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 ในป3จจุบัน กรุงเทพมหานครมีโครงข%ายขนส%งมวลชนระบบราง (BTS และ MRT) ครอบคลุม
พื้นท่ีใจกลางเมือง โดยเฉพาะย%านธุรกิจสําคัญ  ระบบขนส%งมวลชนดังกล%าวซึ่งรองรับผู+โดยสารได+เปKน
จํานวนมาก เอื้อให+การเดินทางในย%านศูนย4กลางเมืองสะดวกรวดเร็ว ท้ังยังลดภาระการจราจรบนท+องถนน 
จึงเปKนทางเลือกสําคัญท่ีจะบรรเทาป3ญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ฉบับแก+ไขปรับปรุงครั้งท่ี 3 เน+นแนวทางการใช+ท่ีดินท่ีบูรณาการเข+ากับโครงข%ายขนส%งมวลชนระบบราง  
มีการกําหนดพื้นท่ีส%งเสริมการพัฒนาแบบหนาแน%นสูงโดยรอบสถานีรถไฟฟ:าขนส%งมวลชนในระยะ 500 
เมตร  แนวทางการใช+ท่ีดินของผังเมืองกรุงเทพมหานครดังกล%าวอ+างอิงแนวคิดตะวันตก ว%าด+วยการพัฒนา
เมืองตามบริเวณจุดขนส%งมวลชน (Transit Oriented Development หรือ TOD) ซึ่งได+รับการยอมรับ
และเปKนท่ีนิยมในแวดวงนักวางผังเมืองในป3จจุบัน  ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุ%งท่ีจะศึกษาวิวัฒนาการของ
รูปแบบการต้ังถิ่นฐานชุมชนเมืองรอบ ๆ สถานีรถไฟฟ:าขนส%งมวลชน  คําถามสําคัญของการวิจัย ได+แก%   
1) รูปแบบการต้ังถิ่นฐานชุมชนเมืองรอบสถานีรถไฟฟ:าขนส%งมวลชนมีการเปล่ียนแปลงอย%างไรบ+าง นับแต%
ก%อนสร+างโครงข%ายกระท่ังถึงป3จจุบัน 2)แนวคิด TOD สอดคล+องกับมาตรการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(FAR BONUS) หรือมาตรการท่ีส%งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ:าขนส%งมวลชนในระยะ  
500เมตร ในฉบับแก+ไขปรับปรุงครั้งท่ี 2 (2549) และฉบับแก+ไขปรับปรุงครั้งท่ี 3 (2556) หรือไม เพราะ
เหตุใด 3) มาตรการทางผังเมืองของรัฐ(FAR BONUS) และแนวคิด TOD, TDZ น้ัน เหมาะสมกับสภาพ
และพฤติกรรมการใช+ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ:าของกรุงเทพมหานครหรือไม% เพราะเหตุใด ในการตอบ
คําถามดังกล%าวผู+วิจัยใช+วิธีศึกษาผ%านกรณีศึกษาพื้นท่ีรอบสถานีช%องนนทรีและสะพานตากสินเปKนหลัก 
ผลการวิจัยพบว%า พื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ:ามีความหนาแน%นทางกายภาพสูงขึ้นมาก จากการเพิ่ม
จํานวนของตึกสูง อย%างไรก็ตาม รูปแบบการต้ังถิ่นฐานชุมชนเมืองรอบสถานีรถไฟฟ:าขนส%งมวลชนกลับ 
ไม%สอดคล+องกับแนวคิด TOD หลายประการ แม+ภายหลังผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครถูกบังคับใช+ จาก
การศึกษาในรายละเอียด งานวิจัยพบว%ามาตรการทางผังเมืองของรัฐไม%เหมาะสมกับสภาพและพฤติกรรม
การใช+ท่ีดินของกรุงเทพมหานครในหลายมิติ โดยเฉพาะมิติทางสังคม  
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 In Bangkok now has a mass transit system (BTS and MRT) covering the inner 

city, especially in the central business districts.  The mass transit system with its massive 

carrying capacity greatly facilitates passengers’ trips around the city as well as reduces traffic 

burden on the streets.  It is therefore regarded as a practical mode of transportation for 

dealing with the chronic and severe traffic problem in Bangkok.  The Bangkok Comprehensive 

Plan (The Third Amendment) focuses on integrating land use control codes with the railway 

network of the mass transit.  In essence, it promotes high density in the area of 500 metre 

radius around train stations.  Such integration approach in the Bangkok Comprehensive Plan 

is based on a recently-popular urban design concept called Transit Oriented Development 

(TOD).The paper is a summary of an extensive research that studies the transformation of 

built-up environment around train stations along the mass transit network.  The research 

questions include: 1) How has the urban setting around the train stations changed over time 

since the opening of the mass transit system? 2) Has the urban setting around the train 

stations developed in accordance with the TOD concept and why it is so? 3) Is the planning 

approach applied in the Bangkok Comprehensive Plan which is based on the TOD concept 

applicable for the urban conditions of Bangkok? To clarify all these questions, the research is 

carried out through case studies in the surroundings of Chong Nonsri station and 

SapanTaksin station.  The research finds that the physical density in the surrounding areas of 

Chong Nonsristation and SapanTaksin station has increased dramatically as high-rise 

buildings multiplied.  Nonetheless, the settlement patterns of those areas are unlikely to follow 

the TOD principles although they have been controlled under the Bangkok Comprehensive 

Plan (The Third Amendment) for years.  It is also found that the planning measures based on 

TOD are inapplicable for the urban conditions of Bangkok in many aspects, notably the social 

one. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 การเติบโตและการพัฒนาของกรุงเทพมหานครมีความเปลี่ยนแปลงไปอย างรวดเร็ว อัน
เนื่องจากการพัฒนาท้ังด&านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครท่ีเป.นเมืองหลวงศูนย0กลางแห งความเจริญ ทําให&เกิดพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทหน&าท่ี
หลากหลายรูปแบบแตกต าง ๆ กันไป ในขณะเดียวกันก็ยังส งผลให&เกิดความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การใช&ท่ีดินท่ีมีลักษณะต างกันอย างชันเจน เช นการใช&ท่ีดินเพ่ือท่ีอยู อาศัย การใช&ท่ีดินพาณิชยกรรมการ
ใช&ท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยเฉพาะการใช&พ้ืนท่ีเพ่ือพาณิชยกรรม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตามแนว
รถไฟฟ9าหรือระบบขนส งมวลชนในป:จจุบันนับต้ังแต เริ่มมีระบบรถไฟฟ9า (BTS) หลังจากนั้นผู&คนเริ่มให&
ความสนใจใช&บริการการสัญจรจากระบบขนส งมวลชนระบบรางมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการเดินทางท่ี
สะดวกเข&าถึงจุดศูนย0กลางของกรุงเทพมหานครได&ง ายและสามารถกําหนดเวลาในการเดินทางได& 
นอกจากนี้ในป:จจุบันทางภาครัฐเริ่มให&ความสนใจกับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีระบบขนส งมวลชน โดยท่ี
กฎกระทรวงให&ใช&บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในฉบับ พ.ศ. 2549 ได&เพ่ิมเรื่อง FAR BONUS 
หรือมาตรการการส งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี เป.นมาตรการท่ีทางสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครได&กําหนด
ข&อแลกเปลี่ยนพิเศษสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรายละเอียดท้ังหมดอยู ในบทท่ี 4 (หน&าท่ี 46) 
การศึกษาในครั้งนี้ได&เน&นศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า BTS เนื่องจากเป.นสายทางแรกท่ี
เปOดใช&ในประเทศไทยและเป.นสายทางท่ีตัดผ านพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ๆ ของกรุงเทพและรูปแบบของการใช&
พ้ืนท่ีท่ีหลากหลายกว ารถไฟฟ9าสายอ่ืน ๆ โดยได&เลือกสถานีท่ีจะทําการศึกษาจากป:จจัยต าง ๆ ท่ี
ส งเสริมการพัฒนาในบริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟฟ9า เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีโดยรอบภายในรัศมีโดยรอบสถานี 
500เมตร ซ่ึงเป.นพ้ืนท่ีท่ีอยู ในระยะข&อกําหนดทางผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ท่ีมีการส งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิด ทฤษฎี Transit Oriented Development (TOD) หรือ แนวคิดการพัฒนาจุด
เปลี่ยนถ ายการสัญจร ซ่ึงในทฤษฎีได&กําหนดระยะของพ้ืนท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะ 300-500 เมตร 
เป.นรัศมีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า      

 การศึกษาในครั้งนี้จึงทําการศึกษา รูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า BTS 
ต้ังแต ก อน–หลังท่ีจะมีโครงการ (BTS) และรวมไปถึงหลังจากมีการประกาศใช& กฎกระทรวงให&บังคับ
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ใช&ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในป:จจุบัน (2556) โดยได&ทําการศึกษา สถานีสะพานตากสิน สถานี
ช องนนทรี เพ่ือดูการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเหมาะสมของมาตรการทางภาครัฐกับทฤษฎีต อสภาพพ้ืนท่ี 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษา ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส งมวลชน 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห0การพัฒนาใช&ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ9าก อนและหลังมีมาตรการ
ส งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส งมวลชน (2549, 2556)  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิด Transit Oriented Development (TOD) กับพ้ืนท่ีโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ9าหลังจากใช&มาตรการส งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส งมวลชน ซ่ึงนําแนวคิด 
TOD มาเป.นข&อเปรียบเทียบประเมินและวิเคราะห0ในการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในป:จจุบัน 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9าขนส งมวลชนในอนาคต 
 
คําถามการวิจัย 
 1. รูปแบบการต้ังถ่ินฐานชุมชนเมืองพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9าขนส งมวลชนมีการ
เปลี่ยนแปลงอย างไรบ&าง นับแต ก อนสร&างโครงข ายรถไฟฟ9าจนกระท่ังถึงป:จจุบัน 
 2. แนวคิด TOD สอดคล&องกับมาตรการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) 
ฉบับแก&ไขปรับปรุงครั้งท่ี 2 (2549) และฉบับแก&ไขปรับปรุงครั้งท่ี 3 (2556) หรือไม  เพราะเหตุใด 
 3. มาตรการทางผังเมืองของรัฐ (FAR Bonus) และแนวคิด TOD นั้นเหมาะสมกับสภาพ
และพฤติกรรมการใช&ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ9าของกรุงเทพมหานครหรือไม เพราะเหตุใด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ แบ งเป.น 2 ด&าน คือ ขอบเขตเชิงเนื้อหา และ
ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
 ในการศึกษาขอบเขตเชิงเนื้อหาครั้งนี้ ได&ทําการศึกษาโดยแบ งตามหัวข&อ ดังนี้ 
 1. การศึกษาโดยการทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข&องกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟ9าขนส งมวลชนซึ่งนํามาเปรียบเทียบกับข&อกําหนด นโยบาย มาตรการทางผังเมืองรวม
กรุงเทพฯท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า เพื่อศึกษาถึงความสอดคล&องระหว างแนวคิดทฤษฎี
กับข&อกําหนดทางภาครัฐ 
 2. การศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า ทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา (CASE STUDY) โดยนําข&อกําหนด นโยบาย มาตรการทางผังเมืองรวม
กรุงเทพฯท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9ามาเป.นตัววัดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี เพ่ือ
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ดูความสอดคล&องทางด&านมาตรการทางภาครัฐกับการปฏิบัติใช&จริงในพ้ืนท่ี และ เสนอแนวทางเพ่ือ
ความเหมาะสมในการพัฒนา 
 3. การศึกษากรณีศึกษาจาก ต างประเทศโดยยกตัวอย างท่ีใกล&เคียงกับหัวข&อท่ีทําการ
วิจัยเพ่ือนําข&อมูลมาวิเคราะห0สนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี 
 งานวิจัยจะทําการศึกษาพ้ืนท่ีในเขตส งเสริมการคมนาคมโดยระบบขนส งมวลชนระบบราง 
เพ่ือให&เกิดการใช&ประโยชน0ท่ีดินเต็มตามศักยภาพของท่ีดิน ซ่ึงพ้ืนท่ีในการศึกษาเป.นพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี
รถไฟฟ9า (BTS) สายสีลม ฝ:kงตะวันตก ได&แก  1.สถานีช องนนทรี 2.สถานีสะพานตากสิน ในระยะรัศมี 
500 เมตรและพ้ืนท่ีโดยรอบของบางสถานีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาก พ้ืนท่ีศึกษาต้ังอยู ในเขตบางรัก 
เขตสาทร เป.นเส&นทางท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาอยู ตลอดเวลารวมไปถึงมีการคมนาคมท่ีหลากหลายทํา
ให&เป.นพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแนวโน&มการพัฒนาสูงและยังเป.นย านพาณิชยกรรมท่ีสําคัญของ
กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงระบบขนส งมวลชน (ป:จจุบัน-อนาคต) ในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนการขนส งและจราจร, โครงข,ายระบบขนส,งมวลชน, เข&าถึงเม่ือ 27 
มกราคม 2556, เข&าถึงได&จาก http://www.otp.go.th/Bkk_mrt/index1.php 
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ภาพท่ี 2 แสดงพ้ืนท่ีทําการศึกษาในการวิจัย [สถานีช�องนนทรี สถานีสะพานตากสิน] 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, เข)าถึงเม่ือ 27 มกราคม 2556, เข)าถึงได)จาก http://cpd. 
bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556_2/guide.html 
 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยประกอบไปด&วยข้ันตอนการดําเนิน 6 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดป:ญหาการวิจัย และหัวข&อการวิจัย  
 โดยศึกษาข&อมูลเบื้องต&นเพ่ือเสนอขออนุมัติหัวข&อวิจัยในครั้งนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบการวิจัย 
 แบบแผนในการวิจัยครั้งนี้ เริ่มด&วยการต้ังคําถามการวิจัย พิจารณาการเลือกพ้ืนท่ีใน
การศึกษาและวัตถุประสงค0ของการวิจัย หลังจากนั้นกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือให&ได&ผลของ
การวิจัยตามวัตถุประสงค0 การเก็บข&อมูลท้ัง ทางทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข&อง ทางภาคสนาม 
หลังจากนั้นจึงนําข&อมูลมาวิเคราะห0เพ่ือให&ได&มาซ่ึงคําตอบของการวิจัย 
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 ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาทฤษฎี ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับงานวิจัย และ
กรณีศึกษาจากต างประเทศ  
 เพ่ือเป.นส วนท่ีสนับสนุนการวิจัย1 เป.นแนวคิดท่ีจะช วยให&เข&าใจถึงคําถามของการวิจัยใน
ครั้งนี้ ซ่ึงเป.นสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการเริ่มต&นการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษานโยบาย แผนการพัฒนาท่ีเก่ียวข&องกับการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือนําผลมาใช&
ในการวิเคราะห0 
 ข้ันตอนท่ี 5 การเก็บข&อมูลในพ้ืนท่ีการศึกษา จากการกําหนดพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ทําแบบจําลอง 3มิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร0 เพ่ือนําข&อมูลมาใช&ในการวิเคราะห0 
 ข้ันตอนท่ี 6 การวิเคราะห0 ข&อมูลท่ีได&จากการสํารวจ สอบถาม ข&อมูลจากการศึกษาทฤษฎี 
แผนการพัฒนา นโยบายท่ีเก่ียวข&องและแบบจําลอง 3มิติ โดยข&อมูลสภาพพ้ืนท่ีในการศึกษาเป.นตัวต้ัง
ในการเปรียบเทียบกับ ข&อมูลทฤษฎี แนวคิด และข&อมูลมาตรการทางภาครัฐ เพ่ือวิเคราะห0ข&อมูลใน
การเตรียมสรุปผลการวิจัย รวมไปถึงการสัมภาษณ0ความคิดเห็นในหัวข&อการวิจัยซ่ึงเป.นส วนหนึ่งใน
การนํามาวิเคราะห0 
 ข้ันตอนท่ี 7 การอภิปรายในการวิจัยและสรุป  
 ข้ันตอนท่ี 8 ข&อเสนอแนะ เพ่ือให&เป.นประโยชน0ต อหน วยงานทางภาครัฐ สําหรับ
การศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสถานีรถไฟฟ9าและผู&ท่ีสนใจหัวข&อการวิจัยในครั้งนี้ 
 
ประโยชน�ท่ีคาดว,าจะได/รับ 
 1. ศึกษาการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า ควบคู ไปกับการศึกษามาตรการ
ส งเสริมพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือหาความเหมาะสมและสอดคล&อง กับสภาพแวดล&อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือทราบถึงผลดีผลเสียของการใช&ทฤษฎี TOD ของเมืองไทยในป:จจุบัน เพ่ือท่ีให&หน วยราชการและ
เอกชนสามารถนําไปเป.นแนวทางในการประยุกต0ใช&ในอนาคต  
 2. ทําให&ทราบข&อมูลสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีท้ังกายภาพ ท้ังความสูงของอาคาร การใช&
ประโยชน0ท่ีดิน และความหนาแน นของท่ีดิน ท่ีมีผลต อการพัฒนา สะท&อนป:จจัยและแรงจูงใจในการ
พัฒนา เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนท่ี 
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของมาตรการส งเสริมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน ณ ป:จจุบัน 
 4. เพ่ือเป.นแนวทางปรับปรุงมาตรการในการส งเสริมการพัฒนาท่ีเหมาะสม ในอนาคต  
 

                                                        

 1 ผ องพรรณ ตรีมงคล และสุภาพ ฉัตรภรณ0, การออกแบบการวิจัย, พิมพ0ครั้งท่ี 5 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ0แห งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, 2549), 213. 
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ข/อตกลงเบ้ืองต/น 
 1. การศึกษาวิจัยนี้ จะให&ความสําคัญในการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีมีอยู ใน
ประเทศและต างประเทศเพ่ือเป.นแนวทางในการศึกษา โดยท่ีจะเน&นอยู  3 ข&อหลักคือ 1.ป:จจัยการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาของพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า 2.นิยามและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ9า 3.ผลกระทบของการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9า 
 2. เนื่องจากงานวิจัยนี้ได&ทําการเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาและได&กําหนดกรอบเกณฑ0การ
เลือกสถานีเพ่ือการศึกษาสภาพต้ังแต อดีตจนถึงป:จจุบันจึงไม สามารถเลือกสถานีในส วนต อขยายได& 
เนื่องจากระยะเวลาในการพัฒนาท่ีมีความเปลี่ยนแปลง 
 3. งานวิจัยนี้เน&นท่ีประเด็นการวิเคราะห0ศักยภาพพ้ืนท่ีเพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึง
ป:จจัยเชิงคุณภาพท่ีมีผลต อการวิเคราะห0ศักยภาพพ้ืนท่ีในป:จจุบัน 
 
นิยานศัพท� 
 1. ระบบรถไฟฟ9าขนส งมวลชน หมายถึง ระบบรถไฟฟ9าขนส งสาธารณะในบริเวณพ้ืนท่ีท่ี
มีผู&คนอาศัยอยู อย างหนาแน นให&บริการการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยสามารถขนส ง
ผู&คนได&ครั้งละจํานวนมาก ๆ ด&วยเวลาการเดินทางท่ีแน นอน สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยบนแนวทาง
ท่ีสร&างไว&โดยเฉพาะ ซ่ึงมีท้ังท่ีอยู  ระดับพ้ืนดิน ใต&ดิน และยกระดับเหนือพ้ืนดิน   
 2. ผังเมืองรวม หมายถึง เอกสารทางกฎหมายท่ีประกอบไปด&วย แผนท่ีเชิงพ้ืนท่ี และ 
ข&อกําหนด ซ่ึงเป.นเกณฑ0ท่ีระบุลักษณะของการพัฒนาในแต ละพ้ืนท่ีเพ่ือใช&เป.นกรอบในการพัฒนา
เมืองในอนาคต อีก 20ปx ผังเมืองรวมมีท่ีมาจากการศึกษาข&อมูลในด&านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล&อม ควบคู ไปกับนโยบายท่ีใช&ในการพัฒนาเมือง ตลอดจนรับฟ:งความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือนํามาประมวลและจัดทําเป.นแผนผังเชิงพ้ืนท่ีและข&อกําหนดซ่ึงประกาศใช&เป.น
กฎกระทรวงมีระยะใช&บังคับ 5 ปx 
 3. มาตรการผังเมืองกรุงเทพมหานคร (พิเศษหรือFAR BONUS) หมายถึง ข&อกําหนดใน
การใช&ประโยชน0ทีดิน ซ่ึงเป.นกฎเกณฑ0พิเศษท่ีระบุลักษณะของการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษจากข&อกําหนด
ท่ัวไป หรือใช&เฉพาะพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ9าขนส งมวลชนในระยะ500เมตร ซ่ึง
ระยะการพัฒนานั้นถูกคิดมาจากระยะการเดินของผู&คน และ ทฤษฎีในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี
รถไฟฟ9าขนส งมวลชน ซ่ึงในป:จจุบันมีกําหนดอยู  5ข&อ2 (ดูรายละเอียด ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2556 ในบทท่ี 4 หน&า 47)  

                                                        

 2 ดูรายละเอียดใน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง พ.ศ. 2556 ในบทท่ี 4 
หน&า 47. 
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การนําเสนอผลงานวิจัย 
 การเสนอผลงานรายงานการวิจัยขนาด A4 ตามแบบฟอร0มของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และตีพิมพ0การเสนอผลงานในวารสารทางวิชาการท่ีได&รับการรับรองของ
สถาบันต าง ๆ โดยการเสนอผลการวิจัยเป.นส วนหนึ่งในการเผยแพร ความรู&สู สาธารณะชน ตาม
กฎระเบียบการจัดทําวิทยานิพนธ0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 
 

บทท่ี 2 
 

การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
 ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษามาตรการส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ#าบีทีเอส: 
กรณีศึกษา สถานีช�องนนทรี สถานีสะพานตากสิน” นั้น ได)นําเอาทฤษฏี แนวความคิด และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข)อง เป4นแนวทางในการวิเคราะห6 นําไปประกอบการอภิปรายสรุป ตลอดจนเป4นแนวทางในการ
พิจารณาข)อเสนอแนะของการศึกษา ดังจะมีทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องท่ีเป4นพ้ืนฐาน
สําคัญดังนี้ 
 1. แนวคิด Transit Oriented Development (TOD)  
 2. แนวคิด Transit Development Zone (TDZ)  
 3. แนวความคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร 
 4. ปTจจัยท่ีมีผลต�อการเจริญเติบโตของเมือง 
 5. ระบบขนส�งมวลชนต�อราคาอสังหาริมทรัพย6  
 6. แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการในการสร)างแรงจูงใจในการใช)ประโยชน6ท่ีดิน 
 7. แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและออกแบบเมืองสีเขียว 
 8. เอกสารรายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ#าสายสีเหลือง ช�วงลาดพร)าว-สําโรง 
 9. สรุปจากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องกับการวิจัย 
 
แนวคิด Transit Oriented Development (TOD)1 
 คือแนวคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร โดยพยายามให)ความสําคัญของทางเท)า 
ทางจักรยาน การใช)ระบบขนส�งมวลชนเป4นหลักในการเดินทางเพ่ือการลดใช)พลังงาน ซ่ึงมาจากการ
ขนส�งและการเดินทางโดยการใช)รถยนต6ส�วนบุคล แนวความคิดมีวัตถุประสงค6เพ่ือเป4นการรวบรวม
การเดินทางในชุมชนจนถึงระดับเมือง โดยท่ีท่ัวไป TOD นั้น มีศูนย6กลางการพัฒนาอยู�รอบสถานี

                                                           

 1 ธราวุฒิ บุญเหลือ, แนวความคิดการพัฒนาบริเวณจุดเปล่ียนถ9ายการสัญจรแบบ
ย่ังยืน, เข)าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556, เข)าถึงได)จาก http://www.cuurp.org/B_resource/ 
B_data/b1/2551/08.sustrainpowercitySTDZ.pdf 
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ระบบขนส�งมวลชน (Mass transit) แนวคิดนี้ยังส�งผลต�อรูปแบบของเมืองท่ีดี ท่ีเพ่ิมความหนาแน�นใน
เมือง มีประโยชน6ใช)สอยอย�างผสมผสาน รวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนท่ีเหมาะสม โดยการพัฒนา
จะอยู�ระยะรัศมีประมาณ 2000 ฟุต หรือระยะประมาณ 500 เมตร (ในประเทศไทย) จากสถานีระบบ
ขนส�งมวลชน โดยมีองค6ประกอบท่ีสําคัญ เช�น บริเวณย�านพาณิชยกรรม ท่ีอยู�อาศัย การค)าขายย�อย 
สํานักงาน บริเวณพ้ืนท่ีเปmดโล�งและสถานท่ีสาธารณะ ซ่ึงสามารถเดินด)วยเท)าได)ท่ัวในพ้ืนท่ี โดยท่ีผู)ท่ี
อยู�อาศัยและผู)ท่ีทํางานในพ้ืนท่ีสามารถท่ีจะเดินทางได)โดย การเดินเท)า ทางจักรยาน ระบบขนส�ง
มวลชน  
 นอกจากนี้ ทฤษฎี TOD เกิดข้ึนจากแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณท่ีพักอาศัยท่ีใกล)กับ
สถานีขนส�งมวลชนสาธารณะ ซ่ึงเป4นแนวคิดท่ีสนับสนุนให)ประชาชนได)อาศัยอยู�ในบริเวณโดยรอบจุด
เปลี่ยนถ�ายการสัญจร แนวทางนี้จะส�งผลกระทบต�อโดยตรงต�อการสัญจรในพ้ืนท่ีโยรอบสถานีขนส�ง
มวลชน ทําให)เกิดการลดใช)รถยนต6ส�วนบุคคลลดลง ซ่ึงถือได)ว�าเป4นแนวความคิดในการประหยัดใช)
พลังงานและเพ่ือความสะดวกสบายในการสัญจรในปTจจุบัน 
 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงแนวคิดทฤษฎี Transit Oriented Development 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Peter Calthorpe, The Next American Metropolis 1993, accessed 

Febury 5, 2013, available from http://dc166.4shared.com/doc/8aWAaBeT/preview. 
html 
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 แนวความคิด TOD ควรมีคุณสมบัติ ในเรื่อง 
 1. COMPLETE NEIGHBORHOOD (ความสมบูรณ6ของในเขตพ้ืนท่ี)  
  มีความสมบูรณ6ครบครันท่ีจําเป4นในการใช)ชีวิตภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงอยู�ในระยะเดินเท)าท่ี
สะดวกสบาย (ระยะการเดินไม�ควรเกิน 5-10 นาที หรือระยะ 200-500 เมตร จากตัวสถานี) ควรมีสิ่ง
ท่ีต)องการใช)ชีวิตครบถ)วน เช�น ร)านค)า พ้ืนท่ีอยู�อาศัย โรงเรียน สถานท่ีทํางาน สถานท่ีราชการ ใน
บริเวณนั้น ๆ เพ่ือง�ายต�อการใช)ชีวิตประจําวันหรือความหลากหลายของการใช)ประโยชน6ท่ีดินในพ้ืนท่ี 
 2. WALKABLE (การเดิน)  
  มีทางเท)าท่ีน�าเดิน กล�าวได)ว�าคือเป4นทางเท)าท่ีเดินได)สะดวก ดูมีความปลอดภัยมี
ความสบายในการเดิน ปTจจัยเหล�านี้จะส�งผลท่ีทําให)คนตัดสินใจเลือกท่ีจะเดินบนทางเท)ามากข้ึน ซ่ึง
ในระบบของเมืองนั้น ระบบทางเท)าหรือบาทวิถีนั้นมีความสําคัญ เป4นระบบพ้ืนฐานของเมืองซ่ึง เมือง
หรือประเทศท่ีเจริญแล)วนั้นสามารถดูได)จากทางเท)า เป4นตัวบ�งบอกความเป4นเสรีภาพหรือสิทธิของ
ประชาชนท่ีสามารถใช)งานกันได)อย�างเต็มประสิทธิภาพ ระบบทางเท)าจึงมีความสําคัญกับเมือง 
 3. DENSE (ความหนาแน�น)  
  ควรมีความหนาแน�นของประชากรอาศัยอยู�ในบริเวณของการคมนาคม หรือ สถานี
รถไฟฟ#าท่ีมาก เพราะหากไม�มีความหนาแน�นท่ีมากพอ อาจจะทําให)ระบบของ TOD นั้น ไม�ประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากมีผู)คนใช)งานน)อยเกินไป หรือจะกล�าวอีกในแง�หนึ่ง TOD นั้น เป4นแนวคิดทําให)
เมืองเกิดความสมบูรณ6ภายในพ้ืนท่ี เช�นทําให)ส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบตัวสถานีขนส�งมวลชน 
อย�างต�อเนื่อง 
 
แนวคิด Transit Development Zone (TDZ)2 
 แนวคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร ได)เริ่มมาจาก องค6กร Royal Institution of 
Chartered Surveyors หรือ RICS ของประเทศอังกฤษ โดยท่ีมุ�งเน)นการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ�ายการ
สัญจรโดยเฉพาะ ซ่ึงในแนวคิด TDZ นั้นให)ความสําคัญกับพ้ืนท่ีรอบ ๆ จุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร โดย
พยายามเพ่ิมความหนาแน�นของจํานวนประชากรโดยรอบพ้ืนท่ี ซ่ึงในประเทศอังกฤษส�วนใหญ�เป4น
พ้ืนท่ีชุมชนเก�าซ่ึงมีบริบทหรืออาคารอยู�หนาแน�นแต�ขาดการ Integrate หรือการพัฒนาให)เข)ากับ
ระบบขนส�งมวลชนสาธารณะ โดยองค6ประกอบท่ีสําคัญของแนวคิดในการพัฒนาคือ 1.โครงสร)าง
พ้ืนฐานทางด)านการสัญจรโดยรอบจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร 2.การใช)งานของพ้ืนท่ีอย�างผสมผสาน
หรือความหลากหลายของการใช)ประโยชน6ท่ีดิน 3.การเชื่อมโยงของบริเวณต�าง ๆ รอบจุดเปลี่ยนถ�าย
การสัญจร 

                                                           

 2 เรื่องเดียวกัน. 
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 สรุปแนวความคิดนี้ คือ การออกแบบจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจรท่ีดีนั้นต)องมีความหนาแน�น
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนและมีการใช)ประโยชน6ท่ีดินอย�างผสมผสานในพ้ืนท่ี และต้ังอยู�บริเวณท่ีมีระบบขนส�ง
สาธารณะให)บริการ โดยต้ังอยู�บริเวณท่ีเป4นชุมชนเมืองในปTจจุบัน โดยท่ีเน)นในเรื่องของการเข)าถึง 
การเชื่อมโยงและการรวมตัวของสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ซ่ึงเป4นแนวคิดท่ีคล)ายคลึงกับแนวคิด 
TOD มาก ซ่ึงมุ�งเน)นการลดใช)รถยนต6ส�วนบุคคล เพ่ิมศักยภาพให)กับการสัญจรภายในพ้ืนท่ี โดยท่ีมี
ความแตกต�างจาก TOD ตรงท่ีมักจะถูกนําไปใช)กับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีเป4นย�านชุมชนเดิมหรือมีความ
เป4นย�านอยู�แล)วโดยท่ีตัวสถานีขนส�งมวลชนนั้นจะเป4นจุดศูนย6กลางท่ีเชื่อมกับบริบทโดยรอบ 
ตัวอย�างเช�น Kowloon Station, Hong Kong  
 

 
 
ภาพท่ี 4 แสดงจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร Kowloon Station, Hong Kong 
ท่ีมา: EDMON LEONG PHOTOGRAPHER, accessed February 5, 2013, available from 
http://edmonleong1.sites.livebooks.com/index.php#mi=2&pt=1&pi=10000&s=17&p=1
7&a=0&at=0http://edmonleong1.sites.livebooks.com/index.php#mi=2&pt=1&pi=1000
0&s=17&p=17&a=0&at=0 
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 ความแตกต9างระหว9างแนวคิด TOD และ TDZ 

 ถ)าหากพิจารณาความต�างระหว�างแนวคิดท้ังสองแล)ว นับได)ว�าเป4นแนวทางการพัฒนา

ที่มีความคล)ายคลึงกันมาก แต�หากพิจารณาเปรียบเทียบแล)วจะเห็นได)ว�าแนวความคิด TOD นั้น 

เป4นทฤษฎีที่มุ�งเน)นพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนใหม�รอบสถานีขนส�งมวลชน โดยพัฒนาให)เกิดความ

ผสมผสานของการใช)ประโยชน6ที่ดินที่หลากหลายเหมาะสมกับการใช)ชีวิตประจําวัน เพื่อให)มีการ

เชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบสถานีขนส�งมวลชนสาธารณะ หรือจะกล�าวอีกนัยหนึ่งได)ว�า TOD เป4น

การพัฒนาจากบริบทโดยรอบสถานีมุ�งสู�ตัวสถานี แต�สําหรับแนวความคิด TDZ เป4นการพัฒนา

ชุมชนเมืองเดิมหรือเป4นพื้นที่ที่มีความสําคัญต�อเมือง ซึ่งการพัฒนาเป4นการกระจายหรือเชื่อมต�อ

จากตัวสถานีสู�พ้ืนท่ีโดยรอบ (ซึ่งในกรณี TDZ นั้นจําเป4นจะต)องมีตัวสถานีที่อยู�ในตําแหน�งที่ดีของ

ชุมชนนั้น ๆ เพื่อให)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด) ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดนั้น เป4นการลดใช)รถยนต6ส�วนบุคคล

และพลังงานให)แก�เมือง 

 

ตารางท่ี 1 ความแตกต�างระหว�าง TOD และ TDZ 

 

องคOประกอบใน 

การเกิดแนวคิด 
TOD TDZ 

ความหนาแน9น ความหนาแน�นของจํานวน

ประชากรท่ีอยู�โดยรอบสถานี

ขนส�งมวลชนจะมีมากหรือ

น)อยก็ได) 

ค ว า ม ห น า แ น� น ข อ ง จํ า น ว น

ประชากรท่ีอยู�โดยรอบสถานีขนส�ง

มวลชนจะมีมากและเป4นย�านท่ีมี

ความสําคัญ 

การใช�ประโยชนOท่ีดิน 

แบบผสมผสาน 

การพัฒนาของพ้ืนท่ีจะอยู�ใน

แนวราบโดยการพัฒนาจะ

กระจายโดยรอบสถานีขนส�ง

มวลชนเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ6

ให)แก�พ้ืนท่ี 

การ พัฒนาของ พ้ืน ท่ีจ ะอยู� ใ น

แนวต้ังโดยท่ีมีการพัฒนาท่ีท่ีติดกับ

สถานี (อาคาร พ้ืนท่ีท่ีติดกับตัว

สถานี) ให)มีการเชื่อมโยงกับบริบท

โยรอบสถานี ซ่ึงมักจะเกิดในย�านท่ี

สําคัญของเมือง 
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ตารางท่ี 1 ความแตกต�างระหว�าง TOD และ TDZ (ต�อ) 
 

องคOประกอบใน 
การเกิดแนวคิด 

TOD TDZ 

ท่ีตั้งและขอบเขตในการ
พัฒนา 

ระยะการเดินโยรอบสถานี ใน
แนวราบระยะ 400-500 เมตร 
การ พัฒนาในชุมชนใหม� ท่ี ต้ั ง
บริเวณชุมชนนอกเมือง 

ระยะการเดินโยรอบสถานีใน
แนวราบระยะ 400-500 เมตร 
การพัฒนาในชุมชนเดิมหรือย�าน
ท่ีสําคัญ 

โครงสร�างพ้ืนฐาน
ทางด�านการสัญจร 

จําเป4นท่ีจะต)องพัฒนาท่ีระบบ
ขนส� ง ม วลชน กับระบบถนน
ภายในชุมชนไปด)วยกัน 

ร ะ บ บ ข น ส� ง ม ว ล ช น มี ก า ร
เชื่อมโยงกับอาคารหรือสถานท่ี
สําคัญโดยรอบสถานีและบริบท
โดยรอบ 

การเช่ือมโยงบริเวณ 
ต9าง ๆ  

การเชื่อมโยงกับสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยยังต)องพ่ึงพารถยนต6 

การเชื่อมโยงกับสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยการลดใช)รถยนต6 

 
ท่ีมา: ธราวุฒิ บุญเหลือ, แนวความคิดการพัฒนาบริเวณจุดเปล่ียนถ9ายการสัญจรแบบย่ังยืน, เข)าถึง
เม่ือ 5 สิงหาคม 2556, เข)าถึงได)จาก http://www.cuurp.org/B_resource/B_data/b1/2551/08. 
sustrainpowercitySTDZ.pdf 
 
 จากการศึกษาแนวความคิดท้ัง 2 นั้น ทําให)ทราบถึงรายละเอียด หรือองค6ประกอบของ
การพัฒนาท่ีจะทําให)การพัฒนานั้นสําเร็จไปได) แต�เม่ือนํามาใช)เพ่ือพัฒนาในประเทศไทยนั้นอาจจะ
ต)องมีการนํามาปรับเพ่ือให)เข)ากับสภาพสังคมของเมืองไทยและสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
ด)วย เพราะท้ัง 2 แนวความคิดนั้น ล)วนถูกคิดจากแม�แบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษ ซ่ึงอาจจะมีบางข)อเสนอท่ีอาจจะขัดแย)งกับสภาพสังคมและกายภาพพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
อย�างเช�นระยะการเดินของประชาชนไทยอาจจะเดินได)ใกล)กว�าเนื่องด)วยสภาพอากาศ กิจกรรมของ
คนไทยนั้นมักจะผูกติดกับการจับจ�ายใช)สอยตามริมทาง ซ่ึงอาจจะต)องมีการเพ่ิมการพัฒนาพ้ืนท่ี
การค)าขายในทางเท)าและโครงสร)างพ้ืนฐานของการสัญจรท่ีรองรับนั้นต)องวางแผนออกแบบให)
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
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แนวความคิดการพัฒนาจุดเปล่ียนถ9ายการสัญจร 
 ในแนวความคิดการพัฒนาจุเปลี่ยนถ�าย Bruton3 กล�าวว�า การเดินทางนั้นนอกจากปTจจัย
ในเรื่องการใช)ท่ีดิน เศรษฐกิจ สังคม และประชากร รวมถึงลักษณะขอบเขตและความสะดวกในการ
คมนาคมแล)ว การเดินทางยังข้ึนอยู�กับการตัดสินใจของผู)เดินทางเองว�าจะเดินทางหรือไม� และจะ
เลือกเส)นทางใด โดยจะพิจารณาอย�างมีเหตุผลและคํานึงถึงประโยชน6ท่ีจะได)รับประโยชน6สูงสุด ซ่ึงมี
ปTจจัยท่ีพิจารณา คือ 
 1. ปริมาณการจราจรไม�ควรเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงถนนหรือทางแยก การจัดการจราจร
หรือการก�อสร)างถนนใหม� นอกจากว�ามีความจําเป4นท่ีจะรองรับการพัฒนาใหม�หรือการพัฒนาท่ี
เข)มข)นข้ึน 
 2. การเปลี่ยนระบบถนนควรพิจารณาปริมาณการจราจร และกระทําเพ่ือท่ีจะปรับปรุง
คุณภาพชองสิ่งแวดล)อมสําหรับผู)อยู�อาศัย ผู)คนท่ีจะมาจับจ�ายซ้ือของ เดินเล�นหรือข่ีจักรยาน และ
อํานวยความสะดวกแก�ระบบขนส�งสาธารณะ มากกว�าท่ีจะเปลี่ยนระบบถนนเพ่ือช�วยร�นระยะเวลาใน
การเดินทางแก�ผู)ใช)รถยนต6 
 3. ปริมาณการจราจรในสภาพปTจจุบันของถนนในเมืองอาจลดลงได)จากการวางแผนด)าน
อ่ืน เช�น การขยายทางเดินเท)าและทางจักรยาน หรือการให)ความสําคัญกับรถโดยสารประจําทาง  
หรือรถราง 
 4. การจัดการระบบการจราจรในเมือง ไม�ควรท่ีจะมุ�งไปท่ีการเพ่ิมหรือลดความเร็วรถยนต6 
แต�ควรคํานึงถึงความพอดีและสมํ่าเสมอมากกว�า Barton ได)ให)หลักการในการปรับปรุงระบบขนส�งท่ี
ให)ความสําคัญกับคนมากกว�ารถ คือจัดระบบทางเท)า โดยเพ่ิมโครงข�ายให)สามารถเชื่อมต�อกับจุดต�าง ๆ 
ได)อย�างท่ัวถึงโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสําคัญ และให)สามารถเข)าถึงระบบขนส�งสาธารณะได)สะดวก
ปลอดภัย 
 5. จัดเตรียมระบบทางจักรยานท่ีสะดวกและปลอดภัย ลดความเร็วของการจราจรบนถนน 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบขนส�งสาธารณะ (โดยให)ความสําคัญมากกว�าการจราจร
แบบอ่ืน) ให)สามารถเข)าสู�พ้ืนท่ีใจกลางเมืองได)สะดวก พร)อมท้ังสามารถเปลี่ยนระบบการเดินทางเป4น
บริการแบบอ่ืนรวมท้ังการเดินและจักรยาน 

                                                           

 3 Barton - Aschman Associates,  Binational border transportation 
planning and programming study (Wasshington: Department of Transportation, 
Federal Hightway Administration, 1998), อ)างถึงใน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, รายงาน
โครงการวางผังพัฒนาและเช่ือมต9อกิจกรรมใช�พ้ืนท่ีบริเวณย9านบางบําหรุ (2554), เข)าถึงเม่ือ 12 
กุมภาพันธ6 2557, เข)าถึงได)จาก http://www. bma-cpd.go.th/files/admin/area5305.pdf 
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 7. เพ่ิมพ้ืนท่ีปลอดการจราจร และลดปริมาณการจราจร 
 8. จํากัดการใช)รถยนต6โดยการเข)มงวดเรื่องท่ีจอดรถในย�านศูนย6กลางท่ีสําคัญ 
 กฎ 10 ประการของการวางแผนการคมนาคมของ Hartmut Topp4  
 1. การวางผังเมืองและระบบการคมนาคมเป4นงานท่ีเก่ียวข)องกับสังคม จิตวิทยา 
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และวิศวกรรม ท้ังนี้จะต)องสอดคล)องกับความต)องการของประชาชนและ
คํานึงถึงเด็ก คนแก� และคนพิการด)วย 
 2. ความสําเร็จของเมืองไม�ได)ข้ึนอยู�กับการจราจรโดยรถยนต6ส�วนบุคคล แต�ข้ึนอยู�กับการ
เข)าถึงได)ของทุกคน ตลอดจนความสวยงามของถนนและพ้ืนท่ีเปmดโล�ง 
 3. ระบบการคมนาคมและการใช)ท่ีดินจะต)องมีความสมดุล การใช)งานแบบผสมจะช�วย
ลดระยะทางในการเดินทาง 
 4. การใช)แบบจําลองทางคณิตศาสตร6ด)านพฤติกรรมและปริมาณการจราจร เป4นสิ่ง
สําคัญในการตัดสินใจ 
 5. รูปแบบการคมนาคมท่ีสอดคล)องกับสภาพแวดล)อม การเดินเป4นท่ีนิยมมากกว�า
จักรยาน การใช)จักรยานเป4นสิ่งท่ีต)องการมากกว�าระบบขนส�งมวลชน และการใช)ระบบขนส�งมวลชน
ย�อมดีกว�าการใช)รถยนต6ส�วนบุคคล 
 6. ถนนในเมืองคือพ้ืนท่ีโล�งสาธารณะ เป4นท่ีพบปะ เดินเล�น เป4นทางเข)าสู�อาคารต�าง ๆ 
เป4นสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทางเท)า จักรยาน ระบบขนส�งมวลชนและรถยนต6ส�วนบุคคล 
 7. การเพ่ิมข้ึนของความหนาแน�น ทําให)ต)องการข)อกําหนดและการควบคุมทาง
การจราจรมากข้ึน การเข)มงวดในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะท่ีจอดรถ เป4นการช�วยควบคุมการจราจรท่ีได)ผล 
 8. สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน�นสูง คือการออกแบบ
ชุมชนเมืองและสถาปTตยกรรมตามขนาดของมนุษย6 (Human Scale) คุณภาพการออกแบบถนนท่ีดี
จะช�วยชดเชยผลกระทบด)านสิ่งแวดล)อมของการจราจรท่ีเกิดข้ึนจากรถยนต6 
 9. ระดับพ้ืนดินของถนนท่ีจําเป4นท่ีต)องมีการออกแบบสําหรับคนเดินเท)าและข่ีจักรยาน 
ซ่ึงทางเท)าและทางจักรยานต)องให)ความสําคัญไม�แพ)ถนนรถยนต6ท่ัวไป  
 10. ควรปลูกต)นไม)ริมถนนมากข้ึนรวมท้ังหน)าอาคารและบนหลังคา ต)นไม)จะช�วยลด
มลภาวะบนท)องถนน สร)างความสวยงามและช�วยบดบังอาคารท่ีไม�สวยงาม 

                                                           

 4 สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, รายงานโครงการวางผังพัฒนาและเช่ือมต9อกิจกรรม
ใช�พ้ืนท่ีบริเวณย9านบางบําหรุ (2554), เข)าเม่ือ 12 กุมภาพันธ6 2557, เข)าถึงได)จาก http://www. 
bma-cpd.go.th/files/admin/area5305.pdf  
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 แนวความคิดในการพัฒนาการเช่ือมต9อภายในและพ้ืนท่ีโดยรอบจุดเปล่ียนถ9ายการ
สัญจร5 
 ในการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีต�อเนื่องจากการประสานระบบขนส�งท่ีเน)นการเข)าถึงยังพ้ืนท่ีดังกล�าว
เพ่ือให)สอดคล)องกัน ซ่ึงต)องอาศัยรูปแบบการพัฒนาพิเศษ ในแนวคิดของการเชื่อมต�อ มาเป4น
ยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ีสําคัญสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณนี้ ซ่ึงมีอยู� 3ข)อได)แก� 
 1. ระบบการขนส�ง ในเชิงวิศวกรรมนั้นเป4นการเลือกระบบการจัดวางแนวทางระบบหรือ
สายทางให)รองรับการเดินทางของเมืองท่ีจะเข)าถึงยังพ้ืนท่ี  
 2. ระบบการสัญจรของคนในเชิงประโยชน6ใช)สอยของการสัญจร ท่ีสะดวกและคล�องตัวท่ี
สําคัญคือการเข)าถึงท้ังระบบขนส�งและจุดหมายต�าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีได)อย�างต�อเนื่องหรือเกิดความ
สะดวกในการเดินทางทําให)ประหยัดเวลาและพลังงาน 
 3. การออกแบบวางผัง พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสร)างสิ่งแวดล)อม คุณภาพชีวิตและส�งเสริม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีด)วยการใช) “ระบบการสัญจรของคน” เชื่อมประสานทุกองค6ประกอบหลัก
ให)เป4นระบบความสัมพันธ6ของการเชื่อมต�อพ้ืนท่ีท่ีสมบูรณ6และมีดุลยภาพ เพ่ือให)การพัฒนาพ้ืนท่ี
ศูนย6กลางกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จของการสร)างสรรค6ท้ังกายภาพ สังคม เศรษฐกิจท่ีดีในระยะยาว จาก
การพัฒนาท่ีได)กล�าวมาจะให)สมบูรณ6ได)นั้น ต)องให)มีการพัฒนาใน 2 บริเวณ คือ 1.จุดเปลี่ยนถ�าย
ระบบการขนส�ง 2.การเชื่อมความต�อเนื่องของพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีเฉพาะแตกต�างกัน แต�มี
ความสัมพันธ6กัน ดังนี้ 
  3.1 การเชื่อมต�อจุดเปลี่ยนถ�ายระบบขนส�ง (Transport interchange point) ท่ีเป4น 
node ของการเดินทางขนส�งมวลชนหรือระบบขนส�งสาธารณะอ่ืน ๆ ซ่ึงต)องให)ความสําคัญกับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีศูนย6กลางกิจกรรมท้ังหมดหรือเป4นส�วนท่ีเชื่อมการพัฒนาระหว�างตําแหน�งท่ีต้ังสถานีจอด 
(Station point) ของแต�ละระบบการขนส�งโดยวัตถุประสงค6ก็คือ ก�อให)เกิดศักยภาพท่ีสมบูรณ6ท้ังใน
แง�ของการจัดการพ้ืนท่ีและระบบการสัญจรของผู)คน 
  3.2 การเชื่อมต�อความสัมพันธ6ของพ้ืนท่ีโดยรอบ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีให)มีความ
ต�อเนื่องกันระหว�างจุดเปลี่ยนถ�ายระบบขนส�งกับพ้ืนท่ีโยรอบสถานี ประกอบด)วยกลุ�มอาคารท่ีประกอบ
กิจกรรมหลากหลายประเภท พ้ืนท่ีสาธารณะและส�วนบริการต�าง ๆ จอดรถท่ีสําคัญ สถานท่ีท่ีสําคัญใน
พ้ืนท่ีนั้น ๆ เพ่ือการพัฒนาให)สอดคล)องสัมพันธ6กับการเชื่อมต�อจุดเปลี่ยนถ�ายระบบขนส�งโดยใช)การจัด 
ระบบการสัญจรของคน ด)วยระบบทางเท)าในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือให)เกิดประสิทธิภาพในการสัญจรของ
ผู)คน ดังนั้นระบบการสัญจรของคนจึงควรท่ีจะถูกคิดไปพร)อมกับการออกแบบวางผังด)วย 
 

                                                           

 5 เรื่องเดียวกัน. 
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ปaจจัยท่ีมีผลต9อการเจริญเติบโตของเมือง 
 มานพ พงศทัต6 กล�าวว�า ปTจจัยท่ีสําคัญต�อการเจริญเติบโตของเมือง 4 ประเด็น คือ 
 1. ประชากร (Population) ประชากรเพ่ิมข้ึนจะก�อให)เกิดกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมท่ี

เก่ียวข)องกับ การพักอาศัย การทํางานและกิจกรรมท่ีส�งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ทําให)เกิดการใช)

ประโยชน6ท่ีดินท่ีมากข้ึนตามไปด)วยและมีกิจกรรมใหม� ๆ เกิดข้ึนตามไปด)วย 

 2. การให)บริการด)านคมนาคมและการเข)าถึง ถ)าท่ีดินผืนใดมีการให)บริการท้ังทางบก น้ํา

อากาศและมีรูปแบบของการขนส�งหลาย ๆ แบบก็จะกลายเป4นท่ีดินท่ีมีระดับการเข)าถึงหรือการสัญจร

มาภายในท่ีดิน ผืนนั้น (Level of Accessibility) และถ)าท่ีดินผืนนั้น เป4นท่ีต้ังเส)นทางคมนาคมขนาด

ใหญ�มารวมจับกลุ�มเป4นจุดศูนย6รวมแล)ว สถานท่ีนั้นจะกลายเป4นศูนย6กลางของกิจกรรมต�าง ๆ  

 3. การควบคุมของรัฐ การท่ีมีการควบคุมการใช)ประโยชน6ท่ีดินโดยท่ีจะบ�งบอกถึงลักษณะ

การใช)ประโยชน6ท่ีดินท่ีชัดเจน เช�น กําหนดใช)เพ่ือการค)า พักอาศัย ราชการ ศาสนา เป4นต)น และใน

กรณีท่ีท่ีดินมีขอบเขตท่ีจํากัด ทางภาครัฐก็จะเป4นผู)วางแผนการใช)ประโยชน6ท่ีดินให)สอดคล)องกับ

ความต)องการของภาครัฐ ซ่ึงการท่ีภาคเอกชนจะทําการพัฒนาพ้ืนท่ีก็จะได)การชี้แนะก�อนการพัฒนา

พ้ืนท่ีและควบคุมการใช)ประโยชน6ท่ีดิน 

 4. ราคาท่ีดิน ราคาท่ีดินท่ีสูงย�อมจะใช)ในกิจกรรมท่ีได)ผลตอบแทนท่ีสูง ราคาท่ีดินท่ีตํ่าจะ

ใช)ในกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทนท่ีต่ํา ดังนั้นราคาท่ีดินนั้นมีผลต�อการพัฒนาท่ีดินในอนาคต 

 จากปTจจัยท้ังหมดเหล�านี้ บ�งชี้ให)เห็นถึงแนวโน)มของการเปลี่ยนแปลงในการใช)ประโยชน6

ท่ีดินในอนาคต รวมไปการกําหนดแนวทางและรูปแบบการใช)ท่ีดินในเมือง ซ่ึงมาจากนโยบายของทาง

ภาครัฐ 

 ดังนั้น การพัฒนา พ้ืนท่ี เขต ย�าน ของเมืองนั้น ๆ จึงมีเรื่องปTจจัยเหล�านี้มาเป4นอีกตัวแปร 

การศึกษาปTจจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาเมือง เพ่ือให)เข)าใจถึงปTจจัยท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา 

พ้ืนท่ีในเมืองและแนวคิดต�าง ๆ มาเชื่อมโยงกับการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาการคมนาคม

ประเภทรางมีความเก่ียวข)องกับพ้ืนท่ีในหลาย ๆ ส�วนของเมืองโดยเฉพาะ ระบบรถไฟฟ#าขนส�งมวลชน

                                                           

 6 มานพ พงศทัต, รูปแบบการใช
ท่ีดินระบบและโครงสร
างการสัญจรของกรุงเทพมหา 

นคร: การพัฒนาและแนวโน
มในอนาคต (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล)อม จุฬาลงกรณ6
มหาวิทยาลัย, 2527), อ)างถึงใน บุศรินทร6 เขียวไพรี, “การประเมินมาตรการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ#าบีทีเอส ศึกษาเฉพาะ สถานีรถไฟฟ#าหมอชิต สถานีรถไฟฟ#าอโศกและสถานีรถไฟฟ#า
อ�อนนุช” (วิทยานิพนธ6ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6, 2554), 
2-2 – 2-3 
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ซ่ึงมีตําแหน�งของสถานีท้ังเขตในเมืองและชานเมือง จึงจําเป4นท่ีจะต)องศึกษาปTจจัยท่ีมีผลต�อการ

พัฒนาเมือง นอกจากนี้เรื่องของสถานีรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนท่ีเกิดข้ึนในหลายตําแหน�งของเมืองนั้นยัง

ส�งผลต�อราคาอสังหาริมทรัพย6 ซ่ึงจะกล�าวในบทต�อไป 

 
ระบบขนส9งมวลชนกับราคาอสังหาริมทรัพยO  
 การประเมินผลกระทบของความสามารถในการเข�าถึงระบบรถไฟฟdาขนส9งมวลชนต9อ
ราคาอสังหาริมทรัพยO  
 งานวิจัย Kim และ Zhang ได)ศึกษาผลกระทบของความสามารถในการเข)าถึงในการใช)
บริการรถไฟฟ#า ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต) โดยศึกษาสหสัมพันธ6เชิงพ้ืนท่ีของตลาดอสังหาริมทรัพย6
ประเภทพาณิชยกรรม ตามแนวเส)นทางรถไฟฟ#า พิจารณาเป4นระยะห�างระหว�างตําแหน�งของ
อสังหาริมทรัพย6กับศูนย6กลางเมือง พบว�าอสังหาริมทรัพย6ท่ีอยู�ใกล)ศูนย6กลางระบบขนส�งมวลของเมือง
จะมีราคาสูงกว�าอสังหาริมทรัพย6ท่ีอยู�ไกลออกไป7 
 ความสัมพันธOระหว9างอสังหาริมทรัพยOกับปaจจัยด�านระบบขนส9งมวลชน  
 ผลกระทบของระบบขนส�งมวลชนระบบรางต�อราคาของอสังหาริมทรัพย6 ความสามารถ
ในการเข)าถึงระบบขนส�งมวลชนระบบรางได)ส�งผลกระทบต�อราคาของอสังหาริมทรัพย6ท่ีอยู�บริเวณ
ข)างเคียงและจากการศึกษาของ Weinstein และ Clower8 ศึกษาถึงผลกระทบของการมีสถานี
รถไฟฟ#า พบว�ากลุ�มค)าปลีก ได)รับมูลค�าเพ่ิมจากการมีรถไฟฟ#ามากท่ีสุด รองลงมาเป4นกลุ�มอาคาร
สํานักงานให)เช�า กลุ�มอุตสาหรรมและกลุ�มอาคารพักอาศัยรองลงมาตามลําดับ ซ่ึงทําให)เห็นได)ว�า กลุ�ม
ท่ีได)รับผลกระทบมากท่ีสุด คือ กลุ�มของพาณิชยกรรม ดังนั้นก็จะสอดคล)องกับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครท่ีได)เปลี่ยนพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ#าเป4นพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 

                                                           

 7 Kim J. and Zhang M., Determining Transit’s Impact On Seoul Land 
Values: An Application of Spatial Econnometrics (Seoul: International Real Estate 
Review, 2005), อ)างถึงใน ณัฐรินีย6 จิระองค6การ, “ปTจจัยท่ีมีผลต�ออัตราค�าเช�าพ้ืนท่ีสํานักงานในเขต
ศูนย6กลางธุรกิจ (CBD) ตามแนวเส)นทางรถไฟฟ#า BTS (Bangkok Mass Transit System)” 
(วิทยานิพนธ6ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6, 2553), 
12-14. 
 8 Bernard L. Wenistein and Terry L. Clower, The Impact of dallas (texas) 
area rapind transit light rail station on taxable property valuations (Wollongong: 
Australian and New Zealand Regional Science Association, 1999), quoted in ibid. 
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 งานวิจัยของ Nelson9 ศึกษาพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมใน Atlanta พบว�า มีความสัมพันธ6ระหว�าง
ราคาเช�าสํานักงานกับระยะทางจากสถานีรถไฟฟ#า โดยวัดจากระยะทางจากสถานีรถไฟฟ#าถึงอาคาร
สํานักงาน พบว�าราคาสํานักงานจะสูงข้ึนหากว�าอยู�ใกล)กับตัวสถานี โดยท่ี Nelson ได)พิจารณาจาก
รูปแบบการเข)าถึงในระยะท่ีวัดในลักษณะรัศมีเป4นวงแหวนในระยะทาง 400 เมตร จากตัวสถานี 
พบว�าราคาค�าเช�าสํานักงานมีราคาท่ีค�อนข)างสูง  
 ปaจจัยการเข�าถึงตัวสถานีท่ีมีผลต9อราคาอสังหาริมทรัพยO 
 1. ระบบทางเท)ายกระดับหรือเส)นทางลอยฟ#าเชื่อมเข)าสู�ตัวอาคาร 
  งานวิจัยของ นิวาต ดีเลิศ10 ได)กล�าวถึงระบบทางเท)ายกระดับ (Skywalk) เป4นการ
จัดระบบสัญจรของคนเหนือระดับดิน ให)สามารถข)ามผ�านโครงข�ายถนนได)อย�างต�อเนื่องโดยท่ัวไปจะ
อยู�ท่ีชั้นสองเหนือระดับดินเป4นระบบท่ีนิยมเลือกใช)เชื่อมต�อระหว�างกลุ�มกิจกรรมต�าง ๆ โดยรอบจุด
เปลี่ยนถ�ายระบบการขนส�ง ท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดไม�ว�าจะเป4นการเชื่อมต�อระบบขนส�ง
มวลชนใต)ดิน/บนดิน/เหนือระดับดิน หรือท้ังสามระบบร�วมกันได) เนื่องจากความง�ายและสะดวก  
  1.1 เป4นระบบท่ีสามารถเข)าถึงอาคารท่ีประกอบกิจกรรมต�าง ๆ ได)โดยตรงและ
ต�อเนื่องครอบคลุมพ้ืนท่ีมากสุด 
  1.2 เป4นระบบท่ีมีความปลอดภัย ซ่ึงสามารถแยกจากการจราจร และมลภาวะบน
ถนนได)อย�างแท)จริง 
  1.3 เป4นระบบท่ีสามารถควบคุมหรือป#องกันจากสภาพภูมิอากาศให)เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีแต�ละพ้ืนท่ีได)เป4นอย�างดี 
  การท่ีมีทางเท)ายกระดับหรือเส)นทางลอยฟ#าท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู�อาคารสํานักงาน
ต�าง ๆ จะช�วยอํานวยความสะดวก พร)อมท้ังช�วยสร)างความปลอดภัยให)กับพนักงานหรือผู)ใช)อาคารท่ี
อยู�ในเส)นทางดังกล�าว และช�วยสร)างมูลค�าเพ่ิมให)กับอาคารนั้น ๆ ได) งานวิจัยของ Fejarang et al 
ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมในนคร Los Angeles ซึ่งศึกษาในบริเวณสถานีที่จัดให)มีเส)นทาง
เดินเท)าจากสถานีรถไฟฟ#า โดยเปรียบเทียบระหว�างสถานีท่ีมีทางเท)ากับสถานีท่ีไม�มีทางเท)า พบว�า 

                                                           

 9 A. C. Nelson, “Transit Station and Commercial Property Values: A Case 
Study with Policy and Land-Use Implication,” South Florida: Journal of Public 
Transportation, (n.p., 1999), quoted in ibid. 
 10 นิวาต ดีเลิศ, “การเชื่อมต�อระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพฯกับระบบการสัญจรทางเท)า” 
(วิทยานิพนธ6ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผัง
ชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัยมหาลัยศิลปากร, 2544), อ)างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 22-23 
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พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยกรรมภายใน 800 เมตร ท่ีมีเส)นทางเดินได)จากรถไฟฟ#า จะมีราคาเพ่ิมข้ึน $ 31 ต�อ
ตารางฟุต จากราคาท่ีดินปกติ11 
 2. บริเวณจุดเชื่อมต�อระหว�างสถานีรถไฟฟ#า 
  แนวคิดของการเชื่อมต�อ เกิดข้ึนใน Downtown ของเมืองท่ีเป4นศูนย6กลางเพ่ือให)มี
การเชื่อมต�อกันภายในกลุ�มได)อย�างต�อเนื่อง การท่ีระบบขนส�งทุกระบบสามารถทํางานได)ต�อเนื่อง
อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเพ่ิมความสามารถในการเข)าถึง (Accessibility) พ้ืนท่ีหรือกลุ�มกิจกรรม
ท่ีสําคัญหลากหลายได)อย�างสะดวก เพ่ือให)บรรลุผลตามเป#าหมายของการเข)าใช)พ้ืนท่ีมีความคล�องตัว 
และความน�าสนใจของพ้ืนท่ีในการส�งเสริมให)เกิดสภาพแวดล)อมและสภาพเศรษฐกิจท่ีดีเป4นสําคัญ 
  อาคารสํานักงานท่ีต้ังอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป4นจุดเชื่อมต�อของเส)นทางรถไฟฟ#า 2 
เส)นทางข้ึนไป จะเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางและช�วยประหยัดค�าใช)จ�ายในการเดินทางของผู)ใช)
อาคารได)  
 3. ระยะห9างจากจุดข้ึน-ลงทางด9วน 
  ความสามารถในการเดินทางเข)าถึงทางด�วน (Freeway) 12 อาจพิจารณาเป4นตัวแปร
ชนิดต�อเนื่องในรูปแบบของระยะทางระหว�างอสังหาริมทรัพย6กับจุดเข)าทางด�วน ส�งผลทางด)านบวก
ต�อราคาอสังหาริมทรัพย6 แต�มองในทางกลับกันหากไม�พิจารณาความสามารถในการเดินทางเข)าถึง แต�
พิจารณาเฉพาะตําแหน�งของอสังหาริมทรัพย6 ท่ีติดกับทางด�วนแล)ว จะมีผลทางลบกับราคา
อสังหาริมทรัพย6 
 4. จํานวนเส�นทางเข�า-ออก 
  CB Richarde Ellis13 ได)กล�าวถึงทางเข)า-ออกอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ มีจํานวน
เส)นทางท่ีเหมาะสมจะช�วยเพ่ิมความสะดวกในการเข)า-ออกอาคาร และเม่ือเกิดเหตุการณ6ฉุกเฉินผู)เช�า
สามารถออกจากตัวอาคารได)อย�างรวดเร็ว 
 
 

                                                           

 11 Fejarang et al., Impact on Property Values: A Study of Los Angeles 
Metro Rail (Washington, D.C.: Transportation Research Board, 1994), quoted in ibid. 
 12 S. Ryan, “Property values and transportation facilities: Finding the 
transportation-land use connection,” Journal of Planning Literature 13, 4 (1999): 
412-427. quoted in ibid. 
 13 CB Richarde Ellis, Bangkok Land – โอกาสทองลงทุนท่ีดิน ช
าแต/ชัวร0 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อ)างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 23. 
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 5. บริการรับ-ส9ง 
  Yim Y. B.14 ได)ศึกษาเก่ียวกับรถบริการรับ-ส�ง (Shutter Bus) ท่ีเชื่อมต�อกับระบบ
โครงการรถไฟฟ#า BART (Bay Area Rapid Transit) เมือง San Francisco จากการวิจัยพบว�า ผู)อยู�
อาศัยท่ีไม�มีรถยนต6ส�วนตัวจะให)ความสําคัญกับการใช) Shuttle Bus รวมถึงกลุ�มพนักงานของบริษัท
จะนิยมเดินทางโดยรถไฟฟ#ามากข้ึน หากมีบริการ Shuttle Bus เชื่อมต�อกับสํานักงานกับสถานี
รถไฟฟ#า และ Yim Y. B. ได)ระบุถึงผู)หญิงจะให)ความสําคัญกับการใช) Shuttle Bus มากกว�าผู)ชาย 
 จากการศึกษาระบบขนส�งมวลชนท่ีมีผลต�อราคาอสังหาริมทรัพย6ทําให)เห็นได)ว�า ระบบ
ขนส�งมวลชนนั้นมีผลส�งต�อท้ังราคาขาย-เช�าในท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมสูงข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
บริเวณท่ีใกล)กับตัวสถานียิ่งได)รับผลกระทบสูงสุด จึงเป4นอีกเหตุหนึ่งท่ีทําให)ราคาท่ีดินมีราคาท่ีแปร
พันไปตามการพัฒนาของระบบขนส�งมวลชน ซ่ึงทําให)การพัฒนาท่ีดินในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ#า
นั้นจึงมีการพัฒนาไปในเชิงพาณิชยกรรมค�อนข)างสูง ซ่ึงในทางด)านของผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งท่ี
3 พ.ศ. 2556 นั้นก็ได)พยายามแก)ไขในส�วนของการใช)ประโยชน6ท่ีดินโดยรอบตัวสถานีรถไฟฟ#าให)เป4น
พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมและยังแก)ไขในเรื่องมาตรการส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบรถไฟฟ#า (FAR 
BONUS) โดยนึกถึงผลประโยชน6ส�วนรวมแก�ชุมชนมากข้ึน15   
 
แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการในการสร�างแรงจูงใจในการใช�ประโยชนOท่ีดิน 
 ประเสริฐ ศักด์ิธนากูล16 กล�าวว�า ในการควบคุมการพัฒนาเมืองสามารถใช)วิธีการควบคุม
โดยใช)วิธี Incentive หรือการชี้นําซ่ึงให)กฎหมายและภาษีเป4นสิ่งกระตุ)นในการส�งเสริมด)านการลงทุน
ให)แก�ภาคเอกชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยแบ�งออกเป4น 2 ลักษณะ คือ สิ่งจูงใจ (Trade- off Bonus) 
และการช�วยเหลือด)านการเงิน (financial aids) มีรายละเอียด คือ 
 ส่ิงจูงใจ (Trade-off Bonus)  
 เป4นการให) Bonus แก�นักลงทุนโดยอาจจะให)เลือก หรือ การยอมให)มีการพัฒนาในพ้ืนท่ี
เมือง แต�มีการยกเว)นให)นักลงทุนออกแบบอาคารโดยอิสระ รวมไปถึงการเพ่ิม พ้ืนท่ี (space) ของ
อาคารได)มากกว�าตามข)อกําหนดกฎหมายผังเมือง แต�ท้ังหมดนี้อยู�ภายใต)การควบคุมของภาครัฐ ซ่ึงมี
หัวข)อ ได)แก� 

                                                           

 14 Y. B. Yim,  “Smart Feeder/Shuttle Bus Service: Consumer Research and 

Design,” South Florida: Journal of Public Transportation 9, 1 (2006), quoted in Ibid. 
 15 ดูรายละเอียดใน 4.3 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง พ.ศ. 2556, หน)า 46. 
 16 ประเสริฐ ศักด์ิธนากูล, มาตรการบังคับใช�ผัง IMPLEMENTATION MEASURES 
(กรุงเทพฯ: ไล�บรารี่ นาย, 2545), 101-105. 
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 1. Incentive zoning เป4นวิธีการควบคุมแบบแลกเปลี่ยน ชักชวนแก�นักลงทุน โดยจะทํา
การพิจารณาโครงการของภาคเอกชนเป4นราย ๆ ไป โดยคํานึงถึงเม่ือโครงการพัฒนาจัดทําแล)ว ว�าได)
ทําประโยชน6แก�สาธารณะ ข)อดีคือ การควบคุมเป4นไปอย�างไม�เข)มงวดเกินไปและกลับเป4นการชักชวน
หรือเพ่ิมแรงจูงใจให)ภาคเอกชนลงทุนทําการพัฒนาในพ้ืนท่ีส�วนของเมืองโดยท่ีภายในโครงการมี
จัดสร)างเพ่ือบริการสาธารณะ เช�น การทําลานโล�งเพ่ือกิจกรรมสาธารณะประโยชน6 เป4นต)น  
 2. Development Right Transfer หรือ Transfer of Development Right เป4นการ
โยกย)ายกรรมสิทธิ์ในการพัฒนาการพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีอยู�ใกล)เคียง โดยมักจะใช)กับพ้ืนท่ี
ประวัติศาสตร6หรือย�านอนุรักษ6ของเมือง เช�น อาคารอนุรักษ6ท้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีมี F.A.R. กําหนดให) 3  
แต�ในพ้ืนท่ีจริงได) F.A.R. เพียง 2 เนื่องจากเป4นอาคารอนุรักษ6เพ่ือเป4นการชักชวนไม�ให)เจ)าของท่ีทํา
การรื้อถอนอาคาร จึงเกิด TDR. ข้ึนเพ่ือสามารถให)เจ)าของท่ีสามารถนํา F.A.R. เหลือนําไปเพ่ิมยัง
บริเวณใกล)เคียงได)เพ่ือนําเงินมาบํารุงอาคารเดิม 
 3. Floating Zoning เป4นการกําหนดการใช)ประโยชน6ท่ีดินประเภทหนึ่งข้ึนในข)อกําหนด 
แต�ไม�เขียนท่ีต้ังโซนนี้ไว)ในแผนผังการใช)ประโยชน6ท่ีดินว�าอยู�ท่ีใด โดยมีการกําหนดขนาด ความ
หนาแน�น จํานวนไว)ให)ชัดเจน เม่ือมีเจ)าของโครงการแสดงเจตนาจะสร)างข้ึนตามเง่ือนไขนั้น ทางรัฐรับ
จะพิจารณาจุดท่ีตั้งให)โดยใช)กับมาตรการทางด)านสิ่งแวดล)อม และทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมเป4นเกณฑ6การ
ตัดสินอนุญาต 
 4. Transit Impact Zoning (TIZ) เป4นการปรับเง่ือนไขและข)อกําหนดพ้ืนท่ีบริเวณ
รอบๆ สถานีรถโดยสารหรือชุมทางการคมนาคม ให)มีการใช)ประโยชน6ท่ีดินท่ีสอดคล)องเหมาะสมกับ
ทําเลนี้เช�น อนุญาตให)มีอาคารชุด สํานักงาน ห)างสรรพสินค)า ฯลฯ เกิดข้ึนได)โดยมีระดับความ
หนาแน�นสูงกว�าบริเวณโดยรอบ 
 5. Mix Use Development Zoning (MXD) วิธีนี้ใช)กับโครงการท่ีมีขนาดใหญ� โดย
อนุญาตให)มีการใช)งานของประโยชน6ท่ีดินท่ีต�างกัน 3 ประเภท หรือมากกว�ารวมกันอยู�ในโครงการ
เดียวกันได) และกําหนดให)ออกแบบการใช)ท่ีดินต�างประเภทเหล�านั้นประสานกันให)เป4นกลุ�มโครงการ
เดียวกัน เช�นการจัดรวมท้ังห)างสรรพสินค)า โรงแรม สํานักงาน ท่ีอยู�อาศัย อยู�ในอาคารเดียวกัน ซ่ึง
สามารถนํามาปรับใช)กับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส�งมวลชนได)เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 5 แสดงการใช)แนวคิด Mix Use Development: Wave City Center Noida, Delhi, India  
ท่ีมา: No frills deal, Wave City Center, accessed October 5, 2013, available from  
http://www.nofrillsdeal.com/wave-mega-city-center.php 
 
 การช9วยเหลือด�านการเงิน (Financial aids)  
 เป4นการจัดให)นักลงทุนได)รับผลประโยชน6ทางตรงหรือทางอ)อมจากการค)าขาย ได)แก� 
 1. Tax Abatement ใช)ในกรณีท่ีเอกชนมีการลงทุนก�อสร)างอาคารและได)สร)างบริการ
สาธารณะ หรือสงวนอาคารท่ีมีคุณค�าแก�สาธารณะ รัฐจะทําการลดหย�อนภาษีให)แก�นักลงทุนนั้น  
ซ่ึงสามารถนําไปปรับใช)กับพ้ืนท่ีเมืองเก�าหรือพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ6 
 2. Tax Increment Financing เป4นวิธีการเพ่ิมการจัดเก็บภาษีเอกชน เพ่ือนํามา
ปรับปรุงด)านสาธารณะหรือเพ่ิมเติมคุณค�าให)กับการพัฒนาภาคเอกชน  
 3. Land Writedowns เป4นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากนักลงทุนภาคเอกชน
ในกรณีท่ีท่ีดินนั้นเป4นของสาธารณะ 
 4. Public Infrastructure เป4นวิธีการประสานประโยชน6ร�วมกันระหว�างภาครัฐและ
เอกชน เช�น เม่ือรัฐสร)างถนน ภาคเอกชนจะจัดสร)างสาธารณูปโภคอ่ืนไปด)วย 
 5. Project Components เป4นการชี้ชวนจากรัฐบาล เพ่ือกระตุ)นให)เกิดการพัฒนาของ
ภาคเอกชน เช�น การสร)างอาคารจอดรถยนต6ของภาครัฐบาล ซ่ึงถือเป4นโครงการท่ีเพ่ิมสิ่งอํานวยความ
สะดวกด)านสาธารณูปการให)แก�ภาคเอกชน และอาจกระตุ)นให)เกิดการลงทุนมากข้ึน 
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 ซ่ึงจากบทความแนวความคิดเก่ียวกับมาตรการในการสร)างแรงจูงใจในการใช)ประโยชน6
ท่ีดินทําให)เห็นว�ากฎหมายเป4นตัวแปรในการจูงใจให)เกิดการพัฒนาแก�พ้ืนท่ีท่ีกําหนด ทําให)กลุ�มนัก
ลงทุนใช)เป4นเกณฑ6ในการประเมินการลงทุนเพ่ือท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการท่ีกําลังจะพัฒนา การ
ช�วยเหลือด)านการเงิน (การเก็บภาษี) เป4นตัวท่ีจะนําไปพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน โดยมีภาครัฐเป4น
ผู)บริหารจัดการ 
 
แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและออกแบบเมืองสีเขียว17 
 เมืองสีเขียว คือเมืองท่ีไม�มีภาวการณ6กระจัดกระจาย มีย�านพาณิชยกรรมและย�านการอยู�
อาศัยท่ีมีความกระชับและสมดุลเป4นเมืองนิเวศท่ีมีระบบการจัดการทรัพยากรท่ีประหยัด คุ)มค�า 
ประชาชนภายในเมือง มีความสัมพันธ6ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
ดําเนินชีวิตและเป4นเมืองท่ีกระตุ)นให) ประชาชนส�วนใหญ�ประหยัดทรัพยากรไม�ทําลายสิ่งแวดล)อม 
ประชาชนส�วนใหญ�สัญจรด)วยระบบขนส�งมวลชนสาธารณะและการเดินทางสีเขียว (การเดินเท)าและ
ปT�นจักรยาน) โดยท่ีมีแนวความคิดท่ีเข)าข�ายอยู� 3 ข)อ คือ 
 Smart Growth การเติบโตอย9างชาญฉลาด 
 แนวทางในการพัฒนาภาคและเมือง ท่ีเน)นการพัฒนาท่ีศูนย6กลางเมือง เน)นการขนส�ง
มวลชนและการเดินเท)าท่ีเชื่อมระหว�างท่ีอยู�อาศัยพาณิชยกรรมและการค)าปลีก ดํารงรักษาพ้ืนท่ีท่ีโล�ง
และสิ่งแวดล)อมสามารถนําไปประยุกต6ใช)สําหรับการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร6และข)อกําหนดการ
พัฒนาเมืองได) ซ่ึงมีข)อกําหนดอยู� 10 ข)อ ได)แก� 
 1. การใช)ประโยชน6ท่ีดินแบบผสมผสาน การส�งเสริมกิจกรรมให)มีความหลากหลาย 
ส�งเสริมความหนาแน�นเพ่ือความประหยัดและคุ)มค�าในการใช)ท่ีดิน 
 2. กระตุ)นการออกแบบอาคารให)เกิดความกระชับและออกแบบโครงสร)างพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร)างระบบโบนัสและแรงจูงใจ (Trade-off Bonus) สําหรับผู)ประกอบการหรือนัก
ลงทุนด)วยการลงทุนทําโครงการควบคู�ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน6ให)แก�ชุมชนตาม
แนวคิดการพัฒนาเมืองอย�างชาญฉลาด 

                                                           

 17 ประการ ศิริวัฒน6, รายงานการประชุมวิชาการผังเมือง ครั้งท่ี 2 ปv 2557 สมาคม 
การผังเมืองไทย การประชุมวิชาการผังเมืองเรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองสีเขียว, เข)าถึง 
เม่ือ 25 ธันวาคม 2557, เข)าถึงได)จาก http://www.otp.go.th/images/stories/PDF/2557/ 
7_july/green%20plan.pdf 
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 3. สร)างชุมชนแห�งการเดิน การออกแบบโครงข�ายทางเดินให)มีความต�อเนื่องท่ัวกันท้ัง
ชุมชน เพ่ือส�งเสริมให)ประชาชนใช)ทางเดินและทางจักรยานโดยอยู�ภายใต)การออกแบบภูมิทัศน6ท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 4. การสร)างโอกาสและทางเลือกของท่ีอยู�อาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได) การ
ส�งเสริมให)มีการก�อสร)างอาคารท่ีพักอาศัยหลายระดับราคาเพ่ือเปmดโอกาสให)ประชาชนซ้ือท่ีพักอาศัย
ใกล)กับท่ีทํางาน หรือสถานีขนส�งมวลชน เพ่ือลดค�าใช)จ�ายในการเดินทาง 
 5. สร)างชุมชนท่ีโดดเด�นมีเอกลักษณ6ด)วยจิตวิญญาณของชุมชนท่ีเข)มแข็ง 
การปรับปรุงฟ��นฟูย�านและชุมชนด้ังเดิมสถาปTตยกรรมท่ีมีคุณค�าและแหล�งประวัติศาสตร6 
 6. รักษาพ้ืนท่ีโล�ง พ้ืนท่ีเกษตร ธรรมชาติท่ีงดงามพ้ืนท่ีอนุรักษ6ประวัติศาสตร6 และพ้ืนท่ีท่ี
มีความเสี่ยงด)านสิ่งแวดล)อม ซ่ึงในผังเมืองรวมกรุงเทพฯได)กําหนด พ้ืนท่ี ก๑-ก๓ สีขาว เส)นทแยงสี
เขียวเป4นพ้ืนท่ีอนุรักษ6ชนบทและการเกษตรกรรม 
 7. สร)างความเข)มแข็งให)กับชุมชนและมุ�งการพัฒนาไปยังชุมชนท่ีมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยู�แล)ว 
 8. จัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส�งท่ีมีความหลากหลาย 
 9. สร)างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนท่ีคาดการณ6ได) ชัดเจน ยุติธรรม 
 10. สนับสนุนการมีส�วนร�วมของชุมชนและส�งเสริมประสานความร�วมมือกันระหว�าง
ชุมชนกับผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย 
 Form-Based Codes18 
 แนวการพัฒนาท่ีดินให)เกิดผลประโยชน6ท่ีคุ)มค�าและเกิดประโยชน6ต�อสาธารณะ เพ่ือไม�ให)
เกิดปTญหาการกระจัดกระจายของเมือง (Urban sprawl) การพัฒนาจึงเป4นการพัฒนาเพ่ือให)เมือง
กระชับและส�งเสริมการเดินภายในชุมชนและพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะควบคู�ไปด)วย 
 

                                                           

 18 Daniel G. Parolek, Form Based Codes: A Guide for Planners, Urban 

Designers, Municipalities, and Developers (New Jersey: John Wiley and Sons, 2008), 
อ)างถึงใน ฐาปนา บุณยประวิตร, Form-Based Codes นวัตกรรมการปรับปรุงฟxyนฟูเมืองสําหรับ
มวลมนุษยO, เข)าถึงเม่ือ 27 ธันวาคม 2557, เข)าถึงได)จาก http://www.asiamuseum.co.th/ 
paper/1886 
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ภาพท่ี 6 แสดงแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวคิด Form-Based Codes  
ท่ีมา: ฐาปนา บุณยประวิตร, Form-Based Codes นวัตกรรมการปรับปรุงฟxyนฟูเมืองสําหรับมวล
มนุษยO,  เข)าถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2557,  เข)าถึงได)จาก  http://www.oknation.net/blog/ 
smartgrowth/2012/11/30/entry-1 
 
 แนวทางการออกแบบย�านและชุมชนแบ�งออกเป4น 4 กลุ�ม ประกอบด)วย 
 1. กฎหมายและแผนการปฏิบัติ (A Regulating Plan) ได)แก� ข)อบัญญัติ ระเบียบและ
ข)อกําหนดทางกายภาพย�านซ่ึงอาจจะกําหนดข้ึนตามระยะเวลาท่ีคาดการณ6ไว) 
 2. มาตรฐานสถานท่ีสาธารณะ (Public Spaces Standard) ต)องมีการกําหนด
รายละเอียดท่ีต้ังและลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีสาธารณะข้ึนมาก�อนการวางผังและออกแบบ
รายละเอียดอ่ืน ๆ เนื่องจากต)องการท่ีต้ังของสถานท่ีสาธารณะเป4นอันดับแรก และให)เป4นพ้ืนท่ี
ส�วนกลางซ่ึงทําหน)าท่ีเป4นศูนย6รวมประชาชน มีความงดงามและมีรูปลักษณ6เป4นสถานท่ีพิเศษ (The 
Great Places) ของชุมชน 
 3. แผนการบริหารจัดการ (Administration Plan) ได)แก� การกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการทางกายภาพ ทางสังคม และระบบการพัฒนาเศรษฐกิจให)เป4นไปตามแผนงานท่ีผู)มีส�วน
ได)ส�วนเสียวางไว) 
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 4. มาตรฐานการผังเมืองและรายละอียดทางกายภาพ (Glossary) ประกอบด)วย 5 
มาตรฐานการออกแบบ ได)แก� 
  4.1 มาตรฐานแปลงท่ีดิน (Block Standard) ได)แก� รูปแบบและขนาดแปลงท่ีดินใน
พ้ืนท่ีพัฒนา จําแนกเป4นรายชุมชนและรายแปลง 
  4.2 มาตรฐานรูปแบบอาคาร (Building Type Standard) ได)แก� ประเภท การใช)
ประโยชน6 ความสูง ระยะถอยร�นจากแนวเขตสาธารณะ เป4นต)น 
  4.3 มาตรฐานด)านสถาปTตยกรรม ได)แก� รูปทรงอาคาร รูปด)านหน)า ทัศนียภาพ และ
รายละเอียดการออกแบบท่ีเก่ียวข)องกับการใช)ประโยชน6 ความงาม และความสมดุลในการใช)อาคาร
และสภาวะแวดล)อม 
  4.4 มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standard) ได)แก� แนวทางการกําหนด
คุณลักษณะอาคารตามเกณฑ6ของ LEED เช�น การใช)ทรัพยากรอาคาร วัสดุ พลังงาน การบําบัดและ
กําจัดของเสีย การรับแสง การระบายอากาศ เป4นต)น 
  4.5 มาตรฐานภูมิทัศน6 (Landscape Standard) ได)แก� การกําหนดรายละเอียดด)าน
ภูมิสถาปTตยกรรมสภาพแวดล)อมท้ังในบริเวณแปลงท่ีดิน พ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีโล�ง พ้ืนท่ีสีเขียว ภูทัศน6
ถนน ทางเดิน ทางจักรยาน ทางระบบขนส�งมวลชน ถนน ต)นไม)ใหญ� ท่ีนั่งพัก เฟอร6นิเจอร6ถนน และ
ระบบสาธารณูปโภคพร)อมระบบการจัดการด)านสิ่งแวดล)อม 
  การออกแบบพลังงานและสภาพแวดล�อมระดับย9าน (LEED ND)  
 เป4นแนวทางสําหรับการวางผังและออกแบบกายภาพและสภาพแวดล)อมภายนอกอาคาร 
LEED ND จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการวางผังและออกแบบเมืองเขียวโดยมีนโยบายในการปรับปรุง
ฟ��นฟูสภาวะแวดล)อมให)มีคุณภาพ ส�งเสริมการกระชับรูปแบบการต้ังถ่ินฐาน โดยมีเกณฑ6ดังนี้ 
 1. ตําแหน�งท่ีตั้งและการเชื่อมต�อท่ีชาญฉลาด  
  ท่ีตั้งมีความเหมาะสมช�วยในการลดใช)รถยนต6มีการเชื่อมต�อกับระบบขนส�งมวลชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 2. รูปลักษณ6ของย�านและออกแบบ 
  เป4นย�านท่ีใช)ท่ีดินอย�างมีประสิทธิภาพ มีความเป4นย�านท่ีมีความหลากหลายและ
สะดวกสบาย ถนนเอ้ือต�อการเดินทาง 
 3. โครงสร)างพ้ืนฐานและอาคารสีเขียว  
 อาคารต)องเป4นอาคารใช)พลังงานและน้ําอย�างมีประสิทธิภาพนําอาคารท่ีมีอยู�มาใช)
ประโยชน6 ปรับปรุงฟ��นฟูอาคารประวัติศาสตร6 
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ตารางท่ี 2 แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและออกแบบเมืองสีเขียวท่ีเก่ียวข)องกับ TOD  
 

 TOD  Smart Growth Form-Based Codes LEED ND 

เพ่ิมความ
หนาแน9น 

การสร)างโอกาสและ
ทางเลือกของท่ีอยู�อาศัย
สําหรับประชากรทุกระดับ
รายได) การส�งเสริมให)มี 
การก�อสร)างอาคารท่ีพัก
อาศัยหลายระดับราคา 

- - 

การใช�ประโยชนO
ท่ีดินแบบ
ผสมผสาน 

การใช)ประโยชน6ท่ีดิน
แบบผสมผสาน การ
ส�งเสริมกิจกรรมให)มี
ความหลากหลาย 
ส�งเสริมความหนาแน�น
เพ่ือความประหยัดและ
คุ)มค�าในการใช)ท่ีดิน 

มาตรฐานแปลงท่ีดิน 
(Block Standard) 
ได)แก�รูปแบบและ
ขนาดแปลงท่ีดินใน
พ้ืนท่ีพัฒนา จําแนก
เป4นรายชุมชนและ
รายแปลง 

- 

โครงสร�าง 
พ้ืนฐานทางด�าน
การสัญจร 

กระตุ)นการออกแบบ
อาคารให)เกิดความ
กระชับและออกแบบ
โครงสร)างพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร)างระบบ
โบนัสและแรงจูงใจ 
(Trade-off Bonus) 
สําหรับผู)ประกอบการ 

มาตรฐานสถานท่ี
สาธารณะ 

ตําแหน�งท่ีตั้งและการ
เชื่อมต�อท่ีชาญฉลาด ท่ีตั้ง
มีความเหมาะสมช�วยใน
การลดใช)รถยนต6มีการ
เชื่อมต�อกับระบบขนส�ง
มวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

การเช่ือมโยง
บริเวณต9าง ๆ  

สร)างชุมชนแห�งการเดิน 
การออกแบบโครงข�าย
ทางเดินให)มีความ
ต�อเนื่องท่ัวกันท้ังชุมชน 

- รูปลักษณ6ของย�านและ
ออกแบบเป4นย�านท่ีใช)
ท่ีดินอย�างมีประสิทธิภาพ 
มีความเป4นย�านท่ีมีความ
หลากหลายและ
สะดวกสบาย ถนนเอ้ือต�อ
การเดินทาง 
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ตารางท่ี 2 แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและออกแบบเมืองสีเขียวท่ีเก่ียวข)องกับ TOD (ต�อ) 
 

 TOD  Smart Growth Form-Based Codes LEED ND 

พ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชนO 

ทําโครงการควบคู�ไปกับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน6ให)แก�ชุมชน
ตามแนวคิดการพัฒนา
เมืองอย�างชาญฉลาด 

มาตรฐานสถานท่ี
สาธารณะ 

- 

 
 จากการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและออกแบบเมืองสีเขียวและเกณฑ6
การเติบโตอย�างชาญฉลาดท้ังเรื่อง 1. Smart Growth 2. Form-Based Codes 3. LEED ND ซ่ึงเม่ือ
นํามาปรับใช)เพ่ือเป4นเกณฑ6การออกแบบ TOD จะได) 6 เกณฑ619 ได)แก�  
 1. เกณฑ6การใช)ประโยชน6ท่ีดินแบบผสมผสาน ด)วยการสร)างความหนาแน�นในพ้ืนท่ี การ
ส�งเสริมให)เกิดการพัฒนาท้ังแนวต้ังและแนวนอน ด)วยวิธีการควบคุมแบบแลกเปลี่ยน (Incentive 
Zoning) เพ่ือกระตุ)นการพัฒนา  
 2. เกณฑ6การกระชับรูปทรงศูนย6พาณิชยกรรม การกระชับกลุ�มอาคาร การก�อสร)าง
อาคารเขียวประหยัดพลังงาน 
 3. เกณฑ6การส�งเสริมการพัฒนาท่ีอยู�อาศัยสําหรับประชาชนทุกระดับรายได) 
 4. เกณฑ6การสร)างชุมชนแห�งการเดิน ด)วยการออกแบบปรับปรุงโครงข�าย 
 5. ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride และผสานกับระบบสัญจรอ่ืน 
 6. พ้ืนท่ีโล�งหรือพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน6 
 ซ่ึงได)เกณฑ6การออกแบบมาจากการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและ
ออกแบบเมืองสีเขียวและแนวความคิดเก่ียวกับมาตรการในการสร)างแรงจูงใจในการใช)ประโยชน6ท่ีดิน 
 
 
 
 

                                                           

 19 เรื่องเดียวกัน. 
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เอกสารรายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคา โครงการรถไฟฟdาสายสีเหลือง ช9วงลาดพร�าว-สําโรง20 
 การศึกษารายงานครั้งนี้เพ่ือจะศึกษารายงานของภาครัฐ จัดทําโดยการรถไฟฟ#าขนส�ง
มวลชนแห�งประเทศไทย ซ่ึงเป4นเรื่องท่ีเก่ียวข)องกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยท่ีเนื้อหาของรายงานเป4นเรื่อง
เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย6ในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ#า ซ่ึงทางภาครัฐเริ่มให)ความสําคัญ
กับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ#า จึงทําการศึกษาเนื้อหารายงานเพ่ือมาสนับสนุนการวิจัยใน
ครั้งนี้ 
 พัฒนาใช�ประโยชนOท่ีดินและพัฒนาท่ีดินเชิงพาณิชยO 
 การพัฒนาระบบรถไฟฟ#านั้นนอกจากจะเป4นประโยชน6โดยตรงต�อผู)ใช)บริการระบบ
รถไฟฟ#าแล)ว ยังเป4นประโยชน6กับสภาพการจราจรโดยรวมด)วย ในระยะหลังจากการพัฒนาระบบ
รถไฟฟ#าใหม� ๆ สภาพการจราจรโดยรวมมักจะติดขัดน)อยลงด)วย (เนื่องจากผู)ใช)รถส�วนตัวส�วนหนึ่งจะ
หันไปใช)ระบบรถไฟฟ#า) ทําให)ประชาชนผู)ใช)รถใช)ถนนท่ัวไปได)รับประโยชน6ร�วมด)วย จนกว�าจะถึง
เวลาหนึ่งท่ีเม่ือผู)ใช)รถส�วนตัวเห็นว�าสภาพการจราจรติดขัดลดลง ก็จะเดินทางเพ่ิมข้ึน และหันมาใช)รถ
ส�วนตัวในการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไปเรียกการเดินทางประเภทนี้ว�า Latent Demand พร)อม
กันนั้น ในปTจจุบันระบบรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนยังได)รับการจัดอันดับเป4นระบบขนส�งสาธารณะท่ีสะดวก 
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน จึงถือได)ว�าเป4นส�วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การพัฒนาใช)ประโยชน6ท่ีดินอย�างเหมาะสมจึงเข)ามาเป4นส�วนหนึ่ง ในขบวนการพัฒนาระบบขนส�ง
มวลชนเพ่ือสังคมเมืองท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงลักษณะการพัฒนาเช�นนี้ เรียกว�า 
Transit Oriented Development (TOD) ปTจจุบันได)รับการนิยามเพ่ือการใช)งานท่ัวไปว�า หมายถึง
การพัฒนาใช)ประโยชน6ท่ีดินแบบองค6รวม คือ “ใช)ประโยชน6ท่ีดิน” เพ่ือกิจกรรมท่ีจําเป4นของ
ประชาชนเมือง พร)อม ๆ ไปกับการสนับสนุนการใช)ระบบขนส�งมวลชนสาธารณะ โดยเน)นให)
ประชาชนเมืองสามารถหลีกเลี่ยงการใช)รถใช)ถนนบนโครงข�ายท่ีมีสภาพการจราจรติดขัดให)มาใช)
ระบบขนส�งสาธารณะท่ีมีความสะดวกสบาย ประหยัด และสามารถคาดการณ6เวลาในการเดินทางได) 
ฉะนั้นการพัฒนา TOD จึงมักมีขอบเขตกว)างขวางครอบคลุมไปถึงลักษณะ การพัฒนาอย�างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ซ่ึงอาจตีความได)ว�าหมายถึง การพัฒนาใช)ประโยชน6ท่ีดินท่ีมีกิจกรรม
หลากหลายประเภทผสมผสานกัน (Mixed Land Use) โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

                                                           

 20 การรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย, รายงานศึกษาทบทวนรายละเอียดความ
เหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟdาสายสีเหลือง ช9วง
ลาดพร�าว-สําโรง (กรุงเทพฯ: การรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย, 2556), 11-1 – 11-23. 
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จะเริ่มต้ังแต�การประหยัดพลังงาน ประหยัดค�าใช)จ�ายครัวเรือน การลดมลภาวะในกิจกรรมทุก ๆ 
ประเภทท่ีจําเป4นสําหรับชีวิตประจําวัน และเน)นการจัดการระบบต�าง ๆ แบบองค6รวม  
 วัตถุประสงคOของรายงานการศึกษา 
 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา TOD ในเบื้องต)นในลักษณะท่ีเหมาะสมกับโครงการ
รถไฟฟ#า (สายสีเหลือง) สําหรับการศึกษานี้ TOD หมายความรวมถึง ITF – Intermodal Transfer 
Facility ด)วย แม)ว�า ITF จะเน)นเรื่องการใช)ประโยชน6ของพ้ืนท่ีบริเวณสถานีเพ่ือการเชื่อมต�อการ
เดินทางระหว�างรถไฟฟ#ากับรูปแบบการเดินทางอ่ืน ๆ และเน)นงานพัฒนาเชิงพาณิชย6ท่ีบริเวณสถานี
เพ่ือเป4นการเพ่ิมรายได)ให)กับกิจการขนส�งมวลชน ส�วนลักษณะงานของ TOD จะกว)างกว�ามาก และ
จะเน)นงานพัฒนาใช)ประโยชน6ท่ีดินเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน พร)อม ๆ ไปกับการแสวงหาประโยชน6
เพ่ือระบบขนส�งมวลชนไปพร)อม ๆ กัน แต�ลําดับความสําคัญได)ถูกปรับไปเป4นเรื่องของประโยชน6
ชุมชนเป4นหลัก 
 สําหรับแนวทางการศึกษาท้ังในส�วนของการพัฒนา ITF และ TOD สําหรับโครงการนี้สรุป
ได)เป4น 4 งานหลัก ได)แก�  
 1. การศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข)อง และสรุปแนวคิดการพัฒนา TOD จากอดีตมาถึง
ปTจจุบัน เพ่ือให)เข)าใจถึงความสําเร็จของการพัฒนา TOD และท่ีสําคัญคือแรงจูงใจท่ีทําให)ประชาชน
มาใช)แนวความคิด TOD  
 2. การสํารวจพ้ืนท่ีว�างตามแนวเส)นทางท่ีมีโอกาสท่ีจะพัฒนาเป4น TOD  
 3. การติดต�อกับเจ)าของพ้ืนท่ีว�างหรือพ้ืนท่ีใกล)เคียงสถานีเพ่ือท่ีจะสอบถามถึงความสนใจ
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี/สถานท่ีให)มีส�วนในการสนับสนุนการเดินทางด)วยรถไฟฟ#า และสามารถทํา
ประโยชน6ให)กับเจ)าของสถานท่ีและ รฟม. ร�วมกัน  
 4. การนําเสนอแนวคิดเบื้องต)นในการพัฒนาเป4น TOD การศึกษาการพัฒนาเรื่อง TOD 
และ ITF เสนอแนะ Research & Special Programs Admin., U.S. Department of Transportation 
เรื่อง Neighborhood Intermodal Transfer Facilities21 ได)สรุปประเด็นท่ีสําคัญท่ีควรใช)เป4น
ข)อพิจารณาในการพัฒนา ITF และ TOD ไว) 8 ประเด็น ดังอธิบายในตารางท่ี 2 
 

                                                           

 21 Land Laurel and Foreman Chandra, Neighborhood Intermadal Transfer 
Facilites (South Florida: Center for Urabn Transportation Research University South 
Florida, 2001), อ)างถึงใน การรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย, รายงานศึกษาทบทวน
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟdาสายสี
เหลือง ช9วงลาดพร�าว-สําโรง, 11-1 – 11-23. 
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ตารางท่ี 3 ประเด็นสําคัญท่ีใช)ในการพิจารณาการพัฒนา ITF จากรายงานการศึกษา 
 

ลําดับท่ี ประเด็นและเนื้อหาของข�อพิจารณา 

1 การเข)าถึงท่ีสะดวก และสามารถให)บริการแก�ผู)โดยสารหรือผู)เดินทางได)มากท่ีสุด 
ประเด็นนี้เน)นสําหรับ ITF เป4นหลัก ซ่ึงหมายถึงผู)เดินทางต)องสามารถเดินทางติดต�อกับ 
ITF ได)โดยสะดวก สําหรับกรณีของ TOD การเข)าถึงท่ีสะดวกหมายถึงการเชื่อมต�อพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานี กับสถานีรถไฟฟ#า อย�างไรก็ตามสําหรับ TOD บางประเภท เช�น ท่ีอยู�
อาศัย การบริการผู)โดยสารจะหมายถึง การอํานวยความสะดวกเป4นพิเศษ เช�น ลดราคา
ค�าต๋ัวโดยสาร หรือการจัดทําโปรโมชั่นลักษณะต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข)องกับแนวคิด TOD และ
การใช)ระบบขนส�งมวลชนควบคู�กัน  

2 รูปแบบการใช)งาน ลักษณะ ขนาด และการบริการอ่ืน ๆ สะท)อนความต)องการชุมชน
และการใช)งาน ประเด็นนี้เน)นเรื่อง บทบาทการใช)งานของ ITF หรือ TOD ท่ีกําลังจะ
พัฒนาข้ึนจะต)องสอดคล)องกับความต)องการของชุมชน รวมไปถึงรูปร�างและลักษณะของ
โครงการด)วย ท้ังนี้การให)บริการควรจะสอดคล)องกับความต)องการของชุมชนด)วย  

3 การออกแบบโครงการให)เหมาะสมกับการใช)งาน ท้ังมีรูปลักษณะและการใช)งานจะเป4น
ประเด็นหลักท่ีจะดึงดูดผู)มาใช)บริการ และสร)างเสริมประสบการณ6การใช)งานท่ีดีให)กับผู)
เดินทาง 

4 การเข)ามามีส�วนร�วมของชุมชนควรพิจารณาต้ังแต�ในข้ันตอนการวางแผนและออกแบบ 
หมายถึง การพัฒนา TOD หรือ ITF หากเป4นกรณีการพัฒนาของภาครัฐ หรือภาครัฐ
ร�วมกับภาคเอกชน (ยกเว)นงานพัฒนา TOD โดยภาคเอกชนเอง) งานพัฒนาดังกล�าวควร
จะเปmดกว)าง รับฟTงความคิดเห็น และพยายามให)ชุมชนเข)ามามีส�วนร�วมตามระดับท่ี
เหมาะสมในทุก ๆ ข้ันตอน ท้ังนี้ด)วยจุดมุ�งหมายท่ีจะทําให)การพัฒนา TOD สอดคล)อง
กับความต)องการของชุมชน และสามารถใช)ประโยชน6จากการเข)ามามีส�วนร�วมของ
ชุมชนในการเข)ามาร�วมกิจกรรมท่ี TOD เช�น การย)ายท่ีอยู�เข)ามาพักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม เป4นต)น 

5 การเปmดโอกาสให)ชุมชน สามารถเข)ามามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข)องกับท้ัง TOD และITF ต้ังแต�ข้ันตอนการพัฒนา จนถึงการเข)าร�วมในการดําเนิน
ธุรกิจ และดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของชุมชน เช�น การเช�าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจ เป4น
ต)น  
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ตารางท่ี 3 ประเด็นสําคัญท่ีใช)ในการพิจารณาการพัฒนา ITF จากรายงานการศึกษา 
 

ลําดับท่ี ประเด็นและเนื้อหาของข�อพิจารณา 

6 การออกแบบ TOD และ ITF ควรเป4นไปตามมาตรฐานสากลท้ังในเรื่องความปลอดภัย 
และการเข)าถึงของผู) พิการ ประเด็นนี้ เป4นเ ง่ือนไขเพ่ือให)การพัฒนาเป4นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะทําให)การให)บริการสาธารณชนเหมาะสมด)วย  

7 การจัดให)มีพ้ืนท่ี สําหรับการเชื่อมต�อระหว�างรูปแบบการเดินทางให)เพียงพอ ชัดเจน 
เข)าใจง�ายและถูกต)องตามหลักการด)านวิศวกรรม 

8 การจัดให)มีข)อมูล คําชี้แจง เพ่ืออธิบายวิธีการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือการเชื่อมต�อ 

 
 จากผลการศึกษากล�าวได) ทําให)เห็นได)ว�าควรท่ีจะศึกษาข)อมูลในแต�ละพ้ืนท่ีของสถานี
นั้นๆ เนื่องจากรูปแบบหรือบริบทท่ีแตกต�างกัน รวมไปถึงการเชื่อมต�อของพ้ืนท่ีด)วยระบบพ้ืนฐาน
ต�างๆ เช�นทางเดินเท)า ให)มีการเชื่อมต�อมากยิ่งข้ึนเพ่ือเป4นการส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี 
 การพัฒนา ITF – Intermodal Transfer Facility22 
 ITF – Intermodal Transfer Facility ในท่ีนี้หมายถึงสถานีท่ีเป4นจุดเชื่อมต�อการเดินทาง
ระหว�างรูปแบบการเดินทางต�าง ๆ กับรถไฟฟ#า ตามปกติพ้ืนท่ีบริการหรือพ้ืนท่ีเขตอิทธิพลของสถานี
จะมีระยะประมาณ 500-750 เมตร ข้ึนอยู�กับระยะห�างระหว�างสถานี กล�าวคือ หากสถานีห�างกัน
ประมาณ 1 กม. พ้ืนท่ีบริการของแต�ละสถานีจะอยู�ท่ีประมาณ 500 เมตร (ครึ่งหนึ่งของระยะระหว�าง
สองสถานี) ส�วนพ้ืนท่ีอีกด)านหนึ่ง มักจะข้ึนอยู�กับระยะห�างจากถนนสายหลัก หรือการบริการของ
ระบบขนส�งสาธารณะอ่ืน ๆ เช�น กรณีของ กทม. ซ่ึงโครงข�ายถนนส�วนใหญ�เป4นถนนสายหลัก และมี
ถนนซอยเชื่อมต�อระหว�างถนนสายหลัก พร)อมกันนั้นมักมีบริการขนส�งสาธารณะรูปแบบอ่ืน ๆ เช�น 
มอเตอร6ไซค6รับจ)าง รถสองแถวเล็ก (รถกะป#อ) ฯลฯ ให)บริการในซอยเพ่ือออกสู�ถนนสายหลัก กรณี
เช�นนี้พ้ืนท่ีเขตอิทธิพลของโครงการรถไฟฟ#าอาจจะยาวไปจนถึงสุดซอยได) ซ่ึงระยะทางอาจจะยาวถึง 
1-2 กม ดังนั้นสถานีรถไฟฟ#าส�วนใหญ�ท่ีอยู�บริเวณชานเมือง จึงมักทําหน)าท่ีเป4น ITF ด)วย 

                                                           

 22 การรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย, รายงานศึกษาทบทวนรายละเอียดความ
เหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟdาสายสีเหลือง ช9วง
ลาดพร�าว-สําโรง, 11-1 – 11-23. 
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 ข)อเสนอการพัฒนา ITF และใช)งานเชิงพาณิชย6 
 เม่ือใช)รถไฟฟ#าเดินทางมาถึงสถานีท่ีต)องการแล)วเชื่อมต�อกับรูปแบบการขนส�งอ่ืน ๆ และ
ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีบริเวณสถานีท่ีจะใช)เพ่ือจัดทํา ITF ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเดินทางท่ีมาเชื่อมต�อ
เช�น ท่ีสถานีบางแห�ง ผู)โดยสารส�วนใหญ�จะเดินทางมาด)วยรถประจําทางเพ่ือมาเชื่อมต�อไปในอีกระบบ
อ่ืน หรือต)องการใช)รถประจําทางหลังจากท่ีลงจากรถไฟฟ#าแล)ว กรณีเช�นนี้ควรท่ีจะท่ีจัดให)มีพ้ืนท่ี
สําหรับรถประจําทางเข)ามาจอดรับ-ส�งผู)โดยสารให)เพียงพอหรือเตรียมพ้ืนท่ีรองรับระบบขนส�งแบบอ่ืน 
ๆ ด)วย เพ่ือประสิทธิภาพในการขนส�งมวลชนและยังส�งผลให)พ้ืนท่ีโดยรอบเกิดการพัฒนาตามไปด)วย 
 ผลการศึกษาเรื่อง TOD ในมุมมองของการรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย23 
 จากการศึกษาพัฒนาการของ TOD ท่ีได)รับการพัฒนาข้ึนและประสบความสําเร็จจากอดีต
จนถึงปTจจุบันในประเทศต�าง ๆ เช�น ญ่ีปุ�นและสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงในเมืองขนาดใหญ� เช�น ฮ�องกง 
พบว�า สาเหตุหลักประการหนึ่ง ได)แก� เรื่องของแรงผลักดันท่ีทําให)ประชาชนมาใช)บริการ (หรือมาทํา
กิจกรรมต�าง ๆ หรือเลือกท่ีจะเป4นท่ีอยู�อาศัย) ตาม TOD เหล�านี้ ซ่ึงอาจแบ�งแรงผลักดันออกได)เป4น 2 
ลักษณะกว)าง ๆ ได)แก�  
 1. แรงผลักดันท่ีเนื่องมาจากสภาพปTญหา “เมือง” โดยเฉพาะสภาพปTญหาการจราจร
ติดขัด และการติดขัดนี้ยังเป4นสาเหตุต�อเนื่องให)ไม�สามารถคาดการณ6เวลาในการเดินทางได) จนทําให)
ประชาชนผู)ใช)รถใช)ถนนท่ัวไปเกิดความเบื่อหน�าย และพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงการเดินทางด)วยระบบ
ขนส�งต�าง ๆ ท่ีใช)ผิวจราจรปกติร�วมกัน หันมาใช)ระบบรถไฟฟ#าท่ีมีเขตทางเฉพาะ และสามารถคาดเดา
เวลาในการเดินทางได) 
 2. แรงผลักดันจากความต)องการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ และกิจกรรมต�อเนื่อง เช�น 
ความต)องการมีท่ีอยู�อาศัยท่ีเหมาะสมและสามารถเดินทางไป-กลับสถานท่ีทํางานได) ในระยะเวลาหรือ
ระยะทางท่ีเหมาะสม สามารถท่ีจะมีเวลาเหลือเพ่ือใช)ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจําเป4นได)เพียงพอ หรือหาก
เป4นกิจกรรมต�อเนื่องบางประเภทท่ีสามารถทําได)ท่ัวไป เช�น การใช)บริการธนาคาร การซ้ือของใช)
ส�วนตัวเล็ก ๆ น)อย ๆ หากสามารถท่ีจะทําได)ท่ีสถานีรถไฟฟ#า หรือทําได)บริเวณท่ีเป4นทางผ�าน 
สามารถประกอบกิจการได)โดยสะดวก ไม�เสียเวลาสําหรับการเดินทางมากนัก และมีค�าใช)จ�ายในการ
เดินทางท่ีเหมาะสม การพัฒนา TOD ท่ีประสบความสําเร็จสรุปได)เป4น 6 ลักษณะ ได)แก�  
  2.1 ท่ีพักอาศัย ความหนาแน�นสูง และมีศูนย6กิจกรรมอ่ืน ๆ เป4นกิจกรรมรองบ)าง 
เช�น ศูนย6ออกกําลังกาย ศูนย6บริการด)านการเงิน ฯลฯ 
  2.2 ศูนย6การค)า 
  2.3 สํานักงาน 

                                                           

 23 เรื่องเดียวกัน. 
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  2.4 ศูนย6กลางกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี และการเดินทาง ฯลฯ 
  2.5 ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride 
  2.6 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจ 
 
สรุปจากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 
 โดยแบ�งออกเป4น 2ส�วน คือ 1.สรุปแนวคิด ทฤษฎี 2.เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องกับ
งานวิจัย จากภาครัฐ 
 1. สรุปแนวคิด ทฤษฎี มีท้ังหมด 6 เรื่อง 
  1.1 แนวคิด Transit Oriented Development (TOD) คือ แนวคิดในการพัฒนาจุด
เปลี่ยนถ�ายการสัญจร โดยท่ีมีศูนย6กลางของการพัฒนาจากสถานีขนส�งมวลชน (Mass transit) โดยมี
ระยะในการพัฒนาเป4นรัศมี 2000 ฟุต หรือประมาณ 500 เมตร (ในประเทศไทย) ซ่ึงทฤษฎี TOD. จะ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาได)นั้น จําเป4นต)องมี 3 อย�าง ดังต�อไปนี้ 1.ความสมบูรณ6ของพ้ืนท่ี ซ่ึง
ต)องมีความหลากหลายของการใช)ประโยชน6ของท่ีดินโดยรอบพ้ืนท่ีพัฒนา เช�นมีร)านค)า ท่ีพักอาศัย 
สถานท่ีทํางาน สถานท่ีราชการ โรงเรียน ฯลฯ ท่ีจําเป4นต�อการใช)ชีวิต 2.การเดินสัญจรในพ้ืนท่ีท่ี
สะดวกสบาย เช�นมีทางเท)าท่ีสะดวกสบาย ทางจักรยานเพ่ือรองรับการสัญจรของผู)คน 3.ความ
หนาแน�นของประชากรในพ้ืนท่ี ซ่ึงจําเป4นท่ีจะต)องมีเพ่ือให)เกิดการหมุนเวียนของสภาพเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีและการสัญจร จะส�งผลให)เกดความสมบูรณ6ของการพัฒนาพ้ืนท่ี 
  1.2 แนวความคิด Transit Development Zone (TDZ)  
   เป4นแนวคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร โดยท่ีรับอิทธิพลมาจากแนวคิด 
TOD ซ่ึงจะแตกต�างจาก TOD. ตรงท่ีต)องมีโครงสร)างพ้ืนฐานทางด)านการสัญจรท่ีเชื่อมต�อกับกลุ�ม
อาคารโดยรอบสถานีเพ่ือลดการใช)รถยนต6ส�วนบุคคล ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศท่ีมีขนาดเล็กพ้ืนท่ีจํากัด 
หรือชุมชนท่ีมีความหนาแน�นของกลุ�มอาคารมาก 
  1.3 แนวคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ�ายการสัญจร 
   นอกจาก สภาพเศรษฐกิจ สังคม จํานวนประชากร การใช)ประโยชน6ท่ีดิน ยังมี
การคมนาคมท่ีสะดวกสบายท่ีเป4นปTจจัยในการพัฒนาเมือง ดังนั้นจึงมีความคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบจุดเปลี่ยนถ�ายขนส�งมวลชน ซ่ึงในแต�ละวันมีผู)คนท่ีเดินทางเป4นจํานวนมาก เช�น รถไฟฟ#า รถ
ประจําทาง เรือด�วน เป4นต)นทําให)เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการมาใช)พ้ืนท่ีโดยรอบจุดขนส�งมวลชน 
ส�งผลให)เกิดความต)องการในการใช)ประโยชน6ท่ีดินท่ีมากมาย เช�น ท่ีทํางาน ท่ีพักอาศัย ท่ีรับประทาน
อาหาร แหล�งจับจ�ายใช)สอย สถานท่ีราชการ สถานพยาบาล ฯลฯ ทําให)พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส�ง
มวลชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาสูงมาก ซ่ึงมีแนวคิดเสริมอีก 2 แนวคิด คือ กฎ 10 ประการ ในการ
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วางแผนคมนาคม (Hartmut Topp) และแนวคิดในการพัฒนาเชื่อมต�อภายในและภายนอกพ้ืนท่ี
สถานีขนส�งมวลชน เพ่ือการพัฒนาท่ีสมบูรณ6 
  1.4 ปTจจัยท่ีมีผลต�อการเจริญเติบโตของเมือง 
   มีอยู� 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 2.การคมนาคม 3. การควบคุม
ของทางภาครัฐต�อการพัฒนาเมือง 4.ราคาท่ีดิน ซ่ึงเป4นปTจจัยท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีใน
เขตเมือง 
  1.5 ระบบขนส�งมวลชนต�อราคาอสังหาริมทรัพย6นั้นมีอยู� 4 ประเด็นหลัก 
   1.5.1 การประเมินผลกระทบของความสามารถในการเข)าถึงระบบรถไฟฟ#าขนส�ง
มวลชน ซ่ึงส�งผลต�อราคาท่ีดินโดยพบว�าอสังหาริมทรัพย6ท่ีอยู�ใกล)ศูนย6กลางระบบขนส�งมวลชนของ
เมืองจะมีราคาสูงกว�าอสังหาริมทรัพย6ท่ีอยู�ไกลออกไป 
   1.5.2 ความสัมพันธ6ระหว�างอสังหาริมทรัพย6กับปTจจัยด)านระบบขนส�งมวลชน 
แสดงให)เห็นระบบขนส�งมวลชนนั้นเป4นปTจจัยท่ีสําคัญต�อมูลค�าเพ่ิมของท่ีดินโดยรอบสถานีขนส�ง
มวลชน 
   1.5.3 ปTจจัยการเข)าถึงตัวสถานีท่ีมีผลต�อราคาอสังหาริมทรัพย6 
   1.5.4 การเข)าถึงท่ีสะดวกสบายด)วย การเดินเท)า จักรยาน หรือการเดินทางต�อ
ด)วยรถยนต6จากสถานีไปยังพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีนั้นส�งผลให)ต�อราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
  1.6 แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการในการสร)างแรงจูงใจในการใช)ประโยชน6ท่ีดินเป4น
มาตรการท่ีถูกกําหนดจากทางภาครัฐเพ่ือควบคุมในการพัฒนาเมือง โดยมี 2 ลักษณะ 
   1.6.1 สิ่งจูงใจ (Trade-off Bonus) เป4นการให) Bonus แก�นักลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีในเมืองโดยลงทุนทําโครงการนั้น ๆ แล)วมีการจัดทําพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณะ โดยท้ังหมดนั้น
อยู�ภายใต)การควบคุมของภาครัฐ 
   1.6.2 การช�วยเหลือด)านการเงิน (Financial aids) เป4นการจัดให)นักลงทุนได)รับ
ผลประโยชน6ทางตรงหรือทางอ)อมจากการค)าขาย ด)วยการร�วมมือจากภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือ
ส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 2. สรุป เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องกับงานวิจัย จากภาครัฐ 
  เอกสารท่ีทําการศึกษาเป4นเอกสารจาก การรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย ซ่ึง
มีหัวข)อเรื่อง งานพัฒนาใช)ประโยชน6ท่ีดินและพัฒนาท่ีดินเชิงพาณิชย6 ซ่ึงเก่ียวข)องกับการวิจัยในครั้งนี้ 
ซ่ึงเป4นรายงานการศึกษา โดยมีแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบ TOD เข)ามาเป4นตัวแปรในการศึกษา โดย
มีประเด็น 2ประเด็นในการพัฒนา คือ 
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  2.1  TOD (Transit Oriented Development) เน)นการพัฒนาการใช)ประโยชน6
ท่ีดินเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟฟ#าขนส�งมวลชน ซ่ึงการพัฒนา TOD จะสําเร็จได)
นั้นต)องมี 6 ลักษณะ 
   2.1.1 ท่ีพักอาศัย ความหนาแน�นสูง และมีศูนย6กิจกรรมอ่ืน ๆ เป4นกิจกรรมรอง
บ)าง เช�น ศูนย6ออกกําลังกาย ศูนย6บริการด)านการเงิน ฯลฯ 
   2.1.2 ศูนย6การค)า 
   2.1.3 สํานักงาน 
   2.1.4 ศูนย6กลางกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี และการเดินทาง ฯลฯ 
   2.1.5 ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride 
   2.1.6 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจ 
   ซ่ึงเป4นองค6ประกอบในพ้ืนท่ีการพัฒนาโดยรอบสถานีเพ่ือความสมบูรณ6ของพ้ืนท่ี 
  2.2 ITF (Intermodal Transfer Facility) เน)นเรื่องการใช)ประโยชน6ในพ้ืนท่ีบริเวณ
โดยสถานีมีระยะประมาณ 500-750 เมตร ในรูปเชิงพาณิชย6เพ่ือเป4นรายได)ให)กับกิจการขนส�งมวลชน 
มีการเชื่อมโยงกับระบบถนนโดยรอบสถานี ท้ังถนนหลัก ถนนรอง ซอย หรือ เชื่อมโยงกับระบบขนส�ง
อ่ืน ๆ เช�น รถประจําทาง รถราง เรือด�วน จักรยานยนต6 รถสองแถว ฯลฯ โดยมีโครงสร)างพ้ืนฐานท่ี
เชื่อมต�อกันทําให)ระบบขนส�งสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
  โดยการพัฒนาตามแนวคิด TOD. ในมุมมองของการรถไฟฟ#าขนส�งมวลชนแห�ง
ประเทศไทย จะประสบความสําเร็จได)นั้นต)องเกิดจากแรงผลักดันท่ีให)ประชาชนมาใช)บริการจํานวน
มาก ๆ ซ่ึงมีแรงผลักดันหลัก 2 ลักษณะ คือ 1.แรงผลักดันจากปTญหาสภาพเมือง เช�นปTญหา
การจราจรท่ีติดขัด ทําให)ผู)คนหันมาใช)บริการมากยิ่งข้ึน 2.แรงผลักดันจากความต)องการในการใช)
ประโยชน6ท่ีดินท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนั้นปริมาณของจํานวนคน
มีผลต�อการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบการวิจัย 
 
 ในบทนี้นําเสนอถึงข้ันตอนการออกแบบการวิจัย เป�นการกําหนดกรอบแนวความคิด 
ทฤษฎีสําหรับดําเนินการวิจัยท่ีจะช(วยให)ทําการวิจัยได)อย(างเหมาะสม โดยนํากรอบแนวความคิด 
ทฤษฎีมากําหนดคําถามการวิจัย กําหนดขนาดของกลุ(มตัวอย(างในการเก็บข)อมูล กําหนดเครื่องมือ
และวิธีการเก็บรวบรวมข)อมูล รวมไปถึงการกําหนดเทคนิควิธีการในการวิเคราะห2ข)อมูล เพ่ือนําไป
ดําเนินการวิจัยในภาคสนาม (พ้ืนท่ีการวิจัย) เพ่ือให)ได)ข)อสรุปผลในการวิจัยครั้งนี้ 
 โดยในบทนี้มีท้ังหมด 8 ข)อ 
 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. กระบวนการวิจัย 
 3. การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
 4. แหล(งท่ีมาของข)อมูล 
 5. เครื่องมือท่ีใช)ในการวิจัย 
 6. การวิเคราะห2ข)อมูล และสรุปผลการวิจัย 
 7. การอภิปรายและสรุป 
 8. ข)อเสนอแนะ   
 การวิจัยนี้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท่ีมีวัตถุประสงค2เพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาในระยะรัศมี 500 เมตร เนื่องจากในปRจจุบันข)อกําหนด
หรือมาตรการของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครได)มีแผนพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟPา ซ่ึงทําให)เห็นว(าการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPานั้นมีการให)ความสําคัญ
มากข้ึน โดยการวิจัยครั้งนี้มุ(งเน)นศึกษาทฤษฎี TOD (Transit-Oriented-development) รวมไปถึง
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข)องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาและมาตรการของผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 (2549) และครั้งท่ี 3 (2556) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟPา (BTS) ถึงความเหมาะสมของมาตรการและแนวโน)มการพัฒนาท่ีเหมาะสมใน
อนาคต รวมท้ังอุปสรรคในการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางเสนอแนะโดยการเก็บข)อมูลจากการ
สํารวจและสังเกตการณ2 (ข)อมูลปฐมภูมิ) จากข)อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข)อง (ข)อมูลทุติยภูมิ) เพ่ือวิเคราะห2
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ข)อมูลต(าง ๆ และพิจารนาแนวโน)มการพัฒนาในพ้ืนท่ีท้ังในแนวราบและแนวด่ิง เพ่ือประเมินการ
พัฒนาในพ้ืนท่ี นําไปสู(การปรับปรุงแนวทางส(งเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ีให)เหมาะสมกับสภาพจริง โดยท่ี
มีรายละเอียดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย1 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข)องในการวิจัย สามารถนําไปสู(การวิจัย
เพ่ือมาสร)างเป�นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได)ศึกษากรอบแนวคิดจากการศึกษาเรื่อง การประเมิน
มาตรการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาบีทีเอสศึกษาเฉพาะ สถานีรถไฟฟPาหมอชิต สถานี
รถไฟฟPาอโศกและสถานีรถไฟฟPาอ(อนนุช โดย บุศรินทร2 เขียวไพรี ในการทําวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมี
การศึกษาหัวข)อเรื่องการวิจัยท่ีใกล)เคียง โดยศึกษาทบทวนทฤษฎีและเอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข)อง ควบคู(ไปกับการศึกษามาตรการของกฎกระทรวงให)ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครบังคับใช) 
(พ.ศ. 2556และ พ.ศ. 2549) และนโยบายของภาครัฐ รวมไปถึงการเก็บข)อมูลภาคสนาม สภาพพ้ืนท่ี
ช(วงเวลาก(อนและหลังมีสถานีรถไฟฟPาเพ่ือสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในพ้ืนท่ีโดยรอบ
สถานีรถไฟฟPา และนํามาวิเคราะห2กับการพัฒนาตามสภาพความเป�นจริงในพ้ืนท่ี เพ่ือทราบถึงความ
สอดคล)องระหว(างลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษา กับ ทฤษฎี มาตรการและนโยบาย ว(ามีการ
พัฒนาเหมาะสมดีหรือไม เพ่ือนําไปสู(การเสนอแนะแนวทางการจัดการมาตรการส(งเสริมการพัฒนาใน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงสรุปเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ (แผนภูมิท่ี 1)  
 แนวความคิด ทฤษฎี ท่ีนํามาใช)ในการวิวัยครั้งนี้ 
 1. แนวคิด Transit Oriented Development (TOD)  
 2. แนวคิด Transit Development Zone (TDZ)  
 3. แนวความคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ(ายการสัญจร 
 4. ปRจจัยท่ีมีผลต(อการเจริญเติบโตของเมือง 
 5. ระบบขนส(งมวลชนกับราคาอสังหาริมทรัพย2 
 6. แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการในการสร)างแรงจูงใจในการใช)ประโยชน2ท่ีดิน 
 7. แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและออกแบบเมืองสีเขียว 
 8. เอกสารรายงานการศึกษา 

                                           

 1 บุศรินทร2 เขียวไพรี,  “การประเมินมาตรการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาบีทีเอส 
ศึกษาเฉพาะ สถานีรถไฟฟPาหมอชิต สถานีรถไฟฟPาอโศกและสถานีรถไฟฟPาอ(อนนุช” (สารนิพนธ2
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปRตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2, 
2554), 3-1. 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
 
กระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยประกอบไปด)วยข้ันตอนการดําเนิน 6 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การนําเสนอข)อหัวการวิจัย 
 1. การกําหนดปRญหาการวิจัย 
 2. กําหนดหัวข)อการวิจัย 
 การร(างเค)าโครงการ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
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 ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบการวิจัย2 
 ในวิจัยครั้งนี้เกิดจากการต้ังคําถามเพ่ือจะพิสูจน2ข)อสงสัย โดยท่ีมีแนวความคิด ทฤษฎีและ
ข)อกําหนด มาตรการ นโยบายทางภาครัฐเอามาใช)ในการเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห2ในการตอบคําถาม
การวิจัย โดยท่ีการลงสํารวจเก็บข)อมูลสภาพพ้ืนท่ีในการศึกษา รวมไปถึงการปรับคําถามให)มีความ
ชัดเจนและปรับวิธีการเข)าถึงข)อมูลให)มีความเหมาะสมท่ีสุด จากการเก็บข)อมูลภาคสนาม ข)อมูลจาก
กลุ(มตัวอย(าง และการวิเคราะห2 เป�นกระบวนการท่ีดําเนินการไปพร)อม ๆ กับการศึกษา (ON-going 
process) เพ่ือให)ได)มาซ่ึงคําตอบการวิจัย จากการออกแบการวิจัยจึงนําไปสู(การวิจัย เก็บข)อมูล 
วิเคราะห2 สรุปผลการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และบทความต(าง ๆ ท่ีเก่ียวข)องกับการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPา BTS ซ่ึงการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีนั้นเพ่ือเป�น ส(วนท่ี
สนับสนุนการวิจัยเป�นแนวคิดท่ีจะช(วยให)เข)าใจถึงปRญหาการวิจัยได)กระจ(างเป�นสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการ
เริ่มต)นการวิจัย 
 ข้ันท่ีตอนท่ี 4 การศึกษา แผนการพัฒนา นโยบายและมาตรการ เนื่องจากการวิจัยการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPา BTS มีความเก่ียวข)องกับมาตรการ นโยบายและแผนการพัฒนา
ทางภาครัฐซ่ึงได)มีการกําหนดไว)ในการพัฒนาพ้ืนท่ี จึงจําเป�นท่ีจะต)องนํามาศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบใน
การตอบคําถามการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 5 การเก็บข)อมูลพ้ืนท่ีการทําวิจัย การสังเกตการณ2ภาคสนาม เพ่ือสร)าง
ความคุ)นเคยกับสภาพปRญหาของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพ้ืนท่ีการวิจัยโดยการสังเกตและ
ภาพถ(าย และเพ่ือเข)าใจถึง สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในเขตพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 6 การวิเคราะห2 แยกวิเคราะห2ข)อมูลเบื้องต)นโดย ข)อมูลสภาพพ้ืนท่ีใน
การศึกษาเป�นตัวต้ังในการเปรียบเทียบกับ ข)อมูลทฤษฎี แนวคิด และข)อมูลมาตรการทางภาครัฐ เพ่ือ
วิเคราะห2ข)อมูลในการเตรียมสรุปผลการวิจัย รวมไปถึงการสัมภาษณ2ความคิดเห็นในหัวข)อการวิจัยซ่ึง
เป�นส(วนหนึ่งในการนํามาวิเคราะห2 
 ข้ันตอนท่ี 7 อภิปรายและสรุปผล การแปรผลข)อมูลเพ่ือสรุปผลการวิจัยและตอบคําถาม
การวิจัย  
 ข้ันตอนท่ี 8 เสนอแนะ เสนอข)อแนะนําท่ีเป�นประโยชน2ในการวิจัยในครั้งต(อไปหรือเพ่ือ
เป�นประโยชน2ต(อทางภาครัฐในการนําไปใช)ปฏิบัติในอนาคต โดยได)สรุปเป�นแผนภูมิท่ี 2 
 

                                           

 2 ผ(องพรรณ ตรีมงคล และสุภาพ ฉัตรภรณ2, การออกแบบการวิจัย, พิมพ2ครั้งท่ี 5 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2, 2549), 213. 
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แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการวิจัย 
 
การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
 พ้ืนท่ีศึกษา: การเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษานั้นเกิดข้ึนจากขอบเขตของเนื้อหาเนื่องจาก
ต)องการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห2ในเรื่องแนวคิด (TOD, TDZ) มาตรการส(งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจริง จึงเลือกพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือเป�นตัวอย(างใน
การศึกษา เพ่ือทําการวิเคราะห2ถึงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาจึงได)ศึกษา
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แนวความคิด Transit-oriented development (TOD) Transit Development Zone (TDZ) มา
ประยุกต2ใช)เพ่ือใช)เป�นเกณฑ2ในการศึกษาเบื้องต)น เนื่องจากเป�นแนวความคิดท่ีมีเรื่องของระบบขนส(ง
มวลชน กับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPา โดยมีศูนย2กลางเป�นองค2ประกอบของ ด)านท่ีพัก
อาศัยระบบขนส(งมวลชน การเดินเท)า จักรยาน รถยนต2 และรวมไปถึงมาตรการทางผังเมืองรวม
กรุงเทพฯท่ีเก่ียวข)อง โดยในการศึกษาครั้งนี้ยกเอาระบบขนส(งมวลชน BTS สายสีลม มาทําการศึกษา 
เนื่องจากต้ังอยู(เขตย(านธุรกิจท่ีสําคัญของกรุงเทพและมีการผสมผสานของการใช)ท่ีดิน โครงการ
รถไฟฟPา BTS นั้น เป�นสายแรกท่ีให)บริการในประเทศไทยมากว(า10 ปn และเป�นภาพลักษณ2ของการ
พัฒนาขนส(งมวลชนระบบรางท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศไทย ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาและ
ประเมินในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนให)ความสนใจ อีกท้ังรถไฟฟPาสายสีเขียว (สายสีลม) ยังเป�นสถานีรถไฟฟPา 
BTS ท่ีมียอดผู)ใช)บริการสูงสุดและต้ังอยู(ในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของชุมชนโดยมีเหตุผลท่ีเลือก
สถานีดังนี้ 
 เกณฑ2การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
 1. เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีโครงรถไฟ BTS ท่ีเกิดข้ึนนานหรือสายแรกเพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ท้ังก(อนและหลังการเกิดข้ึนของโครงการ จึงเลือกโครงการ BTS เฉพาะสายสีลม เนื่องจากลักษณะมี
บริบทของย(านการค)าและพักอาศัยเก(า 
 2. เลือกสถานีจุดเปลี่ยนถ(ายจากระบบรางไปสู(ระบบอ่ืนเช(น เรือและ BRT (รถบัสด(วน) 
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาไปตามเส)นทางระบบ เรือ และ BRT ด)วย เพ่ือสังเกตจุดเปลี่ยน
ถ(ายของระบบมวลชนท่ีมีระบบอ่ืน ๆ มารองรับ (Public transport)  
 3. พ้ืนท่ีครอบคลุมระยะ 500 เมตร จากสถานีในการศึกษา โดยใช)มาตรการทางผังเมือง
และทฤษฎี TOD นํามาเป�นเกณฑ2ในการศึกษาครั้งนี้ 
 4. ความหนาแน(นของประชากรท่ีทําให)เกิดการสัญจรและประกอบด)วยพ้ืนท่ี พักอาศัย 
ทํางาน ค)าขาย และกิจกรรมอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะส(งผลให)เกิดความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี 
 จากข)างต)นนําไปสู(การประเมินพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาBTS สายสีเขียว (สีลม) ซ่ึง
ต(อไปจะทําการประเมินเพ่ือเลือกสถานีรถไฟฟPา ด)วยกระบวนการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ 
และปRจจัยท่ีส(งเสริมการพัฒนาต(าง ๆ เพ่ือเลือกสถานีท่ีเป�นพ้ืนท่ีศึกษา  
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 44 

ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาเพ่ือใช)ประกอบการเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
 

ลักษณะและบทบาทของพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี (ในรัศมี 500 เมตร) 

ลําดั
บ 

สถานี
รถไฟฟPา 
สายสีลม 

จํานวน
ผู)โดยสาร 
ในปn 2555 

 

ลักษณะ 
ของย(าน 

ลักษณะสําคัญ 

จํานวนประชากร 
(ตามเขต/แขวง) 

ความหนาแน(นคน/
ตร.กม 

1 สนามกีฬา
แห(งชาติ 

6,608,000 หน(วยงาน
ราชการ 
พักอาศัย 

ใกล)กับสถานท่ีราชการ
และสนามแข(งกีฬา 
ศูนย2การค)า 

2,889 
แขวงปทุมวัน 

2 ราชดําริ 1,766,000 ย(านท่ีอยู(อาศัย ย(านโรงแรมและ
สถานท่ีราชการ 

5,689 
แขวงลุมพินี 

3 ศาลาแดง 9,980,000 สํานักงาน 
สถานท่ีราชการ 
การค)า 

จุดเปลี่ยน MRT  
ย(านสํานักงาน 
สถานบันเทิง 

2,889 แขวงปทุวัน 
6,035 แขวงสีลม 
6,540 แขวงสุริยวงค2 

4 ช(องนนทรี 7,428,000 ย(านสํานักงาน 
พักอาศัย
การค)า 
สถาท่ีราชการ 

จุดเปลี่ยน BRT  
ย(านสํานักงาน  
กลุ(มพักอาศัยขนาดใหญ( 
สถานทูต 

6,035 แขวงสีลม 
6,540 แขวงสุริยวงค2 
5,032 แขวงทุ(ง
มหาเมฆ 

5 สุรศักด์ิ 3,798,000 ย(านท่ีอยู(อาศัย ย(านสํานักงาน 
พักอาศัย 

4,829 แขวงบางรัก 

6 สะพาน 
ตากสิน 

5,982,000 ย(านท่ีอยู(อาศัย
การค)า  
แหล(งท(องเท่ียว 
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

จุดเชื่อมต(อเรือ
เจ)าพระยา 
แหล(งท(องเท่ียวริม
แม(น้ําเจ)าพระยา และ
โรงซ(อมบํารุงเรือ 
กลุ(มโรงแรมขนาดใหญ( 

4,829 แขวงบางรัก 
11,027 แขวงยาน
นาวา 
 

7 กรุงธนบุรี 5,438,000 ย(านพักอาศัย ย(านท่ีพักอาศัย 
คอนโดมิเนียม 

15,999  
แขวงบางยี่เรือ 
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ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาเพ่ือใช)ประกอบการเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
(ต(อ)  

 

ลักษณะและบทบาทของพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี (ในรัศมี 500 เมตร) 

ลําดับ 
สถานี

รถไฟฟPา 
สายสีลม 

จํานวน
ผู)โดยสาร 

ในปn 
2555 

 

ลักษณะ 
ของย(าน 

ลักษณะสําคัญ 

จํานวนประชากร 
(ตามเขต/แขวง) 

ความหนาแน(นคน/
ตร.กม 

8 วงเวียนใหญ( 5,698,000 ศูนย2กลาง
การค)าย(าน 
พักอาศัย 

ย(านธุรกิจขนาดกลาง  
ท่ีพักอาศัย 

15,999  
แขวงบางยี่เรือ 

หมายเหตุ: เนื่องด)วยลักษณะของสถานีศาลาแดงนั้นไม(ใช(จุดเปลี่ยนถ(ายจากระบบรางสู(ระบบอ่ืน ๆ  
 เช(น เรือด(วน BRT จึงเลือกมาเฉพาะสถานีช(องนนทรีและสถานีสะพานตากสิน 
 
ท่ีมา: ความหนาแน นประชากรกรุงเทพ สํานักกรุงเทพมหานคร ด(านสังคมป) 2554,  เข)าถึง 12 
กันยายน 2556, เข)าถึงได)จาก http://office.bangkok.go.th/pipd/07Stat (Th) /Stat (th) 54/ 
Stat (th) 54/01_Social/01_social%20 (not%20edit) .pdf; จํานวนผู(โดยสารท่ีใช(บริการ
รถไฟฟ3าระบบขนส งมวลชนกรุงเทพมหานครบริษัท ระบบขนส งมวลชนกรุงเทพมหานคร, เข)าถึง 
12 กันยายน 2556, เข)าถึงได)จาก http://office.bangkok.go.th/pipd/07Stat(th)/Stat(th)54/ 
Stat(th)54/01_Social/01_ social%20(not%20edit).pdf 
 
 ผลจากการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาจากเกณฑ2ท่ีตั้ง 
 สถานีช(องนนทรี  
 1. มีจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีหนาแน(นปานกลาง แต(มีจํานวนผู)โดยสารในระบบขนส(ง
มวลชนมากเป�นอันดับท่ี2 ของทางสายสีลมทําให)สอดคล)องตามทฤษฎี TOD ท่ีได)กล(าวถึงการเกิดการ
พัฒนาพ้ืนท่ีต)องมีจํานวนของประชากรท่ีมากพอ 
 2. ลักษณะสําคัญของพ้ืนท่ีสถานีช(องนนทรีมีลักษณะเฉพาะของสถานี คือการเชื่อมต(อ
กับระบบขนส(งมวลชนรอง (ระบบรถ BRT) รวมไปถึงการสร)างทางเดินลอยฟPา (SKY WALK) ซ่ึงเป�น
อีกปRจจัยท่ีมีผลต(อพ้ืนท่ีในการเลือกลงทุนเพ่ือการพัฒนาและเป�นการเพ่ิมความหลากหลายทางด)าน
เศรษฐกิจและสังคม 
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 3. สถานีช(องนนทรียังต้ังอยู(ในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานครในรัศมี 500 เมตร 

ต้ังอยู(แขวงสีลม, แขวงสุริยวงศ2 ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีท่ีมี กลุ(มอาคารสํานักงานขนาดใหญ( สถานทูต กลุ(มอาคาร

พักอาศัยขนาดใหญ(เป�นจํานวนมาก จึงนับได)ว(ามีความหลากหลายของการใช)ท่ีดินในพ้ืนท่ี 

 สถานีสะพานตากสิน 

 1. จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีหนาแน(นมาก แต(มีจํานวนผู)คนท่ีโดยสารในระบบขนส(ง

มวลชนมากเป�นอันดับท่ี 4 ของทางสายสีลมทําให)สอดคล)องตามทฤษฎี TOD ท่ีได)กล(าวถึงการเกิด

การพัฒนาพ้ืนท่ีต)องมีจํานวนของประชากรท่ีมากเพียงพอ 

 2. ลักษณะสําคัญของพ้ืนท่ีสถานีสะพานตากสินโดยลักษณะเฉพาะของสถานี เช(น การ

เชื่อมต(อกับระบบขนส(งมวลชนรอง (เรือด(วนเจ)าพระยา) รวมไปถึงเป�นสถานีท่ีเชื่อมต(อกับฝR�งธนบุรี ซ่ึง

เป�นอีกปRจจัยท่ีมีผลต(อพ้ืนท่ีในการเลือกลงทุนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีและเป�นการเพ่ิมความหลากหลาย

ทางด)านเศรษฐกิจและสังคม 

 3. สถานีสะพานตากสินยังต้ังอยู(ในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานครในรัศมี 500 เมตร 

ต้ังอยู(แขวงบางรัก แขวงยานนาวาซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ(มโรงแรมขนาดใหญ( วัด กลุ(มอาคารพักอาศัย

ขนาดใหญ(เป�นจํานวนมากจึงนับได)ว(ามีความหลากหลายของการใช)ท่ีดินในพ้ืนท่ี 

 โดยท่ีท้ัง 2 สถานี ท่ีเลือกทําการศึกษานั้น สถานีช(องนนทรีและสถานีสะพานตากสิน ล)วน

เป�นสถานีท่ีตั้งอยู(บนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานครและตรงตามเกณฑ2กําหนดท่ีตั้งไว) 

 

แหล งท่ีมาของข(อมูล 

 1. รวบรวมข)อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป�นการรวบรวมข)อมูลโดยการสํารวจ

ภาคสนาม (Field survey) บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโดยการสังเกต จดบันทึกข)อมูล และเก็บรวบรวมข)อมูล

ในพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาวิเคราะห2ในข้ันตอนถัดไป ซ่ึงประกอบไปด)วย 

  1.1 ลักษณะสภาพพ้ืนท่ี 

  1.2 ชั้นความสูงของอาคารภายในพ้ืนท่ีศึกษาและโครงการท่ีมีการพัฒนาภายในพ้ืนท่ี 

  1.3 การใช)ประโยชน2ท่ีดิน และกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

  1.4 ความคิดเห็นจากกลุ(มท่ีทําการสัมภาษณ2 

 2. รวบรวมข)อมูลทุติยภูมิ แบ(งได) 2 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 ข)อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทสถิติ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

เอกสาร ในส(วนของเรื่องท่ีเก่ียวข)องเป�นการรวบรวมจากแหล(งข)อมูลต(าง ๆ ได)แก( หน(วยงานราชการ 

สถาบันต(าง ๆ สํานักงานสถิติแห(งชาติ หองสมุดแห(งชาติ และห)องสมุดสถาบันการศึกษาต(าง ๆ  
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  2.2 ข)อมูลด)านแผนท่ีและภาพถ(ายทางอากาศ ได)แก( กรมแผนท่ีทหาร สํานักผังเมือง 

กรุงเทพมหานครกองควบคุมอาคาร สํานักโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร 

 
เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย  

 1. ข)อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข)องท้ังปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง 

 2. ภาพถ(ายทางอากาศท้ังใน อดีต ปRจจุบัน และแผนท่ีเก่ียวข)อง 

 3. เครื่องกําหนดตําแหน(งบนโลก (GPS)  

 4. เครื่องมือวิเคราะห2ทางภูมิศาสตร2  

 5. เครื่องมือสร)างแบบจําลอง 3 มิติ 

 6. กล)องถ(ายภาพ 

 7. การสัมภาษณ2ความคิดเห็นจากกลุ(มตัวอย(าง 

 

ประชากรและกลุ มตัวอย างในการวิจัย  

 เป�นการเก็บข)อมูลปฐมภูมิ ด)วยใช)วิธีการสัมภาษณ2จากผู)คนในพ้ืนท่ีจริง ผู)เชี่ยวชาญและ

นักวิชาการ เนื่องจากคําถามเป�นคําถามท่ีเฉพาะเจาะจึง ทําให)จําเป�นต)องเป�นกลุ(มคนท่ีอยู(ในพ้ืนท่ีหรือ

ผู)เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข)องกับการวิจัย นักวิชาการท่ีมีองค2ความรู)ท่ีเก่ียวข)องกับการวิจัยเพ่ือความเข)าใจถึง

สภาพของพ้ืนท่ีการศึกษา โดยแบ(งการสัมภาษณ2เป�น 2 ส(วน ดังนี้ 

 1. สัมภาษณ2จากผู)ท่ีอยู(อาศัยภายในพ้ืนท่ีระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟPาขนส(ง

มวลชน และผู)ท่ีทํางานหรือค)าขายภายในพ้ืนท่ี (Stakeholder)  

 2. สัมภาษณ2จากผู)เชี่ยวชาญจากหน(วยงานท่ีเก่ียวข)องการพัฒนาโครงการรถไฟฟPาขนส(ง

มวลชนและนักวิชาการด)านผังเมือง 

 

ข้ันตอนการสร(างเครื่องมือ 

 การลงพ้ืนท่ีข้ันตอนแรกของการเก็บข)อมูลเพ่ือท่ีเข)าใจถึงสภาพพ้ืนท่ี จึงคัดกรองข)อมูล

เก่ียวข)องกับการวิจัยในครั้งนี้ ด)วยการเก็บข)อมูลด)านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี แล)ว

จึงนําตัวแปรท่ีเก่ียวข)องมาวิเคราะห2เปรียบเทียบกับแนวความคิด ทฤษฎี มาตรการจากผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะตอบคําถามการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเป�นแนวทางสําหรับนําข)อมูลในการปรับใช)

ในการประเมินการพัฒนาในพ้ืนท่ีและเสนอการปรับปรุงข)อกําหนดส(งเสริมการใช)ท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบ

สถานีรถไฟฟPา 
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การวิเคราะห6ข(อมูล 
 การวิเคราะห2ข)อมูล 
 การวิจัยนี้เป�นรูปแบบการศึกษา ค)นคว)า เอกสาร มาตรฐาน และงานวิจัยต(าง ๆ ในข้ันตอน
ทุติยภูมิประกอบกับข้ันตอนการศึกษาในภาคสนามจากการสํารวจซ่ึงการวิเคราะห2ข)อมูลท่ีได)จากการ
สํารวจภาคสนาม โดยการบันทึกข)อมูลท่ีเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีด)านการใช)ประโยชน2
ท่ีดิน อาคารในพ้ืนท่ีศึกษา โดยการศึกษาข)อมูลจะครอบคลุมลักษณะการใช)ประโยชน2ท่ีดินเพ่ือนํามา
ประเมินการพัฒนาท่ีดิน โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของการใช)ประโยชน2ท่ีดินต้ังแต(อดีตจนถึง
ปRจจุบันโดยใช)มาตรการส(งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟPาเป�นเกณฑ2ในการประเมินและ
วิเคราะห2รวมไปถึงผลการสัมภาษณ2ความคิดเห็นของกลุ(มตัวอย(าง เพ่ือนํามาประเมินว(าพ้ืนท่ีมีการ
พัฒนาเป�นไปตามมาตรการส(งเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ีจริงหรือไม( จากนั้นนํามาวิเคราะห2เพ่ือหาปRจจัย
ท่ีมีผลต(อการพัฒนา เพ่ือนําไปประเมินการใช)ท่ีดิน พิจารณาจากข)อกําหนดอัตราส(วนพ้ืนท่ีอาคารรวม
ต(อพ้ืนท่ีดินและเสนอแนะแนวทางการส(งเสริมการใช)ท่ีดินเพ่ือให)เกิดการใช)ท่ีดินเต็มศักยภาพ 
 
การอภิปรายและสรุป 
 การอภิปราย และสรุปผลจะทําตามวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว)ได)แก( ศึกษาสภาพท่ัวไปของ
พ้ืนท่ีท้ังกายภาพ ความสูงของอาคาร การใช)ประโยชน2ท่ีดิน และความหนาแน(นของกลุ(มอาคารใน
พ้ืนท่ี ท่ีมีผลต(อการพัฒนา สะท)อนปRจจัยและแรงจูงใจในการพัฒนาโดยมีเรื่องของมาตรการและ
ทฤษฏี การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินความเหมาะสมของมาตรการส(งเสริม
การพัฒนาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป�นแนวทางปรับปรุงข)อกําหนดการส(งเสริมการใช)ท่ีดินเพ่ือให)เกิดการใช)ท่ีดิน
เต็มศักยภาพการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับแต(ละพ้ืนท่ีท่ีแตกต(างกัน 
 
ข(อเสนอแนะ  
 เสนอแนะเพ่ือเป�ดทางเลือก หรือ แนวแนวทาง สําหรับหน(วยงานท่ีเก่ียวข)องเพ่ือนําไป
ปฏิบัติ หรือเป�นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนาท่ีดิน สําหรับประชาชน และหน(วยงานท่ี
เก่ียวข)อง 
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บทท่ี 4 

 
แผนการพัฒนา นโยบาย และมาตรการ 

 

 การวิจัยในครั้งนี้เป�นการศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ%า โดยท่ีในทาง

กฎหมาย มาตรการ นโยบายนั้นเริ่มให*ความสําคัญกับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ%าหรือระบบรางอ่ืน ๆ 

เนื่องด*วยเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาท่ีสูงมากโดยเฉพาะเชิงพานิชยกกรรม ซ่ึงทาง

กรุงเทพมหานคร เริ่มมีการบังคับใช*ผังเมืองรวมครั้งแรกต้ังแต7ป8 พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี

116 ( พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต7อเนื่องการใช*บังคับใช*

โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 414  

  พ.ศ. 2542 ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (2542) ได*เริ่มปรับปรุงครั้งท่ี1ในสมัย นาย

พิจิตร รัตตกุล เป�นผู*ว7าราชการกรุงเทพมหานครเป�นฉบับแรกของไทยท่ีดําเนินการวางผังและจัดทํา

โดยหน7วยงานท*องถ่ิน ใน พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ในปDจจุบันกฎกระทรวงให*ใช*บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งท่ี2 พ.ศ. 2549 โดยมีเรื่อง FAR BONUS เพ่ิมข้ึนมาเป�นการส7งเสริมให*มี

การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ%า หลังจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครหมดอายุ ต7อมาในป8 

พ.ศ. 2556 ได*มีการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครครั้ง ท่ี3 ประกาศใช*ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (2556) โดยท่ีเรื่องมาตรการส7งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบรถไฟฟ%า (FAR 

BONUS) มีการปรับและเพ่ิมรายละเอียดของมาตรการส7งเสริมพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ%า ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งนี้ ต*องการศึกษาถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี (BTS) หรือระบบขนส7งมวลชนระบบ

ราง จึงได*แบ7งหัวข*อในการศึกษาดังนี้ 

 1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 2. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง พ.ศ. 2549  

 3. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง พ.ศ. 2556 

 4. กฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ฉบับท่ี55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู7เมืองน7าอยู7 (สมัย นายอภิรักษO โกษะโยธิน เป�นผู*ว7าราชการ
ในช7วง พ.ศ. 2547-2551) “มหานครท่ีมีระบบคมนาคมขนส7ง คล7องตัว สะดวกสบาย” สอดคล*องกับ
ในช7วงท่ีเริ่มมีการให*บริการระบบขนส7งมวลชน (BTS) และได*ปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(2549) ครั้งท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปด*วย นโยบาย แผนผัง ข*อกําหนดและมาตรการ สําหรับการพัฒนา
เมืองในระยะ 20 ป8 ได*วางและจัดทําภายใต*วิสัยทัศนOหรือมุ7งหวังท่ีจะให*กรุงเทพมหานครเป�นเมืองน7า
อยู7 โดยท่ีมีนโยบายการพัฒนาเมือง ซ่ึง 1 ใน 7 ข*อนั้น คือ เรื่องการจราจร ส7งเสริมการใช*ระบบขนส7ง
มวลชน และระบบจราจรอัจฉริยะซ่ึงส7งผลต7อวิสัยทัศนOในการพัฒนาทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(2549)  
 การส7งเสริมความเป�นมหานครท่ีมีระบบคมนาคมขนส7ง คล7องตัว สะดวกสบาย และรวม
ไปถึงการให*มีการพัฒนาย7านธุรกิจพาณิชยกรรม บริเวณศูนยOคมนาคม 3 แห7ง คือ ศูนยOพหลโยธิน  
ศูนยOมักกะสัน ศูนยOคมนาคมกรุงเทพฯด*านใต* เห็นได*ว7า ต้ังแต7มีโครงการรถไฟฟ%าทําให*ทาง
กรุงเทพมหานคร เริ่มให*ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีระบบขนส7งมวลชน ซ่ึงในผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานครได*เพ่ิมข*อมาตรการ FAR นั้นเป�นเรื่องท่ีทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เป�นผู*กําหนดเพ่ือควบคุมการขยายพ้ืนท่ีของเมืองไม7ให*เกิดความหนาแน7นจนขาดแคลนสาธารณูปโภค
สาธารณูปการโดยส7งผลต7อขนาดของการพัฒนาพ้ืนท่ี แต7ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (2549) นั้น
มีการกําหนดข*อกําหนด FAR BONUS ในการส7งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีและผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (2556) ได*มีการปรับปรุงรายละเอียดเพ่ิม ซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีจะกล7าวต7อไป 
 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง พ.ศ. 2549  

 การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคOเพ่ือใช*เป�นแนวทางใน
การพัฒนากรุงเทพมหานครให*เป�นเมืองน7าอยู7 มีสภาพแวดล*อมท่ีดี มีบริการพ้ืนฐานทางสังคม 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย7างเพียงพอและได*มาตรฐาน มีระบบคมนาคมขนส7งท่ีสมบูรณOและมี
ประสิทธิภาพ ส7งเสริมเอกลักษณOศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป�นศูนยOกลางทางเศรษฐกิจ วิทยาการ 
การบริหาร และการปกครองของประเทศ ผังเมืองฉบับนี้จะเป�นนโยบายเพ่ือใช*เป�นแนวทางในการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร ประกอบด*วยผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน แผนผังแสดงท่ีโล7ง และแผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนส7ง 
 สําหรับพ้ืนท่ีศึกษาอยู7ในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ%า ซ่ึงส7วนใหญ7อยู7ในการใช*ประโยชนO
ท่ีดินประเภทท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นมาก และพาณิชยกรรม ต้ังแต7ระดับประเภท ย.6-พ5 ตาม
กฎกระทรวงกําหนดให*ใช*ประโยชนOเพ่ือพาณิชยกรรม ท่ีอยู7อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและ
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สาธารณูปการเป�นส7วนใหญ7 ซ่ึงการใช*ประโยชนOท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีไม7ใช7เพ่ือการอยู7อาศัยประเภทบ*านเด่ียว
และบ*านแฝด จะกําหนดอัตราส7วนพ้ืนท่ีอาคารดังต7อไปนี้ 
 อัตราส7วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต7อพ้ืนท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษาอยู7ระหว7างระดับ 5:1 – ระดับ 10:1 
ท้ังนี้ท่ีดินแปลงใดท่ีได*ใช*ประโยชนOแล*ว หากมีการแบ7งแยกหรือแบ7งโอนไม7ว7าจะก่ีครั้งก็ตามอัตราส7วน
พ้ืนท่ีอาคารรวมต7อพ้ืนท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิดจากการแบ7งแยกหรือแบ7งโอนท้ังหมดรวมกันต*องไม7
เกินระดับท่ีกําหนด แต7การใช*ประโยชนOท่ีดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว7าด*วยการควบคุม
อาคารในกรณีต7อไปนี้ ให*มีอัตราส7วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต7อพ้ืนท่ีดินเพ่ิมได*ไม7เกินร*อยละยี่สิบ 
 1. เจ*าของท่ีดินหรือผู*ประกอบการได*จัดให*มีพ้ืนท่ีโล7ง เพ่ือประโยชนOสาธารณะในแปลง
ท่ีดินท่ีขออนุญาตโดยจะได*พ้ืนท่ีก7อสร*างอาคารรวมท่ีเพ่ิมข้ึนต*องไม7เกิน5เท7าของพ้ืนท่ีโล7งเพ่ือ
ประโยชนOสาธารณะท่ีจัดให*มีข้ึน 
 2. เจ*าของท่ีดินหรือผู*ประกอบการท่ีมีท่ีต้ังของสถานประกอบการต้ังอยู7ภายในระยะ  
500เมตร จากจุดศูนยOกลางสถานีรถไฟฟ%าขนส7งมวลชน ได*จัดให*มีท่ีจอดรถยนตOสําหรับประชาชนเป�น
การท่ัวไปเพ่ิมข้ึนจากจํานวนท่ีจอดรถยนตOของอาคารสาธารณะนั้นโดยไม7คิดค7าตอบแทน โดยพ้ืนท่ี
อาคารรวมท่ีเพ่ิมข้ึนต*องไม7เกิน 30 ตารางเมตรต7อท่ีจอดรถยนตOท่ีเพ่ิม 1 คัน 
 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง พ.ศ. 2556  

 เง่ือนไขการพัฒนาอยู7ในระยะ 500 เมตร ได*มีการเปลี่ยนแปลงการวัดรัศมีจากจุด
ศูนยOกลางสถานี เป�นให*วัดจากแนวเขตชานชาลาสถานีทําให*รัศมีกว*างข้ึนจากเดิม มาตรการ FAR 
Bonus มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยท่ีมีการเพ่ิมข*อกําหนดมาตรการส7งเสริมการพัฒนา (ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร 2549) ซ่ึงยังคงมีมาตรการ FAR Bonus อยู7เหมือนเดิม โดยได*เพ่ิมอีก3ข*อในป8
2556 ได*แก7 
 ข*อ.53 ท่ีโล7งเพ่ือประโยชนOสาธารณะ กรณีท่ีดินในประเภท ย.8 ถึง ย.10 และ พ.3 ถึง    
พ.5 (โดยได*เพ่ิม พ.2 เข*าไปด*วย) อาคารสาธารณะจัดให*มีพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนOหรือสวนสาธารณะ โดย
พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนต*องไม7เกิน 5 เท7า ของพ้ืนท่ีโล7งท่ีจัดให*มีข้ึน  
 หมายเหตุ: ย.8 ถึง ย.10 คือ ท่ีดินประเภทท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นมาก และ พ.2 ถึง พ.5 คือ
ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 
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ภาพท่ี 7 แสดงความหมายของกฎหมายข*อ 53 ของมาตรการส7งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ

รถไฟฟ%าของผังเมืองรวม 
 
 ข*อ.54 หากจัดให*มีท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึนเพ่ือสําหรับประชาชนเป�นการท่ัวไป โดยพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน
ต*องไม7เกิน 30 ตร.ม. ต7อท่ีจอดรถยนตOท่ีเพ่ิมข้ึน 1 คัน ในระยะ 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ%า
ขนส7งมวลชน (พ้ืนท่ีท่ีจอดรถท่ีเพ่ิมข้ึน ไม7ต*องนํามาคิด FAR และ OSR) โดยบังคับใช*แค7 สถานีแบริ่ง, 
สถานีอุดมสุข, สถานีศูนยOวัฒนธรรมแห7งประเทศไทย, สถานีลาดกระบัง, สถานีตลิ่งชัน, สถานี
หัวหมาก, สถานีอ7อนนุช, สถานีบางบําหรุ (ตามข*อกําหนดการใช*ประโยชนOท่ีดิน ตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 2556)  
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ภาพท่ี 8 แสดงความหมายของกฎหมายข�อ 54 ของมาตรการส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ

สถานีรถไฟฟ(าของผังเมืองรวม 
 
 ในป8 2556 มีเพ่ิมเติมมาตรการอีก 3 ข*อ ได*แก7 
 1. เพ่ิมข*อ.52 ท่ีอยู7อาศัยผู*มีรายได*น*อยกรณีจัดให*มีหรือพัฒนาท่ีอยู7อาศัยท่ีมีราคาตํ่ากว7า
ท*องตลาดสําหรับผู*ท่ีมีรายได*น*อยหรือท่ีอยู7อาศัยสําหรับผู*อยู7อาศัยเดิมภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยพ้ืนท่ี
ท่ีเพ่ิมต*องไม7เกิน 4 เท7าของพ้ืนท่ีท่ีจัดให*เป�นท่ีอยู7อาศัยสําหรับผู*รายได*น*อย 
 

 
 
ภาพท่ี 9 แสดงความหมายของกฎหมายข�อ 52 ของมาตรการส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ

รถไฟฟ(าของผังเมืองรวม 
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 2. เพ่ิม ข*อ.55 พ้ืนท่ีรับน้ํา กรณีท่ีได*จัดให*มีพ้ืนท่ีรับน้ําท่ีกักเก็บน้ําได*สัดส7วนไม7น*อยกว7า 
1 ลบ.ม ต7อพ้ืนท่ีดิน 50 ตร.ม ให*มี FAR เพ่ิมได*ไม7เกินร*อยละ 5 ถ*าสามารถกักเก็บน้ําได*มากกว7า 1 
ลบ.ม ให*มี FAR ให*เพ่ิมได*ตามสัดส7วนตามท่ีได*มีการจัดทํา 
 

 
 
ภาพท่ี 10 แสดงความหมายของกฎหมายข�อ 55 ของมาตรการส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีของผังเมืองรวม 
 
 3. เพ่ิม ข*อ.56 อาคารอนุรักษOพลังงาน กรณีได*จัดให*มีอาคารอนุรักษOพลังงานตาม
มาตรฐานอาคารเขียวหรือองคOกรอ่ืนซ่ึงเป�นท่ีได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผังเมืองให*มี FAR
เพ่ิมได*ตามระดับของการรับรองการอนุรักษOพลังงาน ระดับท่ี 1 ถึงระดับท่ี 4 โดยใช*เกณฑOจากสถาบัน
อาคารเขียวมาเป�นเกณฑOในการประเมิน ไม7เกินร*อยละ 5, 10, 15, 20 ตามลําดับ 
 

 
 
ภาพท่ี 11 แสดงความหมายของกฎหมายข�อ.56 ของมาตรการส�งเสริมการพัฒนา 
ท่ีมา: การไฟฟ(านครหลวง, Bosco Venticale ต�นแบบอาคารต�นไม� คลายร�อนท่ีอิตาลี, เข�าถึงเม่ือ 
17 สิงหาคม 2556, เข�าถึงได�จาก  http://www.youngmea.com/page_blog2.php?no= 
48812&cid=17&cno 
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 โดยจะสรุปจากประเด็นท่ีมีความเก่ียวข*องกับมาตรการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ. 2556 
 1. เง่ือนไขอยู7ในระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ%าขนส7งมวลชน จากแต7เดิมวัดจาก
ศูนยOกลางของตัวสถานีออกไป เปลี่ยนมาเป�นให*วัดจากแนวเขตชานชาลาสถานีแทน ทําให*รัศมีมีขนาด
ใหญ7มากข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 12 แสดงเง่ือนไขระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ%าขนส7งมวลชน 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, การจัดทําข)อกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร,  
เข*าถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2557,  เข*าถึงได*จาก  http://www.dpt.go.th/csp/images/stories/ 
PowerPoint/G_plan5/SeminarUrbanNew/ComprehensiveBangkok..ppt 
 
 2. เง่ือนไขมาตรการ FAR Bonus โดยเพ่ิมหลักเกณฑOมากข้ึนด*วย สําหรับเกณฑOเรื่อง
พ้ืนท่ีโล7งสาธารณะ ให*สามารถใช*ได*เฉพาะท่ีดินประเภท ย.8 ถึง ย.10 และ พ.2 ถึงพ.5 (เพ่ิม พ.2)  
พ้ืนท่ี ย.8-ย.10 คือ ท่ีดินประเภทท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นมาก 
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  พ้ืนท่ี พ.2 –พ.5 คือ พ้ืนท่ีประเภทพาณิชยกรรม 
  โดยท่ีรายละเอียดดูเพ่ิมเติมจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 
  หลักเกณฑOเรื่องท่ีจอดรถสําหรับประชาชนโดยท่ัวไป มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ
สถานีท่ีอยู7นอกชานเมือง นอกนั้นยังคงเหมือนเดิม และได*เพ่ิมหลักเกณฑO การจัดให*พ้ืนท่ีสําหรับการ
กักเก็บน้ําฝน การก7อสร*างอาคารประหยัดพลังงาน และต*องได*มาตรฐานระบบกรอบอาคารของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน การจัดให*มีท่ีอยู7อาศัยสําหรับผู*มีรายได*น*อยหรือผู*อยู7อาศัยเดิมในพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือแรงจูงใจในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ%าขนส7งมวลชน 
 

กฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 กฎกระทรวงฉบับ 55 หมวด 4 กล7าวถึงแนวอาคาร และระยะห7าง ของอาคาร โดย  
 ข*อ 41 อาคารท่ีก7อสร*างหรือดัดแปลงใกล*ถนนสาธารณะท่ีความกว*างน*อยกว7า 6 เมตร ให*
ร7นแนวอาคารห7างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ อย7างน*อย 3 เมตร 
 

 
ภาพท่ี 13 แสดงความหมายของกฎหมายข*อ 41 ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 
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 หรือในกรณี อาคารสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร ห*องแถว บ*านแถว อาคารพาณิชยO 
โรงงาน อาคารสาธารณะ ป%าย หรือคลังสินค*า ท่ีก7อสร*างหรือดัดแปลงใกล*ถนนสาธารณะ  
 1. ถ*าถนนสาธารณะนั้นมีความกว*างน*อยกว7า 10 เมตร ให*ร7นแนวอาคารห7างจากก่ึงกลาง
ถนนอย7างน*อย 6 เมตร 
 

 
 
ภาพท่ี 14 แสดงความหมายของกฎหมายข*อ 41 (1) ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 
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 2. ถ*าถนนสาธารณะนั้น มีความกว*างต้ังแต7 10 เมตร แต7ไม7เกิน 20 เมตร ให*ร7นแนว
อาคารจากเขตถนนสาธารณะอย7างน*อย 1 ใน 10 ของความกว*างถนนสาธารณะ 
 

 
 
ภาพท่ี 15 แสดงความหมายของกฎหมายข*อ 41 (2) ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 
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 3. ถ*าถนนสาธารณะนั้นมีความกว*างเกิน 20 เมตร ให*ร7นแนวอาคารจากเขตถนน
สาธารณะอย7างน*อย 2 เมตร ของความกว*างถนนสาธารณะ 
 

 
 
ภาพท่ี 16 แสดงความหมายของกฎหมายข*อ 41 (3) ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 
 
 ข*อ 42 อาคารท่ีก7อสร*างหรือดัดแปลงติดกับแหล7งน้ําสาธารณะ เช7น แม7น้ํา คู คลอง ลํา
ราง โดยท่ีถ*าแหล7งน้ําสาธารณะมีความกว*าง น*อยกว7า 10 เมตร ให*ร7นจากเขตแหล7งน้ํา ไม7น*อยกว7า 3
เมตร หรือถ*าแหล7งน้ําสาธารณะกว*างมากกว7า 10 เมตรข้ึนไป ต*องร7นแนวอาคารจากแหล7งน้ําไม7น*อย
กว7า 6 เมตร 
 แนวคิดในการกําหนดระยะถอยร7นนี้เป�นแนวคิดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงกล7าว
ได*ว7า การกําหนดระยะถอยร7นหรือพ้ืนท่ีว7างรอบอาคาร ช7วยป%องกันผลกระทบจากการรบกวนและ
การบดบังแสงสว7าง ตลอดจนการระบายอากาศของอาคารท่ีต้ังอยู7โดยรอบพ้ืนท่ี โดยกําหนด เป�น
ระยะตํ่าสุดระหว7างอาคารกับแนวด*านหน*า ด*านข*างและด*านหลังอาคารของแปลงท่ีดินท่ีเป�นท่ีต้ัง
อาคารนั้น ซ่ึงแตกต7างจากทางยุโรปและอเมริกาท่ีการกําหนดระยะร7นนั้นเป�นการควบคุมความ
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หนาแน7นและขนาดตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ร7วมไปถึงเป�นการเพ่ิมพ้ืนท่ีโล7งและทางเท*าทางสาธารณะให*แก7
พ้ืนท่ีนั้น โดยท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของแต7ละย7าน เช7น ท่ีปารีส มีการกําหนดความสูง 
ของอาคารในย7านใจกลางเมืองอยู7 37 เมตร และมีการเวนคืนท่ีดิน 2 ข*างถนนเพ่ือเปลี่ยนเป�นท่ีอยู7
อา ศัยและพ้ืน ท่ีสี เ ขียวให* เ กิดความเหมาะสมกับบริบทของเ มือง ซ่ึงสํ าหรับผั ง เ มืองรวม
กรุงเทพมหานครนั้น ไม7ได*กล7าวถึงระยะของทางเดินเท*าข*างถนน หรือ ฟุตบาท ทําให*เกิดปDญหาใน
บางพ้ืนท่ีนั้นไม7มีทางเดินเท*า ทําให*ขาดความต7อเนื่องของการสัญจรในปDจจุบัน จากการศึกษาทําให*
เห็นว7า จากข*อกฎหมายระยะร7นอาคารนั้น ไม7ได*กําหนดขนาดทางเท*าหรือทางจักรยานทําให*เกิด
ปDญหาการสัญจรท่ีไม7ต7อเนื่อง 
 

 
 
ภาพท่ี 17 แสดงสภาพพ้ืนท่ีบริเวณสถานีอโศกแถวห*างโรบินสัน ท่ีไม7มีทางเท*าเพ่ือสัญจรทําให*ขาด

การสัญจรท่ีต7อเนื่อง 
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 
 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

วัตถุประสงค3ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

มีวัตถุประสงคO10ประการดังนี้ 
วัตถุประสงค3ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

มีวัตถุประสงคO12ประการดังนี้ 
1. ส7งเสริมความเป�นเมืองน7าอยู7 โดยพัฒนา

บริการทางสังคม สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให*เพียงพอและได*มาตรฐาน 

1. ส7งเสริมความเป�นเมืองน7าอยู7 โดยพัฒนา
บริการทางสังคม สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให*เพียงพอและได*มาตรฐาน 

2. ส7งเสริมการเป�นศูนยOกลางทางเศรษฐกิจใน
ด*าน ธุรกิจ พาณิชยกรรม และบริการท่ี
สําคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต* 

 

2. ส7งเสริมการเป�นศูนยOกลางทางด*าน ธุรกิจ 
และพาณิชยกรรมของประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต* โดยการพัฒนา
โครงสร*างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกให*มีความพร*อมต7อการลงทุนใน
ระดับท่ีสามารถแข7งขันได* 

3. ส7งเสริมการเป�นศูนยOกลางด*านการท7องเท่ียว
และเป�นทางผ7านผ7านเข*าออกของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* 

3. ส7งเสริมการเป�นศูนยOกลางด*านการท7องเท่ียว
และเป�นทางผ7านเข*าออกของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต* โดยพัฒนา
แหล7งท7องเท่ียวและการบริการ 

4. ส7งเสริมการเป�นศูนยOกลางการบริหาร
ปกครองและท่ีตั้งของสถาบันท่ีสําคัญของ
ประเทศและนานาประเทศ 

4. ส7งเสริมการเป�นศูนยOกลางการบริหาร
ปกครองและท่ีตั้งของสถาบันท่ีสําคัญของ
ประเทศและนานาประเทศ โดยการพัฒนา
ย7านสถาบันราชการและองคOการระหว7าง
ประเทศให*สง7างาม 

5. ส7งเสริมและพัฒนาระบบขนส7งมวลชน และ
เชื่อมโยงโครงข7ายระบบคมนาคมขนส7ง
มวลชนให*สมบูรณOและมีประสิทธิภาพ 

 

5. ส7งเสริมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการเดินทางและการขนส7ง โดยพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบขนส7งมวลชน และ
โครงข7ายการคมนาคมขนส7งให*สมบูรณOและ
มีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ต7อ) 
 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

6. ส7งเสริมการพัฒนา ปรับปรุง และพ้ืนท่ีย7านท่ี
อยู7อาศัยและศูนยOชุมชน 

 

6. ส7งเสริมความสมดุลของท่ีอยู7อาศัยและแหล7ง
งานเพ่ือลดการเดินทาง โดยการพัฒนา 
ปรับปรุง และฟwxนฟูย7านในเขตเมืองชั้นใน 
และพัฒนาศูนยOชุมชนชานเมือง 

7. ส7งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตท่ีต*องใช*ทักษะ
แรงงานฝ8มือและเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีไม7มีความ
เสี่ยงต7ออุบัติภัยและปราศจากมลพิษ 

7. ส7งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไม7ส7งผล
กระทบต7อสภาพแวดล*อม และเทคโนโลยี
ชั้นสูงท่ีไม7มีความเสี่ยงต7ออุบัติภัยและ
ปราศจากมลพิษ 

8. ดํารงรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอุดม
สมบูรณO 

8. ดํารงรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอุดม
สมบูรณO โดยการบริหารจัดการการเติบโต
ของเมืองเพ่ือให*เกิดการพัฒนาเมืองแบบ
กระชับ 

9. อนุรักษOและฟwxนฟูศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล*อมท่ีมีคุณค7าทางศิลปกรรม 
สถาปDตยกรรม ประวัติศาสตรOและโบราณคดี  

9. ส7งเสริมความเป�นเอกลักษณOทางด*าน
ศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและ
ของชาติโดยการอนุรักษOและฟwxนฟูสถานท่ี
และวัตถุท่ีมีคุณค7าทางศิลปกรรม 
สถาปDตยกรรม ประวัติศาสตรO และ
โบราณคดี 

10.อนุรักษOและรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีคง
คุณค7าความงดงาม บํารุง รักษา ฟwxนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล*อม และป%องกันปDญหาจาก
ภัยธรรมชาติ 

10. ส7งเสริมและรักษาระบบนิเวศโดยการ
อนุรักษOทรัพยากรธรรมชาติท่ีคงคุณค7าและ
การบํารุงรักษาและฟwxนฟูคุณภาพสิ่งแวดล*อม 

 มีเพ่ิมอีก2ข*อ 
11. ส7งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยOสิน

โดยการป%องกันและบรรเทาปDญหาภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ และจากการกระทําของ
มนุษยO 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ต7อ) 
 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 12. ส7งเสริมการแก*ไขปDญหาภาวะโลกร*อน โดย
การลดการใช*พลังงาน และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ือช7วยลดกyาซเรือนกระจก 

แผนผังและข)อกําหนด แผนผังและข)อกําหนด 
1. แผนผังกําหนดการใช)ประโยชน3ท่ีดินตามท่ี

ได)จําแนกประเภท  
 กําหนดการใช*ประโยชนOท่ีดิน 10 ประเภท

ได*แก7 

1. แผนผังกําหนดการใช)ประโยชน3ท่ีดินตามท่ี
ได)จําแนกประเภท  

 กําหนดการใช*ประโยชนOท่ีดิน 10 ประเภท
ได*แก7 

 1. ท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นน*อย (ย.1-ย.4)  
 2. ท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นปานกลาง (ย.5-ย.7)  
 3. ท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นมาก (ย.8-ย.10)  
 4. พานิชยกรรม (พ.1-พ.5)  
 5. อุตสาหกรรม (อ.1 และ อ.2)  
 6. คลังสินค*า (อ.3)  
 7. อนุรักษOชนบทและเกษตรกรรม (ก.และ 

ก.2)  
 8. ชนบทและเกษตรกรรม (ก.3-ก.4)  
 9. อนุรักษOเพ่ือส7งเสริมเอกลักษณO

ศิลปวัฒนธรรมไทย (ศ.1 และ ศ.2)  
 10. สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
ห*ามใช*ประโยชนOท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการในแต7
ละประเภทการใช*ประโยชนOท่ีดินจํานวน 34
กิจการ 
 
 
 
 

 1. ท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นน*อย (ย.1-ย.4)  
 2. ท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นปานกลาง (ย.5-ย.7)  
 3. ท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นมาก (ย.8-ย.10)  
 4. พานิชยกรรม (พ.1-พ.5)  
 5. อุตสาหกรรม (อ.1 และ อ.2)  
 6. คลังสินค*า (อ.3)  
 7. อนุรักษOชนบทและเกษตรกรรม (ก.และ 

ก.2)  
 8. ชนบทและเกษตรกรรม (ก.3-ก.4)  
 9. อนุรักษOเพ่ือส7งเสริมเอกลักษณO

ศิลปวัฒนธรรมไทย (ศ.1 และ ศ.2)  
 10. สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
ยกเลิกการกําหนดร*อยละของการใช*ประโยชนO
ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนท่ีไม7ได*ระบุในข*อกําหนด 
เปลี่ยนเกณฑOการจําแนกเป�น “อาคารขนาด
ใหญ7” “อาคารสูง” และ “อาคารขนาดใหญ7
พิเศษ” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร เป�นการ
จําแนกตามพ้ืนท่ีประกอบกิจการต้ังแต7 1,000
ตร.ม แต7ไม7เกิน 10,000 ตร.ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ต7อ) 
 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

  เปลี่ยนเกณฑOขนาดเขตทางของถนน
สาธารณะจากไม7น*อยกว7า 10 เมตร เป�น 12 
เมตร (ยกเว*นอาคารชุดท่ีพักอาศัย) และเพ่ิม
เง่ือนไขให*ถนนสาธารณะต*องเชื่อมต7อกับถนน
สาธารณะท่ีมีขนาดทางตามท่ีกําหนดท้ัง 2 ด*าน 
  เปลี่ยนการวัดระยะ 500 เมตร จาก
ก่ึงกลางสถานีเป�นขอบเขตสถานี เ พ่ือใช*ใน
ข*อกําหนดพิเศษหรือ FAR Bonus 

2. แผนท่ีแสดงท่ีโล9ง 

 กําหนดท่ีโล7ง 2 ประเภท ได*แก7 
2. แผนท่ีแสดงท่ีโล9ง 

 กําหนดท่ีโล7ง 6 ประเภท ได*แก7  
 ท่ีโล7งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล*อม 
 ท่ีโล7งพักน้ําเพ่ือการป%องกันน้ําท7วม 

 ล.1  ท่ีโล7งเพ่ือนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล*อม 

 ล.2  ท่ีโล7งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล*อมบริเวณริมถนน (ปรับแก*
จากข*อกําหนดเดิม)  

 ล.3 ท่ีโล7งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อม
บริเวณริมแม7น้ําลําคลอง (ปรับแก*จาก
ข*อกําหนดเดิม)  

 ล.4 ท่ีโล7งเพ่ือการสงวนรักษาสภาพการ
ระบายน้ําตามธรรมชาติ (เพ่ิม)  

 ล.5 ท่ีโล7งพักน้ําเพ่ือการป%องกันน้ําท7วม 
 ล.6 ท่ีโล7งเพ่ืออนุรักษOและพ้ืนฟู

สภาพแวดล*อมชายฝDzงทะเล (เพ่ิม)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ต7อ) 
 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 3. แผนผังแสดงโครงการกิจการ

สาธารณูปโภค (เพ่ิม)  

  กําหนดกิจกรรมการสาธารณูปโภค 3 
ประเภทได*แก7 

 สภ.1  โครงการคลองระบายน้ํา 
  จําแนกเป�น 

  สภ.1-1 โครงการปรับปรุงคลองเพ่ือการ
ระบายน้ําและป%องกันน้ําท7วม 

 สภ.1-2 โครงการขยายคลองเพ่ือระบายน้ํา
และป%องกันน้ําท7วม 

 สภ.1-3 โครงการขุดคลองเพ่ือการระบายน้ํา
และป%องกันน้ําท7วม 

 สภ.2 โครงการอุโมงคOระบายและป%องกัน
น้ําท7วม 

 สภ.3 โครงการโรงบําบัดน้ําเสียคุณภาพ
น้ํา 

นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติ

ให)เป>นไปตามวัตถุประสงค3ของผังเมืองรวม 

นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติ

ให)เป>นไปตามวัตถุประสงค3ของผังเมืองรวม 

มีมาตรการพิเศษเพ่ือเพ่ิมอัตราส7วนพ้ืนท่ีอาคาร
รวมต7อพ้ืนท่ีดิน โดยเพ่ิมข้ึนไม7เกินร*อยละ 20 
ในกรณีต7อไปนี้ 

มีมาตรการพิเศษเพ่ือเพ่ิมอัตราส7วนพ้ืนท่ีอาคาร
รวมต7อพ้ืนท่ีดิน โดยเพ่ิมข้ึนไม7เกินร*อยละ 20 
ในกรณีต7อไปนี้ 

1. เจ*าของท่ีดินหรือผู*ประกอบการได*จัดให*มี
พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนOสาธารณะหรือ
สวนสาธารณะ 

1. การใช*ประโยชนOท่ีดินเพ่ือจัดให*มีหรือพัฒนา
ท่ีอยู7อาศัยสําหรับผู*มีรายได*น*อยหรือผู*อาศัย
เดิมภายในโครงการ (เพ่ิม)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ต7อ) 
 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

2. เจ*าของท่ีหรือผู*ประกอบการในบริเวณพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ%าในระยะ 500 จาก
ก่ึงกลางสถานี ได*จัดทําให*มีท่ีจอดรถยนตO
สําหรับประชาชน 

2. เจ*าของท่ีดินหรือผู*ประกอบการได*จัดให*มี
พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนOสาธารณะหรือ
สวนสาธารณะ 

 
 3. เจ*าของท่ีหรือผู*ประกอบการในบริเวณพ้ืนท่ี

โดยรอบสถานีรถไฟฟ%าในระยะ 500 จาก
ขอบเขตสถานี ได*จัดทําให*มีท่ีจอดรถยนตO
สําหรับประชาชน (โดยได*ระบุสถานีท่ี
อนุญาต)  

 4. เจ*าของท่ีดินหรือผู*ประกอบการได*จัดให*มี
พ้ืนท่ีรับน้ํา (เพ่ิม)  

 5. เจ*าของท่ีดินหรือผู*ประกอบการได*จัดให*มี
อาคารประหยัดพลังงาน (เพ่ิม)  

 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข*าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข*าถึงได*จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 67 

 
 
ภาพท่ี 18 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 ภาพด�านบนแสดงการปรับเปลี่ยนการใช�ประโยชนท่ีดินกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2556 
ส�วนภาพด�านล�างแสดงการปรับเปลี่ยนการใช�ประโยชนท่ีดินเฉพาะพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส�งมวลชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 19 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน บริเวณท่ี 1 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข*าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข*าถึงได*จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 บริเวณท่ี 1 เขตดอนเมือง รองรับการพัฒนาระบบขนส7งมวลชนทางรางสายสีแดง (บาง
ซ่ือ-รังสิต) และสายสีเขียว (หมอชิต-ลําลูกกา)  
 

 
 

ภาพท่ี 20 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน บริเวณท่ี 2 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข*าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข*าถึงได*จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 2 เขตดอนเมือง บริเวณแยกถนนวิภาวดีรังสิต-สรงประภา รองรับการพัฒนา
ระบบขนส7งมวลชนทางรางสายสีแดง (บางซ่ือ-รังสิต)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 21 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 3 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก  htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 บริเวณท่ี 3 มีการปรับปรุงการใช*ประโยชนOท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบศูนยOราชการ (แจ*งวัฒนะ) 
เพ่ือรองรับความต*องการด*านท่ีอยู7อาศัยท่ีมากยิ่งข้ึนและสอดคล*องกับระบบขนส7งมวลชนทางรางสาย
สีแดง (บางซ่ือ-รังสิต) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)  
 

 
 
ภาพท่ี 22 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 4 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 4 เขตบางซ่ือ (ถนนงามวงศOวาน) มีการปรับเปลี่ยนการใช*ประโยชนOท่ีดินด*านท่ี
พักอาศัยโดยขยายท่ีพักอาศัยหนาแน7นให*มากข้ึนเพ่ือรองรับความต*องการของท่ีพักให*สอดคล*องกับ
ระบบขนส7งมวลชนทางรางสายสีม7วง (บางใหญ7-บางซ่ือ)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 23 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 7 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 บริเวณท่ี 7 เขตบางเขน (บริเวณแยกถนนลาดปลาเค*า-รามอินทรา) มีการปรับเปลี่ยน
การใช*ประโยชนOท่ีดินด*านพาณิชยกรรมเพ่ือรองรับความต*องการของท่ีพักอาศัยให*สอดคล*องกับระบบ
ขนส7งมวลชนทางรางสายชมพู (แคราย-มีนบุรี)  
 

 
 
ภาพท่ี 24 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 10 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 บริเวณท่ี 10 เขตวังทองหลาง มีการปรับเปลี่ยนการใช*ประโยชนOท่ีดินด*านพาณิชยกรรม
และท่ีอยู7อาศัยเพ่ือให*สอดคล*องกับระบบขนส7งมวลชนทางรางสายน้ําเงิน (บางซ่ือ-หัวลําโพง)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 25 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน บริเวณท่ี 11 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข*าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข*าถึงได*จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 11 เขตคันนายาว การพัฒนาศูนยOชุมชนชานเมือง (ใหม7) เพ่ือรองรับศักยภาพ
การพัฒนาระบบขนส7งมวลชนทางรางสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)  
 

 
 

ภาพท่ี 26 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน บริเวณท่ี 12 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข*าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข*าถึงได*จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 12 เขตมีนบุรี การพัฒนาย7านพาณิชยกรรมมีนบุรี โดยการขยายท่ีดินประเภท
พาณิชยกรรมและท่ีอยู7อาศัยหนาแน7นปานกลาง เพ่ือรองรับศักยภาพการพัฒนาระบบขนส7งมวลชน
ทางรางสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีน้ําตาล (บางกระป�-มีนบุรี)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 27 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 13 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 บริเวณท่ี 13 เขตบางกะป� การพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานีหัวหมาก ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช*ประโยชนOท่ีดินด*านท่ีอยู7อาศัยจากหนาแน7นน*อยเป�นหนาแน7นปานกลางและปรับ
เพ่ิมการใช*ประโยชนOท่ีดินด*านพาณิชยกรรม เพ่ือให*สอดคล*องกับระบบขนส7งมวลชนทางรางสายสีแดง 
(พญาไท-สนามบินสุวรรรภูมิ) หรือAirport link 
 

 
 

ภาพท่ี 28 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 15 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 15 เขตบางนา การพัฒนาบริเวณสถานีขนส7งมวลชนทางรางสายสีเขียว (ส7วน
ต7อขยายอ7อนนุช-แบริ่ง) โดยขยายท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 29 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 17 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 17 เขตลาดกระบัง การพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานีลาดกระบัง ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช*ประโยชนOท่ีดินด*านท่ีอยู7อาศัยจากหนาแน7นน*อยเป�นหนาแน7นปานกลางและปรับ
เพ่ิมการใช*ประโยชนOท่ีดินด*านพาณิชยกรรม เพ่ือให*สอดคล*องกับระบบขนส7งมวลชนทางรางสายสีแดง 
(พญาไท-สนามบินสุวรรรภูมิ) หรือ Airport link 
 

 
 
ภาพท่ี 30 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช�ประโยชนPท่ีดิน บริเวณท่ี 21 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 บริเวณท่ี 21 เขตตลิ่งชัน การพัฒนาศูนยOชุมชนชานเมืองตลิ่งชันบริเวณสถานีขนส7ง
มวลชนทางราง สายสีแดง (บางซ่ือ-ตลิ่งชัน) โดยการปรับท่ีอยู7อาศัยจากหนาแน7นน*อยเป�นหนาแน7น
ปานกลางและย*ายพ้ืนท่ีประเภทพาณิชยกรรมเพ่ืองรองรับระบบขนส7งมวลชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 31 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน บริเวณท่ี 24 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข*าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข*าถึงได*จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 24 เขตบางกอกน*อย ปรับเปลี่ยนขอบเขตท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม เพ่ือให*
สอดคล*องกับการพัฒนาขนส7งมวลชนทางราง สายสีน้ําเงิน (บางซ่ือ-ท7าพระ)  
 

 
 

ภาพท่ี 32 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน บริเวณท่ี 25 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข*าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข*าถึงได*จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 

 บริเวณท่ี 25 เขตธนบุรี ปรับเปลี่ยนขอบเขตท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม เพ่ือให*สอดคล*อง
กับการพัฒนาขนส7งมวลชนทางราง สายสีเขียว (ส7วนต7อขยายสะพานตากสิน-บางหว*า)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 33 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชนOท่ีดิน บริเวณท่ี 27 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556,  
เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก htt://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
 
 บริเวณท่ี 27 เขตราษฎรOบูรณะ ปรับเปลี่ยนขอบเขตท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและประเภท
ท่ีอยู7อาศัย เพ่ือให*สอดคล*องกับการพัฒนาขนส7งมวลชนทางราง สายสีม7วง (บางใหญ7-สุขสวัสด์ิ)  
 จากการเปลี่ยนแปลงการใช*ประโยชนOท่ีดิน โดยเปรียบเทียบในป8 พ.ศ. 2549และ พ.ศ. 
2556โดยมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด 34จุด โดยท่ี 15จุดท่ียกตัวอย7างมานั้นเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีสาเหตุจากการพัฒนาของระบบขนส7งมวลชนทางราง ซ่ึงเห็นได*ว7าการพัฒนา
ระบบขนส7งมวลชนทางรางนั้นมีอิทธิพลต7อการเปลี่ยนแปลงการใช*ประโยชนOท่ีดิน เนื่องด*วยศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีท่ีมีมากยิ่งข้ึนท้ังการคมนาคม ความต*องการด*านท่ีพักอาศัยและพาณิชยกรรม  
 สรุป 

 การศึกษากฎหมายควบคุมอาคาร ในเรื่องระยะห7างจากถนนสาธารณะ (กฎกระทรวง
ฉบับ55) ข*อกําหนดส7งเสริมการใช*ท่ีดินของ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได*มีการปรับปรุงครั้งท่ี3 ( 
พ.ศ. 2556) นั้นได*มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ. 2549 ท่ีได*เปรียบเทียบตามตารางท่ี 4. ซ่ึงจะเห็นได*ว7ามี
การปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติม เช7น 1.วัตถุประสงคOในการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดย ใน พ.ศ. 2556
นั้นได*เพ่ิมวัตถุประสงคO เรื่องส7งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยOสินโดยการป%องกันและบรรเทา
ปDญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษยO เนื่องจากปDญหาอุทกภัยน้ําท7วมในป82554  
และให*ความสนใจการลดการใช*พลังงาน และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงส7งผลไปในมาตรการส7งเสริมการใช*
ประโยชนOท่ีดินอีกด*วย 2.แผนผังและข*อกําหนด มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑOการจําแนกเป�น “อาคาร
ขนาดใหญ7” “อาคารสูง” และ “อาคารขนาดใหญ7พิเศษ” ตามกฎหมายควบคุมอาคารเป�นการจําแนก
ตามการใช*พ้ืนท่ีประกอบกิจกรรม เรื่องขอบเขตถนนท่ีมีการขยายให*ใหญ7ข้ึนจาก 10เมตรเป�น12เมตร
เพ่ือการสัญจรท่ีสะดวกยิ่งข้ึนและ เรื่องการวัดรัศมีจากก่ึงกลางของสถานีรถไฟฟ%าขนส7งมวลชนเป�น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตสถานีตามในภาพท่ี11 ทําให*รัศมีกว*างข้ึนซ่ึงมีผลกับมาตรการท่ีมีข*อกําหนดเก่ียวกับสถานี
รถไฟฟ%า 3.แผนท่ีแสดงท่ีโล7งท่ีมีรายละเอียดท่ีเพ่ิมข้ึนโดยแน7นในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล*อม
ธรรมชาติและการป%องกันน้ําท7วมซ่ึงมีผลจากเหตุการณOน้ําท7วมหนักใน พ.ศ. 2554 4.แผนผังแสดง
โครงการกิจการสาธารณูปโภค (เพ่ิม) เพ่ือกําหนดกิจกรรมการสาธารณูปโภค 5.การปรับเพ่ิมข*อกําหนด
มาตรการ FAR Bonus เพ่ือความสอดคล*องกับการพัฒนาของกรุงเทพมหานครในปDจจุบัน โดยเห็นได*
ว7าท้ังการปรับเปลี่ยนการใช*ประโยชนOท่ีดิน ข*อกําหนดมาตรFAR Bonus ข*อกําหนดผังเมือง นั้นให*
ความสําคัญกับการพัฒนาของระบบขนส7งมวลชนทางราง มากกว7าในผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 เนื่อง
ด*วยในปDจจุบันนั้นมีโครงการการพัฒนาของระบบขนส7งมวลชนทางรางหลายโครงการ จึงมีการปรับ
ข*อกําหนดต7าง ๆ ให*สอดคล*องกับสภาพปDจจุบัน 
 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทท่ี 5 
 

กรณีศึกษา 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป�นการศึกษา การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ$า โดยที่ภายในบท
นี้จะกล(าวถึง กรณีศึกษาหรือโครงการท่ีมีความเก่ียวข-องกับหัวข-อการวิจัย โดยเน-นศึกษาการพัฒนา
บริเวณจุดเปลี่ยนถ(ายการเดินทาง (Transit Oriented Development: TOD) เพื่อศึกษาการ
พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีว(าส(งผลต(อการพัฒนาของเมืองอย(างไร เพื่อนําข-อมูลมาสนับสนุนในการ
วิจัยในครั้งนี้ โดยที่การศึกษาในครั้งนี้ ได-ยกตัวอย(างกรณีศึกษาจากต(างประเทศทั้งหมดเนื่องจากท่ี
ประเทศไทยนั้นยังไม(มีโครงการท่ีใกล-เคียงกับการวิจัยนี้ โดยมี 2 กรณีศึกษา ได-แก( 
 1. Kowloon Station Development, Hong Kong 
 2. Shibuya Station, Japan 
 
Kowloon Station Development, Hong Kong1 
 การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสถานีเกาลูนนั้นเป�นการพัฒนา แบบ TDZ. (Transit Development 
Zone) ซ่ึง TDZ. นั้น ก็เป�นการพัฒนาท่ีต(อยอดความคิดมาจากแนวคิดTOD. โดยท่ีมีข-อแตกต(างกัน
อยู(ไม(มากนัก (ดูได-จากตารางท่ี 1 ความแตกต(างระหว(าง TOD และ TDZ ในบทท่ี 2 หน-าท่ี 12) 
สถานีเกาลูนเป�นสถานีรถไฟฟ$าใต-ดิน ถูกสร-างข้ึนบนพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการถมทะเล บนชายฝZ[งตะวันตก
ของแหลมเกาลูน เขต Tsim Sha Tsui พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีเกาลูนเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน(นสูงติด
อันดับโลก ซ่ึงทางโครงการได-แบบแผนมาจาก London’s Transportation Zone การพัฒนาพ้ืนท่ี
ของสถานีเกาลูน เริ่มวางแผนการพัฒนาต้ังแต(ป^ พ.ศ. 2532 โดย Kowloon Commission มีแนวคิด
ท่ีจะขยายพ้ืนท่ีเกาะฮ(องกง ด-วยการเชื่อมต(อระบบขนส(งมวลชนระหว(างเมืองไปยังสนามบิน Chap 
Lap Kok ออกแบบโดย Teery Farrel and Partners ตัวสถานีนั้นถูกออกแบบเป�น Transportation 
Interchange Node ของระบบขนส(งมวลชนท่ีเชื่อมต(อหลายระบบของเกาะฮ(องกง เช(น สนามบิน 
Chap lap kok รถไฟสาย Tung Chung West Extension Line ท่ีเชื่อมไปยังฝZ[งฮ(องกง รวมไปถึง 

                                                           

 1 ข(าวเคหะ NHA NEW, KOWLOON STATION (ฉบับสิงหาคม 2556, หน3า 2), 
เข-าถึงเม่ือ 12 มกราคม 2557, เข-าถึงได-จาก http://intranet.nha.co.th/download/article/ 
article_20130805095159.pdf  
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ท(ารถโดยสาร แทsกซ่ี รองรับผู-โดยสารจากสนามบิน ส(วนการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีเกาลูนนั้น
ประกอบไปด-วย  
 1. อาคารพักอาศัย 16 อาคาร (5,809 หน(วย)  
 2. อาคารสํานักงานและท่ีพักอาศัย 2 อาคาร 
 3. ห-างสรรพสินค-า 1 อาคาร (Element) ขนาด 84,100 ตารางเมตร 
 4. สวนสาธารณะ และ พ้ืนท่ีเปwดโล(ง 
 5. ภูมิสัญญาลักษณy (ICC) อาคารสํานักงานและ โรงแรม 118ชั้น 
 6. ท(ารถโดยสาร จุดจอดTaxi 
 

 
 
ภาพท่ี 34 แสดงแนวความคิดในการออกแบบสถานีให-เชื่อมต(อกับพ้ืนท่ีโดยรอบ 
ท่ีมา: Urban narrative, Kowloon Station, accessed January 12, 2014, available from 
http://urbannarrative.com/infrastructure/kowloon-station/  
 
 นอกจากนี้ ในอนาคตทางตะวันออกของสถานีเกาลูน จะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอีก 1 โครงการ 
คือโครงการ The West Kowloon Terminal รถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปยังท่ีประเทศจีนแผ(นดินใหญ( 
โดยใช-เวลาเดินทางสู(ปZกก่ิงท่ีประหยัดเวลามากยิ่งข้ึน โดยพ้ืนท่ีโดยรอบเป�นท่ีอยู(อาศัยและพาณิชยกรรม
เป�นส(วนใหญ( 
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ภาพท่ี 35 ภาพจําลองพ้ืนท่ีส)วนขยาย สถานีรถไฟความเร็วสูง The West Kowloon Terminal  
ท่ีมา: Urban narrative, Kowloon Station, accessed January 12, 2014, available from 
http://urbannarrative.com/infrastructure/kowloon-station/  
 

 
 
ภาพท่ี 36 แสดงเสFนทางจากโครงการ The West Kowloon Terminal เกาลูน ถึง ปKกก่ิง ในอนาคต 
ท่ีมา: Living Rail, Kowloon Station, accessed January 12, 2014, available from http:// 
81.47.75.201/livingrail/index.php?option=com_content&view=article&id=591:hong-
kong-west-kowloon-terminus&catid=29:rail-terminals&Itemid=102 
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 การพัฒนาหลังจากมีโครงการ Kowloon station 
 สําหรับเมืองท่ีหนาแน(นมากแห(งหนึ่งในโลกอย(างเกาลูน มีประชากรเกิน 55,000 คนท่ี
อาศัยอยู(ต(อตารางกิโลเมตร สํารวจในป^ 2006 MTR Corporation (MTRC) เป�นบริษัทท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารการรถไฟขนส(งมวลชนในฮ(องกงและยังดูการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ$าขนส(ง
มวลชนด-วย โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีในรูปการใช-ประโยชนyท่ีดินท่ีหลากหลาย (ภาพท่ี 37) 
ท้ังนี้มีผลประกอบการของ MTRC ตลอดป^ 2001-2005 ซ่ึงรายได-อันดับ1มาจากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยyท่ีเกิดข้ึนพ้ืนท่ีตามแนวรถไฟฟ$าโดยทาง MTRC เป�นผู-บริหารจัดการ อันดับท่ี 2 คือ
รายได-จากการเดินรถและอันดับท่ี3คือการบริหารทรัพยyสินลงทุนและอ่ืนๆและโครงการ Kowloon 
station ต้ังอยู(ในเส-นทางสายสนามบินเป�นเส-นทางท่ีท่ีมีความเจริญมาก 
 

 
ภาพท่ี 37 แสดงการใช-ประโยชนyท่ีดินโดยรอบสถานีเกาลูน 
ท่ีมา: ดัดแปลกจาก Open buildings, Kowloon Station/Land-Use Kowloon Station, 
accessed January 12, 2014,  available from http://openbuildings.com/buildings 
elementsprofile3258/media/228231/show  
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ภาพท่ี 38 แสดงสายทางการเดินรถไฟฟ$าท่ีในตารางท่ี 5 
ท่ีมา: Travel china guide,  Hong Kong Subway Map,  accessed January 12, 2014, 
available from http://www.travelchinaguide.com/cityguides/hongkong/transportation/ 
metro-subway-map.htm 
 

 
 
ภาพท่ี 39 แสดงรายได-ของ MTRC บริษัทท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีเกาลูน  
ท่ีมา: Robert Cervero and Jin Murakami, Rail + Property Development: A model of 
sustainable transit finance and urbanism Robert Cervero and Jin Murakami, 
accessed January 12, 2014, available from http://www.its.berkeley.edu/publications/ 
UCB/2008/VWP/UCB-ITS-VWP-2008-5.pdf  
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลกําไรและขาดทุนของ MTRC บริษัทท่ีรับผิดการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีเกาลูน  
ท่ีมา: Robert Cervero and Jin Murakami, Rail + Property Development: A model of 
sustainable transit finance and urbanism Robert Cervero and Jin Murakami, 
accessed January 12, 2014, available from http://www.its.berkeley.edu/publications/ 
UCB/2008/VWP/UCB-ITS-VWP-2008-5.pdf  
 
ตารางท่ี 6 แสดงการพัฒนาทรัพยyสินรวม ในป^ ค.ศ. 2006 
 

ประเภทของการใช-ประโยชนyท่ีดิน 

ท่ีพัก
อาศัย 

พาณิชยy สํานักงาน โรงแรม/
อพารyทเม-นทy 

สถานท่ี
ราชการ 

ท่ีจอด
รถยนตy 

สายทางรถไฟ 
ขนส(งมวลชน 

หน(วย ตร.ม ตร.ม ตร.ม ตร.ม คัน 

สายทาง ในเมือง 31,682 314,923 208,866 0 143,034 6,012 

สายทาง จากสนามบิน 28,650 306,640 611,963 291,722 24,770 14,360 

สาย Tseung Kwan O 29,167 105,814 5,000 58,130 - 6,547 

รวม 89,499 727,377 825,829 349,852 167,804 26,919 

 
ท่ีมา: Robert Cervero and Jin Murakami, Rail + Property Development: A model of 
sustainable transit finance and urbanism Robert Cervero and Jin Murakami, 
accessed January 12, 2014, available from http://www.its.berkeley.edu/publications/ 
UCB/2008/VWP/UCB-ITS-VWP-2008-5.pdf  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 83 

 จากข-อมูลตารางท่ี 5 การพัฒนาทรัพยyสินรวมโดย MTRC ในป^ 2006 ในสายทางจาก
สนามบิน ท่ีมีสถานีเกาลูนนั้น มีการพัฒนาท่ีสูงกว(าทุกสายทางเนื่องจากมีการพัฒนาพ้ืนท่ีและมี
โครงการพัฒนาอยู(ต(อเนื่อง ส(งผลให-มีการพัฒนาท่ีดินตามสายทางนี้อยู(ตลอดเวลา โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
บริเวณสถานีเกาลูนท่ีมีการพัฒนาอย(างท่ีได-กล(าวมาในข-างต-น ซ่ึงทําให-เห็นได-ว(าการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีนั้นส(งผลต(อความเปลี่ยนแปลงด-านเศรษฐกิจของเมืองเป�นอย(างมาก ซ่ึงในอนาคตนั้นยัง
มีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีเกาลูน ในฝZ[งทิศตะวันตก 2โครงการใหญ( คือ The West 
Kowloon Terminal และ West Kowloon Cultural District ท่ีจะเกิดในอนาคต ซ่ึงท้ัง2โครงการนี้
มีความแตกต(างกัน เนื่องจาก The West Kowloon Terminal นั้นเป�นรูปแบบการพัฒนาด-าน
คมนาคมท่ีเชื่อมต(อในวงท่ีกว-างยิ่งข้ึน โดยเชื่อมต(อไปยิ่งจีนแผ(นดินใหญ( ส(วนโครงการ West 
Kowloon cultural District นั้นเป�นโครงพัฒนาพ้ืนท่ีริมน้ํา โดยกลุ(มผู-บริหารระดับสูงของฮ(องกง ได-
เล็งเห็นว(าสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีริมน้ํา เพ่ือการท(องเท่ียวให-เป�นพ้ืนท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญๆใน
ฮ(องกง และเป�นพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนyเพ่ือประชาชน นับได-ว(าเป�นการพัฒนาท่ีมีผลการพัฒนาพ้ืนท่ี
ในเกาะเกาลูนอย(างต(อเนื่อง ในการวิจัยครั้งนี้จึงได-ยกตัวอย(างการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีเกาลูน 
หรือ Kowloon Station Development  
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ภาพท่ี 40 แสดงโครงการท่ีเกิดข้ึนโดยรอบสถานีเกาลูน อดีต-ปKจจุบัน 
ท่ีมา: Masterfile,  Union Square West Kowloon Hong Kong - Stock Photo,  accessed 
January 12, 2014, available from http://www.masterfile.com/stock-photography/ 
image/855-05983843/Union-Square-West-Kowloon-Hong-Kong  
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ภาพท่ี 41 แสดงโครงการท่ีจะเกิดข้ึนโดยรอบสถานีเกาลูน ในอนาคต (ภาพจําลอง)  
ท่ีมา: Travel china guide, Planning Kowloon Station, accessed January 12, 2014, 
available from http://www.travelchinaguide.com/cityguides/hongkong/transportation/ 
metro-subway-map.htm 
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Shibuya Station, Japan2 
 สถานีรถไฟ Shibuya นับได-ว(าเป�นสถานีท่ีมีความสําคัญของประเทศญ่ีปุ�น โดยพ้ืนท่ีของ
สถานีแห(งนี้มีมีความหลากหลายของการใช-ประโยชนyท่ีดิน การพัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับสถานีแห(งนี้ จึงมี
ทิศทางการพัฒนาไปในเชิงพาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัย ในป^ 2012 ได-มีการเปwดโครงการ Shibuya 
Hikarie ซ่ึงเป�นอาคารท่ี Mix USE ซ่ึง ร-านค-า ร-านอาหาร ท่ีประชุม สํานักงานอยู(ภายในตึกเดียวกัน 
ซ่ึงในการออกแบบตัวสถานีนั้น ได-ทําการออกแบบเชื่อมต(อกับอาคาร Hikarie (ตามในภาพท่ี 42) 
บริเวณโดยรอบสถานี Shibuya นั้นเป�นพ้ืนท่ีมีการเชื่อมต(อจากอีกหลายสถานีในญ่ีปุ�น เช(น 
Yamanote line, 
 Shonan –Shinjuku line, Saikyo line และด-วยท่ีเขต Shibuya นั้น มีพ้ืนท่ีสําคัญ เช(น 
Harajku, Sedagaya, สวน Yoyogi ท่ีเป�นพ้ืนท่ีท่ีประชาชนชาวญ่ีปุ�นนิยมมาพักผ(อนและทํากิจกรรม 
บริบทของพ้ืนท่ีนั้นมีท้ัง สถานท่ีท(องเท่ียว สํานักงานและท่ีพักอาศัย ทําให-หน(วยงานท่ีเก่ียวข-องนั้น มี
การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีShibuyaอยู(ตลอดเวลา  
 

 
 
ภาพท่ี 42 แสดงการเชื่อมต)อระหว)างสถานีกับอาคารโดยรอบสถานี  
ท่ีมา: Skyscraper city, Twin Tower Shibuya, accessed January 12, 2014, available from 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1494593  

                                                           

 2 Tokyu, Urban planning proposal for areas surrounding Shibuya 
Station (plan), accessed January 12, 2014, available from www.tokyu.co.jp/.../9005_ 
2013032817342804_P01_.pdf  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 87 

 
 
ภาพท่ี 43 แสดงสภาพพ้ืนท่ีภายในสถานี Shibuya และภาพจําลอง  
ท่ีมา: Check on site, Shibuya station, accessed January 12, 2014, available from 
http://www.checkonsite.com/category/architecture/page/52/  
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 หลังจากโครงการพัฒนาเขตเมือง Shibuya ท่ีจะปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบ (ย(าน) และ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวกับสถานีรถไฟ ก็ได-เริ่มการพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานของสถานี
Shibuya และสภาพแวดล-อมโดยรอบ หลังจากนั้นหน(วยงานท่ีเก่ียวข-องท้ังภาครัฐและเอกชน ได-ร(วม
เสนอพระราชบัญญัติว(าด-วยมาตรการพิเศษท่ีเก่ียวข-องกับการพัฒนาเมือง Shibuya เพ่ือเสนอกับผู-ว(า
ของกรุงโตเกียว (ตามในภาพท่ี 44) ซ่ึงสะท-อนให-เห็นว(าประเทศญ่ีปุ�นนั้นให-ความสําคัญกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ$า โดยมีลําดับของการพัฒนาต้ังแต(ป^ 2005-2017 โดยท่ีต้ังแต(ป^ 2005 นั้นก็
เริ่มมีแผนการพัฒนาท่ีพักอาศัย และหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี Shibuya มาโดย
ตลอดซ่ึงเป�นตัวบ(งชี้ให-เห็นว(า ทางภาครัฐและเอกชนให-ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบควบคู(
ไปกับการพัฒนาระบบขนส(งมวลชน และในการพัฒนานั้นยังคํานึงถึง บริบท สภาพแวดล-อมของพ้ืนท่ีด-วย 
 

 
 
ภาพท่ี 44 แสดงแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี Shibuya ภายในป^ 2012-2017  
ท่ีมา: Check on site, Planning of Shibuya Station, accessed January 12, 2014, 
available from  http://www.checkonsite.com/category/architecture/page/52/  
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ภาพท่ี 45 แสดงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีภายในสถานี Shibuya 
ท่ีมา: Shibuya station, Planning of Shibuya Station, accessed January 12, 2014, 
available from http://www.checkonsite.com/category/architecture/page/52/  
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ภาพท่ี 46 แสดงสภาพปZจจุบันโดยรอบสถานี Shibuya 
ท่ีมา: Shibuya station, Planning of Shibuya Station, accessed January 12, 2014, 
available from http://www.checkonsite.com/category/architecture/page/52/  
 
 ต้ังแต(มีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีชิบูย(า จะเห็นได-ว(ามีจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป^ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนท่ีชิบูย(าประเทศญ่ีปุ�น ในป^ ค.ศ. 2006 
 

ปO ค.ศ. จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

2015 130,981 217,008 

2014 129,406 214,665 

2013 127,587 212,061 

2012 119,745 199,450 

2011 117,735 196,910 

2010 117,103 195,911 

2009 117,295 195,913 

2008 116,939 196,510 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนท่ีชิบูย(าประเทศญ่ีปุ�น ในป^ ค.ศ. 2006 (ต(อ) 
 

ปO ค.ศ. จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

2007 116,587 197,214 

2006 114,815 196,029 

2005 113,023 194,891 

 
ท่ีมา: Shibuya City, Resident registration population according, accessed February 11, 
2014, available from http://www.city.shibuya.tokyo.jp.e.mu.hp.transer.com/data/ 
statics/base/nenbetu.html 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงปริมาณประชากรและจํานวนครัวเรือนท่ีชิบูย(า 
ท่ีมา: Shibuya City, Resident registration population according, accessed February 11, 
2014, available from http://www.city.shibuya.tokyo.jp.e.mu.hp.transer.com/data/ 
statics/base/nenbetu.html 
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 สรุปจากการศึกษากรณีศึกษา 2 กรณีนี้ ทําให-เห็นว(าการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีนั้น
ต-องมีการวางแผนการพัฒนาเพื่อให-เข-ากับบริบทของชุมชนนั้นๆ อย(างกรณีศึกษา Kowloon 
station มีพื้นที่ที่ติดกับทะเลเป�นแนวยาวทําให-มีการใช-ประโยชนyที่ดินในเชิงพาณิชยกรรมเป�น
ส(วนมาก เป�นเมืองท(าที่มีการขนส(งสินค-า รวมไปถึงที่พักอาศัยเป�นจํานวนมาก เนื่องจากพื้นที่ที่มี
จํากัด จึงเป�นที่อยู(อาศัยแนวสูงและภายหลังจากที่ฮ(องกงรวมเข-าประเทศจีนทําให-แรงงานและการ
ขนส(งสินค-าจากประเทศจีนเข-ามาที่ฮ(องกงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตได-มีโครงการพัฒนา The West 
Kowloon Terminal เป�นการพัฒนาพื้นที่เพื่อคมนาคมที่เชื่อมต(อไปยังประเทศจีน ซึ่ง Shibuya 
station จะเป�นพ้ืนท่ีท่ีอยู(ภายในเมืองซ่ึงมีความเป�นย(านชุมชนเก(ามานาน การพัฒนาของ Shibuya 
จึงเป�นไปในรูปการพัฒนาท่ีพักอาศัยและย(านการค-า หลังจากท่ีมีการพัฒนาสถานีทําให-การคมนาคม
สะดวกทําให-ความต-องการในการใช-ประโยชนyที่ด ินในเชิงการค-ามีมากยิ ่งขึ ้น ทางหน(วยงานท่ี
รับผิดชอบได-วางแผนในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ดังที่ได-กล(าวมาในข-างต-น ดังนั้นการพัฒนาพื้นท่ี
โดยรอบสถานีทั้ง 2ตัวอย(างนั้น ทําให-เห็นได-ว(าการพัฒนานั้นจําเป�นที่จะต-องยึดความสําคัญของ 
บริบทพื้นที่ ความเป�นอยู(ของผู-คนในพื้นที่ และความต-องการในการพัฒนา เพื่อนํามาเป�นประเด็น
หรือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ดังนั้นจึงจําเป�นที่จะต-องมีการศึกษาพื้นที่ เพื่อที่จะกําหนดแนว
ทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม ซ่ึงแต(ละสถานีนั้นจะมีบริบทท่ีแตกต(างกันอยู( 
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บทท่ี 6 
 

สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 
 
 ในบทนี้จะนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรอบพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าBTS สถานี
ช'องนนทรีและสถานีสะพานตากสิน โดยกําหนดพ้ืนท่ีระยะ 500 เมตร โดยรอบสถานี รวบรวมข1อมูล
ท่ีเป4นประโยชน5ในด1านกายภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาใช1ในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบ'งออกเป4น 5 ส'วน ดังนี้ 
 1. ข1อมูลพ้ืนฐานพ้ืนท่ีศึกษา 
 2. สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าBTS สถานีช'องนนทรี 
 3. สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าBTS สถานีสะพานตากสิน 
 4. โครงสร1างพ้ืนฐานและการเชื่อมต'อการเดินทางโดยรอบสถานี 
 5. สรุปเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 2 พ้ืนท่ี จากอดีตถึงป?จจุบัน 
 
ข�อมูลพ้ืนฐานพ้ืนท่ีศึกษา 
 ระบบขนส'งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ในกรุงเทพมหานครนั้น เป4นป?จจัยที่สําคัญต'อการ
พัฒนาของพื้นที่ในจุดต'าง ๆ ที่มีสถานีรถไฟฟ"าเข1าถึง ซึ่งตอบสนองต'อความต1องการของการจราจร
ในป?จจุบัน แต'กระนั้นจําเป4นต1องมีการควบคุมดูแลเพื่อไม'ให1เกิดการขยายตัวเมืองตามแนวระบบ
รถไฟฟ"าอย'างไร1ทิศทาง (Urban Sprawl) โดยใช1พื้นที่ในแนวขนส'งมวลชนในแบบที่ไม'เหมาะสมกับ
การใช1งานของชุมชนโดยรอบ หรือ การพัฒนาที่ส'งผลให1เกิดป?ญหาต'อพื้นที่โดยรอบ เช'น ป?ญหา
การจราจรติดขัด พ้ืนท่ีทางเดินไม'เหมาะสมกับการใช1งาน โครงการรถไฟฟ"าเริ่มให1บริการตั้งแต'วันท่ี 
5 ธันวาคม 2542 โดยมี2สายทางคือ สายสุขุมวิทและสายสีลม และโครงการรถไฟฟ"า MRT และ
รถไฟฟ"า Airport link  ก็ทยอยเปXดให1บริการตามกันมา โดยที่ระบบขนส'งมวลชนทั้ง 3 สายนั้น
มักจะมีการการออกแบบให1มีการเชื่อมต'อกับระบบอื่น ๆ เช'น รถไฟ  เครื่องบิน เรือ เป4นต1น ซึ่งใน
ป?จจุบันโครงข'ายระบบรถรถไฟฟ"าBTSมั กจะมีอยู'ในเขตพื้นที่เมืองย'านที่สําคัญ ๆ ของกรุงเทพฯ
และนับได1ว'าเป4นการขนส'งมวลชนท่ีมีความจุผู1โดยสารได1สูงตามมาตรฐาน ท่ีใช1กันแพร'หลายในเมือง
ใหญ'ท่ัวไป จึงเป4นทางเลือกของการเดินทางในป?จจุบันที่เป4นที่นิยมมากเพราะสามารถที่จะเดินไปใน
พื้นที่ศูนย5กลางของกรุงเทพมหานครซึ่งเป4นพื้นที่ศูนย5รวมของย'านธุรกิจที่สําคัญ ที่พักอาศัย และ
ห1างสรรพสินค1าชั ้นนําทําให1กลุ 'มผู 1ลงทุนอสังหาริมทรัพย5และทางภาครัฐให1ความสนใจกับพื้นท่ี
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โดยรอบสถานีรถไฟฟ"าและระบบขนส'งมวลชนอื่น ๆ การพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู'ตลอดเวลา
นั้นทําให1ทางภาครัฐเริ่มมีแผนในการพัฒนาพ้ืนโดยรอบสถานีระบบขนส'งมวลชน ใน พ.ศ. 2549 นั้น
ทางสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครได1ออกมาตรการ ข1อกําหนดสําหรับพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ"าใน
ระยะ500เมตรโดยมีรายละเอียดตามที่ได1กล'าวไว1ใน บทที่4  โดยมีวัตถุประสงค5เพื่อส'งเสริมการ
พัฒนาพื้นที่และใน พ.ศ. 2556มีการปรับปรุงข1อกําหนดสําหรับพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ"าในผังเมือง
รวม ซึ่งในแต'ละสถานี (พื้นที่ศึกษา) นั้น มีการพัฒนาที่แตกต'างกันตามสภาพพื้นที่ บริบท สังคม 
เศรษฐกิจ ซ่ึงจะกล'าวต'อไปในบทนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 47 แสดงแผนท่ีแสดงโครงข'ายระบบขนส'งมวลชนป?จจุบัน -อนาคต 
ท่ีมา: คณะวิศวกรรม มหาลัยเกษตรศาสตร5, โครงข�ายระบบขนส�งมวลชน, เข1าถึงเม่ือ 8 กันยายน2556, 
เข1าถึงได1จาก http://www.pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2011/Group6/files/PLANS.PNG 
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ภาพท่ี 48 แสดงการใช1ประโยชน5ท่ีดินในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงมหานคร, ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556, เข1าถึงเม่ือ 15 กันยาน 
2556, เข1าถึงได1จาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556_2/guide.html 
 
 ประวัติความเป.นมาของพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาท้ัง 2 สถานีนั้น ต้ังอยู'ในเขตบางรักและเขตสาทร ในแขวงบางรักและ
แขวงยานนาวา ถนนสาทรเป4นถนนสายสําคัญสายหนึ่งท่ีอยู'ภายในพ้ืนท่ีการศึกษา ถนนสาทร แบ'งได1
เป4น 2 ฝ?tงคือถนนสาทรเหนืออยู'ในแขวงสีลมเขตบางรักและถนนสาทรใต1อยู'ในแขวงยานนาวาและ
แขวงทุ'งมหาเมฆ เขตสาทรในสมัยก'อนพุทธศักราช 2438 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล1า
เจ1าอยู'หัว รัชกาลท่ี 5 กิจการการค1าข1าวของประเทศเป4นท่ีรุ'งเรืองมาก เนื่องด1วยการขนส'งมีความลําบาก
ประกอบกับคมนาคมสมัยก'อนนั้นนิยมใช1ทางน้ํา ทางรัฐบาลต1องการท่ีจะพัฒนาท่ีดินและขุดคลอง จึง
ได1เชิญชวนเอกชนทําการขุดคลองขนาดใหญ'จากแม'น้ําเจ1าพระยาฝ?tงตะวันออก ไปบรรจบกับคลอง
ถนนตรง (คลองวัดหัวลําโพง) เจ1าสัวผู1ก'อต้ังบริษัทกอมปนีขุดคลองแลคูนามสยามซ่ึงเป4นผู1รับผิดชอบ
ในการขุดคลอง ทําให1ชาวบ1านเรียกกันว'า คลองเจ1าสัวยม ต'อมาเจ1าสัวยมได1พระราชทานบรรดาศักด์ิ
เป4นหลวงสาทรราชายุกต5ชาวบ1านเลยเรียกว'า คลองสาทรและได1นําดินมาถมทําถนนสองข1างของคลอง
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และตัดเป4นถนนสาทรเหนือ และสาทรใต11 ในพ้ืนท่ีศึกษายังมีถนนท่ีสําคัญคือถนนนราธิวาสราชนครินทร5 
ซ่ึงถนนนราธิวาสราชนครินทร5ตัดข้ึนตามโครงการก'อสร1างระบบระบายน้ําและถนนเลียบคลองช'องนนทรี 
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2535-2539) เม่ือสร1างแล1วเสร็จถนนสายนี้ยังไม'มีชื่อ
ทางการ ดังนั้น เพ่ือความสะดวกแก'ประชาชนท่ีสัญจรไปมา เจ1าหน1าท่ีตลอดจนหน'วยงานราชการต'าง ๆ 
และเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ1าพ่ีนางเธอ เจ1าฟ"ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร5 
กรุงเทพมหานครจึงได1ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ1าพ่ีนางเธอฯมา
เป4นนามถนนอย'างเป4นทางการว'า ถนนนราธิวาสราชนครินทร5 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู'หัวทรง  
พระกรุณาโปรดเกล1าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเม่ือปx พ.ศ. 25392  
 

 
 
ภาพท่ี 49 แสดงสภาพคลองสาทรในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: โอเคเนชั่น, ภาพคลองสาทรในรัชกาลท่ี 5, เข�าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข�าถึงได�จาก  
http://horamahawed.com/ckfinder/userfiles/images/story/1.jpg 

                                                           

 1 Thai Good View, ประวัติสถานท่ีคลองสานและถนนสาทร, เข�าถึงเม่ือ 12 กันยายน 
2556, เข�าถึงได�จา กwww.thaigoodview.com/node/88180 
 2 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ประวัติถนนนราธิวาสราชนครินทร�, เข�าถึงเม่ือ 12 กันยายน 
2556, เข�าถึงได�จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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ภาพท่ี 50 แสดงสภาพคลองสาทรในสมัยป?จจุบัน 
ท่ีมา: Blog gang, ภาพคลองสาทรในป0จจุบัน, เข1าถึงเม่ือ 12 กันยายน 2556, เข1าถึงได1จาก  
http://www.bloggang.com/data/p/penicillin/picture/1255591877 
 
 ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ 2สถานี 
 สถานีรถไฟฟ"าช'องนนทรีและสถานีรถไฟฟ"าสะพานตากสิน เป4นสถานีรถไฟลอยฟ"า ใน
เส1นทางรถไฟฟ"าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ"า BTS) สายสีลมยกระดับเหนือถนน
นราธิวาสราช-นครินทร5 ถนนสาทรเหนือและถนนสาทรใต1 โดยท่ีตัวสถานีช'องนนทรีนั้นต้ังอยู'บนถน
นราธิวาสราช-นครินทร5 โดยรอบสถานีเป4นท่ีต้ังของกลุ'มอาคารสํานักงานขนาดใหญ' โรงแรม 
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ' ส'วนสถานีสะพานตากสินนั้นต้ังอยู'บนถนนสาทรเหนือและสาทรใต1 โดยท่ีมี
โครงการท่ีรื้อสถานีสะพานตากสินเดิมออก เพ่ือก'อสร1างรางบริเวณสถานี โดยรถไฟฟ"าจะวิ่งยาวจาก
สถานีสุรศักด์ิไปยังสถานีวงเวียนใหญ' แต'ท้ังนี้จะต1องแก1ป?ญหาผู1โดยสารท่ีเคยใช1บริการท่ีสถานีสะพาน
ตากสินท่ีมีอยู'เดิม เพราะมีประชาชนใช1บริการอยู'ประมาณ 16,000 คนต'อวัน เพ่ือให1ประชาชนได1รับ
ความสะดวกในการเดินทาง กรุงเทพมหานครจึงได1มีแผนรองรับ โดยการก'อสร1างสะพานทางเดิน
ยกระดับ (Skywalk) พร1อมทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ (Walkalator) 3 เชื่อมต'อไปยังสถานีสุรศักด์ิพร1อม

                                                           

 3 เดลินิวส5, ข�อมูลการทุบสถานีสะพานตากสิน, เข1าถึงเม่ือ 12 กันยายน 2556, เข1าถึงได1
จาก http://www.dailynews.co.th/Content/regional/  
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ทางข้ึนลง จากจุดท่ีเป4นสถานีในป?จจุบัน ท่ีสามารถเชื่อมต'อการเดินทางทางเรือบริเวณท'าเรือสาทรไป
ตามใต1รางรถไฟฟ"า ไปใช1บริการเข1าระบบท่ีสถานีสุรศักด์ิแทน โดยรูปแบบทางเดินเลื่อนอัตโนมัติท่ีทาง
บริษัทกรุงเทพธนาคมได1ออกแบบไว1 จะเป4นทางเลื่อนไป-กลับ 2 ฝ?tง มีความกว1าง 7 เมตร ยาว 700 
เมตร เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที โดยจะมีการเสริมทางเข1า-ทางออกเป4นระยะ มีจุดทางข้ึนลงท่ี
ถนนเจริญกรุง บริเวณใกล1ด'วนศรีรัช และแยกสุรศักด์ิ นอกจากนี้จะมีการติดต้ังกล1องโทรทัศน5วงจรปXด 
(ซีซีทีวี) ตลอดเส1นทาง ประมาณการค'าก'อสร1างอยู'ท่ี 600 ล1านบาท ซ่ึง ณ ป?จจุบันยังคงไม'มีการเริ่ม
ก'อสร1างโครงการ 
 1. ลักษณะทางกายภาพ 
  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าช'อง
นนทรีและสะพานตากสิน ซ่ึงเป4นย'านพาณิชยกรรมและท่ีอยู'อาศัยหนาแน'นท่ีสําคัญของกรุงเทพฯ 
แสดงถึงสภาพโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา สภาพการใช1ประโยชน5ท่ีดิน เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในป?จจุบันข1อมูล
ส'วนนี้จะเป4นฐานในการทําความเข1าใจถึงสภาพพ้ืนท่ีโดยรวมซ่ึงเป4นผลต'อการเปลี่ยนแปลงการใช1ท่ีดิน
และแนวโน1มการพัฒนาเพ่ือหาว'าการเปลี่ยนแปลงตามแผนการส'งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2. ลักษณะการใช�ประโยชน6ท่ีดิน 
  พ้ืนท่ีศึกษาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าเป4นพ้ืนท่ีท่ีแต'เดิมเป4นพ้ืนท่ีชั้นกลางของ
กรุงเทพมหานคร ใช1ประโยชน5ท่ีดินเพ่ือเป4นอยู'อาศัยและพานิชยกรรมเป4นหลัก 1.สถานีช'องนนทรี
ลักษณะท่ีดินเป4นท่ีดินแปลงขนาดใหญ' ภายหลังจากท่ีมีการตัดสร1างถนนนราธิวาสราชนครินทร5ข้ึนมา 
ทําให1เริ่มมีกลุ'มของอาคารสํานักงาน โรมแรม คอนโดมิเนียมเกิดข้ึนเป4นจํานวนมากเพ่ือการพาณิชยก
รรมขนาดใหญ' โดยท่ีลักษณะของชุมชนท่ีอยู'อาศัยอยู'กันเป4นย'าน โดยกระจายตัวอยู'โดยรอบพ้ืนท่ีและ
มีการกระจุกตัวทางด1านถนนสาทรเนื่องจากในสมัยก'อนนั้นคลองสาทรใช1ในการสัญจรทําการค1า2.
สถานีสะพานตากสินลักษณะท่ีดินเป4นท่ีดินแปลงขนาดใหญ'และเล็กผสมกันเนื่องจากเป4นย'านชุมชน
บางรักและมีอาคารเก'าอยู'เป4นจํานวนมาก  ต'อมาเม่ือมีการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยมีการรวมโฉนดเพ่ือทํา
ธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียมโดยรอบสถานียกเว1นฝ?tงด1านท่ีติดกับวัดยานนาวาท่ียังคงมีพ้ืนท่ีว'างโดย
ทางกรุงเทพมหานครได1จัดทําเป4นสวนสาธารณะ เนื่องจากป?จจุบันมีผลักดันสําคัญคือการพัฒนา
โครงข'ายคมนาคมและเกิดสถานีรถไฟฟ"าข้ึนในบริเวณนี้ ทําให1เกิดกิจกรรมในพ้ืนท่ีมากข้ึน มีการใช1
ประโยชน5ในท่ีดินสูงข้ึน และมีการเพ่ิมข้ึนของอาคารใหม' โดยเฉพาะอาคารในกลุ'มท่ีอยู'อาศัยรวม โดย
ท่ีท้ัง 2สถานีนั้นต้ังอยู'บนท่ีดินประเภท พาณิชยกรรมและท่ีอยู'อาศัยหนาแน'นตามท่ีสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานครได1กําหนด โดยแสดงในรูปท่ี 51   
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 ข1อกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กําหนดให1พ้ืนท่ีบริเวณนี้เป4นพ้ืนท่ีประเภท พ.5 
(พาณิชยกรรม) ซ่ึงกําหนดสัดส'วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต'อพ้ืนท่ีดิน FAR 10:1, OSR อัตราส'วนของท่ีว'าง
ต'อพ้ืนท่ีอาคารรวม ร1อยละ3 และสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีไปในเชิงพาณิชยกรรมได1สูงเนื่องจากข1อกําหนด
ท่ีอนุญาตให1ก'อสร1างได1หลายประเภท เช'น ท่ีพักอาศัยขนาดใหญ'และห1างสรรพสินค1า FAR ท่ีสูงท่ีสุด 
และ OSR ท่ีน1อย นั้นหมายความว'าในพ้ืนท่ีหนึ่งแปลงนั้นสามารถก'อสร1างพ้ืนท่ีอาคารได1มากและมี
พ้ืนท่ีว'างนอกอาคารท่ีไม'มีหลังคาหลุมน1อยมาก เช'น มีท่ีดิน 100 ตร.ม สามารถก'อสร1างอาคารได1 
100x10=1000 ตร.ม และมีพ้ืนท่ีว'าง OSR=1000x3/100 =30 ตร.ม 
 

 
 
ภาพท่ี 51 แสดงการใช1ประโยชน5ของท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าสถานีช'องนนทรีและสถานีสะพาน

ตากสิน 
ท่ีมา: สํานักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ผังเมืองรวมกรุงเทพ (ปรับปรุงครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2556,  
(กรุงเทพฯ: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2556). 
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สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ<าBTS สถานีช�องนนทรี 
 ความเป.นมา 
 สถานีช'องนนทรีต้ังอยู'บนถนนนราธิวาสราชนครินทร5ซ่ึงในสมัยก'อนเป4นคลองขนาดเล็ก
กับถนนขนาดเล็ก แต'ป?จจุบันได1ถูกตัดทําเป4นถนนนราธิวาสราชนครินทร5ข้ึนตามโครงการก'อสร1าง
ระบบระบายน้ําและถนนเลียบคลองช'องนนทรี ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2535-
2539) ลักษณะเป4นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช'องจราจร ความกว1าง 60 เมตร ระยะทาง 
5.115 กิโลเมตร ซ่ึงนับได1ว'าเป4นถนนท่ีมีความสําคัญทําให1การเดินทางติดต'อการค1าหรือธุรกิจได1ดีข้ึน 
จนกระท้ังวันท่ี5ธันวาคน พ.ศ. 2542 ได1เริ่มมีการเปXดบริการรถไฟฟ"า BTS ทําให1พ้ืนท่ีในย'านนี้เริ่มมี
การพัฒนามากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการลงทุนของบริษัท ที.ซี.ซี.แลนด5 จํากัด (นายเจริญ สิริวัฒนภักดี) ใน
การสร1างสะพานข1ามแยก (Sky Walk) มอบให1กับทางกรุงเทพมหานครซ่ึงนับได1ว'าเป4นสถาน
สาธารณะท่ีสําคัญในย'านนี้ อีกท้ังยังเชื่อมกับอาคารโดยรอบทําให1การเดินทางจากสถานี BTS ไปยัง
อาคารต'าง ๆ สะดวกยิ่งข้ึน ระยะ 500 เมตร โดยรอบของสถานีช'องนนทรีนั้นนับได1ว'ามีการพัฒนา
มากในช'วงต้ังแต' พ.ศ. 2542-2556 (ป?จจุบัน) และมีการเชื่อมต'อกับระบบรถโดยสารด'วนพิเศษ BRT  
ซ่ึงในป?จจุบันจากการเดินสํารวจมีโครงการอาคารสํานักงาน อาคารพักอาศัยรวม และศูนย5การค1า
ขนาดย'อมนับ 7-10 โครงการ และยังมีแนวโน1มท่ีจะพัฒนาต'อไป ทําให1การใช1ประโยชน5ท่ีดินใน
ข1อกําหนดผังเมืองรวมจากอดีตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงดังเช'นในป?จจุบัน  
 

 
 
ภาพท่ี 52 แสดงพ้ืนท่ี SKY WALK ท่ีเชื่อมอาคารโดยรอบจาก BTS ไปยังสถานีรถ BRT 
 (จากการลงสํารวจโดยผู1วิจัย) 
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ภาพท่ี 53 แสดงพ้ืนท่ีโดยรอบ SKY WALK ไปยังสถานีรถ BRT 
 (จากการลงสํารวจโดยผู1วิจัย) 
 
 ขนาดแปลงท่ีดินและราคาท่ีดิน สถานีช�องนนทรี 
 เม่ือทําการซ1อนทับฐานข1อมูลทางแผนท่ีรังวัดท่ีดิน จากสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร
กับฐานข1อมูลแผนท่ีการใช1ประโยชน5อาคาร และแผนท่ีการซ1อนทับการใช1ประโยชน5ท่ีดินกับแปลง
โฉนดท่ีดิน พ.ศ. 2556 (ภาพท่ี 54, 55, 56) จะชี้ให1เห็นถึงลักษณะของขนาดแปลงท่ีดินและตําแหน'ง
อาคารจริงในพ้ืนท่ีว'าในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีช'องนนทรีเป4นชุมชนท่ีอยู'อาศัยขนาดเล็กผสมผสาน ย'าน
พาณิยชกรรมและพ้ืนท่ีของคหบดีท้ังไทยและต'างชาติในอดีตท่ีผ'านมา จึงทําให1มีขนาดแปลงท่ีดินท่ีมี
ขนาดใหญ' ซ่ึงภายหลังมีตัดทําถนนนราธิวาสราชนครินทร5 (ป?จจุบัน) รวมไปถึงพ้ืนท่ีสุสานขนาดใหญ'
จึงทําให1พ้ืนท่ีบริเวณนี้ยังไม'ค'อยมีการพัฒนา แต'ภายหลังท่ีมีโครงการถนนนราธิวาสราชนครินทร5กับ
โครงการรถไฟฟ"า BTS ทําให1เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีค'อนข1างสูง ประกอบกับตามกฎหมายควบคุม
อาคาร ในเรื่องระยะถอยร'นท่ีจะสามารถสร1างอาคารขนาดใหญ'ได1นั้นจําเป4นต1องมีถนนหน1าโครงการ
ขนาดใหญ' ซ่ึงถนนนราธิวาสราชนครินทร5กับถนนสาธรนั้นนับได1ว'าเป4นถนนท่ีมีขนาดช'องจราจรท่ี
กว1าง 6-10 ช'องจราจร รวมไปถึงขนาดของแปลงท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ' ซ่ึงง'ายต'อการพัฒนาหรือก'อสร1าง
โครงการขนาดใหญ'ได1 สําหรับโครงการขนาดใหญ'พิเศษนั้นก็สามารถท่ีจะรวมโฉนดได1เนื่องจากขนาด
แปลงท่ีดินนั้นไม'มีขนาดเล็กและผู1ถือครองสิทธิมากทําให1ง'ายต'อการทําโครงการหรือพัฒนาพ้ืนท่ี แต'
เนื่องด1วยราคาท่ีดินในบริเวณโดยรอบสถานีช'องนนทรีซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ี ถนนสีลม ถนนนราธิวาสราช
นครินทร5 ถนนสาทร มีราคาท่ีสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 8 แสดงราคาประเมินท่ีดินโดยรอบสถานีช'องนนทรี 
 

ชื่อหน'วยท่ีดิน 
ราคาประเมินท่ีดินปx

2551-2554/ตารางวา
ต'อบาท 

ราคาประเมินท่ีดินปx
2555-2558/ตารางวา

ต'อบาท 

อัตราการเพ่ิม 
(%) 

ถนนสีลม 550,000-650,000 650,000-850,000 18.18-30.77 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร5 250,000-300,000 450,000-550,000 40-45 

ถนนสาทร 400,000-420,000 450,000-600,000 12.50-42.86 

โดยเฉลี่ย 430,000-498,000 516,000-660,000 23.56-39.25 

*หมายเหตุข1อมูลปx 2551-2554 และปx 2555-2558 เป4นข1อมูลท่ีกรมธนารักษ5ได1มีการเผยแพร' 
 
ท่ีมา: กรมธนารักษ5, ราคาประเมินท่ีดินโดยรอบสถานีช�องนนทรี (กรุงเทพฯ: สํานักงานประเมิน 
ราคาทรัพย5สิน กรมธนารักษ5, 2558). 
 
 บริเวณถนนสีลม, ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร5 เป4นพ้ืนท่ีศูนย5กลางธุรกิจ
การเงินและอาคารสํานักงาน ท่ีดินท่ีมีราคาสูงในระดับต1น ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงราคาท่ีดินตามแนว
รถไฟฟ"า (BTS) นั้น มีราคาเพ่ิมข้ึน 128% ในรอบปx 2548-25544 หลังจากท่ีมีโครงการรถไฟฟ"าสร1าง
แล1วเสร็จ ทําให1เป4นอีกหนึ่งป?จจัยของการพัฒนาในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีไม'ถูกใช1ประโยชน5ท่ีดินได1อย'างเต็ม
ศักยภาพ เนื่องด1วยราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนทําให1ผู1ลงทุนจําเป4นท่ีต1องทําโครงการเชิงพาณิชยกรรมเพ่ือผล
กําไร ดังนั้นประเภทอาคารโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าจึงเป4นอาคารพาณิชยกรรมเป4นส'วนใหญ' 
 

                                                           

 4 โสภณ พรโชคชัย, การเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินและท่ีอยู�อาศัย พ.ศ.2528-2555,
เข1าถึงเม่ือ 8 กันยายน 2556, เข1าถึงได1จาก  http://www.thaiappraisal.org/thai/market/ 
market_view.php?strquery=market407.htm 
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ภาพท่ี 54 แสดงอาคารสําคัญโดยรอบสถานี BTS ชNองนนทรี 
ท่ีมา: Thai contractors,  โครงการมหานครกรุงเทพ, เข�าถึงเม่ือ 12 กันยายน 2556, เข�าถึงได�จาก
http://www.thaicontractors.com/content/cmenu/5/46/273.html 
 

 
 
ภาพท่ี 55 แสดงอาคารสําคัญโดยรอบสถานี BTS ชNองนนทรี 
ท่ีมา: Thai contractors, โครงการมหานครกรุงเทพ, เข�าถึงเม่ือ 12 กันยายน 2556, เข�าถึงได�จาก
http://www.thaicontractors.com/content/cmenu/5/46/273.html 
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ภาพท่ี 56 แสดงการใช�ประโยชนSของอาคารโดยสถานีชNองนนทรีระยะ 500 เมตรปU 2556 
 (ข�อมูลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีโดยผู�วิจัย, สร�างด�วยโปรแกรม MAPINFO) 
 

 
 
ภาพท่ี 57 แสดงประเภทอาคารโดยรอบสถานีรถไฟฟcา BTS ชNองนนทรี 
 (ข�อมูลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีโดยผู�วิจัย, สร�างด�วยโปรแกรม MAPINFO) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 105 

 
 
ภาพท่ี 58 แสดงการซ1อนทับการใช1ประโยชน5ท่ีดินกับแปลงโฉนดท่ีดินโดยรอบสถานีช'องนนทรี 
 (ข1อมูลจากสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครด1วยโปรแกรม MAPINFO) 
 
 ภาพด1านบนแสดงแปลงโฉนดท่ีดินโดยรอบสถานีช'องนนทรี ส'วนภาพด1านล'างแสดงการ
ซ1อนทับระหว'างการใช1ประโยชน5ท่ีดินกับแปลงโฉนดท่ีดินโดยรอบสถานีช'องนนทรี 
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ภาพท่ี 59 แสดงภาพถNายทางอากาศกับพ้ืนท่ีวNางพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีชNองนนทรี ใน พ.ศ. 2517, 

2538, 2556  
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ภาพท่ี 60 แสดงทางสัญจรและลําดับศักด์ิถนน สถานีชNองนนทรี 
 

 
 

ภาพท่ี 61 แสดงขนาดชNองทางสัญจรถนนโดยรอบสถานีชNองนนทรี 
 (ข�อมูลจากสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร, สร�างด�วยโปรแกรม MAPINFO) 
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 สภาพเศรษฐกิจและสังคม สถานีช�องนนทรี 
 สภาพของสังคมในพ้ืนท่ีสถานีช'องนนทรีเกิดจากลักษณะของกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี ซ่ึง
กิจกรรมส'วนใหญ'มักจะเป4นกิจกรรมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกลางแจ1งและพ้ืนท่ีของแต'ละสํานักงาน อาคารพัก
อาศัยขนาดใหญ' สถานท่ีราชการ (สถานทูต) รูปแบบของกิจกรรมเป4นในรูปแบบ การทํางาน พักอาศัย 
ติดต'อราชการ โดยมีการค1าขายแทรกอยู'โดยรอบของพ้ืนท่ีตามกําลังการซ้ือขายของผู1คนท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ี ส'วนเศรษฐกิจสําหรับสถานีช'องนนทรีในพ้ืนท่ีบริเวณถนนสีลม ถนนสาทรและถนน
นราธิวาสราชนครินทร5เป4นพ้ืนท่ีศูนย5กลางธุรกิจการเงินและอาคารสํานักงานและเป4นท่ีดินท่ีมีราคาสูง
ในระดับต1น ๆ ของประเทศไทย กลุ'มนักลงทุนจึงเลือกลงทําโครงการเชิงพาณิชยกรรมเป4นจํานวนมาก
เพ่ือรองรับความต1องการของผู1ใช1งานและมีกลุ'มอาคารพักอาศัยแนวต้ังหรือคอนโดมิเนียมอยู'โดยรอบ
สถานีช'องนนทรี 
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดในพ้ืนท่ี แบ'งออกเป4น 2 ช'วง คือ ช'วงกลางวันและกลางคืน 
 1. ช'วงกลางวัน กิจกรรมท่ีเกิดจะกระจายอยู'ตามอาคารสํานักงานโดยรอบสถานี ช'อง
นนทรี มีผู1โดยสารจํานวนมาก (ดูรายละเอียดจากตารางท่ี 4 หน1า 41) เนื่องกลุ'มพนักงานท่ีมาทํางาน 
ทําให1เกิดกิจกรรมการค1าขายตามริมฟุตบาทด1านหน1าแต'ละอาคาร และมีตลาดขายของใช1และอาหาร 
(ซอยละลายทรัพย5) ต้ังอยู'ท่ีสีลมซอย 5 ในช'วงเย็น  
 2. ช'วงกลางคืน พ้ืนท่ีบริเวณโดยตัวสถานีนั้นจะเป4นการพักอาศัย เนื่องจากมีอาคาร
ประเภทคอนโดมิเนียมและโรงแรมเป4นส'วนใหญ' ทําให1สรุปได1ว'า พักอาศัยและรับประทานอาหารใน
ส'วนของโรงแรมท่ีมีการจัดเตรียมไว1 
 
สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ<า BTS สถานีสะพานตากสิน 
 สถานีสะพานตากสินต้ังอยู'บนถนนสาทรเหนือและสาทรใต1 ครอบคลุมแขวงบางรัก แขวง
ยานนาวาซ่ึงท้ัง 2 แขวงนี้ ต้ังอยู'เขตบางรักและเขตสาทร ซ่ึงแขวงบางรักนับได1ว'าเป4นย'านชุมชนท่ี
เก'าแก'ของกรุงเทพมหานคร และถนนเจริญกรุงหรือถนนสายแรกของกรุงเทพเป4นถนนท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล1าเจ1าอยู'หัว โปรดเกล1าให1จัดสร1างข้ึน เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ5 พ.ศ. 2404 
เริ่มต1นต้ังแต'ถนนสนามไชยถึงแม'น้ําเจ1าพระยาท่ีถนนตก มีความยาว 8,575 เมตร ก'อสร1างเสร็จในปx 
พ.ศ. 2407 ใช1ในการติดต'อการค1ากับชาวต'างชาติ เพราะเป4นถนนท่ีขนานไปกับแม'น้ําเจ1าพระยา ถนน
สาทร (เหนือและใต1) เป4นถนนท่ีสําคัญในอดีตอีกหนึ่งเส1นซ่ึงมาตัดกับถนนเจริญกรุงถูกสร1างในรัชกาล
ท่ี5 โดยเจ1าสัวยมซ่ึงได1ซื้อพ้ืนท่ีระหว'างถนนสีลมกับบ1านทวาย แล1วจ1างแรงงานชาวจีนในการขุดคลอง
เพ่ือมาถมทําถนนท้ัง2ฝ?tงจนกลายเป4นถนนสาทรเหนือกับสาทรใต1ในป?จจุบัน นับได1ว'าสถานีสะพาน
ตากสินนั้นต้ังอยู'บนพ้ืนท่ีประวัติศาสตร5ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการใช1ประโยชน5ท่ีดินจึงเป4นกลุ'ม
อาคารขนาด 2-3 ชั้น เป4นส'วนใหญ'หรือชุมชนเก'า ย'านการค1าและเป4นถนนท่ีมีระบบรถรางใน
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สมัยก'อน (ป?จจุบันได1ยกเลิกไปแล1ว) ซ่ึงในป?จจุบันยังคงเป4นย'านการค1าท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร
และเป4นย'านชุมชนในสมัยเก'าอาคารหรือสถาป?ตยกรรมโดยส'วนใหญ'ยังคงรูปแบบในสมัยก'อน ซ่ึงจะ
แตกต'างจากบริเวณชุมชนรอบสถานีช'องนนทรีท่ีพ่ึงมาเกิดข้ึนในยุคหลัง การพัฒนาในพ้ืนท่ีส'วนใหญ'
จะเกิดริมแม'น้ําเจ1าพระยา ส'วนใหญ'เป4นกลุ'มของโรมแรมริมเจ1าพระยา แต'หลังจากท่ีมีโครงการ
ศูนย5การค1าริมแม'เจ1าพระยา (Asiatique the Riverfront) ทําให1การพัฒนาเกิดข้ึนในด1านฝ?tงวัดยาน
นาวาไปจนถึงถนนตก แต'เป4นการพัฒนาท่ีอยู'นอกระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ"าเป4นส'วนใหญ' 
 

 
 
ภาพท่ี 62 แสดงภาพตลาดบางรักในสมัยเก'า 
 (จากร1านขายภาพเก'าในตลาดบางรัก) 
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ภาพท่ี 63 แสดงภาพถนนเจริญกรุงในสมัยอดีต 
ท่ีมา: Historical Archives Archdiocese of Bongkok, กรุงเทพเมืองเก$า, เข�าถึงเม่ือ 12 ธันวาคม 
2556, เข�าถึงได�จาก http://haab.catholic.or.th/silom/silom/silom.html 
 
 ภาพด�านบนคือภาพถนนเจริญกรุง สNวนภาพด�นลNางคือภาพของถนนเจริญกรุงตัดกับ  
ถนนสาทร 
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 ขนาดแปลงท่ีดินและราคาท่ีดิน สถานีสะพานตากสิน 
 เม่ือทําการซ1อนทับฐานข1อมูลทางแผนท่ีแปลงโฉนดท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร
กับฐานข1อมูลแผนท่ีการใช1ประโยชน5อาคาร พ.ศ. 2556 จะชี้ให1เห็นถึงลักษณะของขนาดแปลงท่ีดิน
และตําแหน'งอาคารจริงในพ้ืนท่ีว'า 
 ในอดีตพ้ืนท่ีศึกษาเป4นชุมชนท่ีอยู'อาศัยเล็ก ๆ ผสมผสานกับย'านพาณิชยกรรมเป4นย'านท่ี
มีความสําคัญในสมัยอดีตมาก เป4นสายทางการค1าท่ีเชื่อมจากทางเยาวราช ซ่ึงมีจุดเริ่มต1มท่ีคลองคู
เมืองชั้นในโดยเริ่มแยกออกเป4นสองสายตรงบริเวณวัดไตรมิตรวิทยาราม พ้ืนท่ีตลอดถนนเจริญกรุงจึง
เป4นท่ีพักอาศัยและอาคารร1านค1าซ่ึง มีความสูง 2-4 ชั้นเป4นส'วนใหญ'มีลักษณะของแปลงท่ีดินขนาด
เล็กโดยตามลักษณะของตัวชุมชนท่ีถูกแบ'งออกเป4นตึกแถวซ่ึงอยากแก'การนําไปพัฒนาเพราะมีผู1ถือ
ครองกรรมสิทธิ์หลายราย ซ่ึงแต'ต'างจากบริเวณสถานีช'องนนทรีท่ีเป4นแปลงท่ีดินขนาดใหญ'ทําให1ง'าย
แก'การพัฒนา (ภาพท่ี 64 และ 65)  
 
ตารางท่ี 9 แสดงราคาประเมินท่ีดินโดยรอบสถานีสะพานตากสินของสํานักงานประเมินราคา

ทรัพย5สิน กรมธนารักษ5 
 

ชื่อหน'วยท่ีดิน ราคาประเมินท่ีดิน 
ปx 2551-2554/ตารางวาต'อบาท 

ราคาประเมินท่ีดิน  
ปx 2555-2558/ตารางวาต'อบาท 

อัตราการเพ่ิม 
(%)  

ถนนเจริญกรุง 150,00-420,000 180,000-450,000 20.0-7.14 

ถนนสาทร 400,000-420,000 450,000-600,000 12.50-42.86 

โดยเฉลี่ย 275,000-420,000 315,000-525,000 16.25-25 

หมายเหตุ: ข1อมูลในปx 2551-2554 และ ปx 2555-2558 เป4นข1อมูลท่ีกรมธนารักษ5ได1มีการเผยแพร' 
 
 ท่ีดินบริเวณถนนสาทรและถนนเจริญกรุงเป4นพ้ืนท่ีย'านพานิชยกรรมและพักอาศัยแบบ
ชุมชนหรือย'านพักอาศัยซ่ึงภายหลังจากมีการก'อสร1างโครงการ BTS และโครงการสะพานข1าม
เจ1าพระยา (สะพานตากสิน) ทําให1มีการติดต'อกับฝ?tงธนบุรี เม่ือพิจารณาจะเห็นว'าในอดีตพ้ืนท่ีศึกษา
เป4นชุมชนท่ีอยู'อาศัยเล็ก ๆ รผสมผสานกับย'านพาณิชยกรรมเป4นย'านท่ีมีความสําคัญแห'งหนึ่ง โดยมี
ความหลากหลายใช1ประโยชน5ท่ีดินในพ้ืนท่ี มีท้ัง พ้ืนท่ี ศาสนสถาน พ้ืนท่ีการศึกษา โรงพยาบาล 
ห1างสรรพสินค1า กลุ'มอาคารพักอาศัยขนาดใหญ' บ1านพักอาศัยและมีประวัติศาสตร5 ทําให1พ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ"าสะพานตากสินมีความหลากหลายของประเภทอาคารในพ้ืนท่ีมากกว'าสถานี
รถไฟฟ"าช'องนนทรี 
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ภาพท่ี 64 แสดงการใช�ประโยชนSของอาคารโดยสถานีสะพานตากสินระยะ 500 เมตรปU 2556 
 (ข�อมูลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีโดยผู�วิจัย, สร�างด�วยโปรแกรม MAPINFO) 
 

 
 
ภาพท่ี 65 แสดงประเภทอาคารท่ีสําคัญโดยรอบสถานีรถไฟฟcา BTS สะพานตากสิน 
 (ข�อมูลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีโดยผู�วิจัย, สร�างด�วยโปรแกรม Photoshop) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 66 แสดงภาพบรรยากาศโดยรอบสถานีสะพานตากสินฝklงบางรัก 
ท่ีมา: ผู�จัดการออนไลนS, เท่ียวสาทร ย&อนอดีตบางกอก, เข�าถึงเม่ือ 12 ธันวาคม 2556, เข�าถึงได�จาก 
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000009681; การสํารวจ 

 

 
 
ภาพท่ี 67 แสดงภาพบรรยากาศโดยรอบสถานีสะพานตากฝklงยานนาวา 
ท่ีมา: ผู�จัดการออนไลนS, เท่ียวสาทร ย&อนอดีตบางกอก, เข�าถึงเม่ือ 12 ธันวาคม 2556, เข�าถึงได�จาก 
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000009681; การสํารวจ 
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ภาพท่ี 68 แสดงการซ�อนทับการใช�ประโยชนSท่ีดินกับแปลงโฉนดท่ีดินโดยรอบสถานีสะพานตากสิน 
 (สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร) 
 
 ภาพด1านบนแสดงแปลงโฉนดท่ีดินโดยรอบสถานีสะพานตากสิน ส'วนภาพด1านล'างแสดง
การซ1อนทับระหว'างการใช1ประโยชน5ท่ีดินกับแปลงโฉนดท่ีดินโดยรอบสถานีสะพานตากสิน 
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ภาพท่ี 69 แสดงภาพถ'ายทางอากาศกับพ้ืนท่ีว'างในปx 2517, ปx 2538, ปx 2556 
 (กรมแผนท่ีทหาร) 

   ส
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ภาพท่ี 70 แสดงทางสัญจรและลําดับศักด์ิถนน สถานีสะพานตากสิน 
 (ข�อมูลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีโดยผู�วิจัย, สร�างด�วยโปรแกรม MAPINFO) 
 

 
 
ภาพท่ี 71 แสดงขนาดทางสัญจรของพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีสะพานตากสิน 
 (ข�อมูลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีโดยผู�วิจัย, สร�างด�วยโปรแกรม Sketch Up) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สภาพเศรษฐกิจและสังคม สถานีสะพานตากสิน 
 สภาพของสังคมในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสถานีสะพานตากสินนั้นแบ'งออกเป4น 2 ฝ?tง คือ 
ฝ?tงตลาดบางรัก (ห1างโรบินสัน) และฝ?tงวัดยานนาวา ท้ัง 2 ฝ?tงนั้น มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีแตกต'าง
กัน คือ1.ฝ?tงตลาดบางรัก (ห1างโรบินสัน) มักจะเป4นกิจกรรมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีช'วงเวลากลางวันและ
กลางคืนเนื่องจากมี ท้ัง โรงแรมขนาดใหญ'กลุ'มร1 านค1า เก'าแก' ท่ี มีมาต้ังแต'สมัยรัชกาลท่ี 5 
ห1างสรรพสินค1า โรงเรียน และโรงพยาบาล ส'งผลให1รูปแบบของกิจกรรมในพ้ืนท่ีจะเป4น การค1าขาย 
พักอาศัย ท'องเท่ียว การศึกษาและรักษาพยาบาล 2.ฝ?tงวัดยานนาวา กิจกรรมท่ีเกิดในพ้ืนท่ีนั้นส'วน
ใหญ'เป4นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในช'วงเวลากลางวัน เนื่องจากบริบทของฝ?tงด1านวัดยานนาวานั้นจะประกอบ
ไปด1วย วัดยานนาวา ท'าเรือสาทร กลุ'มอาคารร1านค1าขนาดเล็ก อู'กรุงเทพ (อู'ต'อเรือในสมัยอดีต
ป?จจุบันเป4นสํานักงานใหญ'ของบริษัทอู'กรุงเทพ จํากัด) สถานศึกษา 2 แห'ง และท่ีพักอาศัย 2-3 ชั้น 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนส'วนใหญ'จึงเกิดข้ึนในช'วงกลางวัน และยังมีฝ?tงธนบุรีซ่ึงมี โรงงานเสริมสุข (เป�ปซ่ีเก'า) 
โรงแรม คอนโดมิเนียมอยู'ริมแม'น้ําเจ1าพระยา  ทําให1เห็นได1ว'ากิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้นมีความหลากหลาย
ตามบริบทท่ีมีภายในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีระยะ 500 เมตร 
 
โครงสร�างพ้ืนฐานและการเช่ือมต�อการเดินทางโดยรอบสถาน ี
 สถานีรถไฟฟ"าช'องนนทรีและสถานีรถไฟฟ"าสะพานตากสิน มีระบบเชื่อมต'อการเดินทางสู'
สถานีท่ีหลากหลายระบบและหลายลักษณะ สามารถแบ'งแยกออกตามรูปแบบการเดินทางต'าง ๆ ได1
ดังนี้ 
 รูปแบบการเดินทางท่ีไม�อาศัยเครื่องยนต6 (Non-Motorized Modes)  
 1. การเดินเท1า (Walking) ลักษณะเส1นทางการเดินเท1าจากแหล'งชุมชนมายังสถานีและ
จุดเชื่อมต'อ การเดินทางต'าง ๆ ในป?จจุบันโดยรอบพ้ืนท่ีสถานี ถือว'ารองรับผู1โดยสารได1อย'างเพียงพอ 
ป?ญหาของการเดินเท1าเข1าสู'สถานีมีความแตกต'างกัน ซ่ึงสถานีช'องนนทรีนั้นมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต'าง
กันคือ Sky Walk ท่ีเชื่อมกับกลุ'มอาคารโดยรอบและเชื่อมต'อกับระบบรถ BRT ซ่ึงทําให1มีการ
คมนาคมท่ีเชื่อมต'อสะพานพระราม 9 ซ่ึงแตกต'างกับสถานีสะพานตากสินท่ีไม'มี Sky Walk ท่ีเชื่อมต'อ
กับอาคารโดยรอบ แต'มีทางเดินเชื่อมไปสู'ท'าเรือสาทรในอนาคตจะมีการยกเลิกสถานีสะพานตากสิน
โดยสร1าง Sky Walk หรือทางเชื่อมกับตัวสถานีสุรศักด์ิ ทําให1พ้ืนท่ีระหว'างสถานีสุรศักด์ิกับสถานี
สะพานตากสินเริ่มมีการพัฒนาท่ีพักอาศัยแนวต้ังหรือกลุ'มคอนโดมิเนียม (ภาพท่ี 70)  
 
 
 
 

   ส
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ภาพท่ี 72 แสดงภาพโครงทางเชื่อมระหว'างสถานีกับท'าเรือ สถานีรถไฟฟ"าสะพานตากสิน 
ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ,  กทม. เตรียมเป*ดซิง BRT ช$องนนทรี-ราชพฤกษ� เอาใจคนกรุงข้ึนฟรี  
3 เดือน, เข1าถึงเม่ือ 24 ธันวาคม 2557, เข1าถึงได1จาก http://www.prachachat.net/news_ 
detail.php?newsid=1270193990     
 
  ทําให1เห็นว'าทางภาครัฐเริ่มให1ความสําคัญกับระบบทางเท1าเมายังสถานีให1สะดวก
ยิ่งข้ึน 
 2. จักรยาน (Bicycle) ในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีไม'มีเส1นทางจักรยานไม'ว'าจะอยู'บนถนน
หรือทางเท1าในทุก ๆ เส1นทาง ทําให1การใช1จักรยานในการเดินทางมาสู'สถานีทําได1ลําบาก และมีอุปสรรค
ในการใช1งานเป4นอย'างมาก 

   ส
ำนกัหอ
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 รูปแบบการเดินทางท่ีอาศัยเครื่องยนต6 (Motorized Modes)  
 1. ระบบขนส'งมวลชน (Transit System) ระบบขนส'งมวลชนรอบสถานีรถไฟฟ"าระบบ
ราง ซ่ึงผู1ใช1สามารถเข1าถึงได1โดยง'าย จากผู1โดยสารท่ีมาจากพ้ืนท่ีพักอาศัยโดยรอบสถานีในระยะท่ีไม'
ไกลมากนัก แต'จะเข1าถึงได1ยากเม่ือต1องใช1การเดินทางจากการขนส'งรูปแบบอ่ืนมาสู'สถานี จึงมีความ
จําเป4นท่ีต1องใช1รถยนต5ส'วนตัวในการเดินทาง 
 2. ระบบขนส'งประจําทาง ระบบขนส'งท่ีถูกจัดทําข้ึนมาเพ่ือตอบสนองการเดินทางของ
ผู1คน ในชีวิตประจําวันและให1การบริการเป4นประจําตามสายทางท่ีกําหนด เนื่องโดยเป4นการเดินทางท่ี
เสียค'าใช1จ'ายท่ีไม'มากทําให1เป4นท่ีนิยมของผู1คนท่ัวไป ป?จจุบันในกรุงเทพมหานครมี รถเมล5 ขสมก. 
รถเมล5ร'วมบริการ รถBRT เรือด'วนเจ1าพระยา เรือในคลองแสนแสบ เป4นต1น 
 3. ระบบขนส'งไม'ประจําทาง การจัดพ้ืนท่ีสําหรับระบบขนส'งไม'ประจําทาง จะประกอบด1วย
รูปแบบต'าง ๆ ท้ัง รถแท็กซ่ี /รถตุ�ก ๆ สามล1อ ซ่ึงขาดจุดจอดรถรับ-ส'งท่ีชัดเจน จึงเป4นสาเหตุหลักท่ี
ทําให1เกิดป?ญหาการจราจรติดขัดบริเวณนี้ในบางช'วงเวลา โดยเฉพาะในช'วงเวลาเย็นท่ีมีรถแท็กซ่ีมา
จอดรอรับผู1โดยสารในจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี รถจักรยายนต5รับจ1าง โดยมีพ้ืนท่ีจอดรับ-ส'งอยู'
บริเวณปากซอยต'าง ๆ ซ่ึงผู1ท่ีมาจากสถานีใช1บริการได1อย'างพอเพียง และสะดวก 
 4. ระบบยานพาหนะส'วนบุคคล (Private Vehicles) การจัดพ้ืนท่ีสําหรับรับ-ส'งผู1โดยสาร
สําหรับพาหนะส'วนบุคคลบริเวณสถานีจะไม'มีตําแหน'งท่ีชัดเจนเท'าไรนัก โดยใช1จุดจอดรับ-ส'งบริเวณ
ริมถนนโดยหากเป4นรถยนต5ส'วนบุคคล จะจอดรถรับ-ส'งผู1โดยสารบริเวณริมถนนสุขุมวิทยังไม'มีการจัด
พ้ืนท่ีเฉพาะ ไม'มีการจัดพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับผู1ท่ีขับรถมาเองและต1องเดินทางต'อด1วยรถไฟฟ"า และ
สําหรับรถจักรยานยนต5ส'วนบุคคล การจอดรถรับ-ส'งยังไม'มีตําแหน'งท่ีชัดเจนเช'นกัน โดยมักใช1บริเวณ
ใต1บันไดทางข้ึน-ลงสถานีเป4นท่ีจอดรถรับส'งผู1โดยสาร ส'วนพ้ืนท่ีจอดของจักรยานยนต5ใช1พ้ืนท่ีใต1บันได
ทางข้ึน-ลงสถานีเป4นจุด 
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ภาพท่ี 73 แสดงสถานี BRT ติดกับสถานีชNองนนทรี 
ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ,  กทม. เตรียมเป*ดซิง BRT ช$องนนทรี-ราชพฤกษ� เอาใจคนกรุงข้ึนฟรี  
3 เดือน, เข�าถึงเม่ือ 24 ธันวาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.prachachat.net/news_ 
detail.php?newsid=1270193990     
 

 
 
ภาพท่ี 74 แสดงทางเดิน SKY WALK สถานีชNองนนทรี 
ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ,  กทม. เตรียมเป*ดซิง BRT ช$องนนทรี-ราชพฤกษ� เอาใจคนกรุงข้ึนฟรี  
3 เดือน, เข�าถึงเม่ือ 24 ธันวาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.prachachat.net/news_ 
detail.php?newsid=1270193990     
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ภาพท่ี 75 แสดงการเชื่อมต'อจาก BTS สะพานตากสินไปยังท'าเรือสาทร 
 (จากการสํารวจโดยผู1วิจัย) 
 
สรุปเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 2 พ้ืนท่ี จากอดีตจนถึงป0จจุบัน 
 พ้ืนท่ีในการศึกษาในครั้งนี้ได1ยกตัวอย'างมา 2 พ้ืนท่ี โดยเกณฑ5ในการเลือกกรณีศึกษา
ตามท่ีได1กําหนดไว1 คือ มี 1.ความหลากหลายของใช1ประโยชน5ของท่ีดิน 2.จํานวนความหนาแน'นของ
ประชากรต'อพ้ืนท่ี 3.ระบบโครงสร1างขนส'งสาธารณะท่ีมารองรับจากระบบราง (BRT, เรือด'วน
เจ1าพระยา) ซ่ึงมีอยู'2สถานีท่ีเข1าเกณฑ5ท่ีกําหนดคือ 1.สถานีช'องนนทรี 2.สถานีสะพานตากสิน  โดยท่ี
สรุป การศึกษาในครั้งนี้จากการลงสํารวจพ้ืนท่ีเก็บข1อมูลภาคสนาม สภาพพ้ืนท่ี บริบท สภาพสังคม 
ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีทําให1พบว'ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนท่ี บริบท สภาพสังคม หลังจากท่ีมีการ
ก'อสร1างโครงการรถไฟฟ"า BTS ทําให1 เกิดการพัฒนาจาก กลุ'มเอกชนและทางภาครัฐเกิดข้ึนภายใน
พ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงแต'ละสถานีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม'เท'ากัน  โดยแบ'งการวิเคราะห5ออกเป4น 2 พ้ืนท่ี
ตามท่ีได1กําหนดไว1  เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีศึกษาต้ังแต'อดีตจนถึงป?จจุบัน (ในปxท่ี
ทําการศึกษาปx 2556) โดยมีคําถามเรื่องรูปแบบการต้ังถ่ินฐานชุมชนเมืองพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"า
ขนส'งมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงอย'างไรบ1าง นับแต'ก'อนสร1างโครงข'ายรถไฟฟ"าจนกระท่ังถึงป?จจุบัน 
เพ่ือนําข1อมูลไปสนับสนุนในงานวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สถานีช�องนนทรี 
 ข1อมูลพ้ืนพ้ืนท่ี 
 1. ลักษณะสําคัญของพ้ืนท่ีสถานีช'องนนทรีมีลักษณะเฉพาะของสถานี คือ การเชื่อมต'อ
กับระบบขนส'งมวลชนรอง (ระบบรถ BRT) รวมไปถึงการสร1างทางเดินลอยฟ"า SKY WALK ซ่ึงเป4นอีก
ป?จจัยท่ีมีผลต'อพ้ืนท่ีในการเลือกลงทุนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 2. สถานีช'องนนทรียังต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร ในแขวงสีลม, แขวง    
สุริยวงศ5 ซ่ึงเป4นพ้ืนท่ีท่ีมี กลุ'มอาคารสํานักงานขนาดใหญ' สถานทูต กลุ'มอาคารพักอาศัยขนาดใหญ'เป4น
จํานวนมากจึงนับได1ว'ามีความหลากหลายของการใช1ท่ีดินในพ้ืนท่ี 
 สังคมและเศรษฐกิจ 
 ในปx พ.ศ. 2404 พ้ืนท่ีส'วนใหญ'ทําการเพาะปลูก5 ในย'านถนนสีลมต้ังแต'สีลมซอย5 
ตลอดไปยังโรงแรมฮอลิเดย5 อินท5 สีลม (ถนนสีลมตัดกับถนนเจริญกรุง) ในปx พ.ศ. 2420 ชาวต'างชาติ
ปลูกบ1านพักอาศัยในพ้ืนท่ีมากข้ึน เนื่องด1วยบริเวณย'านสีลม สาทรนั้นมีคลองท่ียาวไปถึงแม'น้ําเจ1ายา
ทําให1การค1าขายได1สะดวก ทําให1มีผู1พักอาศัยอยู'มาก หลังจากท่ีมีการตัดถนนนราธิวาสราชนครินทร5
กับโครงการรถไฟฟ"า BTS ทําให1เกิดรวมแปลงท่ีดินเพ่ือพัฒนาเป4นท่ีพักอาศัย (Condominium) 
อาคารสํานักงาน รวมไปถึงสถานทูตต'าง ทําให1พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีช'องนนทรีจึงเต็มไปด1วย โซนพัก
อาศัยและโซนพาณิชยกรรม 
 กิจกรรมในพ้ืนท่ีจึงเป4นในรูปแบบการพักอาศัย ทํางาน ติดต'องานราชการ (สถานทูต) 
และในยามคํ่าคืนเป4นการท'องเท่ียวในบริเวณถนนสีลม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 5 เรือกสวนไร�นาย�านสีลม, เข1าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ5 2557, เข1าถึงได1จาก http:// 
www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1544693 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 76 แสดงสภาพพ้ืนท่ีอดีต-ป?จจุบันบริเวณสถานีช'องนนทรี 
ท่ีมา: เรือกสวนไร�นาย�านสีลม, เข1าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ5 2557, เข1าถึงได1จาก  http://www. 
skyscrapercity.com/showthread.php?t=1544693 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 77 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเคยทําการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีย'านสีลมในสมัยก'อน 
 (ดัดแปลงภาพถ'ายทางอากาศ (พ.ศ. 2556) ของ Google Earth)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 78 แสดงภาพถ'ายทางอากาศบริเวณสถานีช'องนนทรี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2538 
 (ดัดแปลงภาพถ'ายทางอากาศ (พ.ศ. 2517และ พ.ศ. 2538) ของกรมแผนท่ีทหาร)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 126 

 
 
ภาพท่ี 79 แสดงภาพถ'ายทางอากาศบริเวณสถานีช'องนนทรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 
 (ดัดแปลงภาพถ'ายทางอากาศ (พ.ศ. 2549และ พ.ศ. 2556) Google Earth)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเหตุ: กรอบสีดําคือ การก'อสร1างและดัดแปลงอาคารท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
ภาพท่ี 80 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช1ประโยชน5ท่ีดินในสถานีช'องนนทรี พ.ศ. 2549 และ   
 พ.ศ. 2556 
 (จากการสํารวจพ้ืนโดยผู1วิจัย, สร1างด1วยโปรแกรม MAPINFO) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สถานีสะพานตากสิน 
 1. จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีหนาแน'นมาก แต'มีจํานวนผู1คนท่ีโดยสารในระบบขนส'ง
มวลชนเยอะเป4นอันดับท่ี4 ของทางสายสีลมทําให1สอดคล1องตามทฤษฎี TOD ท่ีได1กล'าวถึงการเกิด
การพัฒนาพ้ืนท่ีต1องมีจํานวนของประชากรท่ีมากพอ 
 2. ลักษณะสําคัญของพ้ืนท่ีสถานีสะพานตากสินลักษณะเฉพาะของสถานี คือเช'นการ
เชื่อมต'อกับระบบขนส'งมวลชนรอง (เรือด'วนเจ1าพระยา) รวมไปถึงเป4นสถานีท่ีเชื่อมต'อกับฝ?tงธนบุรี ซ่ึง
เป4นอีกป?จจัยท่ีมีผลต'อพ้ืนท่ีในการเลือกลงทุนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีและเป4นการเพ่ิมความหลากหลาย
ทางด1านเศรษฐกิจและสังคม 
 3. สถานีสะพานตากสินยังต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร ในแขวงบางรัก, 
แขวงยานนาวาซ่ึงเป4นพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ'มโรงแรมขนาดใหญ'  วัด  กลุ'มอาคารพักอาศัยขนาดใหญ'และ
สถานท่ีท'องเท่ียว (Asiatique the riverfront, the river city) เป4นจํานวนมากจึงนับได1ว'ามีความ
หลากหลายของการใช1ท่ีดินในพ้ืนท่ีมากซ่ึงมีความแตกต'างจากสถานีช'องนนทรี 
 สังคมและเศรษฐกิจ 
 สภาพของสังคมในพ้ืนท่ีสถานีสะพานตากสิน ลักษณะของกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี เกิดข้ึน
ในช'วงเวลากลางวัน-กลางคืน เนื่องจากมีพ้ืนท่ีสาธารณะ สถานท่ีท'องเท่ียว ย'านการค1าเก'าและโรงแรม
ขนาดใหญ' รูปแบบของกิจกรรมในพ้ืนท่ีประกอบด1วย การค1าขาย พักอาศัย ท'องเท่ียวและการเปลี่ยน
ถ'ายจากระบบรางไปสู'เรือ โดยมีการค1าขายแทรกอยู'โดยรอบของพ้ืนท่ี มีความหลากหลายของ
ประเภทอาคารมากกว'าสถานีรถฟ"าช'องนนทรี จึงทําให1เกิดการค1าขายและพักอาศัยในพ้ืนท่ีเป4น
จํานวนมาก 
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ภาพท่ี 81 แสดงสภาพพ้ืนท่ีอดีต-ป?จจุบันบริเวณสถานีสะพานตากสิน 
ท่ีมา: กรุงเทพในวันวาน, เข1าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ5 2557, เข1าถึงได1จาก http://board.postjung. 
com/761202.html  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 82 แสดงสภาพพ้ืนท่ีท่ีสําคัญในอดีตของบริเวณสถานีสะพานตากสิน 
ท่ีมา: ชุมชนหวังหลี ประวัติย�านการค�าชาวจีนในกรุงเทพฯ, เข1าถึงเม่ือ  21 กุมภาพันธ5 2557, 
เข1าถึงได1จาก http://www.asa.or.th/download/journal/5002/5002063.pdf 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 83 แสดงภาพถ'ายทางอากาศบริเวณสถานีสะพานตากสิน พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2538 
 (ดัดแปลงภาพถ'ายทางอากาศ (พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2538) ของกรมแผนท่ีทหาร)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 84 แสดงภาพถ'ายทางอากาศบริเวณสถานีสะพานตากสิน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 
 (ดัดแปลงภาพถ'ายทางอากาศ (พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2538) Google Earth)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเหตุ: กรอบสีดําคือ การก'อสร1างและดัดแปลงอาคารท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
ภาพท่ี 85 แสดงการใช1ประโยชน5ของท่ีดินปx 2549 กับปx 2556 สถานีสะพานตากสิน 
 (จากการสํารวจพ้ืนโดยผู1วิจัย, สร1างด1วยโปรแกรม MAPINFO) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ข�อมูลเชิงสถิติแสดงความเปล่ียนแปลงจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 
 
ภาพท่ี 86 การเปรียบเทียบการย1ายเข1า-ออกประชากรระหว'างเขตบางรักกับเขตสาทร 
ท่ีมา: สํานักยุทธศาสตร5และประเมินผล กรุงเทพมหานคร,  รายงานสถิติประชากรปP 2554  
(กรุงเทพฯ: กองสารสนเทศภูมิศาสตร5, 2555). 

   ส
ำนกัหอ
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แผนภูมิท่ี 5 การเปรียบเทียบการย1ายเข1าประชากรระหว'างสถานีช'องนนทรีกับสถานีสะพานตากสิน 
 (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
 
ตารางท่ี 10 แสดงเปรียบเทียบความหนาแน'นของจํานวนประชากรต'อบ1านพักอาศัย 
 

 
หมายเหตุ: ในปx 2540เป4นท่ีมีประชากรในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
(สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 จํานวนอาคารท่ีมีการขออนุญาตในช'วงปx พ.ศ. 2549-2554 
 

การขออนุญาตการก'อสร1างอาคาร สถานี/จํานวนอาคาร ปxท่ีมีการก'อสร1าง/ พ.ศ.  
2550-2554 สถานีช'องนนทรี สถานีสะพานตากสิน 

2550 7 1 

2551 12 4 

2552 2 0 

2553 2 1 

2554 4 3 

รวม 26 10 

หมายเหตุ : ในปx 2552 มีเหตุการณ5ความไม'สงบในกรุงเทพมหานคร (ข1อมูลหลังจากมีการประกาศใช1
มาตรการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549) ข1อจํากัดด1านข1อมูลท่ีสามารถให1ได1 
2550-2554 จากภาครัฐ 

 (กองควบคุมอาคาร สํานักโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร) 
 
 จากตารางท่ี 6 ในช'วง พ.ศ. 2536-2541 เป4นช'วงก'อนท่ีจะมีโครงการรถไฟฟ"า BTS ซ่ึงทํา
ให1เห็นว'าต้ังแต'เริ่มมีการก'อสร1างโครงการรถไฟฟ"าทําให1มีผลต'อการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรใน
พ้ืนท่ี มีปริมาณประชากรท่ีลดลงอย'างเห็นได1ชัดเจน หลังจากท่ีโครงการรถฟ"า BTS เปXดให1บริการ
จํานวนบ1านพักอาศัยและประชากรลดลงเรื่อย ๆ จนถึงในปx ปx2552 ในสถานการณ5ชุมชมทาง
การเมืองเริ่มแพร'เป4นวงกว1างจนเกิดเหตุการณ5ไม'สงบในกรุงเทพมหานครนั้นส'งผลให1การก'อสร1าง
อาคารบ1านเรือนนั้นลดลงบาง ซ่ึงดูได1จากตารางท่ี 7 แต'เม่ือเทียบดูท้ัง 2 สถานีในการศึกษานั้นทําให1
เห็นว'า สถานีสะพานตากสินนั้นมีความหนาแน'นของประชากรมากกว'า 2 เท'าตัวของสถานีช'องนนทรี 
เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีท่ีเป4นชุมชนเก'าแก'จากในสมัยอดีตจนมาถึงในป?จจุบันและมีความหลากหลาย
ของใช1ประโยชน5ของท่ีดินท่ีมาก 
 สรุปการศึกษาพ้ืนท่ีศึกษา 
 พ้ืนท่ีในการศึกษานั้นได1ยกเอาพ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี มีคุณสมบัติตามเกณฑ5ในการเลือกกรณีศึกษา 
เนื่องจากท้ัง 2 สถานีนั้น มีความหลากหลายของใช1ประโยชน5ของท่ีดิน จํานวนความหนาแน'นของ
ประชากรต'อพ้ืนท่ี และระบบโครงสร1างขนส'งสาธารณะท่ีมารองรับจากระบบราง (BRT, เรือด'วน
เจ1าพระยา) แต'ท้ัง 2 สถานี ยังมีความต'างกัน คือ กิจกรรมภายในพ้ืนท่ี สถานีช'องนนทรีนั้นมีการใช1
ประโยชน5ของดินในเชิงพาณิชยกรรมกว'าสถานีสะพานตากสินซ่ึงเป4นย'านท่ีพักอาศัยซ่ึงทําให1รูปแบบ
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วิถีชีวิตของผู1คนในพ้ืนท่ีนั้นมีรูปแบบของกิจกรรมท่ีแตกต'างกัน สถานีช'องนนทรีนั้นมี อาคาร
สํานักงานให1เช'าเป4นส'วนใหญ' กลุ'มอาคารสูงเกิน 10 ชั้น เป4นจํานวนมาก และขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมี
ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีใหญ'กว'าทําให1ง'ายต'อการพัฒนาโครงการต'าง ๆ ในภายในพ้ืนท่ี แต'บริเวณ
สถานีสะพานตากสินเป4นอาคารพาณิชย5ท่ีใช1เพ่ือการค1าขายชั้นล'างชั้นบนใช1พักอาศัย มีลักษณะเป4น
กลุ'มอาคารตึกแถวสมัยเก'าความสูงไม'เกิน 2-4 ชั้น เป4นส'วนมากและพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร5การค1า 
ดังนั้นพฤติกรรมของผู1คนท่ีอยู'ในพ้ืนท่ีและผู1คนภายนอกท่ีเข1ามาทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีนั้นจึงมี
วัตถุประสงค5ท่ีแตกต'างกัน จากการเฝ"าสังเกตการณ5การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบของสถานีช'องนนทรีมีการ
พัฒนาท่ีสูงกว'าสถานีสะพานตากสินเนื่องจาก ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ'ซ่ึงง'ายต'อนักลงทุนท่ี
จะพัฒนาพ้ืนท่ี รวมไปถึงระบบขนส'งมวลชนท่ีรองรับ (BRT) ซ่ึงมีการเชื่อมต'อกับระบบรางทําให1มีการ
พัฒนาตามแนวของรถ BRT ด1วยและระบบถนนของพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีช'องนนทรีนั้นก็มีขนาดท่ีกว1าง
กว'าของสถานีสะพานตากสินซ่ึงมีการเชื่อมต'อทางเรือ เพราะในป?จจุบันผู1คนสัญจรทางบกมากกว'า
ทางเรือ และเรื่องจํานวนประชากรท่ีลดลงนั้น สันนิษฐานว'าเกิดจากการพัฒนาพ้ืนท่ีภายในพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา ทําให1เกิดการย1ายท่ีอยู'อาศัยไปอยู'ท่ีอ่ืน จึงไม'จําเป4นเสมอไปว'าพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"า
นั้นจะมีจํานวนประชากรท่ีมากข้ึน แต'อาจจะเป4นในรูปแบบของประชากรแฝงก็เป4นได1 จากคําถาม
เรื่องรูปแบบการต้ังถ่ินฐานชุมชนเมืองพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ"าขนส'งมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ท้ังต้ังแต'ก'อนมีโครงการรถไฟฟ"าขนส'งมวลชนและหลังมีโครงการรถไฟฟ"า ซ่ึงในตัวอย'าง
พ้ืนท่ีสถานีสะพานตากสินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู'แล1วเนื่องจากเป4นพ้ืนท่ีการค1าต้ังแต'สมัยอดีตและมี
โครงการการสร1างสะพานตากสินข1ามแม'น้ําเจ1าพระยาทําให1ผู1คนจากฝ?tงธนบุรีสะดวกสัญจรมาสะดวก
ข้ึน รวมไปถึงศักยภาพท่ีเป4นพ้ืนท่ีติดกับแม'น้ําเจ1าพระยาทําให1มีโครงการโรงแรมเกิดข้ึนเป4นจํานวน
มาก  แต'สถานีช'องนนทรีนั้นเดิมเป4นพ้ืนท่ีว'าง พ้ืนท่ีพักอาศัยของกลุ'มคนชั้นสูงในสมัยอดีตและพ้ืนท่ี
การเกษตร ทําให1มีขนาดของแปลงท่ีดินท่ีใหญ' ซ่ึงหลังจากมีโครงการถนนนราธิวาสราชนครินทร5เพ่ิม
ช'องทางสัญจรรถยนต5และโครงการรถไฟฟ"าขนส'งมวลชน (BTS) ทําให1เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช1
ประโยชน5ท่ีดินไปในเชิงพาณิชยกรรม ไม'ว'าจะเป4น สํานักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม เป4นต1น ซ่ึงทําให1
เห็นได1ว'านอกจากการพัฒนาโครงรถไฟฟ"าขนส'งมวลชน ยังมีป?จจัยด1านสภาพพ้ืนท่ี สภาพสังคม เป4น
ตัวแปรในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
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บทท่ี 7 
 

การวิเคราะห�การพัฒนาในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ า 
 
 จากการวิเคราะห�ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ)าช+อง
นนทรี และสถานีรถไฟฟ)าสะพานตากสินในด/านต+าง ๆ ท่ีเป2นป3จจัยและส+งผลต+องานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง
ในบทนี้จะทําการวิเคราะห�การใช/พื้นที่ในแง+การเปลี่ยนแปลงการใช/ประโยชน�ที่ดิน ความหนาแน+น
ของการใช/ที่ดิน เพื ่อพิจารณาถึงความเปลี ่ยนแปลงของการพัฒนาพื้นที่ทั ้งก+อนและหลังจากมี
โครงการรถไฟฟ)า BTS และภายหลังที่มีมาตรการหรือนโยบายส+งเสริมการพัฒนาพื้นที่ (FAR. 
Bonus ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556) และป3จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต+อ
การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ)า โดยการพิจารณานั้นแบ+งออกเป2น 2 ส+วน คือ 1. นําแนวคิด 
ทฤษฎี TOD และมาตรการทางผังเมือง (FAR Bonus) ศึกษาถึงความสอดคล/องกันในการพัฒนา
เมือง 2. การเปรียบเทียบ มาตรการทางผังเมือง (FAR Bonus) และแนวคิดทฤษฎี TOD กับสภาพ
พ้ืนท่ีศึกษาถึงความเหมาะสม ซ่ึงท้ัง 2 ส+วนนี้ นําไปสู+ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของมาตรการท่ี
บังคับใช/อยู+ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพจริงในพื้นที่ และวิเคราะห�ป3จจัยที่มีผลต+อการเปลี่ยนแปลง
การใช/ประโยชน�ท่ีดิน จากการศึกษาเพ่ือนําไปสู+ข/อเสนอแนะแนวทางในการใช/มาตรการที่สอดคล/อง
กับสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ)าในบทต+อไป 
 จากข/อมูลพ้ืนฐาน แนวความคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข/องกับการวิจัย นําไปสู+การ
ตอบคําถามของการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ+งออกเป2น 2 หัวข/อ ได/แก+ 
 1. ความสอดคล/องระหว+างทฤษฎี TOD กับมาตรการทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(FAR Bonus)  
 2. ความเหมาะสมระหว+างมาตรการทางผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (FAR Bonus) และ
แนวคิดทฤษฎี TOD ต+อสภาพพ้ืนท่ีในการศึกษา 
 
ความสอดคล#องระหว%าง ทฤษฎี TOD กับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการการส%งเสริม
การพัฒนาพ้ืนท่ี (FAR BONUS)  
 จากทฤษฎี TOD และบทความท่ีเก่ียวข/องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ)าท่ีได/
ทําการศึกษาข/างต/นนั้นได/นํามาเป2นส+วนหนึ่งในการวิเคราะห� เปรียบเทียบกับการออก มาตรการทาง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงครั้งท่ี 2, 3 (2549, 2556) ซ่ึงมีมาตรการท่ีส+งเสริมการ
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พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ)าขนส+งมวลชน ทําให/เกิดคําถามในการวิจัยว+า “แนวคิดทฤษฎีกับ
มาตรการนั้นมีความสอดคล/องกันหรือไม”จึงเป2นเหตุท่ีนําเอาท้ัง 2 หลักการมาเปรียบเทียบหาความ
สอดคล/องซ่ึงกันและกันในแง+ของหลักท่ีนําไปใช/ในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ)า 
 แนวคิด TOD ท่ีได/รับการพัฒนาข้ึนและประสบความสําเร็จจากอดีตจนถึงป3จจุบันใน
ประเทศต+าง ๆ เช+น ญ่ีปุXนและสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงในเมืองขนาดใหญ+ เช+น ฮ+องกง พบว+า สาเหตุ
หลักประการหนึ่ง ได/แก+ เรื่องของแรงผลักดันท่ีทําให/ประชาชนมาใช/บริการ (หรือมาทํากิจกรรมต+าง ๆ 
หรือเลือกท่ีจะเป2นท่ีอยู+อาศัย) ตาม TOD เหล+านี้ ซ่ึงอาจแบ+งแรงผลักดันออกได/เป2น 2 ลักษณะกว/าง ๆ 
ได/แก+  
 1. แรงผลักดันท่ีเนื่องมาจากสภาพป3ญหา “เมือง” โดยเฉพาะสภาพป3ญหาการจราจร
ติดขัด และการติดขัดนี้ยังเป2นสาเหตุต+อเนื่องให/ไม+สามารถคาดการณ�เวลาในการเดินทางได/ จนทําให/
ประชาชนผู/ใช/รถใช/ถนนท่ัวไปเกิดความเบื่อหน+าย และพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงการเดินทางด/วยระบบ
ขนส+งต+าง ๆ ท่ีใช/ผิวจราจรปกติร+วมกัน หันมาใช/ระบบรถไฟฟ)าขนส+งมวลชนท่ีมีเขตทางเฉพาะ และ
สามารถคาดเดาเวลาในการเดินทางได/ 
 2. แรงผลักดันจากความต/องการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ และกิจกรรมต+อเนื่อง เช+น 
ความต/องการมีท่ีอยู+อาศัยท่ีเหมาะสมและสามารถเดินทางไป-กลับสถานท่ีทํางานได/ ในระยะเวลาหรือ
ระยะทางท่ีเหมาะสม สามารถท่ีจะมีเวลาเหลือเพ่ือใช/ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจําเป2นได/เพียงพอ หรือหาก
เป2นกิจกรรมต+อเนื่องบางประเภทท่ีสามารถทําได/ท่ัวไป เช+น การใช/บริการธนาคาร การซ้ือของใช/
ส+วนตัวเล็ก ๆ น/อย ๆ หากสามารถท่ีจะทําได/ท่ีสถานีรถไฟฟ)า หรือทําได/บริเวณท่ีเป2นทางผ+าน 
สามารถประกอบกิจการได/โดยสะดวก ไม+เสียเวลาสําหรับการเดินทางมากนัก และมีค+าใช/จ+ายในการ
เดินทางท่ีเหมาะสม ก็จะยิ่งเป2นแรงผลักดัน  
  กรอบการวางผังและออกแบบ TOD  
  ซ่ึงได/เกณฑ�การออกแบบมาจากการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมืองและ
ออกแบบเมืองสีเขียวและแนวความคิดเก่ียวกับมาตรการในการสร/างแรงจูงใจในการใช/ประโยชน�ท่ีดิน  
ประกอบด/วย 6 เกณฑ� ได/แก+  
  1. เกณฑ�การใช/ประโยชน�ท่ีแบบผสมผสาน ด/วยการสร/างความหนาแน+นในพ้ืนท่ี การ
ส+งเสริมให/เกิดการพัฒนาท้ังแนวต้ังและแนวนอนในการพัฒนาพ้ืนท่ี ด/วยวิธีการควบคุมแบบ
แลกเปลี่ยน (Incentive Zoning) เพ่ือกระตุ/นการพัฒนา   
  2. เกณฑ�การกระชับรูปทรงศูนย�พาณิชยกรรม การกระชับกลุ+มอาคาร การก+อสร/าง
อาคารเขียวประหยัดพลังงาน 
  3. เกณฑ�การส+งเสริมการพัฒนาท่ีอยู+อาศัยสําหรับประชาชนทุกระดับรายได/ 
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  4. เกณฑ�การสร/างชุมชนแห+งการเดิน ด/วยการออกแบบปรับปรุงโครงข+าย 
  5. ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride และผสานกับระบบสัญจรอ่ืน 
  6. พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผ+อนหย+อนใจ 
 3. มาตรการทางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
  การศึกษาในครั้งนี้มีการปรับปรุงแก/เง่ือนไขการพัฒนาอยู+ในระยะ 500 เมตร ได/มีการ
เปลี่ยนแปลงการวัดรัศมีจากจุดศูนย�กลางสถานี เป2นให/วัดจากแนวเขตชานชาลาสถานีทําให/รัศมีกว/าง
ข้ึนจากเดิม มาตรการ FAR Bonus มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยท่ีมีการเพ่ิมข/อกําหนดมาตรการ
ส+งเสริมการพัฒนา ข้ึนมาอีก 3 ข/อจากของเดิมท่ีมีอยู+แล/ว 2 ข/อ ซ่ึงท่ีมี 1 ในข/อกําหนดท่ีได/กําหนด
ระยะการพัฒนาจากรัศมีรถไฟฟ)าขนส+งมวลชนในระยะ 500 เมตร สามารถปลูกสร/างอาคารให/มี
ประเภทอาคารหรือมีขนาดท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว/  ซ่ึงกําหนดไว/ในมาตรการผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2, 3 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. เง่ือนไขอยู+ในระยะ 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ)าขนส+งมวลชน จากแต+เดิมวัดจาก
ศูนย�กลางของตัวสถานีออกไป เปลี่ยนมาเป2นให/วัดจากแนวเขตชานชาลาสถานีแทน ทําให/รัศมีมีขนาด
ใหญ+มากข้ึน 
  2. เง่ือนไขมาตรการ FAR Bonus โดยเพ่ิมหลักเกณฑ�มากข้ึนด/วย สําหรับเกณฑ�เรื่อง
พ้ืนท่ีโล+งสาธารณะ ให/สามารถใช/ได/เฉพาะท่ีดินประเภท ย.8 ถึง ย.10 และ พ.2 ถึง พ.5 (เพ่ิม พ.2)  
  พ้ืนท่ี ย.8-ย.10 คือ ท่ีดินประเภทท่ีอยู+อาศัยหนาแน+นมาก 
  พ้ืนท่ี พ.2 –พ.5 คือ พ้ืนท่ีประเภทพาณิชยกรรม 
  ซ่ึงพ้ืนท่ีท้ัง 2 ประเภทนั้นเป2นพ้ืนท่ีท่ีอยู+โดยรอบสถานีรถไฟฟ)าเป2นส+วนใหญ+ 
 มาตรการส+งเสริมพิเศษการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือ FAR Bonus ท่ีเข/าประเด็น ทฤษฎี TOD มี
ท้ังหมด 4 ข/อจากท้ังหมด 5 ข/อ 
 1. จัดให/มีท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึนเพ่ือสําหรับประชาชนเป2นการท่ัวไป โดยพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนต/องไม+
เกิน 30 ตร.ม. ต+อท่ีจอดรถยนต�ท่ีเพ่ิมข้ึน 1 คัน ในระยะ 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ)าขนส+ง
มวลชน (พ้ืนท่ีท่ีจอดรถท่ีเพ่ิมข้ึน ไม+ต/องนํามาคิด FAR และ OSR) ซ่ึงเป2นการเพ่ิมการใช/ประโยชน�
ท่ีดินในพ้ืนท่ีและมีมาตรการจูงใจสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี เป2นการจัดท่ีจอดรถยนต�แบบ Park and 
Ride และผสานกับระบบสัญจรรูปแบบอ่ืน   
 2. อาคารอนุรักษ�พลังงาน กรณีได/จัดให/มีอาคารอนุรักษ�พลังงานตามมาตรฐานอาคาร
เขียวหรือองค�กรอ่ืนซ่ึงเป2นท่ีได/รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผังเมืองให/มี FAR เพ่ิม เป2นการ
คํานึงถึงการประหยัดพลังงานของอาคาร ซ่ึงการพัฒนาในทฤษฎี TOD มีการคํานึงถึงการประหยัดการ
ใช/พลังงานเป2นสิ่งแรก 
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 3. การจัดเตรียมท่ีอยู+อาศัยผู/มีรายได/น/อย กรณีจัดให/มีหรือพัฒนาท่ีอยู+อาศัยท่ีมีราคาตํ่า
กว+าท/องตลาดสําหรับผู/ท่ีมีรายได/น/อยหรือท่ีอยู+อาศัยสําหรับผู/อยู+อาศัยเดิมภายในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึง
เป2นการเพ่ิมความหนาแน+นของจํานวนประชากร และเพ่ือความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนท่ี 
 4. อาคารสาธารณะจัดให/มีพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน�หรือสวนสาธารณะ โดยจะได/พ้ืนท่ีก+อสร/าง
เพ่ิมข้ึนต/องไม+เกิน 5 เท+า ของพ้ืนท่ีโล+งท่ีจัดให/มีข้ึน ซ่ึงตรงกับประเด็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน�เพ่ือชุมชนโดยรอบของโครงการ 
 ทําให/เห็นได/ว+ามาตรส+งเสริมการพัฒนา (FAR Bonus) ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
นั้นมีมาตรการท่ีเข/าข+ายตามเกณฑ�ของทฤษฎี TOD ท่ีได/กล+าวมาข/างต/น โดยได/เปรียบเทียบไว/ใน
ตารางท่ี 12 
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ภาพท่ี 87 แสดงการเปรียบเทียบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเส/นทาง

รถไฟฟ)า BTS ในป3จจุบัน 
ท่ีมา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, สาระสําคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖, 
เข/าถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม 2556, เข/าถึงได/จาก http://www.cpd.bangkok.go.th:go/wed2/ 
NEWCPD2556/SCPC7.pdf. 
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 จากภาพท่ี 87 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ฉบับป3จจุบัน) มีการปรับเปลี่ยน
การใช/ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบขนส+งมวลชนราง ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด 15 ท่ี
ได/ (อธิบายในภาพท่ี 16  บทท่ี 4 หน/า 59) แต+จากภาพข/างต/นยกมาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยู+ในเส/นทาง BTS 
ซ่ึงมีอยู+แล/วในป3จจุบัน ทําให/เห็นได/ว+าผังเมืองรวมให/ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟฟ)า
เป2นอย+างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 บริเวณท่ี 1 เขตจัตุจักร รองรับการพัฒนาท่ีต+อเนื่องกับศูนย�คมนาคมพหลโยธิน โดยการ
ปรับเปลี่ยน เพ่ิมการใช/ประโยชน�ท่ีดินประเภทท่ีอยู+อาศัยหนาแน+นมากและการใช/ประโยชน�ท่ีดินแบบ
พาณิชย-กรรม  
 บริเวณท่ี 2 เขตบางนา การพัฒนาบริเวณสถานีขนส+งมวลชนทางรางสายสีเขียว (ส+วนต+อ
ขยายอ+อนนุช-แบริ่ง) โดยขยายท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
 บริเวณท่ี 3  เขตคลองสาน การพัฒนาบริเวณสถานีขนส+งมวลชนทางรางสายสีเขียว
บริเวณสถานีวง-เวียนใหญ+ รวมไปถึงส+วนต+อขยาย  โดยขยายท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเมืองและการพัฒนาศูนย� 
 บริเวณท่ี 4 เขตธนบุรี การพัฒนาบริเวณสถานีขนส+งมวลชนทางรางสายสีเขียวบริเวณ
สถานีส+วนต+อขยายสถานีบางหว/าเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบขนส+งมวลชนสายสีน้ําเงิน (บางชื่อ-ท+าพระ) 
โดยขยายท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและปรับเปลี่ยนท่ีอยู+อาศัย
หนาแน+นมาก 
 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบวัตถุประสงค�การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ)าตามทฤษฎี TOD กับผัง

เมืองรวม 
 

วัตถุประสงค�การพัฒนาพ้ืนท่ี 
โดยรอบสถานีรถไฟฟ)า 

TOD ผังเมือง (พ.ศ. 2556) และ มาตรการ
ส+งเสริมการพัฒนาFAR BONUS 

การเพ่ิมความหนาแน+นประชากร � � 
การใช/ประโยชน�ของพ้ืนท่ีแบบผสมผสาน � � 
ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride และ
ผสานกับระบบสัญจรอ่ืน 

� � 

พ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน� � � 
โครงสร/างพ้ืนฐานในการสัญจร (ทางเท/า, 
ทางจักรยาน)  

�  
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 สรุปการวิเคราะห�ความสอดคล/องระหว+าง ทฤษฎี (TOD) กับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และมาตรการการส+งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี (FAR BONUS)  
 มาตรการส+งเสริมพัฒนาพ้ืนท่ี (FAR Bonus) และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร นั้นเม่ือ
นํามาเปรียบเทียบ เกณฑ�การพัฒนาของทฤษฎี TOD ทําให/เห็นได/ว+ามีความสอดคล/องกัน เนื่องด/วย
ต้ังแต+การปรับเปลี่ยนการใช/ประโยชน�ท่ีดินจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ซ่ึงในผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556นั้นได/ปรับเปลี่ยนให/เข/ากับการพัฒนาระบบขนส+งมวลชนระบบราง
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมของจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี และเม่ือนํามาตรการ
ส+งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี (FAR Bonus) มาเปรียบเทียบเพ่ิมเติมกับทฤษฎี TOD มี 4 ใน 5 ข/อ ท่ีเข/า
ข+ายการพัฒนาของ TOD  
 
ความเหมาะสมระหว%าง มาตรการส%งเสริมการพัฒนา (FAR BONUS) และแนวคิดทฤษฎี (TOD) 
ต%อสภาพพ้ืนท่ีในการศึกษา 
 การวิเคราะห�ข/อมูลในส+วนนี้จะเป2นการนําข/อมูลจากการเก็บรวบรวมจากอดีตจนถึง
ป3จจุบัน โดยการลงสํารวจภาคสนามและเอกสารท่ีเก่ียวข/องกับพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจริงโดยนําข/อมูลจาก ทฤษฎี TOD และมาตรการทางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (FAR BONUS) มาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีจริงในพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงข้ันตอนของการศึกษาความเหมาะสมระหว+าง มาตรการส+งเสริมการพัฒนา (FAR 

BONUS) และแนวคิดทฤษฎี (TOD) ต+อสภาพพ้ืนท่ีในการศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 145 

 ข/อมูลสภาพพ้ืนท่ีระหว+าง 2 สถานีในการศึกษา 
 1. ลักษณะบริบทของสภาพพ้ืนท่ีใน พ้ืนท่ีการศึกษาระหว+าง 2 สถานี 
  จากการสังเกต ความเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในบริเวณโดยรอบสถานีช+องนนทรี จะมีกลุ+ม
ของอาคารสูงและมีขนาดของแปลงท่ีดินท่ีใหญ+กว+าสถานีสะพานตากสินท่ีเป2นย+านชุมชนเก+า (บางรัก) 
ซ่ึงมีความสูงอาคารประมาณ2-4ชั้นเป2นส+วนใหญ+ ความเปลี่ยนแปลงของการใช/ประโยชน�ท่ีดินนั้น มี
ทิศทางท่ีแตกต+างกันสถานีช+องนนทรีจะเป2นการก+อสร/างอาคารใหม+และดัดแปลงอาคารเป2นส+วนมาก 
ซ่ึงต+างกับสถานีสะพานตากสินท่ีมีความเปลี่ยนแปลงท่ีน/อยมากเม่ือเทียบกันระหว+าง2สถานี ทําให/
สรุปได/ว+าบริบทของพ้ืนท่ีนั้นมีผลต+อการพัฒนาได/ นั้นมีป3จจัยอยู+ 2 ข/อ ได/แก+ 
  1.1 บริบทของพ้ืนท่ี กลุ+มประเภทอาคารท่ีอยู+โดยรอบสถานี เช+น สถานีช+องนนทรีท่ีมี
พ้ืนท่ีสุสานขนาดใหญ+ สถานีสะพานตากสินท่ีมีพ้ืนท่ีศาสนสถาน ทําให/เกิดการพัฒนาข้ึนได/ยาก 
  1.2 ป3ญหาผู/ถือครองกรรมสิทธิ์หรือพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดแปลงเล็ก ทําให/ยากท่ีนักลงทุนการ
รวมท่ีดินเพ่ือท่ีจะทําโครงการต+าง ๆ  
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หมายเหตุ บริเวณท่ีมีสีดําคาดทแยงคือพ้ืนท่ีท่ีกําลังก+อสร/าง 
 
ภาพท่ี 88 แสดงการใช/ประโยชน�ของอาคารในสถานีท้ัง 2 สถานี พ.ศ. 2556 จากการสํารวจ 
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หมายเหตุ บริเวณท่ีมีสีดําคาดทแยงคือพ้ืนท่ีท่ีกําลังก+อสร/าง 
 
ภาพท่ี 89 แสดงความสูงของอาคารบริเวณโดยรอบสถานีท้ัง 2 สถานี พ.ศ. 2556 จากการสํารวจ 
 
 2. นวนอาคารท่ีมีการขออนุญาตในช+วงป{ พ.ศ. 2549-2554 ในระยะ500รอบสถานีของ
ท้ัง 2สถานี 
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  ในป{ 2550 สถานีช%องนนทรี = มีการขออนุญาตก+อสร/างอาคารท้ังหมด 7 อาคาร 
ได/แก+ อาคารพักอาศัย 1 อาคาร, สํานักงาน 2 อาคาร, ดัดแปลงอาคาร 3 อาคาร, อาคารเรียน 1 
อาคาร สถานีสะพานตากสิน = มีการขออนุญาตก+อสร/างท้ังหมด 1 อาคาร ได/แก+ อาคารพักอาศัย  1
อาคาร 
  ในป{ 2551 สถานีช%องนนทรี = มีการขออนุญาตก+อสร/างอาคารท้ังหมด 11 อาคาร 
ได/แก+ อาคารพักอาศัย 6 อาคาร, ดัดแปลงอาคาร 3 อาคาร, โรงแรม 2 อาคาร สถานีสะพานตากสิน 
= มีการขออนุญาตก+อสร/างท้ังหมด 4 อาคาร ได/แก+ อาคารพักอาศัย 4 อาคาร 
  ในป{ 2552 สถานีช%องนนทรี = มีการขออนุญาตก+อสร/างอาคารท้ังหมด 2 อาคาร 
ได/แก+ อาคารพักอาศัย 2 อาคาร สถานีสะพานตากสิน = มีการขออนุญาตก+อสร/างท้ังหมด 1 อาคาร 
ได/แก+ อาคารพักอาศัย 1 อาคาร 
  ในป{ 2553 สถานีช%องนนทรี = มีการขออนุญาตก+อสร/างอาคารท้ังหมด 2 อาคาร 
ได/แก+ ดัดแปลงอาคาร 2 อาคาร, สถานีสะพานตากสิน = มีการขออนุญาตก+อสร/างท้ังหมด 1 อาคาร 
ได/แก+ อาคารพักอาศัย 1 อาคาร 
  ในป{ 2554 สถานีช%องนนทรี = มีการขออนุญาตก+อสร/างอาคารท้ังหมด 7 อาคาร 
ได/แก+ อาคารพักอาศัย 2 อาคาร, สํานักงาน 2 อาคาร, สถานีสะพานตากสิน = มีการขออนุญาต
ก+อสร/างท้ังหมด 3 อาคาร ได/แก+ อาคารพักอาศัย 3 อาคาร 
  สรุปจากข/อการขออนุญาตก+อสร/างอาคาร ทําให/เห็นว+าพ้ืนท่ีสถานีช+องนนทรีนั้นมีการ 
ก+อสร/างพัฒนาพ้ืนท่ีมากกว+าสถานีสะพานตากสินกว+าเท+าตัว เป2นหนึ่งเหตุผลท่ีทําให/เห็นว+าการพัฒนา
ของแต+ละพ้ืนท่ีนั้นมีปริมาณท่ีไม+เท+ากัน จากบริบทพ้ืนท่ี สภาพกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี เป2นต/น 
 3. การเปรียบเทียบแนวคิดTOD กับสภาพพ้ืนท่ีจริงในการศึกษาถึงความเหมาะสม 
  ซ่ึงจากข/อมูลพ้ืนฐานของสภาพพ้ืนท่ีในข/างต/นและข/อมูลในบทท่ี 6 สภาพพ้ืนท่ี เม่ือ
เปรียบเทียบกับแนวคิด TOD ซ่ึงมีอยู+หลัก 5 ข/อ1 คือ 
  1. การเพ่ิมความหนาแน+นประชากร 
  2. การใช/ประโยชน�ของพ้ืนท่ีแบบผสมผสาน 
  3. โครงสร/างพ้ืนฐานในการสัญจร (ทางเท/า, ทางจักรยาน)  
  4. พ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน� 
  5. ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride เพ่ือผสานกับระบบสัญจรอ่ืน 

                                                           

 1 ธราวุฒิ บุญเหลือ, แนวความคิดการพัฒนาบริเวณจุดเปล่ียนถ%ายการสัญจรแบบ
ย่ังยืน,  เข/าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556, เข/าถึงได/จาก  http://www.cuurp.org/B_resource/ 
B_data/b1/2551/08.sustrainpowercitySTDZ.pdf 
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  1. ความหนาแน+นของประชากรในพ้ืนท่ีจากตารางท่ี 8 โดยเปรียบเทียบจาก จํานวน
คนต+อหลังในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา สถานีช%องนนทรีมีจํานวนประชากรต+อหลัง = 1.54/หลัง สถานีสะพาน
ตากสิน มีจํานวนประชากรต+อหลัง = 3.67/หลัง  ซ่ึงแสดงให/เห็นว+าสถานีสะพานตากสินนั้นมี
ประชากรมากกว+าสถานีช+องนนทรี 2 เท+า ซ่ึงสถานีช+องนนทรีต/องการเพ่ิมจํานวนประชากรมากกว+า
สถานีสะพานตากสินท่ีมีจํานวนประชากรท่ีหนาแน+นตามความต/องการของ TOD 
  2. การใช/ประโยชน�ของพ้ืนท่ีแบบผสมผสาน ท้ัง 2 สถานีนั้น มีความหลากหลาย 
สังเกตได/จากข/อมูลท่ีลงสํารวจพ้ืนท่ี ซ่ึงท้ัง 2 สถานีนั้น ประกอบไปด/วย อาคารสํานักงาน สถานท่ี
ราชการ ท่ีพักอาศัย ห/างสรรพสินค/า สวนสาธารณะ เป2นต/น 
  3. โครงสร/างพ้ืนฐานในการสัญจร ท้ัง 2 สถานีนั้น มีจุดเชื่อมต+อหรือโครงจากสถานี
แตกต+างกัน ซ่ึงจําเป2นท่ีต/องพัฒนาท่ีระบบขนส+งมวลชนสาธารณะกับระบบถนนภายในชุมชน 
  4. จอดรถในลักษณะ Park and Ride และผสานกับระบบสัญจรอ่ืน จากท้ัง 2 สถานี
นั้นมีจุดเด+นในการเชื่อมต+อกับการสัญจรระบบอ่ืนท่ีแตกต+างกัน สถานีช+องนนทรี มีระบบรถ BRT ซ่ึง
ทําให/ขยายรัศมีการสัญจรทางบกในวงท่ีกว/างข้ึน สถานีสะพานตากสิน มีระบบเรือด+วนเจ/าพระยา    
ทําให/มีการเชื่อมต+อการพ้ืนท่ีริมเจ/าพระยา ท้ัง สถานีท+องเท่ียว โรงแรม ท่ีพักอาศัยริมน้ํา เป2นต/น  
จากบริบทของท้ัง 2 สถานี สถานีช+องนนทรีมีอาคารสูงท่ีมีอาคารจอดรถยนต� เม่ือเทียบกับสถานี
สะพานตากสินท่ีมีอาคารพาณิชยกรรม 2 ชั้น และบ/านพักอาศัย  
  5. พ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน� ในพ้ืนท่ีสถานีสะพานตากสินนั้นมี
สวนสาธารณะอยู+ในพ้ืนท่ีแต+ยังขาดการเชื่อมต+อกับระบบทางเท/าท่ีดี  แต+ในส+วนสถานีช+องนนทรีมี
พ้ืนท่ี ลานจุดเชื่อมต+อระหว+าง BTS กับรถ BRT ทําให/พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสามารถสัญจรได/สะดวก
ยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 90 การเปรียบเทียบสภาพพ้ืนท่ีสถานีท้ัง 2 สถานี และจุดเชื่อมต+อกับระบบสัญจรอ่ืน 
 
ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบสภาพพ้ืนท่ีกรณีศึกษากับเกณฑ�การพัฒนาของทฤษฎี TOD 
 

วัตถุประสงค�การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ)า 
 (TOD)  

สถานีช+องนนทรี สถานีสะพานตากสิน 

การเพ่ิมความหนาแน+นประชากร � � 
การใช/ประโยชน�ของพ้ืนท่ีแบบผสมผสาน � � 
ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride และผสานกับ
ระบบสัญจรอ่ืน 

� � 

พ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน� � � 
โครงสร/างพ้ืนฐานในการสัญจร (ทางเท/า, ทางจักรยาน)  �  
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 4. การเปรียบเทียบข/อมูลมาตรการ (FAR Bonus) กับข/อมูลสภาพพ้ืนท่ีในการศึกษา 
(การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจริง) และการสัมภาษณ� 
  จากสภาพการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในจริงในพ้ืนท่ีกรณีศึกษานั้น เพ่ือให/ทราบถึงความ
เหมาะสมจึงมีความจําเป2นท่ีจะต/องมีการสัมภาษณ�ความคิดเห็นผู/ประกอบการ2พัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับ
พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ)าเพ่ือหาว+ามาตรการ (FAR Bonus) นั้นมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
หรือไม+ จึงนํามาตรการ (FAR Bonus) เป2นตัวในการสัมภาษณ�ร+วมไปถึงสภาพการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจริง 
มาตรการทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus)  
  แบบท่ี 1 หากจัดให/มีท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึนเพ่ือสําหรับประชาชนเป2นการท่ัวไป 
  แบบท่ี 2 การจัดเตรียมท่ีโล+งเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
  แบบท่ี 3 การจัดหรือพัฒนาท่ีอยู+อาศัยผู/มีรายได/น/อย 
  แบบท่ี 4 พ้ืนท่ีรับน้ํา 
  แบบท่ี 5 อาคารอนุรักษ�พลังงาน 
 
ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบระหว+างสถานีช+องนนทรี กับ สถานีสะพานตากสินกับการพัฒนาท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกับมาตรการทางผังเมือง FAR Bonus 
 

มาตรการส%งเสริมการพัฒนา FAR BONUS สถานีช%องนนทรี สถานีสะพานตากสิน 

1. การจัดให/มีพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึน   

2. พ้ืนท่ีโล+งเพ่ือสาธารณะประโยชน� � � 
3. ท่ีอยู+อาศัยผู/มีรายได/น/อย   

4. พ้ืนท่ีรับน้ํา   

5. ออกแบบอาคารเพ่ืออนุรักษ�พลังงาน �  

 
 จากตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบข/อมูลมาตรการ (FAR BONUS) กับข/อมูลสภาพพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา 
 

                                                           

 2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน�, บทสัมภาษณ� นายธํารง ปLญญาสกุลวงศ� นายกสมาคมอาคาร
ชุดไทย, ฉบับท่ี 2,659 (7-10 สิงหาคม 2554), เข/าถึงเม่ือ 20 ธันวาคม 2557, เข/าถึงได/จาก 
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_conten&id=78183:20-&catid= 
85:2009-02-08-11-22-45&Itemid=417#.VMdgBGjLfz0 
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 โดยสรุปแบ+งออกเป2น 5ข/อ ตามมาตรส+งเสริมการพัฒนา (FAR Bonus) โดยดังต+อไปนี้ 
 1. การจัดให/มีพ้ืนท่ีจอดรถ โดยท่ีจอด 1 คัน สามารถสร/างเพ่ิมได/ 30 ตารางเมตร เช+นถ/า
อัตราส+วนพ้ืนท่ีก+อสร/าง FAR 1:5 เท+ากับสามารถสร/างได/ 5 เท+าของแปลงท่ีดิน แล/วก็บวกเพ่ิมเข/าไป
อีก 30 ตารางเมตร ซ่ึงในความเห็นของผู/ประกอบการไม+มีใครขอโบนัสและทําในลักษณะท่ีผังเมือง
กรุงเทพมหานครจูงใจ เพราะเม่ือคํานวณตามกฎหมายท่ีจอดรถ 1 คัน = 2.4x5.5+30% พ้ืนท่ี
สัญจร (3.96) =17.16 ตร.ม เท+ากับเม่ือนําไปหักพ้ืนท่ีได/เพ่ิมนั้นเท+ากับ 30-17.16=12.84 ตร.ม ซ่ึง
ได/พ้ืนท่ีเพ่ิมไม+ถึงครึ่งของท่ีต/องก+อสร/าง และอีกเหตุผลคือราคาต+อตารางเมตรเช+น ขายตารางเมตร 
50,000บาท ท่ีจอด 30 ตารางเมตร เท+ากับพ้ืนท่ีขายรวม 1,500,000 บาท ซ่ึงต/องเสียภาษีอีก 
10%=150,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบต/นทุนราคาท่ีดินและค+าก+อสร/าง 450,000-600,000 บาท ยัง
ไม+รวมการก+อสร/างอาคารจอดรถตามเทศบัญญัติ กําหนดท่ีจอดรถ 1คัน ต+อพ้ืนท่ีก+อสร/าง 120 ตาราง
เมตร แต+ทําพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ือสาธารณะ 1คัน ได/เพ่ิม 30 ตารางเมตร จึงยังไม+คุ/มค+าท่ีจะทํา3 
 2. พ้ืนท่ีโล+งเพ่ือสาธารณะประโยชน�สาธารณะนั้นเป2นมาตรการท่ีมีความเป2นไปได/  และ
จูงใจผู/ประกอบการได/ทําให/ได/พ้ืนท่ีก+อสร/างเพ่ิมไม+เกิน 5 เท+าของพ้ืนท่ีโล+งท่ีได/จัดเตรียม เช+นจัดเตรียม
ให/มีพ้ืนท่ีโล+งสาธารณะประโยชน� 100 ตารางเมตร จะได/พ้ืนท่ีก+อสร/างเพ่ิม 500 ตารางเมตร  ถ/ามอง
ในแง+การลงทุนพ้ืนท่ีโล+งใช/ต/นทุนในการก+อสร/างท่ีไม+สูงมาก จึงจะเห็นว+า โครงการขนาดใหญ+เช+น 
เช็นทัลเวิร�ด ปาร�คเวนเซอร� นั้นจัดทําพ้ืนท่ีโล+งเพ่ือสาธารณะประโยชน�เป2นส+วนใหญ+ร+วมไปถึง สารท
รสแควร� ท่ีอยู+ในพ้ืนท่ีสถานีช+องนนทรี เนื่องจากการทําพ้ืนท่ีสาธารณะโยชน�ไม+ได/มีข/อกําหนดตายตัว
จึงข้ึนอยู+กับเจตนาหรือการตีความของผู/ประกอบการท่ีได/จัดทํา ซ่ึงจาการสัมภาษณ�กลุ+มบุคคลท่ัวไป 
ท่ีพักอาศัยหรือทํางานในพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นว+าควรท่ีจะมีการระบุหรือศึกษาพ้ืนท่ีก+อนมีการพัฒนา
เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี4 
 

                                                           

 3 สัมภาษณ�, วรวุฒิ กิจสิริวิศาล, Station Architect บริษัท IT-INTERNATIONAL ท่ี
ปรึกษาด/านออกแบบให/ การรถไฟฟ)าขนส+งมวลชนแห+งประเทศไทย, 6 กุมภาพันธ� 2557. 
 4 สัมภาษณ�, วิทนีย� ศรีพินิจ, PRODUCT ADVISOR บริษัท SCG EXPERIENCE CO.LTD, 
25 มกราคม 2557. 
 สัมภาษณ�, กานต� กันพิทยา, Revit architect บริษัท VR-DIGITAL.CO.LTD, 25 
มกราคม 2557 
 สัมภาษณ�, ณัฐพร เดชผิว, Executive Public  Relation โรงแรม Banyantree, 25 
มกราคม 2557 
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ภาพท่ี 91 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน�เกิดจากมาตรการ FAR Bonus พ้ืนท่ีบริเวณอาคารสารทรสแควร� 
ท่ีมา: Home zoomer,  บริษัทแผ%นดินทองระดมทุน ยกเครื่องขายสินทรัพย�ระดมทุน, เข/าถึงเม่ือ 21 
กุมภาพันธ� 2557, เข/าถึงได/จากhttp://www.homezoomer.com/show_news.php?pid=611 
 
 3. ท่ีอยู+อาศัยผู/มีรายได/น/อยในพ้ืนท่ีโครงการเดิม ยังเป2นเรื่องใหม+ซ่ึงประกาศใช/ในป{ 
2556ทําให/โครงการในบางพ้ืนท่ียังไม+ได/ให/ความสนใจ รวมไปถึงราคาท่ีดินและราคาก+อสร/างท่ีสูงมาก
ในบางพ้ืนท่ียังไม+เป2นท่ีโน/มน/าวผู/ประกอบการ แต+เป2นแนวคิดหรือมาตรการสําหรับพ้ืนท่ีชานเมือง 
พ้ืนท่ีท่ีราคาท่ีดินไม+สูงมาก แต+ยังคงอยู+ในพ้ืนท่ีระบบของสถานีขนส+งมวลชน เช+นทํางานท่ีสถานีสยาม
แต+พักอาศัยแถวสถานีอ+อนนุช 
 4. พ้ืนท่ีรับน้ํา เป2นเรื่องใหม+ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 ซ่ึงเป2นเรื่องท่ีใหม+ และถูกคิดหลังจาก อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 จึงทําให/ยังเป2นเรื่องท่ี
ใหม+สําหรับการท่ีจะนําไปพัฒนากับโครงการ ในป3จจุบัน5 
 5. ออกแบบอาคารเพ่ืออนุรักษ�พลังงาน นั้นเหมาะสมกับโครงการอาคารสูง หรือกลุ+ม
อาคารขนาดใหญ+ทําให/มองย/อมกลับไปท่ี ศักยภาพของท่ีดินหรือบริบทของพ้ืนท่ี เช+นพ้ืนท่ีในสถานี
ช+องนนทรีนั้นมี ศักยภาพท่ีสามารถก+อสร/างอาคารสูงได/ เนื่องจากของขนาดของแปลงท่ีดิน และระยะ
ร+นท่ีสามารถก+อสร/างได/ ซ่ึงเม่ือเทียบกับสถานีสะพานตากสินซ่ึง พ้ืนท่ีส+วนใหญ+เป2นอาคารพาณิชยก
รรม 2-3ชั้น และบ/านพักอาศัย จึงไม+มีความจําเป2นในการนํามาปฏิบัติใช/ในพ้ืนท่ี รวมไปถึงป3ญหาเรื่อง
การถือครองกรรมสิทธิท่ีดินก็เป2นอีกหนึ่งป3จจัยของการพัฒนาพ้ืนท่ี เช+นในพ้ืนท่ีมีผู/ถือครองกรรมสิทธิ์

                                                           

 5 สัมภาษณ�, สิทธา กองสาสนะ, ผู/ช+วยศาสตราจารย� อาจารย�คณะสถาป3ตยกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 6 มีนาคม 2557. 
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หลายคน ทําให/การรวมพ้ืนท่ีเพ่ือการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีอาจจะยากยิ่งข้ึน จึงจําเป2นท่ีก+อนมีการพัฒนา
ควรท่ีจะมีการประชุมสรุปของสรุปเพ่ือความเข/าใจของทุกฝXาย6  
 
ตารางท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎี TOD และ มาตรการทางผังเมือง FAR Bonus สิ่งท่ีเกิดข้ึน

จริงในพ้ืนท่ีและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ� 
 

มาตรการส+งเสริมการ
พัฒนา FAR BONUS 

TOD สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี 
ความคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ� 

1. การจัดให/มีพ้ืนท่ีจอด
รถเพ่ิมข้ึน 

ท่ีจอดรถในลักษณะ 
Park and Ride 
และผสานกับระบบ
สัญจรอ่ืน 

ยังไม+มีการนําไปพัฒนา
ในพ้ืนท่ี 

ยังไม+ชักจูงนักลงทุน
เนื่องจากยังไม+เป2นท่ี
คุ/มทุนท่ีจะลงทุนใน
โครงการนั้น 

2. พ้ืนท่ีโล+งเพ่ือ
สาธารณะประโยชน� 

การใช/ประโยชน�ของ
พ้ืนท่ีแบบผสมผสาน 

สาทร สแควส�และ
โรงแรม W hotel ได/มี
การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือ
สาธารณะด/านหน/า
อาคาร 

ควรท่ีจะมีการระบุ
รายละเอียดของ
พ้ืนท่ีโล+งเพ่ือ
วัตถุประสงค�อะไร
กับชุมชนนั้น 

3. ท่ีอยู+อาศัยผู/มีรายได/
น/อย 

การเพ่ิมความ
หนาแน+นประชากร 

มีก+อสร/างอาคารพัก
อาศัยแต+เป2นเฉพาะกลุ+ม
ราคาสูง 

ด/วยราคาท่ีดินท่ีสูง
อาจจะลงทุนไม+ได/
ทุกสถานี 

4. พ้ืนท่ีรับน้ํา - - เป2นเรื่องท่ีจะ
นําไปใช/กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

5. ออกแบบอาคารเพ่ือ
อนุรักษ�พลังงาน 

การพัฒนาในทฤษฎี 
TOD นั้น คํานึงถึง
การลดใช/พลังงาน 

ข้ึนกับเจ/าของโครงการท่ี
จะเลือกลงทุน 

- 

 

                                                           

 6 สัมภาษณ� ณวิทย� มิสาโท, สถาปนิกของการรถไฟฟ)าขนส+งมวลชนแห+งประเทศไทย, 13 
กุมภาพันธ� 2557. 
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บทท่ี 8 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข�อเสนอแนะ 
 

 ในบทนี้เป�น การสรุปผลการวิเคราะห�และอภิปรายผล จากการศึกษาทฤษฎี บทความหรือ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง มาตรการการส,งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4า สภาพพ้ืนท่ีในพัฒนา
พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4า (BTS สถานีช,องนนทรี สถานีสะพานตากสิน) ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีการศึกษาใน
การวิจัยครั้งนี้ รวมไปถึงข*อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากกลุ,มสัมภาษณ� เป�นผลทําให*ผู*ศึกษาสามารถ
กล,าวถึงการสรุปผลการศึกษา และอภิปราย เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค�ท่ีได*วางไว*ในข*างต*น คือ 
 1. ศึกษา ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวข*องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส,งมวลชน 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�การพัฒนาใช*ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าก,อนและหลังมีมาตรการ
ส,งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส,งมวลชน (2549, 2556)  
 3. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบแนวคิด TOD กับท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าหลังจากใช*
มาตรการส,งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนส,งมวลชน ซ่ึงนําแนวคิด TOD มาเป�นข*อ
เปรียบเทียบประเมินและวิเคราะห�ในการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในปIจจุบัน  
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลชนใน
อนาคต 
 โดยได*แบ,งออกเป�น 3 ส,วน ดังนี้ 
 1. สรุปการศึกษา 
 2. การอภิปรายผลจากการวิจัย 
 3. ข*อเสนอแนะ 
 
สรุปการศึกษา 
 จากการวิเคราะห�ข*อมูลท่ีได*จากการสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณ� 2 กลุ,ม (1.กลุ,ม
นักวิชาการและผู*เชี่ยวชาญ 2.กลุ,มผู*ท่ีอยู,อาศัยในพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนกลุ,มละ 3 คน) และนํามา
วิเคราะห�ร,วมกับทฤษฎี แนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลชน และมาตรการ
หรือนโยบายท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัย เพ่ือท่ีจะตอบคําถามในการวิจัยท้ัง 3 ข*อนั้น คือ 1.รูปแบบการต้ัง
ถ่ินฐานชุมชนเมืองพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงอย,างไร ก,อน-หลังมี
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โครงการรถไฟฟ4า BTS 2.แนวคิด TOD สอดคล*องกับมาตรการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR 
Bonus) ฉบับแก*ไขปรับปรุงครั้งท่ี 2 (2549) และฉบับแก*ไขปรับปรุงครั้งท่ี 3 (2556) หรือไม? 3.
มาตรการทางผังเมืองของรัฐ (FAR BONUS) และแนวคิด TOD นั้นเหมาะสมกับสภาพและพฤติกรรม
การใช*ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าของกรุงเทพมหานครหรือไม,เพราะเหตุใด โดยจะสรุปไว* 3 ข*อ ตาม
คําถามการวิจัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าต้ังแต,ก,อนก,อสร*างโครงการ
รถไฟฟ4าจนถึงปIจจุบัน 
  จากการศึกษาข*อมูลพ้ืนฐานของสภาพพ้ืนท่ีทําให*เห็นได*ว,าท้ัง 2 สถานีนั้น มีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหลังจากท่ีมีโครงการรถไฟฟ4าท่ีไม,เหมือนกัน ซ่ึงไม,วาจะเป�น จํานวนประชากร
และบ*านเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน การใช*ประโยชน�ของท่ีดินท่ีหลากหลายข้ึน ซ่ึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาท่ีสถานีช,องนนทรี จะเป�นการพัฒนาในกลุ,มของอาคารสํานักงานเนื่องจากพ้ืนท่ีโดยรอบนั้นมี 
สถานทูตของประเทศต,าง ๆ เป�นจํานวนมาก ร,วมไปถึงการพัฒนากลุ,มท่ีพักอาศัยขนาดใหญ, (กลุ,ม
โรงแรมและคอนโดมิเนียม) เนื่องจากบริบทท่ีมีการเชื่อมต,อกับย,านธุรกิจท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร
และร,วมไปถึงขนาดของท่ีดินท่ีมีขนาดแปลงท่ีใหญ,กว,าของพ้ืนท่ีสถานีสะพานตากสินทําให*ง,ายต,อการ
พัฒนา  
  ซ่ึงสามารถแยกปIจจัยท่ีมีผลต,อการเปลี่ยนแปลง 
  1.1 ปIจจัยเรื่องลักษณะของสภาพพ้ืนท่ี เช,น ขนาดของถนนส,งผลต,อระยะถอยร,น
ของอาคาร เนื่องจากขนาดของถนนบริเวณสถานีช,องนนทรีท่ีมีขนาดใหญ,กว,าสถานีสะพานตากสิน 
ทําให*สามารถสร*างอาคารขนาดใหญ,และสูงได*มากกว,าอีกสถานี (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55)  
  1.2 ขนาดของแปลงท่ีดินและผู*ถือครองกรรมสิทธิ์ เป�นอีกหนึ่งปIจจัยท่ีส,งผลต,อการ
พัฒนาท่ีดิน เนื่องจากแปลงท่ีดินท่ีมีขนาดเล็กและหลายแปลงท่ีมีผู*ถือครองหลายคน ทําให*กลุ,มนัก
ลงทุนยากท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ี 
  1.3 ความเป�นย,าน ความสําคัญหรือประวัติศาสตร�ของแต,ละย,าน ส,งผลกับการพัฒนา
พ้ืนท่ี เช,นบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีสะพานตากสินท่ีมีความสําคัญเป�นย,านการค*าเก,าจึงยังส,งผลให*มี
รูปแบบของการใช*ประโยชน�ท่ีดินท่ีหลากหลายกว,าสถานีช,องนนทรี 
 2. ความสอดคล*องระหว,าง ทฤษฎี TOD กับมาตรการทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(FAR Bonus)  
  จากมาตรการข*อกําหนดส,งเสริมการใช*ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าท่ีทางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครได*มีการปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2556 และปรับปรุงครั้งท่ี2 พ.ศ. 2549 ทําให*เห็นได*
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ว,ามีการปรับเปลี่ยนมาตรการและข*อกําหนดโดยให*ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี
รถไฟฟ4ามากข้ึน เช,น  
  2.1 ระยะ500เมตรจากสถานีรถไฟฟ4าซ่ึงเป�นระยะท่ี มนุษย�สามารถเดินได*ในการ
กําหนดพ้ืนท่ีการพัฒนา 
  2.2 การจัดทําท่ีโล,งเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ในทฤษฎี TOD มีการใช*พ้ืนท่ีแบบ
ผสมผสานซ่ึงการทําพ้ืนท่ีโล,งหรือพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นข้ึนอยู,กับเจ*าของโครงการว,าจะทําอะไร 
  2.3 การปรับเปลี่ยนการใช*ประโยชน�ท่ีดินพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลชน
โดยสังเกตได*จากภาพท่ี181 ซ่ึงสอดคล*องกับทฤษฎี TOD ได*แก,  
   2.3.1 ความหลากหลายของการใช*ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ี  
   2.3.2 การเพ่ิมความหนาแน,นประชากร  
   2.3.3 พ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน�  
   2.3.4 ท่ีจอดรถในลักษณะ Park and Ride และผสานกับระบบสัญจรอ่ืน โดย
การเปรียบเทียบในตารางท่ี122 ซ่ึงถือได*ว,ามีความสอดคล*องกันทฤษฎี TOD โดยท่ีมีวัตถุประสงค�ของ
การพัฒนาท่ีสอดคล*องกัน  
 3. มาตรการทางผังเมืองของรัฐ (FAR Bonus) และทฤษฎี TOD นั้นเหมาะสมกับสภาพ
และพฤติกรรมการใช*ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าของกรุงเทพมหานครหรือไม,เพราะเหตุใด 
  โดยแบ,ง 2 กรณีศึกษาในการท่ีจะตอบคําถามในข*อนี้คือ 
  3.1 การเปรียบเทียบทฤษฎี TOD กับสภาพพ้ืนท่ีจริงในการศึกษาถึงความเหมาะสม 
  3.2 การเปรียบเทียบข*อมูลมาตรการ (FAR Bonus) กับข*อมูลสภาพพ้ืนท่ีใน
การศึกษา (การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจริง)  
 การเปรียบเทียบแนวคิด TOD กับสภาพพ้ืนท่ีจริงในการศึกษาถึงความเหมาะสม 
 จากข*อมูลพ้ืนฐานของสภาพพ้ืนท่ีในข*างต*นและข*อมูลในบทท่ี6สภาพพ้ืนท่ี เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับแนวคิด TOD ได*รับการยอมรับว,า เป�นการส,งเสริมบทบาทของระบบขนส,งสาธารณะ
โดยเฉพาะระบบขนส,งมวลชนด*วยรถไฟฟ4าให*มีส,วนร,วมในการเข*ามาแก*ไขปIญหาเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
จากเดิมท่ีระบบขนส,งมวลชนจัดทําเพ่ือการแก*ไขปIญหาการจราจรและการขนส,งของเมืองเท,านั้น ได*
เพ่ิมเป�นเข*ามามีส,วนร,วมในการแก*ไขปIญหาเก่ียวกับการใช*ท่ีดิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ 
จากบริบทของแต,ละสถานีรถไฟฟ4าท่ีมีความแตกต,างกัน ทําให*ต*องมีการศึกษาข*อมูลพ้ืนฐานของสภาพ

                                                           

 1 ภาพท่ี 18 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช*ประโยชน�ท่ีดิน หน*าท่ี 60. 
 2 ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบวัตถุประสงค�การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าตามทฤษฎี 
TOD กับผังเมืองรวม หน*าท่ี 134. 
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พ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะนําแนวคิดทฤษฎี TOD มาใช*เป�นแนวในการพัฒนา เพราะเนื่องจาก แนวคิด TOD นั้น
เป�นการพัฒนาในแนวราบโดยรอบของสถานีในรัศมีท่ีอ*างอิงระยะการเดินของคน 400-500 เมตร 
จากมาตรการการส,งเสริม (FAR Bonus) ในไทยได*รับอิทธิพลจาก TOD เนื่องด*วยบริบทเมืองของไทย
นั้นมีความเหมาะสมกับแนวคิด TOD แต,จําเป�นท่ีจะต*องมีการศึกษาสภาพของพ้ืนท่ีก,อนท่ีจะนําเอา
แนวคิดมาใช*ในการพัฒนาและเพ่ือปรับแก*ให*เข*ากับสภาพวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือให*เกิดประโยชน�
สูงสุด เช,น 
 1. ทางเท*า ทางจักรยาน ควรมีการวางแผนพัฒนาไปพร*อมกับการส,งเสริมการพัฒนา
พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลชน เพ่ือการใช*งานท่ีเหมาะสม 
 2. เกณฑ�ด*านสถาปIตยกรรม ได*แก, รูปทรงอาคาร รูปด*านหน*า ทัศนียภาพ และ
รายละเอียดการออกแบบท่ีเก่ียวข*องกับการใช*ประโยชน� ความงาม และความสมดุลในการใช*อาคาร
และสภาวะแวดล*อม 
 3. วิธีการควบคุมแบบแลกเปลี่ยน (Incentive Zoning) เพ่ือกระตุ*นการพัฒนา ใน
ปIจจุบัน ข*อ 54 ใน (FAR Bonus) ท่ีส,งเสริมการพัฒนานั้นยังไม,เป�นท่ีชักจูงให*เกิดการพัฒนาเท,าท่ีควร 
ซ่ึงการกระตุ*นการพัฒนาน,าจะศึกษาร,วมกับภาคเอกชน ประชาชนเพ่ือความสอดข*องกับพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
 การเปรียบเทียบข*อมูลมาตรการ (FAR BONUS) กับข*อมูลสภาพพ้ืนท่ีในการศึกษา (การ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึนจริง)  
 1. แบบท่ี 1 หากจัดให*มีท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึนเพ่ือสําหรับประชาชนเป�นการท่ัวไป 
 2. แบบท่ี 2 การจัดเตรียมท่ีโล,งเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
 3. แบบท่ี 3 การจัดหรือพัฒนาท่ีอยู,อาศัยผู*มีรายได*น*อย 
 4. แบบท่ี 4 พ้ืนท่ีรับน้ํา 
 5. แบบท่ี 5 อาคารอนุรักษ�พลังงาน 
 ผู*ให*การสัมภาษณ�แสดงความคิดเห็นว,ามาตรการ (FAR Bonus) ยังไม,สอดคล*องกับ
ความสัมพันธ�เชิงพ้ืนท่ี และข*อกําหนดอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงข*อกําหนดส,งเสริมการใช*ท่ีดินท่ีทางผังเมืองได*
กําหนดนั้น ในแบบท่ี 1นั้นยังดูขัดแย*งกันในแง,การลงทุนยังไม,ซักจูงให*ผู*ลงทุนนั้นให*ความสนใจท่ีจะ
นําไปพัฒนาตามมาตรการท่ีกําหนด 
 มาตรการทางผังเมืองของทางภาครัฐ นั้นมีนโยบายท่ีให*ความสําคัญกับ การพัฒนาระบบ
ขนส,งมวลชนซ่ึงการใช*มาตรการเดียวกับทุกสถานีหรือทุกระบบราง (BTS, MRT, AIRPORT LINK) นั้น
ไม,สามารถใช*ได*กับทุกระบบเนื่องจากบริบทโดยรอบสถานีท่ีมีลักษณะท่ีแตกต,างกัน ดังนั้นควรท่ีจะมี
การศึกษาสภาพพ้ืนท่ีของแต,ละสถานี ทุกระบบรางเพ่ือให*เข*าใจปIญหาของพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถคิด
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มาตรการหรือการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้น ๆ ซ่ึงแต,ละพ้ืนท่ีมีศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีไม,เท,ากันท่ี
เหมาะสมกับมาตรการท่ีได*กําหนดไว*ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแสดงไว*ในตารางท่ี 123  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 งานวิจัยครั้งนี้เป�นการนําข*อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาคําตอบของการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ4า (BTS) โดยวิเคราะห�จากข*อมูลภาคสนาม ข*อมูลทฤษฎี ข*อมูลจากทางภาครัฐ (ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร) ซ่ึงนําข*อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห�ภายใต*คําถามการวิจัยท่ีได*ต้ังไว*ในข*างต*น และ
ผลลัพธ�โดยรวมถือว,าตอบคําถามได*อย,างครบถ*วน 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ได*ผลสรุปอภิปรายได*ว,า รูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ4าต้ังแต,ก,อนก,อสร*างโครงการรถไฟฟ4าจนถึงปIจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดย
ในแต,ละพ้ืนท่ีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม,เหมือนกันเนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ี เช,น เรื่องรูปแบบกลุ,ม
อาคารในพ้ืนท่ี จํานวนประชากร สภาพสังคม เป�นต*น และปIจจัยจากโครงการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เช,น 
สะพานข*ามแม,น้ําเจ*าพระยา ทางด,วน การขยายช,องทางสัญจร เป�นต*น นําได*ว,าเป�นปIจจัยท่ีสําคัญท่ี
ส,งผลต,อการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ี หลังจากสังเกตสภาพพ้ืนท่ี (กรณีศึกษา) นั้นได*นําทฤษฎี TOD 
ซ่ึงเป�นทฤษฎีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลชน มาเปรียบเทียบกับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 2556 และมาตรการ FAR Bonus เพ่ือดูความสอดคล*องของวัตถุประสงค�ของการ
พัฒนาพ้ืนท่ี รวมไปถึงแนวคิดท่ีเก่ียวข*องเพ่ือสนับสนุนข*อมูล จากการวิเคราะห�ทําให*เห็นว,าผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครให*ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยสถานีรถไฟฟ4า โดยมีการเปลี่ยนการใช*
ประโยชน�ท่ีดินจาก พ.ศ. 2549 ท้ังหมด 34 แห,ง ซ่ึง 15 แห,งเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ4า
ท้ังทีมีอยู,แล*วและกําลังจะก,อสร*างเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและมาตรการสงเสริมการพัฒนา
อย,าง FAR Bonus เม่ือนํามาวิเคราะห�ประกอบกันทําให*เห็นได*ว,า มีความสอดคล*องกัน ซ่ึงใน TOD 
นั้นมีวัตถุประสงค�หลัก อยู,3ข*อซ่ึงตรงกัน 2 ใน 3 คือ 1.การเพ่ิมจํานวนประชากร 2.เพ่ิมความ
หลากหลายของการใช*ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ี แต,ยังขาดในเรื่องของการสัญจรโดยระบบทางเท*าซ่ึงยัง
ไม,ได*ระบุไว*ในมาตรการทางผังเมือง โดยรวมมีวัตถุประสงค�ท่ีคล*ายคลึงกัน หลังจากการศึกษาทฤษฎี 
TOD จึงได*นํามาวิเคราะห�ถึงความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีประเทศไทย (กรณีศึกษา) ซ่ึงวัตถุประสงค�
ของการพัฒนาพ้ืนท่ีของ TOD นั้นมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (กรณีศึกษา) เนื่องจากพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลนั้นต*องการเพ่ิมของจํานวนประชากรเพ่ือความสําเร็จของโครงการ 
ความหลากหลายของการใช*ประโยชน�ท่ีดินก็จําเป�นต,อพ้ืนท่ีเพ่ือความสมบูรณ�ในการใช*ชีวิตประจําวัน

                                                           

 3 ตารางท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบระหว,างสถานีช,องนนทรี กับ สถานีสะพานตากสิน
กับการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกับมาตรการทางผังเมือง FAR Bonus หน*าท่ี 135 
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ของผู*คน เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงค�การพัฒนาของทฤษฎี TOD ทําให*เห็นถึงความเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใช*กับสภาพพ้ืนท่ีในประเทศไทย (พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าขนส,งมวลชน) และการนํา TOD 
ไปใช*ในการพัฒนาพ้ืนท่ีนั้นส,งผลของการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีไม,เหมือนกันเนื่องด*วยปIจจัยของแต,ละพ้ืนท่ี แต,
หลังจากท่ีมีการออกมาตรการส,งเสริมการพัฒนา (FAR Bonus) ยังไม,เป�นท่ียอมรับของกลุ,มผู*ลงทุน 
ผู*ประกอบการ เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนกับสิ่งตอบแทนจาก FAR Bonus นั้นยังดูไม,
เหมาะสม เช,นเรื่องการจัดทําท่ีจอดรถยนต�สาธารณะ เม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนยังไม,คุ*มค,าและจูง
ใจเท,าท่ีควร ซ่ึงมีเรื่องพ้ืนท่ีโล,งเพ่ือสาธารณะประโยชน�เรื่องเดียวท่ีเข*าข,ายเหมาะสมท่ีจะลงทุนในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ทําให*ควรท่ีจะมีการปรับแก*ไขมาตรการเพ่ือความเหมาะสม โดยท่ีควรท่ีจะแยกให*เป�น
มาตรการพัฒนาเฉพาะพ้ืนท่ีเนื่องจากบริบทท่ีแตกต,างกันของแต,ละพ้ืนท่ี 
  
ข�อเสนอแนะ 
 การเสนอแนะนั้นแบ,งออกเป�น 2 ประเภท คือ 1 เชิงนโยบาย 2.เชิงพ้ืนท่ี 
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการประเมินการใช*ท่ีดินในพ้ืนท่ี ควบคู,กับศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และการสํารวจ
พ้ืนท่ีเพ่ือเสนอแนะในการใช*พ้ืนท่ีให*เป�นไปตามข*อกําหนดทางผังเมืองรวม พบว,ารายละเอียดในการใช*
ท่ีดินในแต,ละพ้ืนท่ีไม, เหมือนกัน ความเหมาะสมหรือศักยภาพในการพัฒนาไม, เท,ากัน ด*วย
องค�ประกอบของทําเลท่ีต้ัง การใช*ประโยชน�ท่ีดินและอาคารท่ีแตกต,างกัน ดังนั้นแนวทางในการ
ส,งเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ีจะต*องมีการปรับเปลี่ยนให*มีความเหมาะสมกับสภาพเป�นจริงมากข้ึน โดย
อาจจะต*องมีการควบคุมท่ีมีลักษณะแบ,งพ้ืนท่ีย,อยลงไปในแนวบล็อก โดยคํานึงถึงศักยภาพการพัฒนา
ของพ้ืนท่ีว,ามีความเหมาะสมต,อการพัฒนาไปในทิศทางใด แต,ละบล็อคพ้ืนท่ีอาจจะมีนโยบายการ
พัฒนาท่ีแตกต,างกันไปตามทิศทางการพัฒนาและลักษณะพ้ืนท่ีท่ีแตกต,างกัน ผู*ศึกษาขอเสนอแนะ
มาตรการแรงจูงในในการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเลือกใช*ให*เหมาะสมตามแต,ละพ้ืนท่ี  
 สิ่งจูงใจในการลงทุนและพัฒนาพ้ืนท่ี 
 จากการศึกษามาตรการทางผังเมือง (2556) เก่ียวกับการส,งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ4า (FAR Bonus) นั้นเริ่มเห็นถึงความพยายามท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานี โดยมีเกณฑ�
แนวคิดมาจากทฤษฎี TOD เช,นเรื่องระยะ 500 เมตร ท่ีมนุษย�สามารถเดินได* การส,งเสริมให*มีการ
พัฒนาท่ีจอดรถยนต�เพ่ือการเชื่อมโยงสถานีกับรถยนต�ให*เกิดความสะดวกมากข้ึนในการใช*งาน พ้ืนท่ี
เพ่ือสาธารณะประโยชน� โดยมีการเสนอแนะดังนี้ 
 1. Transit Impact Zoning (TIZ) มาตรบังคับเฉพาะรายพ้ืนท่ี เป�นการปรับเง่ือนไขและ
ข*อกําหนดพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ สถานีรถโดยสารหรือชุมทางการคมนาคม ควรจัดทํารายละเอียดใน
ข*อกําหนดการส,งเสริมท่ีไม,เหมือนกันทุกสถานี ให*มีการใช*ประโยชน�ท่ีดินท่ีสอดคล*องเหมาะสมกับ
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ทําเลท่ีต้ังของสถานีนั้น ๆ เช,น อนุญาตให*สร*างอาคารประเภทใดได*บาง เช,น อาคารชุด สํานักงาน 
ห*างสรรพสินค*า ฯลฯในสถานีท่ีมีการพัฒนาในย,านเศรษฐกิจท่ีสูง ส,วนสถานีท่ีเป�นย,านพักอาศัยเดิม 
(ย,านเมืองเก,า) การพัฒนาควรท่ีจะยึดเอาเอกลักษณ�ของสถาปIตยกรรมมาใช*ในการพัฒนาพ้ืนท่ี และ
รวมไปถึงพ้ืนท่ีสถานีชานเมืองควรท่ีจะแก*ไขข*อกําหนดในข*อท่ีจัดให*มีท่ีจอดรถยนต�เพ่ิมข้ึนเพ่ือสําหรับ
ประชาชนเป�นการท่ัวไป ให*ได*มีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากจากเดิม แต,ระบุว,า1โครงการทําได*ไม,เกินก่ีคันต,อ1
โครงการเพ่ือให*มีระดับความหนาแน,นสูงกว,าบริเวณโดยรอบเพ่ือให*เกิดการพัฒนาตามแรงจูงใจของ
มาตรการ 
 2. พรบ.ควบคุมอาคาร -ควรท่ีจะมีการปรับระยะถอยร,นรวมไปถึงพ้ืนท่ีว,างโดยรอบ
อาคารให*สอดคล*องกับระบบขนส,งมวลชนระบบราง เช,น กลุ,มอาคารประเภทพาณิชยกรรม ควรมี
พ้ืนท่ีด*านหน*าของอาคารพ้ืนท่ีรองรับปริมาณผู*คนท่ีเดินทางมาจากระบบรถไฟฟ4า เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการสัญจรและน,าใช*งาน อย,างในกรณีสถานีช,องนนทรี ระยะถอยร,นนั้นต*องร,นอย,างน*อย15
เมตรจากขอบถนน ซ่ึงทําให*การทําการเชื่อมต,อกับระบบรางนั้นเป�นไปได*ยาก 
 3. ข*อบังคับพิเศษสําหรับอาคารท่ีสร*างอยู,ใกล*กับตัวสถานีในระยะ500เมตร ต*องมีพ้ืนท่ี
ด*านหน*าของโครงสร*างในการทําระบบทางเท*า ทางจักรยานเพ่ือให*ส,งเสริมการสัญจรมากยิ่งข้ึน โดย
หลังมีการทําระบบพ้ืนฐานแล*วจะได*เพ่ิมพ้ืนท่ีก,อสร*างในโครงการเพ่ิมข้ึน 
 4. Incentive Zoning Bonus การกระตุ*นการใช*ท่ีดินในพ้ืนท่ีพัฒนาโดยมีข*อแลกเปลี่ยน
หรือมาตรการของทางภาครัฐ เพ่ือให*เกิดการพัฒนาในย,านเศรษฐกิจ ย,านเมืองเก,า ซ่ึงในมาตรการ
หรือข*อกําหนดนั้นจะก,อให*เกิดประโยชน�ท้ังในภาคเอกชน (ผู*ประกอบการ) และสาธารณะประโยชน�
ส,วนรวมในพ้ืนท่ี ซ่ึงก,อให*เกิดผลประโยชน�ท่ีจะตามมา เช,น 1.การสร*างความหนาแน,นประชากร 2.
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร*างงาน และจ*างงาน 3.การลดการรุกล้ําพ้ืนท่ีสงวนรักษา แต,ท่ีสําคัญ
ควรท่ีจะคํานึงถึงบริบทของพ้ืนท่ีประกอบควบคู,ไปด*วย 
 ข�อเสนอแนะเชิงพ้ืนท่ี 
 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี มาตรการทางผังเมืองและสภาพพ้ืนท่ีการศึกษา ทําให*
ได*ข*อเสนอแนะในการพัฒนา โดยผู*ศึกษาจะแบ,งข*อเสนอแนะตามปIจจัยท่ีมีผลต,อการพัฒนา โดยมี
ตัวอย,างในการเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. มาตรการควบคุม (มาตรการทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร)  
  1.1 กําหนดหรือควบคุมอนุญาตให*ก,อสร*างสิ่งปลูกสร*างได*เฉพาะสิ่งปลูกสร*างขนาด
เล็กท่ีสามารถรื้อถอนได*ง,ายโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าระยะรัศมี 50 เมตร หลังจากมีการประกาศพ้ืนท่ี
สายทางระบบขนส,งมวลชน เพ่ือควบคุมไม,ให*เกิดการสร*างสิ่งก,อสร*างอย,างไร*ทิศทางและแก*ไขปIญหา
เรื่องราคาท่ีดินท่ีสูงเกินความเป�นจริงเพ่ือให*ง,ายต,อหน,วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาระบบขนส,ง
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มวลชน (เง่ือนไขหลังโฉนด) หากมีการก,อสร*างแล*วต*องมีพ้ืนท่ีว,างด*านหน*าโครงการท่ีติดกับสถานีตาม
ความเหมาะในการพัฒนาและก,อสร*าง 
  การพัฒนาโดยส,วนใหญ, มักจะต*องดําเนินการในลักษณะการร,วมทุนเสมอ เนื่องจาก
การลงทุนในลักษณะนี้ต*องการความเชี่ยวชาญพิเศษมาก และต*องการความยืดหยุ,นในการบริหาร
จัดการสูง ผู*บริหารต*องมีประสบการในการทํางานด*านการบริหารกิจกรรมท่ีจะพัฒนามาก,อนและ
เงินทุนจึงควรท่ีภาครัฐจะมีการร,วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมความประสิทธิภาพในการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอยสถานีรถไฟฟ4า 
 

 
 
ภาพท่ี 92 แสดงข*อเสนอแนะด*านนโยบายและด*านกายภาพ 
 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต&อไป 
 จากการศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ4าบีทีเอส: กรณีศึกษา สถานีช,องนนทรี 
สถานีสะพานตากสิน ในครั้งนี้ยังมีข*อมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุนไม,มากเท,าท่ีควร ทําให*งานวิจัยครั้งนี้
ได*ผลการวิจัยจากข*อมูลทฤษฎี ข*อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข*องและข*อมูลจากการสัมภาษณ� สําหรับผู*ท่ีสนใจ
ท่ีจะนําไปศึกษาต,อ นั้นอาจจะหาข*อมูลเชิงปริมาณมาเสริมเพ่ือท่ีงานวิจัยอาจจะได*ผลท่ีแตกต,างหรือ
ได*ข*อสรุปท่ีเพ่ิมข้ึนจากการวิจัยในครั้งนี้  
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รายละเอียดการเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนาม 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาได�ใช�วิธีการสัมภาษณ� สอบถาม-พูดคุย โดยใช�การสัมภาษณ�เชิง
ลึก เฉพาะรายโดยการซักถามพูดคุยในลักษณะเจาะลึกเพ่ือหาคําตอบอย3างละเอียดถ่ีถ�วนถึงเรื่องราว
ต3าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงนําประเด็นของมาตรทางการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) 
มาเปCนประเด็นเปรียบเทียบกับการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีว3า มีความเหมาะสมการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีรถไฟฟFาในปGจจุบันหรือไม โดยท่ีผู�วิจัยจะอธิบายรายละเอียดของมาตราการทางผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) ก3อนจึงมีการแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็นในการสัมภาษณ� 
 การสัมภาษณ�เปCนการสัมภาษณ� 2กลุ3มตัวอย3างท่ีมีผลเก่ียวข�องกับการวิจัยในครั้งนี้ โดย
แบ3งออกเปCน 
 1. กลุ3มนักวิชาการและผู�เชี่ยวชาญ (3คน)  
 2. บุคคลท่ัวไป ท่ีพักอาศัยหรือทํางานในพ้ืนท่ี (3คน)  
 เพ่ือดูความคิดเห็นท่ีมีต3อการพัฒนาพ้ืนท่ีและข�อเสนอแนะ เพ่ือหาส3วนคิดเห็นท่ีตรงกัน
เพ่ือนํามาวิเคราะห�เสนอในบทสรุปและข�อเสนอแนะ 
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การสัมภาษณ�ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของนักวิชาการและผู�เช่ียวชาญ  
 
1. สัมภาษณ�: ผศ. สิทธา กองสาสนะ คณะสถาป+ตยกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก-น 
คําถาม  มีความคิดเห็นอย3างไรบ�างกับมาตรการการส3งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFา

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) ปรับปรุงครั้งท่ี3 พ.ศ. 2556 กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFาในปGจจุบัน 

คําตอบ 1. มาตรการของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีบางส3วนท่ีได�รับอิทธิพลแนวคิดมาจาก
ทฤษฎี Transit Oriented Development (TOD) เช3นการกําหนดระยะการพัฒนา
โดยรอบสถานี ระยะ500เมตรหรือเปCนระยะท่ีเดินสะดวกสบาย หรือ ในข�อ53 ท่ีโล3ง
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ในกรณีท่ีดินประเภทท่ีพักอาศัยและพาณิชยกรรม (ย.8 ถึง 
ย.10 และ พ.2 ถึง พ.5) โดยท่ีมีการจัดให�มีพ้ืนท่ีสาธารณะในโครงการจะได�พ้ืนท่ีท่ี
เพ่ิมข้ึน5เท3าจากพ้ืนท่ีโล3งจัดทําข้ึน ซ่ึงทําให�เห็นว3าสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเริ่ม
ให�ความสําคัญกับพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFา ข�อ.55 พ้ืนท่ีรับน้ํา เปCนเรื่องใหม3ซ่ึงมี
การเปลี่ยนแปลงในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซ่ึงเปCนเรื่องท่ีใหม3 และ
ถูกคิดหลังจาก อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 จึงทําให�ยังเปCนเรื่องท่ีใหม3สําหรับ
การท่ีจะนําไปพัฒนากับโครงการ ในปGจจุบันรวมไปถึงข�อกําหนดท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 3ข�อใน
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากแนวความคิด TOD นั้นยังบางข�อเสนอแนะท่ียัง
ไม3เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีในประเทศไทย ควรท่ีจะมีการทําสํารวจทําการวิจัยพ้ืนท่ีนั้น 
ๆ เพ่ือความเหมาะสมท่ีแท�จริง  

 2. ความต3อเนื่องของการเดินทางในชีวิตประจําวัน การสัญจรในปGจจุบันของ
กรุงเทพมหานครนั้น มีระบบขนส3งมวลชนหรือMass Transitทําให�การเดินทางของ
ผู�คนในปGจจุบันเริ่มมีทางเลือกในการเดินทางท่ีมากข้ึนจากสมัยอดีต ซ่ึงระบบขนส3ง
มวลชนนั้นเปรียบเสมือนตัวแปรกลางของการเดินทาง ระบบรถไฟฟFาเดินทางสถานีไป
ยังอีกสถานีหนึ่งไม3สามารถท่ีจะถึงจุดหมายได�เลย ยังต�องพ่ึงพาการเดินเท�า จักรยาน 
มอเตอร�ไซค� และ รถยนต� จากการสังเกตเห็นได�ว3า ความต3อเนื่องจากระบบรถไฟฟFา
ต3อไปยัง ระบบการเดินทางแบบพ้ืนฐาน คือ การเดินเท�า ยังขาดการเอาใจใส3ในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีทางเท�า ทําให�ผู�คนยังพ่ึงพารถยนต�ส3วนตัว,TAXI, คิวรถจักรยานยนต�
รับจ�าง ในการเดินเพ่ือให�ถึงเปFาหมาย ร3วมไปถึงการเดินทางด�วยระบบ รถเมล�ขนส3ง
มวล เรือด3วนท้ังในคลองและแม3น้ําเจ�าพระยาก็ยังไม3มีการพัฒนาเพ่ือประสานระบบให�
เข�ากัน ทําให�ประสิทธิภาพของการเดินทางนั้นลดลง 
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 3. ทางด�านกายภาพของพ้ืนท่ี ระยะการเดินทางเท�านั้นมีความสัมพันธ�กับตัวชุมชน ซ่ึงแต3
ละพ้ืนท่ีชุมชน มักจะมีลักษณะทางกายภาพและสภาพทางสังคมท่ีแตกต3างกันจึงส3งผล
ให�เกิดกิจกรรมภายในชุมชนท่ีแตกต3างกัน การใช�งานของพ้ืนท่ีจึงไม3เหมือนกัน เช3น
ขนาดของทางเท�า หรือ ระบบสาธารณูปโภคต3าง ๆ จําเปCนท่ีจะต�องได�รับการ
ออกแบบให�เหมาะสมกับสภาพของชุมชนนั้น ๆ ด�วย เพราะความต�องการของแต3ละ
ชุมชนนั้นมีไม3เหมือนกันซ่ึงข้ึนอยู3กับสภาพสังคมของชุมชนนั้น 

 
2. สัมภาษณ�: นาย วรวุฒิ กิจสิริวิศาล ท่ีปรึกษาด�านออกแบบให� การรถไฟฟ6าขนส-งมวลชนแห-ง

ประเทศไทย 
คําถาม มีความคิดเห็นอย3างไรบ�างกับมาตรการการส3งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFา

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) ปรับปรุงครั้งท่ี3 พ.ศ. 2556 กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFาในปGจจุบัน 

คําตอบ 1. มาตรการทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนั้นยังมีข�อท่ีขัดแย�งกันอยู3และยังไม3จูงใจให�
นักลงทุนสนใจท่ีจะลงทุนพัฒนา ยกตัวอย3างเช3นข�อ54.หากจัดให�มีท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึน
เพ่ือสําหรับประชาชนเปCนการท่ัวไป ซ่ึงเม่ือได�มีการสอบถามกับผู�เชี่ยวชาญและนัก
ลงทุน มองว3าได�พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนไม3เกิน30 ตร.ม.ต3อ1คันซ่ึงเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีต�องเตรียมให�
สําหรับ รถยนต� 1คัน ใช�ประมาณพ้ืนท่ีถึง 25 ตร.ม. (ซ่ึงอ�างอิงจากกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี41 พ.ศ. 2537และโครงการอาคารท่ีจอดยนต�) ทําให�ได�พ้ืนท่ีเพ่ิมมากท่ีสุดเพียง 5 
ตร.ม.ซ่ึงปริมาณพ้ืนท่ีจะได�เพ่ิมน�อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับ ข�อ.55 พ้ืนท่ีรับน้ํา ได�
FARเพ่ิมไม3เกิน 5% ซ่ึงเปCนปริมาณพ้ืนท่ีท้ังหมดของโครงการและถ�าสามารถเก็บได�
มากกว3า1 ลบ.ม.จะได� FARเพ่ิมข้ึนตามสัดส3วนแสดงให�เห็นว3าการลงทุนทําพ้ืนท่ีเก็บ
น้ํามีความน3าสนใจกว3าการทําท่ีจอดรถยนต� ซ่ึงในการลงทุนทําอาคารจอดรถยนต�นั้น
จะมีค3าบํารุงรักษาและลงทุนในการก3อสร�างท่ีสูงกว3าการทําพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา เนื่องจาก
มาตรการท้ัง2ข�อนี้ท่ีดูจะขัดแย�งกันทําให�ผู�ลงทุนหรือกลุ3มอสังหาริมทรัพย� 

 2. การพัฒนาหรือก3อสร�างโครงการรถไฟฟFา สายทางหรือเส�นทางถูกกําหนดมาจาก
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส3งและจราจรและให�ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
หลังจากท่ีมีการประกาศสายทางโดยท่ีในข�อกําหนดนั้นสามารถแจ�งให�ประชาชนรับรู�
ได� ทําให�เกิดการแข3งขันราคาท่ีดินตามสายทางและรวมไปถึงการปลูกสร�างกลุ3มอาคาร
เพ่ือให�อยู3ใกล�กับสถานีมากท่ีสุดอย3างไม3เปCนระเบียบ (Urban sprawl) ทําให�เกิดการ
เวนคืนเพ่ือพัฒนาก3อสร�างโครงการรถไฟฟFาไม3เปCนไปตามแผนท่ีได�วางไว� 
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 3. ปGญหาทางเทคนิควิศวกรรมในการก3อสร�างท่ีมีผลต3อการพัฒนาพ้ืนท่ี ยกตัวอย3างเช3น
สถานีบางนาท่ีสามารถสร�างใกล�กับไบเทคบางนา เนื่องจากติดเรื่องของสะพานทาง
ด3วนซ่ึงในทางเทคนิคการก3อสร�างไม3สามารถท่ีจะสร�างในพ้ืนท่ีนั้นได� ดังนั้นในการ
ก3อสร�างในสภาพพ้ืนท่ีจริงจึงข้ึนอยู3กับบริบทของพ้ืนท่ีด�วย แต3สามารถแก�ไขปGญหาได�
ด�วยทางเชื่อมหรือSKYWALKและระบบทางเท�า ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือให�มี
การเดินทางมาสถานีท่ีสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

 
3. สัมภาษณ�: นาย ณวิทย� มิสาโท สถาปนิกของการรถไฟฟ6าขนส-งมวลชนแห-งประเทศไทย 
คําถาม มีความคิดเห็นอย3างไรบ�างกับมาตรการการส3งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFา

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) ปรับปรุงครั้งท่ี3 พ.ศ. 2556 กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFาในปGจจุบัน 

คําตอบ 1. มาตรการหรือข�อกําหนดทางผังเมืองนั้น ทางการรถไฟฟFาขนส3งมวลชนแห3งประเทศ
ไทย ไม3ได�นํามาใช�หรือปฏิบัติเนื่องจากความรับผิดชอบของทางการรถไฟฟFาขนส3ง
มวลชนแห3งประเทศไทย มีอยู3เพียงความรับผิดชอบสายทางและตัวสถานี แต3ใน
ปGจจุบันมีการศึกษาทฤษฎี Transit Oriented Development (TOD) เพ่ือความ
เหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการรถไฟฟFา เนื่องจากมาตรการของผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) เพ่ือเปCนการสร�างแรงจูงใจให�เกิดการลงทุนและ
พัฒนา แต3จากกฎเกณฑ�ข�อกําหนดท้ัง 5ข�อนั้น ยังมีบางข�อกําหนดท่ียังไม3ชักจูงให�มี
การลงทุนทําโครงการ เนื่องด�วยผลกําไรท่ียังไม3เหมาะสม เช3นการจัดให�มีพ้ืนท่ีจอดรถ 
โดยท่ีจอด 1คัน สามารถสร�างเพ่ิมได� 30ตารางเมตรยังคงไม3ชักจูงใจให�มีการลงทุน
เท3าท่ีควร 

 2. ในความสัมพันธ�ของแต3ละชุมชน มักจะมีลักษณะทางกายภาพและสภาพทางสังคมท่ี
แตกต3างกัน ตามบริบทของพ้ืนท่ีนั้น ๆ ซ่ึงในข�อกําหนดหรือมาตรการส3งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนท่ีควรท่ีจะมีการศึกษาก3อนท่ีจะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFาเปCน
ระยะ500เมตรตาม (ระยะการเดินเท�าของประชาชน) เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ี รวมไปถึงปGญหาเรื่องการถือครองกรรมสิทธิท่ีดินก็เปCนอีกหนึ่งปGจจัยของการ
พัฒนาพ้ืนท่ี เช3นในพ้ืนท่ีมีผู�ถือครองกรรมสิทธิ์หลายคน ทําให�การรวมพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีอาจจะยากยิ่งข้ึน จึงจําเปCนท่ีก3อนมีการพัฒนาควรท่ีจะมีการประชุม
สรุปเพ่ือความเข�าใจของทุกฝrาย  
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การสัมภาษณ�ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของบุคคลท่ัวไป (บุคคลท่ีพักอาศัยหรือทํางานในพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา)  
1. สัมภาษณ�: นางสาว วิทนีย� ศรีพินิจPRODUCT ADVISOR บริษัทSCG EXPERIENCE 

CO.LTD ผู�พักอาศัยในพ้ืนท่ี 
คําถาม มีความคิดเห็นอย3างไรบ�างกับมาตรการการส3งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFา

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) ปรับปรุงครั้งท่ี3 พ.ศ. 2556 กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFาพ้ืนท่ีกรณีศึกษาในปGจจุบัน 

คําตอบ 1) .ความต�องการของประชากรในและนอกพ้ืนท่ีมีผลต3อรูปแบบการใช�งานพ้ืนท่ีเช3นผู�ท่ี
พักอาศัยในพ้ืนท่ีอยากให�มีการพัฒนาหรือสร�างพ้ืนท่ีว3างเพ่ือสาธารณะประโยชน� ใช�ใน
การพักผ3อนหย3อนใจ ออกกําลังกายหรือนัดพบเจอกัน ซ่ึงบุคคลท่ีไม3ได�พักอาศัยอยู3ใน
พ้ืนท่ีก็สามารถใช�พ้ืนท่ีนี้เพ่ือกิจกรรมได�เช3นกันเนื่องจากการพัฒนาท่ีมีเน�นการพัฒนาใน
เชิงพาณิชยกรรมเปCนส3วนมาก จึงอยากให�มาตรการพัฒนาในพ้ืนท่ีหรือกฎหมายควบคุม
การก3อสร�างอาคาร ให�ความสําคัญกับพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน�ด�วย โดยน3าจะมีการระบุ
รายละเอียดในข�อ53.พ้ืนท่ีโล3งเพ่ือสาธารณะ ว3าเปCนสาธารณะประโยชน�เพ่ืออะไร เพ่ือ
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

 2) .การเดินไปยังสถานีรถไฟฟFา ควรท่ีจะเดินทางได�สะดวกสบายซ่ึงหากระบบทางเท�าทาง
จักรยานนั้นควรมีขนาดและบรรยากาศท่ีน3าใช�งานเพ่ือส3งเสริมให�ผู�คนท้ังท่ีอยู3ในและนอก
พ้ืนท่ี หันมาใช�งานในระบบทางเท�า ทางจักรยานทําให�เกิดการลดใช�พลังงานและส3งเสริม
ให�พ้ืนท่ีตลอดเส�นทางสัญจรมีชีวิตชีวา ส3งเสริมการค�าขาย ความปลอดภัยในการเดินและ
ความสะดวกในการเดินเพ่ือมาโดยสารระบบรถไฟฟFาอีกด�วยและควรท่ีจะมีการควบคุม
การค�าบนทางเท�า ซ่ึงคงจะหลีกเลียงให�ไม3การค�าขายได�ยากจึงควรท่ีจะมีการจัดระเบียบ
โดยให�ทางภาครัฐมีการจัดเก็บค3าเช3าการค�าอย3างเปCนระบบ น3าจะมีมาตรส3งเสริมเก่ียวกับ
ทางเดินเท�าควบคู3ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ี 

 
2. สัมภาษณ�: นาย กานต� กันพิทยา Revit architect บริษัท VR-DIGITAL.CO.LTD ผู�ทํางานใน

พ้ืนท่ี 
คําถาม มีความคิดเห็นอย3างไรบ�างกับมาตรการการส3งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFา

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) ปรับปรุงครั้งท่ี3 พ.ศ. 2556 กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFาพ้ืนท่ีกรณีศึกษาในปGจจุบัน 

คําตอบ 1. ด�านกายภาพ การเดินทาง การเดินมาทํางานภายในระยะ500เมตรโดยรอบสถานี นั้น
ยังมีความจําเปCนท่ีต�องพ่ึงการนั่งจักรยานยนต�รับจ�างเพ่ือให�ไปถึงเปFาหมายเพราะ ระยะ
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ท่ีผู�คนท่ีจะเดินจากสถานีนั้นอยู3ท่ี100-300เมตรเพราะนอกเหนือระยะท่ีกล3าวมานั้น 
ไม3เปCนท่ีนิยมท่ีจะเดินเนื่องจากปGญหาระบบทางเท�าท่ีไม3น3าใช�งานและอากาศท่ีร�อนจึง
ไม3เปCนท่ีนิยมท่ีจะใช�งาน ซ่ึงหากมีการปรับปรุงทางเท�าให�มีความร3มรื่นน3าใช�งานหรือ
สร�างบรรยากาศตลอดทางเดินก็ทําให�ผู�คนหันมาใช�งานเพ่ิมข้ึนได� น3าจะมีข�อกําหนด
หรือมาตรส3งเริมทางเท�า ทางจักรยานในระยะ 500เมตรโดยรอบสถานีรถไฟฟFา 

 2. ความคิดเห็นท่ีมีต3อมาตรการในเรื่อง ข�อ53.พ้ืนท่ีโล3งเพ่ือสาธารณะ นั้นไม3จําเปCนท่ี
จะต�องเปCนพ้ืนท่ีสวนสีเขียวขนาดใหญ3 แต3เพียงการทําพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณะประโยชน�
เพ่ือประชาชน เช3น การทําพ้ืนท่ีว3างหน�าอาคารเพ่ือให�พนักงานสามารถใช�ในการ
พักผ3อนยามพักกลางวัน หรือพ้ืนท่ีวางในแต3ละโครงการเพ่ือให�เกิดประโยชน�แก3ชุมชน
และโครงการข�างเคียง ยกตัวอย3างพ้ืนท่ีย3านชิดลมเพลินจิตท่ีกลุ3มเจ�าของธุรกิจเริ่มหัน
มาพัฒนาพ้ืนท่ีหน�าโครงการของตนเพ่ือให�มีสวนขนาดเล็ก ทางเท�าท่ีน3าเดินเพ่ือสร�าง
บรรยากาศภายในพ้ืนท่ีพ้ืนให�ผู�คนหันมาเดินกันมากข้ึนดังในข�อกําหนดของผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครเก่ียวกับพ้ืนท่ีว3างเพ่ือสาธารณะประโยชน�นั้นควรท่ีจะมีการระบุ
ว3าเปCนสาธารณะโยชน�แบบไหน ทําเพ่ืออะไรแก3ชุมชน 

 
3. สัมภาษณ�: นางสาว ณัฐพร เดชผิว Executive Public Relation โรงแรม Banyantree ผู�

ทํางานในพ้ืนท่ี 
คําถาม มีความคิดเห็นอย3างไรบ�างกับมาตรการการส3งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFา

ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (FAR Bonus) ปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2556 กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟFาพ้ืนท่ีกรณีศึกษาในปGจจุบัน 

คําตอบ 1. น3าจะมีการพัฒนาทางเดินเท�าโดยรอบสถานี เนื่องยังมีความจําเปCนท่ีต�องพ่ึงการนั่งวิน
จักรยานยนต�เพ่ือให�ไปถึงเปFาหมายเพราะ ทางเท�าในปGจจุบันยังขาดการใส3ใจท่ีจะ
พัฒนาให�เปCนทางสัญจรสําหรับประชากรท่ีเข�ามาใช�งานในพ้ืนท่ี เพราะการสัญจรด�วย
ทางเท�าเปCนการสัญจรท่ีเข�าถึงพ้ืนท่ีหรืออาคารท่ีประหยัดท้ังค3าใช�จ3ายและด�าน
พลังงาน 

 2. ในข�อ.53 พ้ืนท่ีโล3งเพ่ือประโยชน�สาธารณะควรท่ีจะมีการระบุว3าเปCนสาธารณะโยชน�
แบบไหน ใช�ประโยชน�เพ่ืออะไร เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณะประโยชน�เพ่ือ
ประชาชน เช3น การทําพ้ืนท่ีว3างหน�าอาคารเพ่ือให�พนักงานสามารถใช�ในการพักผ3อน
ยามพักกลางวัน หรือพ้ืนท่ีวางในแต3ละโครงการเพ่ือให�เกิดประโยชน�แก3ชุมชนและ
โครงการข�างเคียง ทางเท�าท่ีน3าเดินเพ่ือสร�างบรรยากาศภายในพ้ืนท่ีพ้ืนให�ผู�คนหันมา
เดินกันมากข้ึน ดังนั้นควรมีการศึกษาพ้ืนท่ีก3อนมีการพัฒนา 
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