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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภายในกรุ งเทพมหานครที่มีศกั ยภาพ
เฉพาะคือพื้นที่ขนาดใหญ่ พื้นที่ริมน้ าเปิ ดโล่ง ใกล้แหล่งธุรกิจการค้าการลงทุน มีสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการรองรับ โดยนา แนวคิดการพัฒนาเมืองโดยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
เจ้าของที่ดินมาเป็ นกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ครั้งนี้
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ ชี่ยวชาญ (Delphi)
กลุ่มตัวอย่างเลือกด้วย แบบเฉพาะเจาะจง มีจานวน 6 คนแบ่ง 3 ประเภทเท่าๆกัน ได้แก่(1)นักวิชาการ
ทางด้านผังเมือง(2)นักวิชาการทางด้านออกแบบการลงทุนด้านอสังหาริ มทรัพย์ (3)จากสานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 11 ก.พ.54 ถึง วันที่ 8 มี.ค.54การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือเทคนิคแบบDelphi Technique เป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล2รอบ รอบแรกเพื่อให้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นและสรุ ปความคิดเห็นของแต่ละท่าน
รอบสองนาความคิดเห็นมาสรุ ปหาแนวโน้มของคาตอบงานวิจยั นากลับไปถามซ้ าเพื่อให้ยนื ยันความ
คิดเห็นนั้นนามาเป็ นผลลัพธ์ของงานวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า โครงการที่ประกอบด้วยกิจการใช้สอยที่นาไปสู่ การคืนทุนให้แก่ผรู้ ่ วมลงทุน
และเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมโดยรวมของกรุ งเทพมหานคร แม้ว่าประเภทกิจการใช้สอยนั้นมีผล
ทาให้การคืนทุนล่าช้าไปก็ตาม เพื่อให้เกิดโครงการที่เป็ นประโยชน์ของกรุ งเทพมหานครอย่างกว้างขวาง
ภาครัฐควรเข้าไปสนับสนุ นให้ภาคเอกชนและเจ้าของที่ดินร่ วมมือกันลงทุนธุ รกิจโครงการก่อสร้างอาคาร
ศู นย์ประชุ มและแสดงสิ นค้า ศู นย์บริ การการท่ องเที่ ยวทางน้ า ท่ าเที ยบเรื อ พื้ นที่ ทางเดิ นริ มแม่ น้ า
เจ้าพระยา พื้นที่โล่ง ลานสี เขียว ลานกิจกรรมชายน้ า การผลักดันสนับสนุนของภาครัฐ ดังนี้ (1)จัดทาเป็ น
นโยบายแห่ งรั ฐวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ(2)ประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เจ้าของที่ดิน (3)จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชี้ นาการพัฒนา (4)นามาตรการลดหย่อนภาษีฯโครงการ
พัฒนา กรุ งเทพมหานคร มอบหมายให้บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม ดาเนินโครงการ จึงจะทาให้การพัฒนา
บริ เวณองค์การสะพานปลากรุ งเทพมหานคร ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ภาควิชา การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553
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The objective of this research was to study alternative urban development strategies for the land
development of prime waterfront areas in Bangkok. There are many waterfront areas that have
high potential for redevelopment. These are large extended area with busy commercial
activities and excellent infrastructure systems. The research adapted the public-private
partnership in urban development as the framework in analyzing strategies for the Fish
Marketing Organization area of Bangkok. The Fish Marketing Organization and its surrounding
community occupy the land and buildings that belongs to the Crown Property Bureau.
A group of six experts were interviewed twice for their expert opinions to be analyzed using
Delphi technique. Six of the experts include 2 urban planning academic, 2 expert real estate
consultants, and 2 management-level personnels from the Crown Property Bureau. The
interviews were conducted during the period from 11th February to 8th March, 2011. After the
first round of the interview, the experts’ opinions were analyzed and summarized for the second
interview to find the consensus on the strategy for the development of the Fish Marketing
Organization area. The confirmation of the consensus of the experts’ opinions from the second
interview concluded the analysis.
The findings show that the development of the Fish Marketing Organization area must consider
extensive benefits to co-investors, community’s economy and general public all together even if
the time to the full return of investment takes longer. This is to make the development of the
area to generate wide impacts to the larger Bangkok. Bangkok Metropolitan Administration
(BMA) should guide investors and developers and the Crown Property Bureau (the owner of the
land) to develop convention and exposition center, water-based tourism service center, docks
and piers, broad walk along the riverfront, green open space, and waterfront public space.
The BMA can develop policy to 1) create a specific urban development plan as a public policy;
2) coordinate public-private partnership among public authorities, private investors, and the
Crown Property Bureau; 3) improve infrastructure systems to guide the development; 4) offer
tax breaks for developments that follow the specific urban development plan. To ensure the
success of the development of the Fish Marketing Organization area, the BMA must authorizes
the Krungthep Thanakom Co., Ltd. to manage the development as a private venture.
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การค้นคว้าอิสระในเรื่ องการศึกษาความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนา
ที่ดินแปลงใหญ่ : กรณี ศึกษาบริ เวณองค์การสะพานปลากรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยความ
กรุ ณาและการอุทิศเวลาชี้แนะและแก้ไขจากท่านคณาจารย์ ซึ่ งประกอบด้วย รศ.สิ ทธิพร ภิรมย์รื่น ที่
สอนวิธีการคิด การเขียนงานวิจยั และยังช่วยประสานให้เข้าถึงผูเ้ ชี่ยวชาญหลายหลายท่านได้อย่าง
ราบรื่ น รวมทั้งการปรับปรุ งชี้แนะรายละเอียดที่ผวู้ ิจยั ขาดตกบกพร่ อง เช่นเดียวกันกับ ผศ.พรพจน์ สุ ข
เกษม ซึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจงานวิจยั ในครั้งนี้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือคาปรึ กษาและตรวจ
งานวิจยั ตลอดจนความรู้อนั ดียงิ่ ตั้งแต่เข้ามารับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ
ดร.ธนะ จีระพิวฒั น์ ที่ให้คาปรึ กษาช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆกับผูว้ จิ ยั ตลอดมา ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผศ.วิชยั บุญวาศ ที่เสี ยสละเวลา ทุ่มเท ผลักดัน และไม่เคยปฏิเสธ อย่างดีเยีย่ ม
ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่เสี ยสละเวลา ให้ความรู้ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์แก่ผวู้ ิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว เป็ นผูใ้ ห้กาเนิดและเป็ นกาลังใจให้มาตลอด
สุ ดท้ายนี้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทุกท่าน ที่ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู้ ทั้งจากทฤษฏี
และประสบการณ์ การพัฒนาความคิดและวิสัยทัศน์จนทาให้รู้จกั คาว่า “ความสวยงามของบ้านเมือง
ควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร”ให้กบั นักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการเป็ นนักศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้
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