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กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา: สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนชุ.  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: 
รศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ  ดา่นกิตตกิลุ. 101 หน้า. 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า    
ออ่นนชุ เร่ืองคณุภาพการเดินและสภาพปัญหาการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ส าหรับใช้ประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผงัพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบการขนสง่มวลชนขนาดใหญ่ตอ่ไป 
 ขัน้ตอนการศึกษาเร่ิมจากการศึกษาข้อมูล และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แล้วจึงลงส ารวจ
พืน้ท่ีศกึษา โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนุชในรัศมี 400 เมตร ซึง่เป็นระยะท่ีสามารถเดินถงึใน 10 นาที ใน
เร่ืองการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เปลี่ยนไป ปริมาณผู้ เดินเท้า สภาพปัญหา และอปุสรรคในการเดินเท้า ร่วมกบั
การเก็บแบบสอบถามคนเดินเท้าท่ีพกัอาศยัโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช ถึงพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 
และความพงึพอใจในสภาพกายภาพทางเท้า 
 จากการศกึษาพบวา่ในพืน้ท่ีศกึษามีผู้ เดินเท้าสงูมากจนกระทัง่เป็นระบบการเดินเท้าหลกั คือ
การเดินไป – กลบั ท่ีพกัและสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือเดินทางเข้าไปท างานในย่านธุรกิจ และระบบการเดินเท้า
รอง คือการแวะท ากิจกรรมตามจดุรวมกิจกรรมระหว่างทาง คณุภาพการเดินเท้าในพืน้ท่ีศกึษามีคณุภาพ
ต ่า เกิดปัญหาความกว้างทางเดินเท้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และขาดความปลอดภัยในการเดินเท้า 
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และการเพ่ิมจ านวน
ประชากรในพืน้ท่ีศกึษาอย่างรวดเร็ว โดยท่ีทางเท้าไมไ่ด้ถกูพฒันาไปพร้อมกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เมื่อจุดประสงค์ในการเดินมีอิทธิพลต่อการเลือกเส้นทางมากกว่าสภาพแวดล้อม
กายภาพ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องออกข้อก าหนดในการพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าร่วมกับการ
ออกแบบทางเท้าตามมาตรฐาน ดงันี ้

1. การก่อสร้างอาคารพกัอาศยัรวม หรือห้างค้าปลีกค้าสง่ ต้องสร้างรัว้ร่นจากแนวเขตท่ีดิน
เข้ามา 1.20 เมตร ตลอดแนวท่ีติดเขตทางสาธารณะ เพ่ือเป็นท าเป็นทางเดินเท้าแก่       
ผู้พกัอาศยัโดยรอบ 

2. การเปิดทางเข้าอาคาร ต้องมีพืน้ท่ีให้รถยนต์ชะลอความเร็วไมใ่ห้กีดขวางทางสาธารณะ 

 
ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชมุชนเมือง  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศกึษา........................................ ปีการศกึษา 2557 
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 This research aimed to study pedestrian network around Onnut Bangkok Mass 
Transit System station in order to assess its suitability and problems.  The results could lead to 
design and planning recommendations on pedestrian network around mass transit station. 
 Methodologically, the research began with a review of relevant theories and 
information.  Site survey was then conducted in the area within 400 meters around the Onnut 
BTS station (10-minute walking distance).  The subjects of survey included land use changes, 
pedestrian volumes, obstacles and problems affecting pedestrian activities.  In addition, 
questionnaire was conducted to gather information on pedestrian behavior and satisfaction 
toward physical conditions of sidewalks.  
 The results indicated that pedestrian volume in the area was very high.  The main 
purpose of walking were commuting between home and work and visiting other areas along the 
BTS route, respectively.  In terms of physical suitability and problems of sidewalk conditions, 
the research found that physical suitability of sidewalk conditions was low due to narrowness of 
sidewalks in general and lack of pedestrian safety.  This could results from a rapid change of 
land use pattern around the area while the pedestrian facilities had not been developed to 
support such changes.  
 Recommendations on design and regulation include: 

1. A 1.2 meter setback from lot line facing public street for development of sidewalks.  
2. An extended space for vehicle entrance crossing any sidewalk to help slow down 

the vehicle and prevent from obstructing pedestrian activity.  
 
 
 
Department of Urban Design and Planning  Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................ Academic Year 2014 
Independent Study Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 งานค้นคว้าฉบบันีเ้กิดขึน้ด้วยความประสงค์ให้การพฒันาเมืองก้าวสู่ความยัง่ยืน ด้วยผู้
ศึกษาต้องการเป็นแรงผลกัดนัเล็กๆ ท่ีสนบัสนุนการออกแบบวางผงัเพ่ือให้กรุงเทพฯ เอือ้แก่การ
เดนิเท้า เป็นเมืองท่ีนา่อยู ่การคมนาคมสะดวกสบาย 
 ต้องของประกาศค าขอบพระคณุแรงผลกัดนัทกุๆทา่น ดงันี ้
 ด้วยการหล่อหลอมจากบิดา มารดา เกิดเป็นลูกท่ีพยายามมองโลกในหลากหลาย
แง่มุม จึงเกิดงานวิจัยฉบับนีข้ึน้มา ต้องขอกราบขอบพระคุณ นายประจักษ์ ชิโนรักษ์ และ         
นางทชัชกร ชิโนรักษ์  ท่ีให้ก าเนิดและเป็นแรงใจสนบัสนนุลกูคนนีเ้สมอมา 
 ด้วยความเมตตาอยา่งไมท้่อถอย จาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชยัสิทธ์ิ ดา่นกิตตกิลุ 
 ด้วยความพยายามในการผลกัดนั จาก อาจารย์ ดร. สินีนาถ ศกุลรัตนเมธี 
 ด้วยค าแนะน าในการแก้ไขงานค้นคว้า จาก ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อนามบตุร 
 ด้วยก าลงัใจจาก นายแดนชยั ไพรสนฑ์ และนางสาวรดาธร ชิโนรักษ์  
 ท้ายนี ้งานวิจยัเล่มนีจ้ะส าเร็จไม่ได้ หากขาดก าลงัใจ แรงงาน และการสนบัสนนุ จาก 
นายนิพนธ์ ไทยพร ผู้ เป็นเสมือนเพ่ือน และพี่ชาย ตลอดมา 
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