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การเติบโตของเมืองอย่างรวดเรว็ แบบ Linear  City Model  ในประเทศก าลงัพฒันา  

 
 

การขนส่งทางราง 

เร่งโครงการพฒันาท่ีดิน  แผนงาน  และระบบขนส่งเก่ียวเน่ือง  
กบัการฟ้ืนฟูเมือง เกิดการกระจกุตวัรอบสถานีรถไฟ 

ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง Land Use + Transport  

รอบ Nodes การขนส่งสาธารณะ  เช่น  รถไฟฟ้า 
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สหรฐัอเมริกา    

เกิดการลงทุน + พฒันาที่ดิน + เพิม่มูลค่าอสงัหาริมทรพัยถ์งึ 50 % + mixed use + 
เขา้ถงึบริการง่าย + ปริมาณผูส้ญัจรเพิม่ข้ึน + เกิดขอ้ก าหนดการลงทุนย่าน CBD +  
High Density (ประชากร) + ชุมชนและรูปทรงเปลีย่นแปลงในรศัมี 0.25 ไมล ์+  

เกิดความสมัพนัธที์่ดี (ความหนาแน่น ประชากร การจา้งงาน และเกิดเที่ยวการสญัจร) + 
แรงดึงดูดการเดินทาง + ผูซ้ื้อที่อยู่อาศยัใหม่ถงึ 43 % + เกิดศูนยก์ลางการจา้งงาน + 
เกิดที่อยู่อาศยัความหนาแน่นนอ้ยเชื่อมต่อกบัศูนยก์ลางการจา้งงาน + ค่าความเขม้แข็ง
การเป็นศูนยก์ลางเมือง (Central city) สูงกว่าพื้ นที่ที่ไม่มีสถานรีถไฟ  (Meyer และ Miller 

(2001 : 132-133)  

 

องักฤษ 

มูลค่าที่ดินสูงข้ึน + นกัลงทุนพฒันาการใชที้่ดินรอบสถานมีากข้ึน เช่น  North West London  

(Land use planning and the GB Rail Network , Association for European Transport : 2002) 

ปรากฏการณ ์การเปลี่ยนแปลงการใชที้่ดินจากอิทธิพลระบบรางในเขตเมือง - 1 
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บราซิล เมืองคูริติบา 

ความหนาแน่นสูง + เชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางและรถโดยสาร + มุ่งเนน้พฒันาทาง

เศรษฐกิจและสาธารณูปโภคในทางเดียวกนั (Case Studies of Transit-oriented development : 

2011) 

แวนคูเว่อ 

โครงการพฒันาที่ดินความหนาแน่นสูง + บนแนวคิดเมืองหลายศูนยก์ลาง  
(Case Studies of Transit-oriented development : 2011) 

ญีปุ่่น 

โครงการพฒันาที่ดิน + เกิดเที่ยวการเดินทางเพิม่ข้ึน 20.9 % + เพิม่ land use ที่พกั

อาศยั  (Fukuda : 2010 , Land Readjustment Project near Akihabara Station) 

จีน (เซ่ียงไฮ)้ 

land use change โดยรอบสถาน ี+ ภาคเอกชนมีบทบาทส าคญัในการตดัสินใจ
วางแผนขนส่งและการใชที้่ดิน  (Pan : 2006) 

ปรากฏการณ ์การเปลี่ยนแปลงการใชที้่ดินจากอิทธิพลระบบรางในเขตเมือง - 2 
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A  Theoretical Model of Settlement Composition 
ทฤษฏีและแนวความคิด                                               Land Use + Location 
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Source : Punter and Carmona, 1997 : 130 

ทฤษฏีและแนวความคิด                                               Land Use + Location 
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ทฤษฏี Land Use Pattern ประกอบด้วย Linear Pattern, Cluster Pattern และ 
Hierarchical Pattern 

ทฤษฏี Urban Morphology 3 องคป์ระกอบ  Fundamental Components + Urban 
Form  + Time (Transformation + Replacement (American Planning Association, 2006 : 401) 

Life-Cycle Model of  Land-use Change 
แสดงถึงความต่อเนือ่งของพื้ นที่ซ่ึง

เปลีย่นแปลงอนัเนือ่งจากการพฒันา

และการเสือ่มถอย (American Planning 
Association, 2006 : 403) 

  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

Land-Use Transformation around Bangkok Transit System’s Stations 

 ค าถามการวิจยั 

“ พื้นท่ีบริการ (Catchment Area) โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าเกิดการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ภายหลงัการให้บริการรถไฟฟ้าจริงหรอืไม่ ?   
ถ้าเกิดการเปล่ียนแปลง อะไรท่ีเปล่ียน ? และ 

เปล่ียนอย่างไร ? ” 
 
 

ศึกษาลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลงบนพื้นท่ีบริการโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ตลอดจนอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างบริบทต่างๆ กบัการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินรอบสถานีรถไฟฟ้า 

 

มุ่งเน้นการเกิดและ
เปล่ียนแปลงของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินรอบสถานี

รถไฟฟ้า BTS (สายเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา) 
ในรศัมี 400 เมตร โดยอาศยั
ปัจจยัและอิทธิพลท่ีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

เศรษฐกิจ และสงัคม  
 
 

   
  

  กรอบการวิจยั 
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ขอบเขตการเกบ็ข้อมลูและวิเคราะหอ์ยู่ในปี 2549 เพื่อค้นหาปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงเบื้องต้น 
ของ catchment area รอบสถานีรถไฟฟ้า 
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ท่ีมา : ส ารวจและวเิคราะห์พ้ืนท่ี, มีนาคม 2554 

 ข้อค้นพบเบือ้งต้น Pilot Study (Existing Land Use+Transport+Socio-Economic) Catchment Area 500 m.  

ท่ีมา : ส ารวจและวเิคราะห์พ้ืนท่ี, มีนาคม 2554 

 ข้อค้นพบเบือ้งต้น Pilot Study (Existing Land Use+Transport+Socio-Economic) Catchment Area 500 m.  

Pilot Study สถานีรถไฟและการใช้ท่ีดิน  สถานีอารีย์ :  กทม. 

ภาพถ่ายทางอากาศ และผงัการใช้ท่ีดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอารีย ์
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร ปี 2009 

Land-Use Transformation around Bangkok Transit System’s Stations 

ทีม่า : ส ารวจและวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่บือ้งตน้ http://www.google.com/earth/index.html และกองส ารวจและแผนที ่
 ส านักผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร การส ารวจภาคสนาม ปี พ.ศ. 2549  

Pilot Study สถานีรถไฟและการใช้ท่ีดิน  สถานีทองหล่อ :  กทม. 

ภาพถ่ายทางอากาศ และผงัการใช้ท่ีดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ 
เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร ปี 2009 

Land-Use Transformation around Bangkok Transit System’s Stations 

ทีม่า : ส ารวจและวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่บือ้งตน้ http://www.google.com/earth/index.html และกองส ารวจและแผนที ่
 ส านักผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร การส ารวจภาคสนาม ปี พ.ศ. 2549  

http://www.google.com/earth/index.html
http://www.google.com/earth/index.html
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สถานีศาลาแดง : กทม. 

ภาพถ่ายทางอากาศ และผงัการใช้ท่ีดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง 
เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร ปี 2009 

ทีม่า : ส ารวจและวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่บือ้งตน้ http://www.google.com/earth/index.html และกองส ารวจและแผนที ่
 ส านักผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร การส ารวจภาคสนาม ปี พ.ศ. 2549  
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Pilot Study สถานีรถไฟและการใช้ท่ีดิน  สถานีเพลินจิต : กทม. 

ภาพถ่ายทางอากาศ และผงัการใช้ท่ีดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต 
เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร ปี 2009 

Pilot Study สถานีรถไฟและการใช้ท่ีดิน  
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ทีม่า : ส ารวจและวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่บือ้งตน้ http://www.google.com/earth/index.html และกองส ารวจและแผนที ่
 ส านักผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร การส ารวจภาคสนาม ปี พ.ศ. 2549  

กลุ่มท่ี 1 : สถานีอารีย ์+ สถานีทองหล่อ 
ประเภทการใช้ท่ีดิน 
พกัอาศยั  >  พาณิชยกรรม 

 ผลการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง 4 สถานี  
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กลุ่มท่ี 2 : สถานีศาลาแดง+สถานีเพลินจิต 
ประเภทการใช้ท่ีดิน 
พาณิชยกรรม  เด่นสุด 

สถานีอารีย์ 

สถานีทองหล่อ 

สถานีศาลาแดง 

สถานีเพลินจิต 

ท าเลที่ตั้งสถานีรถไฟ + ระยะทางการเขา้ถงึ + ความหนาแน่นของอาคาร +  

ความหนาแน่นของประชากร + ประเภทของ Land Use + ลกัษณะกิจกรรมในพื้ นที่ +  

ขนาดแปลงที่ดนิ +ราคาที่ดิน + การส่งเสริมทางการตลาด+ ล าดบัศกัยข์องโครงข่ายถนน + 

ระบบขนส่งขนาดรอง + รายได ้+ การถอืครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

 
 

  สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดิน    
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  อภิปราย และสรปุ    
25 สถาน ีมีรูปแบบการเปลีย่นแปลงที่แตกต่างกนัในแต่ละบริบทของตนเอง  

ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัที่ตั้งของสถาน ีขนาดแปลงที่ดิน และระยะทางการเขา้ใชบ้ริการ 

อิทธิพลหลกัที่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงบนพื้ นที่บริการรอบสถานีรถไฟฟ้าประกอบดว้ย 

การใชป้ระโยชนที์่ดิน การคมนาคมขนส่งและโครงข่าย  ตลอดจนเศรษฐกิจและสงัคม 

โดยมีลกัษณะเด่นของการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนที์่ดินโดยรอบทุกสถานี 

เป็นประเภทผสม พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศยัตามล าดบั   

โครงข่ายการใหบ้ริการขนส่งจะมีระบบป้อนผูโ้ดยสาร เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถตู ้

แท็กซ่ี จักรยานยนตร์บัจา้ง เชื่อมโยงโครงข่ายถนนในทุกล าดบัศกัย ์(หลกั รอง  

และซอย) และมีหาบเร่แผงลอยกระจายตวัอยู่โดยรอบ  

 

http://www.google.com/earth/index.html
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จบการน าเสนอ 
ขอบคณุครบั   Q & A 
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