้ังใจในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีมาด้วยกัน                               

สุดท้ายน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาและ
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบันแห่งน้ี 
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