
                                                           
 

 

 

 

 
 
 

 ระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา : สถานีรถไฟฟ้าบีทเีอสอ่อนนุช 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นางสาวกฤดแก้ว  ชิโนรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา : สถานีรถไฟฟ้าบีทเีอสอ่อนนุช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นางสาวกฤดแก้ว  ชิโนรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



PEDESTRIAN NETWORK AROUND BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM STATION : 
A CASE STUDY OF ONNUT BTS STATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Kridkaew Chinorak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Landscape Architecture 

Master of Landscape Architecture Program 
Department of Urban Design and Planning 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตัิให้การค้นคว้าอิสระเร่ือง   “ระบบการเดิน
เท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  กรณีศกึษา : สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสออ่นนชุ”  
เสนอโดย นางสาวกฤดแก้ว  ชิโนรักษ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาภูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม 
 
 

 ……........................................................... 
                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ์) 

   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัสิทธ์ิ  ดา่นกิตตกิลุ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบตุร) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศกุลรัตนเมธี) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัสิทธ์ิ ดา่นกิตตกิลุ) 
............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

53060201: หลกัสตูรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
ค าส าคญั:  ระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
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 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 
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KEY WORD: PEDESTRIAN NETWORK AROUND BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM 
 KRIDKEAW CHINORAK: PEDESTRIAN NETWORK AROUND BANGKOK MASS 
TRANSIT SYSTEM STATION A CASE STUDY OF ONNUT BTS STATION.  INDEPENDENT 
STUDY ADVISOR: ASSOC. PROF. CHAIYASITH DANKITTIKUL, D.E.D. 101 pp. 

 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.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
กรุงเทพมหานครเป็นศนูย์กลางความเจริญในทกุด้านของประเทศไทย ด้วยเป็นเมืองท่ี

มีการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจสงูมาก เกิดแหล่งงานกระจุกตวัอยูก่ลางเมืองและการขยายตวัของ

ท่ีพักอาศัยแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) แถบชานเมือง การสัญจรระหว่างท่ีพักอาศัยกับ          
ท่ีท างานท าให้เกิดปัญหาการจราจรคบัคัง่ในเมือง และปัญหามลพิษทางอากาศ เม่ือ 5 ธันวาคม 
2542 กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการขนส่งมวลชนระบบราง คือรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิทเป็น
สายแรก(บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากัด มหาชน, ออนไลน์, 2558)  และน า
แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยพยายามพัฒนาจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร (Transit 
Oriented Development : TOD) 

การพฒันาจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจร เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการใช้ประโยชน์
ท่ีดินโดยรอบระบบขนส่งมวลชนและส่งเสริมให้ใช้การเดินเท้าเข้าถึงขนส่งมวลชนเป็นหลัก    

ปัจจุบันความหนาแน่นของกิจกรรมบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในระยะ 500 เมตร เพิ่มขึน้   
อย่างรวดเร็ว (ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน) เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ขนาดอาคารโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึน้ จ านวนประชากรท่ีพักอาศัยเพิ่มขึน้      
ตามไปด้วย ส่งผลให้มีการเดินเท้าจากท่ีพกัอาศยัเพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าสูงขึน้  อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดล้อมการเดินเพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้ามีอุปสรรคจากความหนาแน่นของแผงค้า             
กีดขวางทางเท้า ประกอบกบัความไมพ่ร้อมของการรองรับปริมาณการเดนิเท้าท่ีเปล่ียนไป 

สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุก็เป็นจุดเปล่ียนถ่ายการสญัจรหลกัในเส้นทางการเดินทางด้วย
ระบบรางในกรุงเทพมหานคร นบัแตก่ารสญัจรด้วยรถไฟฟ้าเปิดให้บริการรวมสองทศวรรษ ได้เกิด
การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีโดยรอบสถานีมากมาย ได้แก่ การเกิดอาคารชดุขึน้โดยรอบ เม่ือประชากรมี
ความหนาแนน่สงูขึน้มากการเดนิเท้าโดยรอบสถานีจงึได้รับนิยม  

หากแต่การเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชยังมีคุณภาพต ่า และขาดความ
ปลอดภัย ดังนัน้จึงควรศึกษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เพ่ือให้ทราบถึง
สาเหตกุารเกิดปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้อยา่งครอบคลมุ 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบการเดินเท้าของผู้ พักอาศัยโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้า  สูส่ถานีรถไฟฟ้า 
2.2  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเดินเท้าในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้า 
2.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการวิธีแก้ปัญหาการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 

3. ค ำถำมกำรวิจัย  
3.1  สภาพปัจจบุนัของระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุเป็นอยา่งไร 
3.2  ปัจจยัใดเป็นอปุสรรคในการเดินเท้าเพ่ือการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนขุ 
3.3 แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในการเดินเท้าสู่สถานีรถไฟฟ้าควรเป็น

อยา่งไร 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ  
การศกึษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าจะมุ่งเน้นสถานีท่ีเป็นยา่นชมุชน มี

กิจกรรมโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสงูท่ีดงึดดูให้คนเดนิเพ่ือเข้าถึงสงูขึน้ 

4.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
พืน้ท่ีศกึษาบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมีเดนิเท้าประมาณ 400 เมตร 

(เป็นระยะการเดินถึงภายใน 10 นาที)  ดังนัน้การศึกษานีเ้ลือกสถานีอ่อนนุช ซึ่งเคยเป็นสถานี
ปลายทางของรถไฟฟ้าสายสขุมุวิท โดยจะท าการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลูจากพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือหา

ค าตอบของการวิจยั (ภาพท่ี 1) 
4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

4.2.1 ศกึษาเส้นทางการเช่ือมตอ่การเดนิเท้าเพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า 
4.2.2 ศกึษาปัญหาอปุสรรคของการเดนิเท้าเพ่ือเข้าสูส่ถานีรถไฟฟ้า 
4.2.3 ศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาของการเดนิเท้าให้เข้ากบับริบทพืน้ท่ี 
4.2.4 ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั ได้แก่ 

1. นิยาม ความหมาย และข้อมลูท่ีเดี่ยวข้องกบัการเดนิเท้า 
2. ลกัษณะทางกายภาพท่ีดีของทางเท้า 
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3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง สง่เสริม การเดนิเท้า 
4. งานวิจยั และกรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1  พืน้ท่ีศกึษาโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุ 

ท่ีมา : อาศยัข้อมลูพืน้ฐานจาก www.google.com เข้าถึงข้อมลูเม่ือ มีนาคม 2558 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
5.1 การก าหนดค าถามการวิจยั 
5.2 การก าหนดพืน่ี้ศกึษา 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

5.3.1  ข้อมลูขัน้ปฐมภมูิ : ข้อมลูจากการส ารวจและเก็บข้อมลูภาคสนาม 
1. ส ารวจ สงัเกต ถ่ายภาพ การท ากิจกรรมและระบบการเดิน
เท้าของคนในพืน้ท่ีศกึษา 

2. เก็บแบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีศกึษา 
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5.3.2  ข้อมลูขัน้ทตุยิภมูิ : ข้อมลูจากส่ือ และเอกสารตา่ง ๆ 

1. ศกึษาทฤษฎี และแนวคดิเก่ียวกบัการเดนิเท้า 
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร  หรืองานวิจัยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

3. ศกึษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับพืน้ท่ีศึกษาทัง้ด้านกายภาพ  
และสงัคม 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
5.4.1  น าผลการส ารวจพืน้ท่ีศกึษามาวิเคราะห์ระบบการเดินเท้าในพืน้ท่ี

ศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาอุปสรรคการเดินเท้าตามแนวความคิดการออกแบบ     ทางเท้า 

(Friendly Pedestrian) 
5.4.2  ใช้ผลการวิเคราะห์ระบบการเดินเท้าหาแนวทางการออกแบบทาง

เท้าท่ีดีให้เหมาะสมกบับริบทของพืน้ท่ีศกึษา 
5.5 การสรุปการศกึษาและเสนอแนะ 

5.5.1  สรุปผลการศึกษาระบบการเดินเท้า คุณภาพกายภาพทางเท้า 
และปัญหาการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ 

5.5.2  เสนอแนะแนวทางการพฒันาทางเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า  

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผลการศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึง 
6.1 สภาพปัญหาของระบบการเดินเท้าจากท่ีพกัสู่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ ภายหลงัการ

เปล่ียนแปลงจากการพฒันาการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
6.2 แนวทางการออกแบบแก้ไขการเดนิเท้าท่ีมุง่สูส่ถานีรถไฟฟ้า 

ข้อค้นพบต่างๆ ดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการท่ีจะ
น าไปพัฒนาแผนการวางผังพืน้ท่ี ควบคู่กับการออกแบบปรับปรุงทางเท้าเพ่ือรองรับจ านวน
ประชากรท่ีมากขึน้ตามแผนการพฒันาเมือง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย และงานเขียนท่ีเก่ียวข้อง 

1. นโยบายจากภาครัฐ  
จากรายงานโครงการจัดท าผังแนวคิดการพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, ส านักผังเมือง, 2555: 2-2 ถึง 2-4) พบว่า 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีการขยายตวัของประชากรคอ่นข้างสงูอีกเมืองหนึ่งของโลกโดยคาด

ว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2575)  จะมีประชากรสูงถึงประมาณ 12.6 ล้านคน ดงันัน้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเมืองท่ีกรุงเทพมหานครก าลงัเผชิญอยู่  ในแง่ของการวางผงัเมืองจึงได้ก าหนดพืน้ท่ี
เ พ่ือจัดตัง้ศูนย์ชุมชนชานเมืองขึ น้  ตามแนวคิดการวางผังการพัฒนาเมืองระบบหลาย

ศนูย์กลาง (Polycentric) โดยให้มีศนูย์ธุรกิจกลาง (Central Business District : CBD) เดิมอยู่
ในบริเวณใจกลางเมือง และให้มีศนูย์ชุมชนหลายศนูย์กระจายอยู่บริเวณชานเมือง รวม 7 พืน้ท่ี 
(ภาพท่ี 2)  โดยครอบคลุมพืน้ท่ีท่ีอยู่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ 
ดงันี ้

1. เพ่ือลดเวลาของการเดนิทางเป็นระยะทางไกลระหวา่งบ้านและสถานท่ีท างาน 
2. เพ่ือสร้างแหล่งงานให้ใกล้กับท่ีพักอาศัยในพืน้ท่ีชานเมืองท่ีพร้อมด้วยแหล่ง           

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนสาธารณูปโภคท่ี
จ าเป็น  

3. เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยการส่งเสริมระบบขนส่งให้ดีขึน้ มีการ
เช่ือมโยงระบบขนสง่ทัง้ของภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกนั  

4. เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ของประชาชน โดยมีแหล่งงานและสถานท่ีพกัอาศยั
ในสภาพแวดล้อมชานเมืองด้วยกนั 

1.1  นโยบายการเช่ือมโยงศูนย์กลางเมือง 
กรุงเทพมหานครมีนโยบายการเช่ือมโยงแต่ละศูนย์กลางเมือง และ

แก้ปัญหาการจราจร ด้วยการพฒันาการขนส่งมวลชนระบบรางให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเตบิโตไปในทิศทางของเมืองนา่อยู ่จงึมีนโยบาย ดงันี ้
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ภาพท่ี 2 แสดงศนูย์ชมุชนชานเมือง 
ท่ีมา : กรุงเทพมหานคร, 2555 

1.1.1 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของภาคเอกชนในบริเวณท่ีมี
โครงสร้างพืน้ฐานพร้อม โดยเฉพาะบริเวณตามสายทางการขนสง่มวลชน 

1.1.2 การก าหนดเขตอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างแหล่งงานส่งเสริมอาชีพ 
และการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1.3 การเพิ่มมาตรการควบคมุความหนาแนน่ของอาคาร (FAR : Floor 
Area Ratio และ OSR : Open Space Ratio) 

1.1.4 การก าหนดให้มีระบบรางวลั (Bonus System) 
1.1.5 การแบ่งกลุ่มรายละเอียดเร่ืองการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือการเพิ่ม

ความหนาแนน่ตามระดบัความแนน่ในการรองรับประชากรและกิจกรรมารใช้ประเภทท่ีดนิ 

1.2 การสร้างความสมดุลแนวกับการพัฒนาเมืองแบบหลายศูนย์กลาง 
(Polycentric Balance Development) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีแนวทางการ
พฒันาเมืองกรุงเทพมหานคร ดงันี ้
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1.2.1 พัฒนาพืน้ท่ีเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการใช้พืน้ท่ี
แนวดิง่ สนบัสนนุการพฒันาพืน้ท่ีวา่งแตล่ะยา่นให้เกิดการพฒันาเพิ่มขึน้ 

1.2.2 การกระจายความเจริญจากศนูย์กลางสู่พืน้ท่ีโดยรอบ ให้เหมาะสม
กบับทบาท 

จากการศึกษานโยบายและแนวคิดของภาครัฐ ได้ศึกษาแนวคิดหลักในการพัฒนา

พืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าได้แก่ TOD นัน่คือการพยายามเพิ่มความหนาแนน่ให้กบัพืน้ท่ีโดยรอบ
แบบผสมผสาน (Mixed-use) และสง่เสริมให้มีการเดนิเท้ามากขึน้ 

2. การพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
ยคุแห่งการพฒันาได้เร่ิมขึน้ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองจบลง นานาประเทศตา่ง

มุ่งเน้นในการพฒันาประเทศทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ (หรือการเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรม) เพ่ือ
การแข่งขนัถึงความเป็นใหญ่ในโลกใบนี ้จากการพฒันาท่ีมุง่เน้นไปเพ่ือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยู่อย่างจ ากดัให้ได้มากท่ีสุดและเร็วท่ีสุดนีเ้องท าให้ประชากรท่ีมีฐานะเร่ิมย้ายออกไปพกัอาศยั
แถบชานเมืองท่ียงัมีพืน้ท่ีสีเขียว สิ่งแวดล้อมในเมืองเส่ือมโทรมลงเป็นล าดบั กลายเป็นชมุชนแออดั
และท่ีพกัอาศยัของชนชัน้แรงงาน  เป็นสาเหตขุองความเส่ือมโทรมของเมืองใหญ่ตา่ง ๆ ในประเทศ
ฝ่ังตะวนัตก  

เ ม่ือปี พ.ศ. 2515 ได้มีการประชุมสิ่งแวดล้อมท่ีกรุงสต็อคโฮล์ม  (Jenks and 
Burgess, 2000) กระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเร่ิมต้นขึน้  และได้มีการประชุมอ่ืน ๆ อีก
หลายครัง้ในการกล่าวถึงหนทางการพฒันาท่ียัง่ยืน ซึ่งมีหลกัการส าหรับการพฒันาอย่างยัน่ยืนคือ 
การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุล และต้อง
ค านงึถึงประชากรรุ่นตอ่ไปท่ีจะสามารถมีชีวิตด ารงอยูไ่ปได้อยา่งมีคณุภาพ 

3. แนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
การย้ายท่ีพกัอาศยัของกลุ่มประชากรท่ีคอ่นข้างมีฐานะไปสู่ชานเมืองเป็นการส่งเสริม

ให้นักลงทุนเร่ิมพัฒนาท่ีดินชานเมืองซึ่งเดิมเป็นท่ีดินเกษตรกรรมให้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรท่ี

กระจายตวัอยา่งไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ในช่วง ค.ศ.1950’s  (Jenks and Burgess, 2000) 
ส่งผลให้เกิดการตดัถนนและการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึน้ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท่ี
ท างานอยู่ในเมืองและมีบ้านอยู่นอกเมือง เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ทัง้
ด้านกายภาพ ได้แก่ทัศนียภาพของลานจอดรถขนาดใหญ่ ปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์สว่นบคุคล ปัญหารถตดิในชว่งเวลาเร่งดว่น เป็นต้น  ทางด้านสงัคม
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ในประเทศฝ่ังตะวนัตกเร่ิมด าเนินไปในทิศทางท่ีแย่ลง คือต่างคนต่างอยู่ คนในชุมชนเดียวกัน มี
ปฏิสมัพนัธ์กนัน้อยลง เกิดอาชญากรรมในชมุชนมากขึน้  จึงมีแนวคิดหลกัในการออกแบบ “ชมุชน

เมืองท่ียัง่ยืน” (Sustainable City)  เพ่ือแก้ปัญหาการกระจายตวัของเมืองอย่างไร้ทิศทาง ได้แก่ 
แนวคดิเมืองอดัแน่น (Compact City) และแนวคิดลทัธิชมุชนเมืองยคุใหม่ (New Urbanism) ซึ่ง
ทัง้สองแนวคิดนีมี้ลักษณะคล้ายกัน  คือกล่าวถึงขนาดของเมืองท่ีสัมพันธ์กับจ านวนประชากร 
ระยะทางในการเดินทาง ลกัษณะการเดนิทาง การประหยดัพลงังาน และการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบ
ผสมผสาน แตแ่ตกตา่งกนัในด้านของวิธีการ 

3.1 แนวคิดเมืองอัดแน่น (Compact City) 
สีงหนาท แสงสีหนาท (2545: 42-47) กล่าวถึงแนวคิดเมืองอัดแน่นว่า 

แนวคิดนีเ้กิดขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1996  โดยคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลยัอ็อกฟอร์ดบรูกส์  เป็น
แนวคิดท่ีได้รับการศึกษาถึงความต้องการของชมุชนเมือง เพ่ือการออกแบบ “ชมุชนเมืองท่ียัง่ยืน”  

มีแนวคดิหลกัในการหารูปทรงของเมือง (Urban Form) ท่ียัง่ยืน ซึง่ประกอบไปด้วย 

3.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงของเมือง กับความยั่งยืน ด้วยการ
สร้างความกระชบัของเมือง ลดการกระจายตวัของพืน้ท่ีเมือง 

3.1.2  ลดปริมาณการใช้รถยนต์สว่นบคุคล สนบัสนนุการขนสง่สาธารณะ 
3.1.3  การประหยดัพลงังาน 
3.1.4  การใช้ พื น้ ท่ีแบบผสมผสาน (Mixed-use) เ พ่ือสร้างความ

หลากหลายในการใช้พืน้ท่ี 
3.1.5  การรักษาสภาพแวดล้อม 
3.1.6  การสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี 
3.1.7  ให้เป็นชมุชนท่ีอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง (Self-Containment) 

3.2 แนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ (New Urbanism) 
เป็นแนวคิดของกลุม่สถาปนิกและนกัออกแบบรุ่นใหม่  โดยเร่ิมท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1994  มีแนวคดิหลกัโดยการประกาศ “Charter of the New Urbanism” 
ในปี ค.ศ. 1996 ดงันี ้(Leccese, McCormick and Poticha, 2000: 5-10) 

1. We stand for the restoration of existing urban centers and 
towns within coherent metropolitan regions, the reconfiguration of sprawling suburbs 
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into communities of real neighborhoods and diverse districts, the conservation of 
natural environments, and the preservation of our built legacy. 

2. We advocate the restructuring of public policy and 
development practices to support the following principles: neighborhoods should be 
diverse in use and population; communities should be designed for the pedestrian 
and transit as well as the car; cities and towns should be shaped by physically 
defined and universally accessible public spaces and community institutions; urban 
places should be framed by architecture and landscape design that celebrate local 
history, climate, ecology, and building practice.  

3. We recognize that physical solutions by themselves will not 
solve social and economic problems, but neither can economic vitality, community 
stability, and environmental health be sustained without a coherent and supportive 
physical framework.  

4. We represent a broad-based citizenry, composed of public 
and private sector leaders, community activists, and multidisciplinary professionals. 
We are committed to reestablishing the relationship between the art of building and 
the making of community, through citizen-based participatory planning and design.  

5. We dedicate ourselves to reclaiming our homes, blocks, 
streets, parks, neighborhoods, districts, towns, cities, regions, and environment.  

หลักการของแนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม่ คือการฟื้นฟูศูนย์กลางเมือง     
ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนของเอกลักษณ์ในแต่ละย่าน และเช่ือมโยงแต่ละย่านเข้าด้วยกันด้วย
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ทัง้นีส้นับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เอกลักษณ์ของแต่ละย่านให้เด่นชัดตามสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  และแสดง
เอกลักษณ์นัน้ผ่านทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการวางผัง โดยต้องค านึงถึงการ
อนรัุกษ์ธรรมชาติ และระบบนิเวศเมือง นอกจากนีย้งัสนบัสนนุการออกแบบเพ่ือการเดนิเท้าภายใน
ชุมชนให้มีความส าคญัเท่ากับการสญัจรด้วยรถยนต์ ปรารถนาให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนใน
ชมุชนระหวา่งการสญัจรทางเท้า เพ่ือเป็นสว่นชว่ยลดการเกิดอาชญากรรมภายในชมุชน 
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จากการเกิดแนวคิดลทัธิชมุชนเมืองใหม่ (New Urbanism) ส่งผลให้เกิด
แนวความคิดในการพัฒนาเมืองในบริเวณจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจรหลักของเมือง เพ่ือท าให้
ประชากรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ดงันี ้

3.2.1 แนวคิดการพัฒนาเมืองโดยเน้นระบบการสัญจร (TOD / 
Transit-Oriented Development) 

เป็นแนวคิดของ ปีเตอร์ คาลโทรล (Peter Calthorpe) สถาปนิกและนกั
ผงัเมืองชาวอเมริกนั ในปี ค.ศ. 1993 (ธราวธุ บญุเหลือ, 2551: 133) โดยพยายามส่งเสริมการใช้
ระบบขนส่งมวลชน เน่ืองจากต้องการให้พืน้ท่ีเมืองกระชับมากขึน้ เพ่ือลดการใช้รถยนต์ในการ
เดินทาง ส่งเสริมให้ใช้การเดินเท้าเป็นหลกั และใช้การขนส่งมวลชนในการเดินทางเช่ือมตอ่กนัใน

แตล่ะเมือง (ภาพท่ี 3) มีหลกัการ ดงันี ้

1. Relationship to Transit and Circulation: พืน้ท่ีของเมืองจะต้องมีต าแหน่งท่ี
สมัพนัธ์กบัการเดนิเท้าภายในเวลา 10 นาที ท่ีจะไปสูจ่ดุขึน้ลงระบบขนสง่การคมนาคมตา่งๆ 

2. Mix of Uses: ความหลากหลายของการใ ช้ พื น้ ท่ี ในชุมชนรวมถึ งความ
หลากหลายในด้านรูปแบบ ราคา และลกัษณะของอาคารท่ีพกัอาศยั ซึ่งเช่ือมกับพืน้ท่ีสาธารณะ
ขนาดใหญ่ และยงัมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีโดยรอบของหนว่ยชมุชนอีกด้วย 

3. Street and Circulation System: ระบบของถนนหนทางควรมีระเบียบแบบ
แผนท่ีชัดเจนจดจ าได้ รวมถึงความสัมพันธ์กันภายในชุมชน จุดขึน้ลงระบบขนส่ง ย่านการค้า 
โรงเรียนและสวนสาธารณะถนนหนทางนัน้จะต้องมีชีวิตชีวา 

4. General Design Criteria: องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆของอาคารใน
ชมุชน จะต้องสมัพนัธ์กับถนนหนทางและทางเท้า ซึ่งรวมไปถึงการเช่ือมโยงทางกิจกรรมระหว่าง
สิ่งก่อสร้างกบัถนนหนทาง และท่ีส าคญัจะต้องตอบรับกบัย่านการค้า ระบบขนส่ง พืน้ท่ีสาธารณะ
ของชมุชน รวมถึงการให้ความส าคญักบัสดัสว่นมนษุย์ 

จากแนวความคดิดงักลา่วการพฒันาพืน้ท่ีรอบจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจร
จะสง่ผลให้ชมุชนและระบบเศรษฐกิจเกิดการพฒันาโดยรวม ดงัตอ่ไปนี ้

1. เมืองจะได้เตรียมการและจัดหาท่ีอยู่อาศัยและระบบการสัญจรท่ีหลากหลาย 
(Provides Housing and Mobility Choices) แก่ประชาชน 
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ภาพท่ี 3 แสดงแนวคิดการออกแบบพืน้ท่ีรอบระบบขนสง่มวลชน (TOD) 
ท่ีมา : Peter Calthorpe, 1993 (อ้างใน กรุงเทพมหานคร, 2555) 

2. ช่วยยกระดบัยกระดบัคณุภาพของสภาพแวดล้อม (Improves Environmental 
Performance) 

3. ประหยดัการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน (Results in Infrastructure Cost Saving) 
โดยการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนัระหวา่งชมุชนและระบบขนสง่มวลชน 

4. สนับสนุนการมีสุขภาพและวิถีชีวิตท่ีดี (Helps Support Healthy Lifestyles) 
โดยการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแบบกระชบัซึ่งใช้ทางเดินเป็นระบบการสญัจรเช่ือมต่อหลักภายใน
ชมุชน 

5. สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการขนส่งมวลชน  (Strengthens Transit 
System) การมีชุมชนหรือย่านท่ีมีความกระชบัขนาดใหญ่ตัง้อยู่รายรอบสถานีจะช่วยให้ปริมาณ
การเดนิทางของประชาชนมีเสถียรภาพ 

6. สร้างมลูคา่ให้เกิดอย่างถาวร (Create Lasting Values) ทัง้ต่อชุมชนและสถานี 
อันได้แก่ มูลค่าทางสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชน   และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากใช้สอยของประชาชนในพืน้ท่ี  พาณิชยกรรมบริเวณรอบสถานีขนสง่มวลชน 

7. ลดภาวะโลกร้อน (Reduces Greenhouse Gas Emissions) การเติบโตของ
ระบบขนส่งมวลชนหมายถึงการลดลงของการใช้รถยนต์ส่วนบคุคล ซึ่งหมายถึงการลดภาระการใช้
น า้มนัเชือ้เพลิงและการระบายอากาศพิษจากการขบัข่ี ดงันัน้การเพิ่มขึน้ของระบบขนสง่มวลชนจึง
ถือเป็นการลดภาวะโลกร้อนในทางตรง 
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3.2.2 แนวคิดการพัฒนาจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร (TDZ / Transit 
Development Zone) 

เ ป็นแนวคิด ท่ี เ ร่ิมมาจากอง ค์กร  Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RISC) ในประเทศอังกฤษ เม่ือปี ค.ศ.1998  มีจุดมุ่งหมายของในการพฒันาคือหา
ความเป็นไปได้ในการพฒันาจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจรเน้นความส าคญัของพืน้ท่ีโดยรอบจดุเปล่ียน
ถ่ายการสญัจร และพยายามเพิ่มความหนาแน่นของประชากร, การใช้ท่ีดินอย่างหลากหลาย ให้
เหมาะสมกบัขนาดของพืน้ท่ี และการเช่ือมตอ่ของกิจกรรมต่าง ๆ โดยรอบจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจร 

(ธราวธุ บญุเหลือ, 2551: 134) 
นอกจากจดุมุ่งหมายท่ีได้กล่าวมา แนวความคิดนีย้งัมุ่งเน้นการออกแบบ

การเช่ือมตอ่ทางสญัจรโดยรอบจุดเปล่ียนถ่ายการสญัจร เพ่ือส่งเสริมการใช้งานพืน้ท่ีและกิจกรรม
ตา่งๆโดยรอบจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจรให้เกิดประสิทธิภาพ 

4. สรุปแนวความคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
ทัง้แนวคิดเมืองอัดแน่นและแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ต่างเน้นให้ลดการใช้

พลงังานซึ่งพลังงานหลกั ๆ  ท่ีต้องการลดการใช้คือพลงังานท่ีต้องสูญเสียไปจากการเดินทางไป
กลบัจากท่ีพกัอาศยัและแหล่งงาน  จึงได้สนบัสนนุให้มีการใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน ซึ่งการใช้ท่ีดิน
แบบผสมนอกจากลดการเดินทางแล้วยงัช่วยให้ชุมชนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน คาดว่าจะช่วยลด
ปัญหาอาชญากรรมในสงัคมด้วย ทัง้ยงัช่วยส่งเสริมให้ความคุ้มทนุในการสร้างระบบขนส่งมวลชน
ท่ีมีประสิทธิภาพในการขนสง่สงู ท าให้มีแรงสนบัสนนุแนวคดิในการสร้างชมุชนเมืองท่ียัง่ยืน 

แนวความคิด TOD และ TDZ มีความคล้ายกันมาก คือต้องการเพิ่มความหนาแน่น
ของประชากร และความหลากหลายของกิจกรรมในบริเวณโดยรอบจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจร เพ่ือ
ส่งเสริมการเดินเท้าโดยรอบจดุเปล่ียนถ่ายการสญัจรให้ระบบการขนส่งมวลชนหลกัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล  ความแตกต่างของ

แนวความคิดทัง้สองนีคื้อ TOD จะเน้นการพัฒนาพืน้ท่ีรอบนอกท่ียังมีความหนาแน่นน้อยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ระบบขนส่งมวลชนเกิดประสิทธิภาพ แตแ่นวความคิด TDZ พยายามท่ีจะพฒันาพืน้ท่ี
รอบจดุเปล่ียนถ่ายท่ีเดมิมีความหนาแนน่สงูอยูแ่ล้วให้การใช้งานพืน้ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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5. พฤตกิรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
เน่ืองจากระบบการเดนิเท้าประกอบด้วยพฤติกรรมมนษุย์ท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม

ในการเลือกเส้นทางเดินเท้า ซึ่งระบบเป็นพลวัตจึงต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
มนษุย์กบัสภาพแวดล้อม 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2541) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

มนษุย์กบัสภาพแวดล้อมกายภาพวา่เป็นแบบ “พลวตั” คือ “หากมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบใด
ในระบบจะมีผลต่อองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย”  ขึน้อยู่กับปริมาณความเร้าของสภาพแวดล้อม
กายภาพใหมท่ี่มีผลตอ่พฤตกิรรมมนษุย์ 

การ เป ล่ียนแปลงดังกล่าวจะมี ปัจจัยทาง ด้านมนุษย์  และด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมมนษุย์กบัสภาพแวดล้อม 
ท่ีมา : วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541 

5.2 การครอบครองอาณาเขตของมนุษย์ 
การมีอาณาเขตครอบครองของบุคคลย่อมแสดงออกว่าไม่ต้องการให้

บุคคลอ่ืนล่วงล า้เข้ามาในอาณาเขตครอบครองของตนเอง ทัง้นีอ้าณาเขตครอบครองดังกล่าว
ขึน้กบับทบาททางสงัคมด้วย ดงันัน้หากมีการจดัสภาพแวดล้อมให้แสดงถึงอาณาเขตครอบครอง   
ท่ีชดัเจน มีทางเข้า – ออก ท่ีควบคมุได้ จะท าให้ลดการลว่งล า้อาณาเขตได้ 

การจดัสภาพแวดล้อมกายภาพ โดยแยกอาณาเขตย่อยตามล าดบัความ
เป็นเขตสาธารณะ และเขตส่วนตวั ได้แก่ อาณาเขตสาธารณะ อาณาเขตกึ่งสาธารณะ อาณาเขต
กึ่งสว่นตวั และอาณาเขตสว่นตวั จะสง่ผลให้ลดปัญหาการรุกล า้อาณาเขตได้ 

พฤติกรรมมนษุย์ สภาพแวดล้อม 

สรีระ 

บคุลกิภาพ 

สงัคม 

วฒันธรรม 

โอกาสของ
สภาพแวดล้อม 

คณุสมบตัิของ
สภาพแวดล้อม 

ต าแหนง่ 
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ส าหรับพืน้ท่ีสาธารณะท่ีไม่ได้รับการออกแบบให้แยกอาณาเขตอย่าง
ชดัเจนมกัเกิดปัญหาการรุกล า้อาณาเขตอยู่เสมอ จนกลายเป็นการยึดครองบริเวณดงักลา่วเสมือน
อาณาเขตส่วนตวั เช่น ทางเดินเท้าบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ท่ีไมไ่ด้จดัพืน้ท่ีด้านหน้าอาคารไว้ แต่
สร้างอาคารติดเขตท่ีดินด้านท่ีเป็นทางเท้า มักถูกเจ้าของอาคารยึดครองเป็นอาณาเขตส่วนตัว 

(ภาพท่ี 5) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงการยึดครองอาณาเขตสาธารณะเป็นอาณาเขตสว่นตวั 
ท่ีมา : วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 2541 

6. การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมกายภาพโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 
สถาพร รณรงค์ (2554) ศกึษาปรากฎการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ชมุชนเมือง ได้ผล

การศึกษาการเปล่ียนแปลงในด้านองค์ประกอบภูมิทศัน์ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีกรณีศึกษาว่า
ระบบคมนาคม (รถไฟฟ้า) ท่ีเกิดขึน้ท าให้เกิดพลวตัของการเปล่ียนแปลง แตส่ถานท่ีท่ีมีความมัน่คง

ทางวฒันธรรมยงัคงอยู ่ได้แก่ วงั วดั ตลาดชมุชน และสถาบนัราชการ (ภาพท่ี 6) 

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช พบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านขนาดอาคาร คือบริเวณริมถนนสุขุมวิทตลอดแนวมีการเปล่ียนแปลงจาก     
ท่ีว่างเป็นคอนโดมีเนียม และอาคารพาณิชย์กลายเป็นห้างค้าปลีกค้าส่ง แตส่ถานท่ีราชการ ได้แก่ 
สถานีต ารวจ สถานีดบัเพลิง และการประปา ยงัคงไมมี่การเปล่ียนแปลง 
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ภาพท่ี 6 แสดงผลการเปล่ียนแปลงกายภาพบริเวณสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุ 

ท่ีมา : สถาพร รณรงค์, 2554 
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สงัเกตได้ว่าการเปล่ียนแปลงด้านขนาดอาคารเป็นไปตามราคาท่ีดินท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้   
ในบริเวณท่ีท าเลท่ีตัง้รอบสถานีรถไฟฟ้า และด้วยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนใน
บริเวณดงักลา่วจะท าให้เมืองเปล่ียนไปในท่ีสดุ 

7. ล าดับศักดิ์ถนน (Hierarchy of Road) 
ในการศกึษาระบบทางเดินเท้าควรศกึษาระบบถนนซึง่เป็นการจ ากดัสิทธ์ิในการเข้าถึง

การเดินเท้าในบางเส้นทางท่ีรถยนต์ใช้ความเร็ว ตามการแบ่งระดบัของถนนของสหรัฐอเมริกา 

(Wikipedia, 2015) ถนนถกูแบง่ออกเป็น 4 ระดบั (ภาพท่ี 7) ได้แก่ 

7.1  Freeways: รวมถึง Motorways และ Toll Road เป็นถนนท่ีจ ากัดการเข้าถึง
โดยสมบูรณ์ และอาจเก็บคา่ผ่านทาง เพ่ือไม่ให้ถกูรบกวนจากการท าความเร็ว อาจใช้ทางคูข่นาน
เพ่ือปรับความเร็วในการเข้า – ออก ไมมี่ทางเท้าและข้ามถนนโดยสะพานลอยเทา่นัน้ 

7.2  Arterials: หมายถึงถนนสายหลัก และสายรอง เป็นถนนท่ีรถยนต์ใช้ความเร็ว            
มีสญัญาณไฟจราจรเพ่ือจดัการการจราจรท่ีหนาแนน่  อาจใช้ทางม้าลายในการเข้าถึงจากการเดิน
เท้า หรือใช้สะพานลอยเพ่ือไมใ่ห้รบกวนการจราจรได้ 

7.3  Collectors: เป็นถนนท่ีใช้สะสมการจราจรจากถนนภายในชมุชน ให้รถยนต์ปรับ
ความเร็วก่อนท่ีจะเข้าถนนสายหลกั 

7.4  Local Roads: ถนนชุมชน เป็นถนนละดบัต ่าท่ีสุด ใช้เพ่ือออกจากท่ีพัก มีการ
เดนิเท้าและกิจกรรมสงู รถยนต์ใช้ความเร็วต ่า 

 
ภาพท่ี 7 แสดงล าดบัศกัดิถ์นน 
ท่ีมา : Wikipedia, 2015 
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เม่ือศกึษาล าดบัศกัดิถ์นนพบวา่การออกแบบทางเท้าต้องค านงึถึงระดบัของถนนท่ีทาง
เท้านัน้ตัง้อยู่ด้วย เพ่ือให้เกิดการเดินเท้าท่ีสะดวก และปลอดภยัก่อผู้ เดินเท้า และหากระบบถนน
เป็นล าดบัท่ีดี การเดนิเท้าก็จะเช่ือมตอ่กนัได้อยา่งสะดวก 

8. การเดนิเท้า  
8.1 สาเหตุในการสนับสนุนการเดนิเท้า 

การศึกษาระบบการเดินเท้ามีความส าคญัในการออกแบบเส้นทางเดิน
เท้าในชมุชนเมืองให้มีความน่าเดนิและเข้าถึงความต้องการของผู้ เดินเท้ามากท่ีสดุ แตจ่ดุมุง่หมาย
ในการเดินเท้าของชมุชนในชานเมืองตา่งจากจดุมุ่งหมายในการเดินเท้าของชมุชนเมือง  คือผู้ เดิน
เท้าส่วนมากในแถบชานเมืองอาจจ าเป็นต้องเดินเท้าเพ่ือไปโรงเรียน วดั ท่ีท าการชมุชน หรือตลาด 
ซึ่งจะแตกต่างจากจุดมุ่งหมายในการเดินเท้าของประชากรในชุมชนเมือง ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
เดินเท้าคือการเดินเลือกซือ้ของในกลุ่มของห้างสรรพสินค้า การเดินเพ่ือเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
หลกัหรือการเดนิจากระบบขนสง่มวลขนหลกัไปยงัท่ีพกัของตน 

Transportation Department of Georgia (2003: 17-18) กล่ าวถึ ง
เหตผุลสนบัสนนุการเดนิเท้า และเหตผุลท่ีท าให้คนไมต้่องการเดนิเท้า ดงันี ้

8.1.1 Typical Types of Pedestrian Trips (Why People Walk) 

1.  To and from work and school 
2.  Social visits and events 
3.  Appointments 
4.  Health and exercise 
5.  Errands and deliveries 
6.  Recreation 
7.  Extra-curricular activities 
8.  Combined (recreational walking while shopping) 
9.  Multimodal trips (walking to a bus stop) 
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8.1.2  Common Reasons for Low Levels of Pedestrian Travel 
1.  Poor facilities; lack of sidewalks or walkways 
2.  Failure to provide a contiguous system of pedestrian facilities 
3.  Concerns for personal safety 
4.  Failure to provide facilities to and from popular origins and 

destinations 
5.  Inclement weather 
6.  Poor lighting 
7.  Lack of separated facilities 

จากการศึกษาการเดินทางด้วยเท้า สาเหตหุลกัในการปฏิเสธใช้การเดิน
เท้าในการเดินทางระยะใกล้ ๆ มาจากความไม่ปลอดภัยของทางเดินเท้า ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ออกแบบทางเท้าท่ีไม่ดีพอท่ีจะค านึงความสะดวกในการเดินเท้า  และอีกสาเหตุหนึ่งของการ
ปฏิเสธการเดนิเท้าเป็นผลมาจากสภาพภมูิอากาศท่ีไมเ่อือ้อ านวยให้แก่การเดิน 

8.2  การออกแบบเพื่อการเดนิเท้า 
การออกแบบเพ่ือการเดินเท้าท่ีดี เราต้องค านึงถึงสิ่งท่ีอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ เดินเท้าท่ีมีความหลากหลายทัง้อาย ุเพศ และความทพุลภาพ ซึ่งประชากรเมืองใน
เมืองนัน้ๆกลุม่ไหนมีความต้องการในการเดนิเท้าอยา่งไร  ดงันัน้ทางเดินเท้าจงึต้องมีความสามารถ
ในการรองรับความหลายหลายของผู้ใช้ได้เป็นอยา่งดี  

8.2.1 ห ลัก ในก า รออกแบบทา ง เ ดิ น เ ท้ า  (Transportation 
Department of Portland, 1998: 3) 

1. สภาพแวดล้อมในการเดินเท้าควรมีความปลอดภัย   เป็นสิ่งแรกท่ีควร
ค านึงถึงในการออกแบบทางเดินเท้า ทัง้ทางเดินเท้า  ทางข้ามควรถูกออกแบบและถูกสร้างโดย
ปราศจากอนัตรายและลดความเส่ียงปัจจยัภายนอก อนัได้แก่ สิ่งรบกวน การเดนิรถยนต์  

2. โครงข่ายของทางเดนิเท้าควรมีการเข้าถึงที่ดี  ได้จากทกุเพศ ทกุวยั ซึ่งรวมถึง
ผู้ทพุลภาพ  
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3. การเช่ือมโยงกันของโครงข่ายทางเดินเท้าควรเช่ือมต่อไปยังสถานท่ีท่ีผู้
เดินเท้าต้องการไป เพ่ือโครงข่ายการเดินเท้าอย่างตอ่เน่ือง จากสถานท่ีสาธารณะ ไปท่ีโรงเรียน 
หรือห้างสรรพสินค้า และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดนิเท้าให้มากขึน้ด้วย 

4. สภาพแวดล้อมของการเดินเท้าควรง่ายต่อการใช้งาน   ไม่ว่าจะเป็นทางเท้า 
และทางข้าม ควรถูกออกแบบให้ง่ายต่อการค้นหาเส้นทางท่ีต้องการจะไป เพ่ือให้ลดเวลาในการ
เดนิทาง 

5. ทางเดินเท้าควรจะเป็นเสมือนสถานที่ที่ดีน่าใช้งาน สภาพแวดล้อมของการ
เดินเท้าท่ีรวมถึงพืน้ท่ีเปิดโล่ง สวนสาธารณะ พืน้ท่ีด้านหน้าอาคาร ทัง้หมดนีค้วรเป็นขอบเขตของ
ทางเดินเท้า และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอนัได้แก่ อุปกรณ์ถนน งานศิลปะ ต้นไม้ และพืน้ผิวท่ี
แสดงออกถึงความเป็นสถานท่ีนัน้ ๆ  เป็นองค์ประกอบของทางเดนิเท้าท่ีท าให้น่าเดนิ 

6. ทางเดินเท้าควรถูกใช้งานได้หลายจุดประสงค์  สภาพแวดล้อมของการเดิน
เท้าควรเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมตา่ง ๆ ทางเศรษฐกิจ  เชน่ การรับประทานอาหาร การโฆษณา 
และการจ าหนา่ยสินค้าตา่งๆ ตราบเท่าท่ีกิจกรรมตา่งๆเหลา่นัน้ไมไ่ด้สร้างความไม่ปลอดภยัให้แก่ผู้
เดนิเท้า และไมบ่ดบงัการเข้าถึงทางเดนิเท้า 

8.2.2  ส่วนประกอบของทางเดินเท้า (กรุงเทพมหานคร, 2553) แบ่ง
พืน้ท่ีของทางเท้าออกเป็น 3 สว่น (ภาพท่ี 8 – 9) ได้แก่ 

1.  พืน้ที่ส าหรับตัง้อุปกรณ์ประกอบถนน (Curb Zone/Furniture Zone) เป็น
พืน้ท่ีส าหรับเป็นกนัชนให้แก่คนเดินเท้า กบัส่วนถนน อาจใช้ติดตัง้เสาไฟฟ้า ตู้ โทรศพัท์สาธารณะ 

ปลกูต้นไม้ให้ร่มเงา หรือเก้าอี ้มีความกว้าง 0.60 – 1.20 เมตร 
2.  พืน้ที่ทางเดินเท้า (Path Zone) เพ่ือการเดนิเท้าโดยสะดวกและไร้สิ่งกีดขวาง มี

ความกว้างมากกวา่ 1.50 เมตร 
3.  พืน้ที่ ด้านหน้าอาคาร (Building Zone) เป็นพืน้ท่ีว่างด้านหน้าอาคาร อาจใช้

วางสินค้า หรือต้นไม้ประดบั เป็นเสมือนพืน้ท่ีหลบฝน  

8.2.3  อุปกรณ์ประกอบถนน ประกอบด้วย 
1.  ม้าน่ัง (Benches) เป็นองค์ประกอบในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความน่าเดิน 

ควรตดิตัง้ในบริเวณท่ีนา่พกัผอ่น หรือปา้ยรถประจ าทาง 
2.  ที่ทิง้ขยะ (Trash Receptacles) เป็นองค์ประกอบในการรักษาความสะอาดของ

ทางเดนิเท้า ควรตดิตัง้ในบริเวณท่ีเป็นการค้า 
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งการจดัวางท่ีหยดุและพกัคอยรถประจ าทาง 
ท่ีมา :  Planning and Urban Design Standards, 2006 (อ้างถึงใน กรุงเทพมหานคร, 2553) 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงสว่นประกอบตา่งๆของทางเท้า 

ท่ีมา :  Planning and Urban Design Standards, 2006 (อ้างใน กรุงเทพมหานคร, 2553) 

3.  ที่จอดจักรยาน (Bike Rack) เป็นองค์ประกอบในการสนบัสนุนให้คนหนัมาใช้
จกัรยานในการสญัจรมากขึน้ ควรติดตัง้ในบริเวณท่ีเป็นจุดเปล่ียนการสญัจร หรือจดุต่อการขนส่ง
มวลชนแบบสาธารณะ 

4. เสาเตีย้ (Bollards) เป็นองค์ประกอบท่ีใช้กัน้ระหวา่งถนนกบัสว่นของคนเดิน และ
ยงัใช้ในการให้ความสวา่งกบัทางเดนิและลานโลง่สาธารณะอีกด้วย 

5.  ไฟถนน (Street Lighting) เป็นอปุกรณ์ท่ีให้ความสวา่งแก่ทางเดนิเท้า 
6.  ที่หยุดพักคอยรถประจ าทาง (Transit stop and Shelter)  
7.  อุปกรณ์สาธารณูปโภค (Public Utilities) เช่น ตู้ โทรศพัท์ หัวจ่ายน า้ดบัเพลิง 

ตู้ควบคมุไฟ ตู้สายโทรศพัท์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

8.2.3  การค านวนความกว้างของทางเดนิเท้า 
ทางเดินเท้าเป็นท่ีสาธารณะ จึงควรถกูออกแบบให้สามารถเดินสวนกนัได้

อย่างน้อยท่ีสุดสองคน ซึ่งความกว้างน้อยท่ีสุดท่ีคนสองคนสามารถเดินสวนกนัได้ มีระยะเท่ากับ 

1.20 เมตร อีกทัง้ยงัต้องค านงึถึงการใช้รถเข็นในการสญัจรบนทางเท้าด้วย ซึง่ความกว้างน้อยท่ีสดุ
ในการสญัจรโดยใช้รถเข็นสวนกนัได้ มีระยะเทา่กบั 1.50 เมตร (ภาพท่ี 10 - 11) 

ปรีชญะ โรจน์ฤดากร (2555: 147) กล่าวถึงการค านวณมาตรฐานความ
กว้างชอ่งทางเดนิ ดงันี ้  

ความกว้างทางเท้า  =      (pfm x ระยะหา่งด้านหน้า)  

 
 pfm   คือจ านวนคนท่ีผา่นหน้าตดัทางเท้าใน 1 นาที 

ระยะห่างด้านหน้า คือระยะท่ีมนษุย์พงึใจในการเว้นระยะหา่งจากคนข้างหน้า  
- ท่ีสาธารณะ 1.80 เมตร 
- เดนิดสูินค้า 2.80 – 3.60 เมตร 
- เดนิทัว่ไป 4.60 – 5.50 เมตร 
- เดนิพกัผอ่นมากกวา่ 10.50 เมตร 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 10 แสดงระยะในการยืนและนัง่ของคน 
ท่ีมา : Watson, Plattus and Shibley, 2003 

 
 

อตัราเร็วความเร็วของการเดิน    ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 11 แสดงอตัราการเล่ือนไหลในการเดนิของคนตอ่พืน้ท่ี 

ท่ีมา : Watson, Plattus and Shibley, 2003 

8.2.4  การเช่ือมต่อทางเดินเท้ากับทางข้าม เพ่ือการเข้าถึงทางเดิน
เท้าท่ีทกุคนสามารถท าได้ การเช่ือมตอ่ทางเดินเท้ากับทางข้ามจึงต้องท าเป็นทางลาด เพ่ือให้ผู้ ใช้

รถเข็นในการสญัจรสามารถเข้าถึงทางเท้าได้โดยสะดวก (ภาพท่ี 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 แสดงรูปแบบในการเช่ือมตอ่ทางเท้ากบัทางข้าม 

FV   = flow volume 
AS  = average speed 
O    = occupancy 

pfm = pedestrian per foot width of walkway per minute 
sf/p = square feet per person 
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ท่ีมา : Transportation Department of Georgia, 2003 

8.3 การเช่ือมโยงโครงข่ายการเดนิเท้ากับกิจกรรมของชุมชน 
นอกจากหลักในการออกแบบทางเดินเท้าดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว การ

เช่ือมโยงทางเท้าเข้ากบักิจกรรมตา่งๆภายในชมุชนเมืองเป็นสิ่งส าคญัตอ่การดงึดดูให้ผู้ เดินเท้าหนั

มาสนใจ และใช้งานทางเท้าเพิ่มมากขึน้  มีหลักการดังนี  ้(Transportation Department of 
Calgary, 2006) 

1. Provide appropriate community densities การจดัเตรียมความหนาแน่นของ
ชมุชนให้เหมาะสม 

2. Minimize walking distance ออกแบบให้ระยะในการเดนิเท้าสัน้ท่ีสดุ 
3. Provide mixed land uses จดัการให้มีการใช้ท่ีดนิแบบผสมผสาน 
4. Organize density, land use and building to benefit from transit ควรจดัการ

ความหนาแนน่ การใช้พืน้ท่ี และอาคาร ได้รับผลประโยชน์จากการสญัจร 
5. Create a pedestrian friendly environment ควรออกแบบทางเดินเท้าให้เป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
6. Route transit into the community เป็นเส้นทางสญัจรสูช่มุชน 
7. Reduce transit travel time ลดเวลาในการเดนิทาง 

9. สรุปการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะเห็นได้ว่า 

ภาครัฐมุ่งเน้นการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณเส้นทางขนสง่มวลชน ตามแนวคดิการพฒันาเมืองไปสู่ความ
ยัง่ยืน ด้วยการพฒันาพืน้ท่ีเดิมให้มีศกัยภาพการใช้งานสูงขึน้  โดยใช้พฒันาระบบขนส่งมวลชน
ระบบรางเพ่ือสร้างการเช่ือมโยงระหว่างย่านท่ีพกัอาศยั กับย่านธุรกิจ และใช้แนวคิดการพฒันา

พืน้ท่ีตามเส้นทางคมนาคม (TOD)  

การพฒันาดงักล่าวท าให้กายภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีเปล่ียนไป ทัง้เพิ่มความหนาแน่น
อาคาร และกิจกรรมโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดแรงจงูใจให้ประชากรเกิดการเดินเท้าจากท่ี
พกัเข้าสูร่ะบบขนสง่มวลชน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษานีท้ าการวิเคราะห์เก่ียวกับระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า    
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเดินเท้าของประชาชนในชุมชนท่ีปรับตวัจากสภาพแวดล้อมการเดินเท้า   
ท่ีเปล่ียนไปตามการพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โดยระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 
กระบวนการวิจัย   การเลือกพืน้ท่ีศึกษา การเก็บข้อมูล การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมลู และบทสรุป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. กรอบทฤษฎี และแนวความคิด 
 ระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เป็นการศึกษาพฤติกรรรมท่ีเกิดขึน้

ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมจากการพฒันาเมืองตามแนวความคิดตา่งๆ  จึงสรุป
กรอบทฤษฎีและแนวความคดิได้ ดงันี ้

1.1 นโยบายจากรัฐบาล : สง่ผลโดยตรงให้เกิดการพฒันาอย่างเข้มข้นโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าในรัศมี 400 เมตร  

1.2 แนวคิดในการพัฒนาเมือง : เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน 
1.3 พฤตกิรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : เน่ืองจากระบบการเดินเท้าประกอบด้วย

คน เส้นทาง และสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นระบบพลวัตหากสิ่งใดเปล่ียนแปลงจะ มีผลกระทบ
ตอ่เน่ืองกนัเกิดเป็นระบบใหม ่

1.4 หลักการออกแบบทางเดินเท้า : การเลือกเส้นทางเดินเท้ามักเป็นไปตาม
จดุประสงค์ในการเดิน หากการเลือกเดินเท้ายงัต้องมีสภาพแวดล้อมกายภาพท่ีมีความปลอดภัย 
และสะดวกสบาย ในระยะท่ีสามารถเดนิถึง 

1.5 งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. กระบวนการวิจัย  

2.1 การก าหนดค าถามการวิจัย โดยสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าภายหลงัการเปิดให้บริการอย่างต่อเน่ืองภายในระยะเวลาอนัสัน้ ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการ จงึเกิดค าถามการวิจยัดงันี ้
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2.1.1 ค าถามหลัก : ระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
ภายหลงัการพฒันาพืน้ท่ีเป็นอยา่งไร 

2.1.2 ค าถามย่อย ได้แก่ 
1. คณุภาพการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุเป็นอยา่งไร 
2. แนวทางการปรับปรุงคณุภาพการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ 

2.2 การเก็บข้อมูลประมวลผลเบือ้งต้น  ได้แก่ การศกึษาทฤษฎี ทบทวนเอกสาร        
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ จากข้อมลูปฐมภมูิและข้อมลูทตุยิภมูิ 

2.3 การออกแบบการวิจัย 
2.3.1  สร้างแผนภูมิตัวแปรการวิจัยเ พ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง            

ตวัแปรต้น และตวัแปรตาม เพ่ือก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาในการศกึษา 
2.3.2  การก าหนดกรอบการวิจัยและออกแบบการวิจัย เพ่ือก าหนด

ประชากรกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั เคร่ืองมือการวดัผล และการวิเคราะห์ข้อมลู 

2.4 การด าเนินการวิจัย 
2.4.1  การสร้างแบบส ารวจ และแบบสอบถาม ลงพืน้ท่ีศกึษา 
2.4.2  ส ารวจพืน้ท่ีศึกษา สงัเกตการณ์ด้านกายภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี

ศกึษา และพฤตกิรรมการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยสายตา พร้อมจดบนัทกึและถ่ายภาพ 
2.4.3  แจกแบบสอบถาม 
2.4.4  รวบรวมผล จดัระบบข้อมลู 

2.5 การวิเคราะห์ผลการศึกษา  
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ สอบถาม และข้อมูลจากการศึกษา

เอกสารงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงทางกายภาพแวดล้อมสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือศกึษา
ระบบการเดนิเท้า และปัจจยัท่ีท าให้เกิดระบบการเดินเท้า โดยใช้สถิตเิชิงพรรณา และการวิเคราะห์ 
ทัง้น าข้อมูลการวิเคราะห์ท่ีได้มาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ
ทางเดินเท้าท่ีดี เพ่ือหาแนวทางเสนอแนะการปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพของระบบการเดิน
เท้าเพ่ือสง่เสริมศกัยภาพในการเดนิเข้าเข้าสูส่ถานีรถไฟฟ้า 
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2.6 การสรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
2.6.1  สรุปผลท่ีได้จากการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และจัดท า

ข้อเสนอแนะ 
2.6.2  การเขียนรายงานการวิจยั 
2.6.3  การเขียนบทความสรุปผลการวิจยัเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือ

น าเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 

3. การเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
โดยเลือกพืน้ท่ีศกึษาเป็นทางเท้าท่ีมีการเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้า และเป็นพืน้ท่ีรองรับการ

ใช้งานของกลุม่เปา้หมายซึง่เดนิเท้าจากท่ีพกัในบริเวณโดยรอบเพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจ า 
โดยมีข้อจ ากดัและขัน้ตอนในการเลือกพืน้ท่ีศกึษาดงันี ้

3.1 การเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากงานวิจยันีมุ้่งเน้นการศกึษาระบบการเดินเท้าเพ่ือเช่ือมตอ่ไปยงั

ระบบรถไฟฟ้า ดงันัน้จึงศึกษาโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร โดยโครงข่ายรถไฟฟ้ามีทัง้ 

รถไฟฟ้า (BTS) สายสขุมุวิท สายสีลม และรถฟ้าใต้ดิน (MRT) ภาพท่ี 13  ทัง้รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็น
การขนส่งความจสุงูระบบรางสายแรกท่ีเกิดขึน้ภายในกรุงเทพมหานคร ท าให้เห็นการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมกายภาพท่ีสง่ผลตอ่ระบบการเดินเท้าได้ง่าย ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึให้ความส าคญัใน
การเลือกพืน้ท่ีศกึษาเป็นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

รถไฟฟ้า BTS (Bangkok Mass Transit System) เ ป็นระบบขนส่ง
มวลชนชนิดรางความจสุงู โดยปัจจบุนัประกอบด้วย 30 สถานี แบง่ออกเป็น 2 เส้นทางดงันี ้

3.1.1  สายสุขุมวิท เปิดให้บริการเป็นครัง้แรกเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 
2542 จากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ถึงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช ซึ่งปัจจุบนั  (พ.ศ. 2558) มีส่วนต่อ
ขยายถึงสถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง 

3.1.2  สายสีลม เปิดให้บริการพร้อมกับสายสุขุมวิท เร่ิมจากสถานี
สนามกีฬาแหง่ชาติ-สถานีสะพานตากสิน และในอนาคตจะมีการตอ่ขยายเส้นทางให้บริการออกไป
เขตชานเมืองเพิ่มขึน้ ด้วยโครงการตอ่ขยายช่วงสะพาน     ตากสิน-ศนูย์คมนาคมกรุงเทพมหานคร
ด้านใต้ ซึง่ปัจจบุนัมีสว่นตอ่ขยายถึงสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า 
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ภาพท่ี 13  แสดงโครงขา่ยรถไฟฟ้าท่ีให้บริการในปัจจบุนั 

ท่ีมา : บริษัทระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั มหาชน, 2558 
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จากการศกึษาพบว่าสถานีท่ีมีการเปล่ียนแปลงบริบทท่ีส่งผลตอ่กายภาพ
แวดล้อมตอ่พลวตัของเมืองรอบสถานีนัน้ ได้แก่  

1.  สถานีอ่อนนุชและสถานีสะพานตากสิน  เป็นสถานีท่ีมีการเปล่ียนจากสถานี
ปลายทางเป็นสถานีตอ่ขยาย  

2.  สถานีอโศก และสถานีสีลม เป็นสถานีท่ีเปล่ียนจากสถานีย่อยเป็นสถานีเปล่ียน
เส้นทางและรูปแบบการเดนิทาง  

3.2 การแยกสถานีรถไฟฟ้าจากย่าน 
เน่ืองจากในย่านธุรกิจการค้า มีราคาท่ีดินสูง การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ส่วนมากเป็นอาคารส านกังาน และพืน้ท่ีการค้า เพ่ือรองรับกลุ่มธุรกิจ จึงไม่ตรงกบัจดุประสงค์ของ
การศึกษาท่ีต้องการศึกษาระบบการเดินเท้าจากท่ีพักอาศยัสู่สถานีรถไฟฟ้า จากสถานีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงบทบาท และอยูใ่นยา่นท่ีพกัอาศยัหนาแนน่ปานกลาง ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ ทัง้
ยงัมีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีหลากหลาย และเป็นไปตามการสนบัสนนุการพฒันาเมือง 

ทัง้นีก้ารเดินเท้าจากท่ีพกัอาศยัจะเกิดการเดินเท้าจากท่ีพกัอาศยัสู่สถานี
รถไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 

3.3 ความหลากหลายของกิจกรรมรอบสถานีรถไฟฟ้า 
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช มีกิจกรรม และการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบ

หลากหลาย ทัง้สถานท่ีราชการ โรงเรียน ตลาด ห้างค้าปลีกค้าส่ง และมีท่ีพักอาศยัท่ีเพิ่มความ
หนาแน่นขึน้มากภายหลงัการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ท าให้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุมีความน่าสนใจ
ในการศกึษาระบบการเดนิเท้าเน่ืองจากมีจดุของกิจกรรมกระจายอยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 

3.4 ข้อมูลพืน้ท่ีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 
ขอบเขตการศกึษาเป็นรัศมีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ 400 เมตร โดย

สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชตัง้อยูในเขตคลองเตย และเขตวฒันา ซึ่งถูกแบ่งด้วยถนนสุขุมวิท มีขนาด

พืน้ท่ี และจ านวนประชากร ดงันี ้(ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรภายในพืน้ท่ีศกึษา 

พืน้ท่ี 
ขนาดพืน้ท่ี 
(ตร.กม.) 

จ านวนประชากร 
(คน) 

ความหนาแนน่ 
(คน / ตร.กม.) 

จ านวนประชากร
ภายในพืน้ท่ีศกึษา 
(0.35+0.35 ตร.กม.) 

เขตคลองเตย 13.00 179,394 13,799 4,829 
เขตวฒันา 12.56 171,150 13,626 4,769 

รวม 9,598 

ท่ีมา : ค านวณประชากร โดยอ้างจ านวนประชากรรายเขตจาก ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2555 

4. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มประชาชนผู้พกัอาศยัภายในรัศมี 400 เมตร (ประมาณ 0.7 ตร.

กม.)โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าโดยวิธีเดินเท้า เท่านัน้ จะเป็นการเลือก

ตวัอยา่งแบบ Non-Probability Sampling และสุม่ตวัอยา่งโดยบงัเอิญ 

4.1 การประมาณการจ านวนตัวอย่างในการส ารวจแบบสอบถาม 
การประมาณการจ านวนตวัอย่างจากข้อมูลประชากรภายในพืน้ท่ี ตาม

ตารางท่ี 1  โดยพิจารณาตามสมการของ Taro Yamane, 1973 (อ้างถึงใน ณฐัพล เทียวพาณิช, 
2553) 
 n =        N 
     
 เม่ือ  n  =  ขนาดของหนว่ยตวัอยา่งกลุม่เปา้หมาย 
 N  =  ประชากรทัง้หมด 
 d  = ระดบัความมีนยัส าคญั 

จากสมการข้างต้นสามารถประมาณการจ านวนตัวอย่างท่ีค่าความ

คลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างคือ ±10% (ตารางท่ี 2)  เม่ือมีประชากร 9,000-10,000 คน 
จ านวนตวัอยา่งท่ีต้องการใช้เป็น 99 ตวัอยา่ง  
 
 
 

1+Nd2
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5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจกับกลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีขัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถามดงันี ้

5.1 การก าหนดปัญหาของการวิจัย : ระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่น
นชุ ภายหลงัการพฒันาพืน้ท่ีเป็นอยา่งไร 

5.2 การตัง้สมมตฐิานของการวิจัย 
5.2.1  เม่ือพืน้ท่ีถูกเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าจะเกิดการเดนิเท้าสงูขึน้ตามปริมาณประชากรท่ีเพิ่มขึน้ 

5.2.2  วตัถปุระสงค์ในการเดนิมีอิทธิพลตอ่การเลือกเส้นทางเดนิมากกว่า
คณุภาพทางเดนิเท้า 

5.2.3  การเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุมีคณุภาพต ่า 
5.2.4  ควรปรับปรุงคณุภาพการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

โดยการเพิ่มความกว้างทางเท้า และท าให้เกิดความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ 

5.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
5.3.1  ต้องการทราบว่าการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบ

สถานีรถไฟฟ้าท าให้ระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีเป็นอยา่งไร 

5.3.2  ระหว่างจดุประสงค์ของการเดินเท้ากับสภาพกายภาพแวดล้อมท่ี
ดีของทางเท้าปัจจยัใดมีอิทธิพลตอ่การเลือกเส้นทางเดนิเท้ามากกกว่า 

5.3.3  ทางเท้าได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงขนาด
ประชากร และการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุท่ีเปล่ียนไปตามการพฒันาเมือง
หรือไม ่

5.3.4  ความต้องการให้ปรับปรุงปัจจยัสภาพกายภาพทางเดนิเท้าใดบ้าง 
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ตารางท่ี 2 ประมาณการขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีความคลาดเคล่ือน ±10%  
ขนาด 

ประชากร 
ขนาดตัวอย่างตามความคลาดเคล่ือน 

± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% 

           500             222           83  
1,000            385         286           91  

        1,500           638         441         361           94  
        2,000           178         476         333           95  
        2,500         1,250         769         500         345           96  
        3,000        1,364         811         517         353           97  
        3,500        1,458         843         530         359           97  
        4,000        1,538         870         541         364           98  
        4,500        1,607         891         549         367           98  
        5,000         1,667         909         556         370           98  
        6,000        1,765         938         566         375           98  
        7,000        1,842         959         574         378           99  
        8,000        1,905         976         580         381           99  

      9,000        1,957         989         584         383           99  

      10,000       5,000       2,000       1,000         588         385           99  
      15,000       6,000       2,143       1,034         600         390           99  
      20,000       6,667       2,222       1,053         606         392         100  
      25,000       7,143       2,273       1,064         610         394         100  
      50,000       8,333       2,381       1,087         617         397         100  
    100,000       9,091       2,439       1,099         621         398         100  
 1,000,000     10,000       2,500       1,111         625         400         100  

 
ท่ีมา : Taro Tamane ,1973  (อ้างถึงใน ณฐัพล เทียวพาณิช, 2553) 
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5.4 ก าหนดประเดน็หลัก 
การก าหนดประเด็นหลกัของแบบสอบถามจะเน้นค าถามท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การพิสจูน์สมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ข้างต้น และให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้วางไว้ ดงันี ้
5.4.1  พฤตกิรรมการเลือกเส้นทางเดนิเท้า 

5.4.2  ปัจจยัในการเลือกเส้นทางเดนิเท้า 

5.4.3  ความพงึพอใจในคณุภาพทางเดนิเท้า 

5.5 ก าหนดประเดน็รอง 
การก าหนดประเด็นรองของแบบสอบถามเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ค าถามหลกั

มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ดงันี ้ 
5.5.1  ข้อมลูทัว่ไป 
5.5.2  วตัถปุระสงค์ในการเดนิเท้า 
5.5.3  ความถ่ีในการเดนิเท้า 
5.5.4  ปัญหาของกายภาพทางเดนิเท้า 
5.5.5 ความถ่ีในการใช้บริการหาบเร่ แผงลอย  

5.6 การก าหนดประเภทค าถาม 
แบง่เป็นข้อมลูทัว่ไป พฤติกรรมการเดินเท้า และความเห็นเก่ียวกบัสภาพ

ทางเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ เพ่ือให้ทราบปัญหาการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ออ่นนชุ 

5.8 รูปแบบค าถาม 
รูปแบบค าถามเป็นการให้บอกระดบัความพึงพอใจของแต่ละปัจจยัทาง

กายภาพการเดินเท้า, ให้ทางเลือกในค าตอบท่ีบ่งบอกจุดประสงค์ท่ีท าเป็นปกติ, ถามความถ่ีของ
การใช้งานตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามง่ายขึน้และใช้เวลาน้อยท่ีสดุ 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยข้อมลูท่ีศกึษาเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้มี 2 ประเภท ได้แก่ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 

6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
6.1.2  การส ารวจกายภาพของพืน้ท่ีภาคสนาม ในรัศมีโดยรอบสถานี

รถไฟฟ้าออ่นนชุ 400 เมตร  
6.2.2  การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถาม

ให้แก่ผู้ เดนิเท้า   ท่ีพกัอาศยัในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมี 400 เมตร 

6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ
งานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศกึษาจะท าการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพทางเดินเท้าท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณ
การเดินเท้าท่ีเปล่ียนไปตามการพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โดยพิจารณาระดบัความพึง
พอใจในการเดินเท้าเพ่ือระบุปัญหาทางกายภาพทางเท้า ส่วนการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิด
ปัญหาของทางเดินเท้าดงักล่าว จะใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าจากการ
ส ารวจร่วมกบัทฤษฎีการพฒันาเมือง การออกแบบทางเดนิเท้าท่ีดี ในการระบสุาเหตเุหลา่นัน้ 
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8. การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาได้ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 แสดงตวัแปรต้นและตวัแปรตามในการศกึษา 

9. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบงานวิจัยในบทนี ้เป็นการก าหนดกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และแนวทาง
ส าหรับด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพ่ือทราบถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากการพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เป็นส่วน
หนึง่ของการปอ้งกนัปัญหาจากการพฒันาเมืองท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจและ

ต าแหนง่ท่ีพกัอาศยั 

กิจกรรม / จดุประสงค์ในการ

เส้นทางเดนิท่ีเปล่ียนแปลง 

ขนาดอาคาร 

นโยบายการพฒันาเมือง 

การเลือกเส้นทางเดินเท้า

รอบสถานีรถไฟฟ้า 

สภาพแวดล้อมกายภาพของ

ทางเดนิเท้า 
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บทที่ 4 
การศึกษาพืน้ท่ีวิจัย 

ในการศึกษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ของบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชทัง้บทบาทท่ีภาครัฐก าหนด 
สภาพความเป็นจริงของการใช้พืน้ท่ีปัจจบุนั  และการใช้งานทางเดนิเท้า รวมถึงปัญหาและอปุสรรค
ในการเดนิเท้าในพืน้ท่ีศกึษา 

1.  ความเป็นมาและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเม่ือครัง้ท่ีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศใน
รัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือรัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศ์จกัรีนัน้ มีพืน้ท่ีเมืองประมาณ 

2,589 ไร่ (1.14 ตารางกิโลเมตร) เท่านัน้ และขุดคูเมืองล้อมกรุงชัน้ในไว้  ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) ประชากรในเขตก าแพงเมืองเพิ่มมากขึน้ พืน้ท่ี
เมืองจึงถกูขยายออกไปอีกหนึ่งชัน้ ด้วยการขดุคลองผดงุกรุงเกษมเพิ่มขึน้เป็นคเูมืองชัน้นอก  และ
เร่ิมเปล่ียนระบบการสญัจรทางน า้มาเป็นทางบก โดยการสร้างถนนเจริญกรุง บ ารุงเมือง เฟ่ืองนคร 
ถนนสีลม ชมุชนจงึขยายตวัตามเส้นทางถนนท่ีถกูตดัขึน้มาทางทิศใต้  

ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 – 5  เมืองได้มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วทัง้ด้านพืน้ท่ีเมือง
และจ านวนประชากร จากการศึกษาของส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจาก

ภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.ต่าง ๆ พบว่า ในปี พ.ศ. 2510 กรุงเทพมหานคร มีพืน้ท่ีชุมชน 
(Urbanized Area) ประมาณ 143.42 ตารางกิโลเมตร โดยเมืองได้ขยายตวัออกไปทางด้านทิศใต้
ถึงสมุทรปราการ ทางด้านเหนือไปถึงจงัหวดันนทบุรี ด้านตะวันตกอยู่บริเวณเขตธนบุรีและพืน้ท่ี
ติดต่อ  และทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ขยายตวัไปตามแนวถนนสขุุมวิท  โดยทิศทางการขยายตวั
ของเมืองได้ครอบคลมุจรดพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ ในบริเวณปริมณฑลและอยู่ในแนวทางด้านตะวนัออก
และด้านเหนือของศนูย์กลางเมืองเดิม และเป็นการเปล่ียนแปลงจากพืน้ท่ีเกษตรกรรมมาเป็นพืน้ท่ี
อยู่อาศยัพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม เพ่ือให้บริการชุมชนโดยรอบพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่ 
(ศนูย์ข้อมลูกรุงเทพมหานคร, 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพืน้ท่ีทัง้หมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 50 เขต และ 154 แขวง โดยศนูย์กลางเมืองอยู่ในเขตพระนครซึ่งเป็นศนูย์กลาง
ประวัติศาสตร์  ถือเป็นเขตเมืองชัน้ใน ติดต่อกับย่านสถาบันราชการ และย่านพาณิชยกรรม
ศนูย์กลางเมือง โดยมีย่านท่ีพกัอาศยัหนาแน่นมาก ปานกลาง และน้อย  กระจายตวัจากเขตพืน้ท่ี
ชัน้ในไปพืน้ท่ีเขตตอ่เมือง และเขตพืน้ท่ีชานเมืองตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงการแบง่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2555) 

2. ข้อมูลท่ัวไปของพืน้ท่ีศึกษา 
พืน้ท่ีศกึษาคือพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช ในรัศมี 400 เมตร (ภาพท่ี 16) ซึ่ง

เป็นระยะมาตรฐานท่ีสามารถเดินถึงได้ใน 10 นาที (Watson, Plattus and Shibley, 2003) เดิม
บริเวณย่านอ่อนนชุถกูจดัให้เป็นบริเวณท่ีพกัอาศยัหนาแน่นปานกลาง เน่ืองจากอยู่ใกล้กบัเส้นทาง

ดว่น  ก่อนปี 2542 บริเวณนีเ้ป็นท่ีพกัอาศยัและอาคารพาณิชย์เป็นจ านวนมาก มีส านกังาน และ
โรงงานกระจายอยูบ้่าง 

 

พืน้ท่ีศกึษา 
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ภาพท่ี 16 แสดงขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
ท่ีมา : อาศยัข้อมลูพืน้ฐานจาก www.google.com เข้าถึงข้อมลูเม่ือ มีนาคม 2558 

3. การใช้ประโยชน์ที่ดนิในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัการใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีศึกษา (แผนผงัท่ี 1) เป็นพืน้ท่ีพกัอาศยัหนาแน่นมีอาคาร

ชดุ (คอนโดมีเนียม) กระจายอยู่รอบพืน้ท่ีศกึษาทัง้เกาะอยู่ริมถนนสขุมุวิท และถดัลึกเข้าไปในซอย  
โดยมีห้างค้าปลีกค้าส่งใหญ่สองแห่งตัง้อยู่ท่ีถนนสขุมุวิทติดกบัสถานีรถไฟฟ้า และริมถนนอ่อนนชุ  
และมีสถานท่ีราชการอันได้แก่ สถานีต ารวจ สถานีดบัเพลิง ท่ีท าการประปา และส านักงานเขต 

พระโขนง ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีศกึษา (แผนผงัท่ี 2) มีอาคารบางสว่นแสดงรายละเอียด ดงันี ้ 
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3.1 BigC Extra : ตัง้อยู่ริมซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) มีถนนส่วนบุคคลรอบอาคาร 
ถนนด้านข้างสามารถเดนิลดัจากซอยออ่นนชุมาท่ีถนนสขุมุวิทโดยผา่น ซอยสขุมุวิท 77/1  

 

  

ภาพท่ี 17 ห้างค้าปลีกค้าสง่ BigC Extra 
ท่ีมา : จาก google street view ถ่ายเม่ือ ธนัวาคม 2554 
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3.2  Rhythm Condominium : ตัง้อยู่ปากซอยสุขุมวิท 50 ตรงข้ามกับ Tesco 
Lotus สงูประมาณ 30 – 40 ชัน้ 

 

ภาพท่ี 18 Rhythm Condominium 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

3.3 ตลาด : ส่วนมากขายอาหารปรุงส าเร็จ มีพืน้ท่ีบางส่วนเป็นเวทีแสดงดนตรีเวลา
กลางคืน ด้านหลงัมีท่ีจอดรถ สามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้าทะลุตลาดไปยงัซอยสุขุมวิท 81 ได้
โดยผา่นท่ีจอดรถด้านหลงั 

  
 

ภาพท่ี 19  ตลาด และท่ีจอดรถด้านหลงั 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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3.4  Tesco Lotus : ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ มีทางเดินเช่ือมมาจากสถานี
รถไฟฟ้าออ่นนชุ ท่ีชัน้สองของห้าง 

  

ภาพท่ี 20  ทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟ้า และทางเท้าด้านหน้า Tesco Lotus 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

3.5  The Next Sukumvit : อยูท่ี่ท้ายซอยสขุมุวิท 52 เป็นคอนโดมีเนียมสงูประมาณ      
10 ชัน้ และบริเวณใกล้เคียงยงัมีคอนโดอ่ืนอีก 5 – 6 อาคาร 

 

  

ภาพท่ี 21  The Next Condominium และกลุม่อาคารพกัอาศยั บริเวณท้าย ซ.สขุมุวิท 52 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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3.6  Ideo Mobi Condominium : ตัง้อยู่ริมถนนสขุมุวิทบริเวณปากซอยสขุมุวิท 81 
เป็นสองอาคารท่ีสงูประมาณ  30 ชัน้  

   

 

ภาพท่ี 22  Ideo Mobi Condominium 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

3.7  The Phyll Community Mall : เป็นห้างสูงประมาณ 3 ชัน้ ก าลงัก่อสร้าง อยู่
บริเวณปากซอยสขุมุวิท 54 ตรงข้ามกบัส านกังานเขตพระโขนง 

  

ภาพท่ี 23 The Phyll Community Mall 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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3.8  Market Plus : ตัง้อยูป่ากซอยสขุมุวิท 83  

  

ภาพท่ี 24 ห้างสรรพสินค้า Market Plus 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

3.9  ส านักงานเขตพระโขนง : ตัง้อยูห่น้าปากซอยสขุมุวิท 54  

 
 

 

ภาพท่ี 25 ส านกังานเขตพระโขนง 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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แผนผงัท่ี 1  แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุ 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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แผนผงัท่ี 2  แสดงต าแหนง่อาคารชดุ และห้างค้าปลีกค้าสง่ 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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4.  การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีศึกษาภายหลังการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า 

ภายหลงัจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าในปี 2542 จนปัจจุบนั เป็นเวลานบัทศวรรษ 
จะเห็นได้ว่าเกิดการเปล่ียนแปลงขนาดอาคารจ านวนมาก (แผนผงัท่ี 4.3) ล้วนเป็นอาคารชุดซึ่ง
เป็นท่ีพกัอาศยัหนาแนน่สงู ทัง้ยงัมีประชากรแฝงเป็นทัง้ชาวตา่งจงัหวดั และชาวตา่งชาติท่ีเชา่ห้อง
ชดุเพ่ือเข้าไปท างานในย่านธุรกิจกลางเมืองได้โดยสะดวก ท าให้ประชากรเพิ่มขึน้สงูมาก เกิดห้าง
ค้าปลีกค้าสง่ ตลาด และแผงลอยมารองรับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วนี ้ยงัเกิดท่ีวา่งรอ
การพฒันาอีกหลายแหง่ ซึง่จะกลายเป็นอาคารชดุ และห้างค้าปลีกค้าสง่ ในอนาคต  

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเดิมท่ีเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนสุขุมวิท บางส่วนเปล่ียนเป็น
พาณิชยกรรมขนาดใหญ่ประเภทห้างค้าปลีกค้าส่ง บางส่วนเปล่ียนเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัขนาด

ใหญ่ท่ีหนาแนน่ขึน้มาก จากท่ีพกัอาศยั 1 – 2 ชัน้ เป็นท่ีพกัอาศยัหลายครอบครัว เพิ่มขึน้ 20 – 30 
ชัน้ตอ่อาคาร ตามความคุ้มทนุของนกัลงทนุ  ท่ีวา่งเดมิกลายเป็นตลาดเพ่ือรองรับจ านวนประชากร
ท่ีเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับความต้องการอาหารแบบเร่งด่วนในช่วงเช้า และเย็น จึงเกิดหาบแร่แผง
ลอยตามเส้นทางท่ีมุง่สูส่ถานีรถไฟฟ้า 

เม่ือขนาดอาคารเปล่ียนไปนอกจากการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรและการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิแล้ว การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ยงัมีผลในเร่ืองพืน้ท่ีปิดล้อมระหวา่งถนน และการ

เดนิเท้าท่ีเปล่ียนไป ทัง้นีเ้ม่ือสร้างคอนโดมีเนียมมกัสร้างรัว้ทึบสงู 3 เมตร ชิดขอบท่ีดิน ส่งผลให้ภูมิ
ทศัน์ทางเท้าอยูใ่นสภาพปิดล้อมมากกวา่ในอตัราสว่นท่ีมากกวา่ 1:1 

จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปจะสงัเกตได้วา่ภาครัฐไม่ได้ควบคมุการพฒันาจากนกั
ลงทุนมากนกั ทัง้ยงัส่งเสริมให้มีการพฒันาท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึน้ แต่ไม่ได้ค านึงถึง
ปริมาณการเดนิเท้าท่ีเพิ่มขึน้ 
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แผนผงัท่ี 3  แสดงการเปล่ียนแปลงอาคารรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุ 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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5.  สถาพการสัญจรทางรถยนต์  

ภายในพืน้ท่ีศึกษามีถนนสายหลัก เป็นถนนสุขุมวิท และถนนจากชุมชน ได้แก่         

ซอยสุขมุวิท 50, ซอยสขุมุวิท 52, ซอยสขุมุวิท 54, ซอยสขุุมวิท 77 (อ่อนนชุ), ซอยสขุุมวิท 77/1, 
ซอยสุขุมวิท 79, ซอยสุขุมวิท 81 และซอยสุขุมวิท 83  โดยมีรายละเอียดการสัญจรทางรถยนต์ 
(แผนผงัท่ี 4) ดงันี ้

1.  ถนนสุขุมวิท เป็นทางหลวงหมายเลข 3 เป็นถนนหลกัใช้เช่ือมตอ่ระหว่างจงัหวดั 
เป็นถนนระดบั Arterials  

 
ภาพท่ี 26  แสดงสภาพการสญัจรทางรถยนต์บนถนนสขุมุวิท 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

2.  ซอยสุขุมวิท 50 สามารถไปขึน้ทางด่วนอาจณรงค์ – รามอินทรา ดังนัน้จึงมี
ปริมาณการสญัจรทางรถยนต์สงูในชว่งเวลาเร่งดว่นและกลายเป็นถนนระดบั Collector 

 
ภาพท่ี 27  แสดงสภาพการสญัจรทางรถยนต์ในซอยสขุมุวิท 50 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

   ส
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แผนผงัท่ี 4  แสดงความหนาแนน่ของการสญัจรทางรถยนต์ในพืน้ท่ีศกึษา 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

 

3.  ซอยสุขุมวิท 52 สามารถลดัไปซอยสขุุมวิท 50 ได้ และภายในซอยนีมี้คอนโดมี
เนียมเป็นจ านวนมาก ท่ีมกัแมบ้่านอาศยัอยู ่จงึมีรถยนต์เข้าออกตลอดเวลา 

 
ภาพท่ี 28 แสดงสภาพการสญัจรทางรถยนต์ในซอยสขุมุวิท 52 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

4.  ซอยสุขุมวิท 54  สามารถลดัไปซอยสขุมุวิท 50 ได้ ภายในมีสถานท่ีราชการ และ
ชุมชนใหญ่ท่ีไกลเกินระยะเดินเท้ามาสู่สถานีรถไฟฟ้า ซอยนีจ้ึงมีรถยนต์สัญจรเข้า – ออก มาก
ตลอดเวลา 

5.  ซอยสุขุมวิท 77  หรือถนนอ่อนนชุ เป็นซอยท่ีเช่ือมระหว่างถนนสขุมุวิท และถนน
ศรีนครินทร์ มีรถยนต์สญัจรผา่นมากจนกลายเป็นถนนระดบั Collector 

  
ภาพท่ี 29 แสดงสภาพการสญัจรทางรถยนต์ในซอยสขุมุวิท 77 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

   ส
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6.  ซอยสุขุมวิท 77/1 เป็นซอยตนั เน่ืองจากซอยลดัเดิมถกู BigC Extra สร้างทบั 
และสร้างถนนสว่นบคุคลรอบ จงึเป็นเส้นทางเดนิรถท่ีสามารถเข้าได้แตค่อ่นข้าถกูจ ากดั 

7.  ซอยสุขุมวิท 79  เป็นซอยตนั โดยสดุทางเป็นท่ีตัง้ของหมูบ้่านสขุมุวิทการ์เด้น-
วิลล์ จงึไมค่อ่ยมีรถยนต์เข้า – ออก พลกุพลา่นมาก 

8.  ซอยสุขุมวิท 81 เป็นซอยลดัมาไปท่ีถนนอ่อนนชุได้ ดงันัน้จงึมีรถยนต์สญัจรมาก
ในชว่งเวลาเร่งดว่น 

9.  ซอยสุขุมวิท 83 เป็นซอยตนัและไมมี่บ้านพกัอาศยัในซอยนีเ้ลย เป็นเพียง
ทางเข้า-ออก ของห้างสรรพสินค้า Market Plus เทา่นัน้ 

6.  สภาพการสัญจรทางเท้า 
ปริมาณการสญัจรทางเท้าภายในพืน้ท่ีศึกษา (แผนผงัท่ี 5) มีเส้นทางท่ีมีคนเดินเท้า

เป็นจ านวนมากในช่วงเวลาเร่งดว่น และน้อยลงมากในช่วงเวลาปกติ ได้แก่ ซอยสขุมุวิท 79  ซอย
สขุมุวิท 81 ซอยสขุมุวิท 50 และซอยสขุมุวิท 52  และเส้นทางท่ีมีคนเดินเท้าจ านวนมากตลอดทัง้
วนั ได้แก่ ถนนสขุุมวิท, ซอยสุขมุวิท 77 และซอยสขุุมวิท 77/1 ส่วนซอยสุขมุวิท 54 มีปริมาณคน
เดนิเท้าน้อยตลอดทัง้วนั  (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณคนเดนิเท้าในแตล่ะเส้นทาง 
 สขุมุวิท ซ.77 ซ.77/1 ซ.79 ซ.81 ซ.50 ซ.52 ซ.54 
คนเดิน ช่วงเร่งดว่น(คน/นาที) 32 31 22 19 26 14 26 8 

คนเดิน ชว่งปกต(ิคน/นาที) 18 16 11 4 3 6 8 4 

อตัราเร็วในการเดิน (ม./นาที) 33 33 69 69 60 75 60 75 

ท่ีมา : ปริมาณคนเดนิเท้า - จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 
 อตัราเร็วในการเดนิ  - จากการเทียบอัตราการล่ืนไหลจาก Time Saver Standard for 

Landscape Architecture 
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แผนผงัท่ี 5  แสดงความหนาแนน่ของการสญัจรทางเท้าในพืน้ท่ีศกึษา 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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ภาพท่ี 30  แสดงสภาพการสญัจรทางเท้าบริเวณถนนสขุมุวิท 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

  
ภาพท่ี 31  แสดงปริมาณคนเดนิเท้าบริเวณซอยสขุมุวิท 77 และซอยสขุมุวิท 77/1 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

7.  สภาพกายภาพทางเท้า 
  สภาพกายภาพทางเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช (แผนผงัท่ี 6) จากการศึกษา
โดยรวมมีคณุภาพ “คอ่นข้างต ่า”  สภาพความกว้างทางเดนิเท้าท่ีไม่เพียงพอกบัปริมาณคนเดนิเท้า
ในปัจจบุนั เป็นปัญหาหลกัของการเดนิเท้าในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ จากการส ารวจ
สภาพทางเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชท าให้สงัเกตพุบว่าทางเท้าในพืน้ท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี
ความกว้างไมไ่ด้มาตรฐานการออกแบบทางเดนิเท้า  

  หลักการออกแบบทางเท้าจะแบ่งทางเท้าออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Building Zone, 
Pedestrian Zone (ควรมีความกว้างมากกว่า 1.50 เมตร) และ Curb Zone (ควรมีความกว้าง 
0.80 – 1.20 เมตร ตามขนาดอุปกรณ์ประกอบถนน)  แต่ในพืน้ท่ีศึกษาทางเดินเท้าส่วนใหญ่ยัง

ขาดพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ด้านหน้าอาคาร (Building Zone)  ไม่ได้วางอปุกรณ์ประกอบถนนให้อยู่ในแนว
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เดียวกันกับ Curb Zone แต่กลับวางอุปกรณ์ประกอบถนนกีดขวางทางเดินเท้า (Pedestrian 
Zone)  จงึท าให้สว่นทางเดนิแคบลง และเดนิไมส่ะดวก 

  นอกจากการออกแบบทางเท้าท่ีไม่ได้มาตรฐานแล้ว ปัญหาการวางแผงค้าล า้มาบน
ทางเท้าเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีบัน่ทอนคณุภาพการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ทัง้ด้านความคว้าง
ทางเท้า และความสะดวกในการเดนิ 

  
ภาพท่ี 32 แสดงสภาพความกว้าง และการใช้งานทางเท้า ซอยสขุมุวิท 50 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

     
 

  
ภาพท่ี 33 แสดงสภาพความกว้าง และการใช้งานทางเท้า ซอยสขุมุวิท 52 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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ภาพท่ี 34 แสดงสภาพความกว้าง และการใช้งานทางเท้า ซอยสขุมุวิท 54 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

7.1  ความกว้างทางเท้า และรูปตดัถนนในพืน้ท่ีศกึษา (ตารางท่ี 4) 
7.2  ผิวทาง, ร่มเงา และอุปกรณ์ประกอบถนน  (ภาพท่ี 35-41) 

  7.2.1 ผิวทาง ของพืน้ท่ีศกึษาอยู่ในระดบั “ปานกลาง” มีบางส่วนขรุขระ 
แตจ่ากการส ารวจพบว่าเกือบทกุเส้นทาง ผิวทางเท้าจะมีฝาท่อระบายน า้ปรากฎอยู่กลางทางเดิน
เสมอ เป็นผลให้การเดนิเท้าไมส่ะดวก 

  7.2.2 ร่มเงา ต้นไม้มีอยูอ่ยา่งเบาบางในทกุเส้นทาง ต้นไม้ของสาธารณะ
มกัมีขนาดเล็ก และทรงพุม่เล็กไม่โตเตม็ท่ี หรือบางสว่นท่ีโตแล้วมกัถกูตดัเพ่ือไมใ่ห้พนักบัเสาไฟฟ้า 

ซึง่ท าให้ได้ร่มเงาน้อย หากเป็นเส้นทางท่ีร่มร่ืนคือ ซอยสขุมุวิท 79 และ 81 มีเงาจากอาคารสงู และ
ความกว้าเขตทางน้อย จากการส ารวจพบว่าร่มเงาของทางเดินเท้าในพืน้ท่ีศึกษามีคุณภาพ 
“คอ่นข้างต ่า” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 
 

 
ภาพท่ี 35 แสดงสภาพผิวทางเท้า และร่มเงา ในซอยสขุมุวิท 50 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

  
ภาพท่ี 36 แสดงสภาพผิวทางเท้า และร่มเงา ในซอยสขุมุวิท 52 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

  
ภาพท่ี 37 แสดงสภาพผิวทางเท้า และร่มเงา ในซอยสขุมุวิท 54 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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ภาพท่ี 38 แสดงสภาพผิวทางเท้า และร่มเงา ในซอยสขุมุวิท 77 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

  
ภาพท่ี 39 แสดงสภาพผิวทางเท้า และร่มเงา ในซอยสขุมุวิท 77/1 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

  
ภาพท่ี 40 แสดงสภาพผิวทางเท้า และร่มเงา ในซอยสขุมุวิท 79 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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ภาพท่ี 41 แสดงสภาพผิวทางเท้า และร่มเงา ในซอยสขุมุวิท 81 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

 7.3  ความต่อเน่ืองของทางเดินเท้า มกัมีปัญหาจากการท าทางลาดจากทางเท้า
สูผ่ิวถนนไมไ่ด้มาตรฐาน ท าให้การเดนิเท้ามีความรู้สกึไมต่อ่เน่ือง 

 7.4  อุปสรรคกีดขวางทางเดนิเท้า ได้แก่การตัง้แผงค้าขวางทางเดนิเท้าสว่นใหญ่
จะเกิดใน ซอยสุขุมวิท 77 หรือซอยอ่อนนุช (แผนผังท่ี 4.5) และอุปกรณ์ประกอบถนนในทุก
เส้นทางกลายเป็นสิ่งกีดขวางการเดินเท้า เน่ืองจากไม่ถกูจดัให้อยู่ในแนวเดียวกัน และบางครัง้ถูก
วางโดยยดึพืน้ท่ีทัง้หมดของทางเท้า เชน่ ปอ้มต ารวจท่ีอยูบ่ริเวณตรงข้ามซอยออ่นนชุ 
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ภาพท่ี 42 แสดงสภาพสิ่งกีดขวางทางเท้า ภายในพืน้ท่ีศกึษา 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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แผนผงัท่ี 6  แสดงเส้นทางเดินเท้าเพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4 แสดงความกว้างทางเท้า และรูปตดัถนนในพืน้ท่ีศกึษา  
รูปตัด ภาพประกอบ 

01-1  ถนนสขุมุวิท (ชว่งสถานีรถไฟฟ้า)                          

 
ฝ่ังขาเข้าเมืองสภาพผิวทางเท้าคอ่นข้างเรียบร้อย  
สว่นฝ่ังขาออกเมืองผิวทางเท้าไมเ่รียบร้อย ไมมี่แผงลอยตัง้ 

 

ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

6.00 เมตร 
4.00 เมตร 

01-2  ถนนสขุมุวิท (ชว่งไมใ่ชส่ถานีรถไฟฟ้า) 

 
สภาพผิวทางบริ เวณด้านหน้าอาคารพาณิชไม่ค่อย
เรียบร้อย และมกัตัง้ตู้ขายสินค้าล า้มาบนทางเท้า 

 
 
 
 

ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

3.00 เมตร 
2.00 เมตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) แสดงความกว้างทางเท้า และรูปตดัถนนในพืน้ท่ีศกึษา  
รูปตัด ภาพประกอบ 

02  สขุมุวิท 77 (ถนนออ่นนชุ) 

 

 

- บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ตัง้ตู้สินค้าล า้บนทางเท้าหน้า
ห้างค้าปลีกมีแผงลอยขายอาหารตัง้อยูป่ระจ า 
- กทม. จดัระเบียบทางเท้าบนถนนเส้นนีโ้ดยอนุญาตให้ตัง้
แผงลอยบนทางเท้า ท าหลังคาผ้าใบและรัว้เหล็ก เพ่ือ
จ ากดัไมใ่ห้ลว่งล า้มาบนผิวทางเดนิรถได้ 
ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

2.40 เมตร 
0.80 เมตร 

03  สขุมุวิท 77/1 

 

  

- เป็นถนนส่วนบุคคลกว้างรวม 8 เมตร  ไม่ค่อยมีรถยนต์
เข้า-ออก พลกุพล่าน สองข้างทางล้วนเป็นอาคารพาณิชย์ 
ซึง่ด้านลา่งเปิดร้านค้า พืน้ท่ีด้านหน้าอาคารวางแผงค้า 
- เดิมมีซอยลัดไปสู่ซอยอ่อนนุชได้ เ ม่ือเกิดห้างค้าปลีก

(BigC) ทบัทางลดัดงักล่าวเปล่ียนเป็นทางเดินรถรอบห้าง
ซึง่เป็นถนนสว่นบคุคล แตเ่ปิดให้เดนิผา่นได้ตามเวลา 
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 ตารางท่ี 4 (ตอ่) แสดงความกว้างทางเท้า และรูปตดัถนนในพืน้ท่ีศกึษา 
รูปตัด ภาพประกอบ 

04  สขุมุวิท 79 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นเส้นทางท่ีไมช่ว่งกลางวนัเงียบมาก แตช่ว่งเช้าและเย็น
จะมีคนเดินเข้า-ออก เร่ือยๆ สองข้างทางมีรถยนต์จอด
ตลอดเวลา  
- มีทางเท้ายกระดบั 1 ข้าง อีกข้างเป็นไหล่ทาง กว้าง 1.50 
เมตร  ถนนด้านในจะกว้างขึน้เล็กน้อย 
- มีการตัง้แผงลอยเล็กน้อยด้านหน้าอาคารพาณิชย์บริเวณ
ปากซอย 
ความกว้างทางเท้ารวม (ข้างยกระดบั) 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

3.00 เมตร 
1.20 เมตร 

05  สขุมุวิท 81 

 

 

 

 

- เป็นเส้นทางท่ีกลางวันเงียบ แต่จะมีทัง้คนและรถยนต์
สญัจรพลกุพลา่นมากในชว่งเช้าและเย็น  
- เส้นทางนีย้ังสามารถเดินลัดไปถนนสุขุมวิท(สถานี

รถไฟฟ้า) โดยผา่น Ideo V. condominium  
- หน้าปากซอยมีจกัรยานยนต์รับจ้าง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

 ตารางท่ี 4 (ตอ่) แสดงความกว้างทางเท้า และรูปตดัถนนในพืน้ท่ีศกึษา 

รูปตัด ภาพประกอบ 
ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

1.50 เมตร 
1.00 เมตร 

 

05-2 

 

 

 
 

 

- เป็นซอยแยกออกมาจากซอยสขุมุวิท 81 มีบ้านเด่ียวอยู่
มาก และมีท่ีวา่งรอการพฒันา 
- มีทางเท้าอยู่ด้านหนึง่ และอีกด้านมีรถยนต์จอดอยูเ่กือบ
ตลอดทัง้ซอย 

ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

2.00 เมตร 
1.00 เมตร 

06  สขุมุวิท 50 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) แสดงความกว้างทางเท้า และรูปตดัถนนในพืน้ท่ีศกึษา 
  รูปตัด ภาพประกอบ 
- เส้นทางท่ีรถยนต์เช่ือมต่อกับทางพิเศษรามอินทรา-อาจ

ณรงค์ และตดิกบัห้างค้าปลีก (Lotus)  
- มีคนเดินเร่ือยๆ ตลอดทัง้วนั แตไ่ม่พลกุพลา่น เพ่ือเข้าห้าง
ค้าปลีก และคอนโดท่ีอยูล่กึเข้าไป 
- ในชว่งเช้าและเย็น คนและรถยนต์จะสญัจรผา่นชอ่งทางนี ้
พลกุพลา่น 

  

ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

1.50 เมตร 
1.00 เมตร 

07 สขุมุวิท 52 

        

 
1.50 เมตร 

0.00 เมตร 
 

- เป็นเส้นทางท่ีมีคนและรถยนต์สัญจร เข้า-ออก เพ่ือเข้า

ห้างค้าปลีก (Lotus) และคอนโดด้านในซอยตลอดทัง้วัน 
แตไ่มพ่ลกุพลา่นมาก 
- สองข้างทางมีรถยนต์จอดทบัไหล่ทางซึ่งควรเป็นทางเดิน
เท้าตลอดเวลา 
ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

1.50 เมตร 
1.00 เมตร 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) แสดงความกว้างทางเท้า และรูปตดัถนนในพืน้ท่ีศกึษา 

  รูปตัด ภาพประกอบ 
08  สขุมุวิท 54 

 

  
 
 
 
 

- เป็นเส้นทางท่ีมีคนและรถยนต์สญัจร เข้า-ออก ตลอดทัง้
วนั เน่ืองจากมีส านกังานเขตอยู่บริเวณปากซอย และด้าน
ในยงัมีส านกังานการไฟฟ้าด้วย 
- ด้านหน้าปากซอยบริ เวณไหล่ทางซึ่ ง มีความกว้าง

ประมาณ 4.00 เมตร ถูกท าเป็นท่ีจอดรถของส านักงาน
เขตพระโขนง 
ความกว้างทางเท้ารวม 
ความกว้างทางเท้าสทุธิจากสิ่งกีดขวาง 

4.00, 2.40  
0.00, 1.20 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศกึษาระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุฉบบันี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือ

การวิเคราะห์ข้อมลูด้านคณุภาพของระบบการเดนิเท้าของผู้ ท่ีพกัอาศยัภายในรัศมี 400 เมตร รอบ
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เพ่ือเป็นข้อมูลสนบัสนุนการศึกษาระบบการเดินเท้าจึงเก็บแบบสอบถาม
เก่ียวกบัคณุภาพทางเดินเท้า และพฤติกรรมการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ โดยเลือก

กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้พกัอาศยัภายในรัศมี 400 เมตร เป็นหลกั 

ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 67 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ตัวอย่างท่ี
ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ีศกึษา จงึแบง่เป็นฝ่ังซอยเลขค่ี (ซอยสขุมุวิท 77, 77/1, 79 และ 81) จ านวน 38 
ตวัอย่าง และฝ่ังซอยเลขคู่ (ซอยสุขุมวิท 50, 52 และ 54) จ านวน 29 ตวัอย่าง ได้น าผลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งมาวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูอ่ืนๆ ดงันี ้

1. ประชากรผู้พักอาศัยในอาคารพักอาศัยรวมในพืน้ท่ีศึกษา 

จากการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปล่ียนไป เป็นท่ีพกัอาศยัรวมจ านวนมาก จากการศึกษา

พบวา่จ านวนประชากรผู้พกัอาศยัท่ีอาคารพกัอาศยัรวมในพืน้ท่ีศกึษามีสงูถึงประมาณ 20,000 คน  
โดยค านวณประชากรท่ีเพิ่มขึน้จาก จ านวนห้องของท่ีพกัอาศยัรวม และจ านวนชัน้ (แผนผงัท่ี 7) 

 

 

นอกจากจ านวนประชากรดงักล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ เดินทางไป-กลบั ระหว่างท่ีท างานใน
เมืองกบัท่ีพกัในพืน้ท่ีศึกษาโดยการใช้รถไฟฟ้า ส่งผลให้ความจ าเป็นในการเดินเท้าเพิ่มสูงขึน้แล้ว 
จ านวนการใช้รถยนต์ภายในพืน้ท่ียังสูงขึน้ตามการเติมโตของเมือง แต่ความกว้างของถนนซอย 
และทางเดนิเท้ายงัเทา่เดมิ ท าให้เกิดปัญหาในการสญัจรตามมา  

35 (ตร.ม.) 

70% ของพืน้ท่ีอาคาร x จ านวนชัน้ท่ีพกัอาศยั  x    2 (คน) 
จ านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ี  = 

ชศกึษา 

   ส
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แผนผงัท่ี 7  แสดงปริมาณประชากรท่ีพกัอาศยัในอาคารพกัอาศยัรวม 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

2.  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิร่วมกับการเดนิเท้า 

จากการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปล่ียนไปภายหังรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ และมีจ านวน
ประชากรเพิ่มสงูขึน้มากอยา่งรวดเร็ว   ผู้ ท่ีเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุนัน้เป็นผู้พกัอาศยั

อยู่ในรัศมี 400 เมตร ซึง่กวา่ 74.63% ของกลุ่มตวัอย่างท่ีพกัอาศยัเป็นห้องชดุ(คอนโด)  รองลงมา
เป็นบ้านพกั(17.91%) และอาคารพาณิชย์(7.46%) ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) ยงัมีผู้ ท่ีพกัอาศยัลึก
เข้าไปในซอยอ่อนนุช (สขุุมวิท 77) ท่ีต่อรถโดยสารรับจ้างประเภทต่างๆ เพ่ือเข้ามาใช้บริการจาก
ห้างค้าปลีกค้าสง่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุอีกด้วย  

จ านวนผู้ใช้ทางเท้าหลกัในพืน้ท่ีศกึษา คือผู้พกัอาศยัในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว จากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีหนาแน่นขึน้ประเภทท่ีพกัอาศยั
รวมท่ีหนาแน่นมากขึน้ภายในพืน้ท่ีศกึษา (จากการค านวณประชากร จากจ านวนชัน้ของอาคารพกั
อาศยัรวมในพืน้ท่ีศกึษา) จดุประสงค์หลกัในการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ เป็นไปเพ่ือ

การเดินทางไป-กลบั ระหว่างท่ีพกัและท่ีท างาน โดยสงัเกตได้จาก ตารางท่ี 6 ซึ่งแสดงจดุประสงค์
ของการเดินเท้าจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้า 40.30%  กลับท่ีพัก 38.81%  กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผู้พกัอาศยัโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุ 65.67% ใช้รถไฟฟ้าเพ่ือไปท างานในเมือง  

ดงันัน้เส้นทางหลกัในการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ คือเส้นทางจากท่ีพกั

สู่สถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งดว่น (แผนผงัท่ี 8) และเส้นทางรองคือการแวะตามจดุรวมกิจกรรม
ต่างๆ (Node)  ท่ีเกิดขึน้ใหม่ภายหลงัจากรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ ได้แก่ ห้างค้าปลีกค้าส่ง, ตลาด 
และสถานีท่ีราชการ หรือการเดินเท้าเพ่ือไปกลบัระหว่างจดุรวมกิจกรรมและท่ีพกั ในช่วงเวลาปกติ 

(แผนผงัท่ี 9) 

ทัง้นีพ้บข้อสงัเกตว่ามีการเพิ่มการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมประเภทห้าง     
ค้าปลีกค้าส่งมากขึน้ซึ่งตัง้อยู่ริมถนนหลกั จากแนวคิดการพัฒนาพืน้ท่ีโดยเน้นการขนส่งมวลชน 
อนัได้แก่ การชนส่งระบบราง เป็นต้น มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเดินเท้า จึงสนบัสนุนให้เพิ่ม
ความเข้มข้นในการพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบสถานี แบบผสมผสานภายในระยะเดินถึงเพ่ือดงึดดูให้เกิด
การเดนิเท้า และเพิ่มความปลอดภยัให้แก่คนเดนิเท้าในทกุชว่งเวลา 
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ตารางท่ี 5  แสดงข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
ค าถาม จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ   
  • ชาย 25 37.31 
  • หญิง 42 62.69 
2.  อาย ุ   
  • ต ่ากวา่ 20 ปี 12 17.91 
  • 21 - 40 ปี 49 73.13 
  • 41 - 60 ปี 6 8.96 
  • มากกวา่ 60 ปี 0 0.00 
3.  การศกึษา   
  • ต ่ากวา่ปริญาตรี 18 26.87 
  • ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 47 70.15 
  • สงูกวา่ปริญาตรี 4 5.97 
4.  อาชีพ   
  • นกัเรียน / นกัศกึษา 13 19.40 
  • ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 23 34.33 
  • พนกังานบริษัทเอกชน 25 37.31 
  • อื่นๆ 6 8.96 
5.  รายได้ตอ่เดือน   
  • ต ่ากวา่ 10,000 บาท 5 7.46 
  • 10,001 - 30,000 บาท 46 68.66 
  • 30,001 - 50,000 บาท 16 23.88 
  • สงูกวา่ 50,001 บาท 0 0.00 
6.  ประเภทท่ีพกัอาศยั   
  • บ้าน 12 17.91 
  • อาคารพาณิช 5 7.46 
  • คอนโดมีเนียม 50 74.63 

ท่ีมา : จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 
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ตารางท่ี 6  พฤตกิรรมการเดนิโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุของกลุม่ตวัอยา่ง 
ค าถาม จ านวน ร้อยละ 

1.  ทา่นเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟา้บอ่ยแคไ่หน   
  • 5 - 7 วนั /สปัดาห์ 50 74.63 
  • 3 - 4 วนั /สปัดาห์ 9 13.43 
  • 1 - 2 วนั /สปัดาห์ 8 11.94 
2.  จดุประสงค์ในการเดินเท้าโดยรอบสถาน ี   
  • เพื่อไปสถานีรถไฟฟา้ 27 40.30 
  • เพื่อซือ้สนิค้า และบริการ 20 29.85 
  • เพื่อไปสถานท่ีราชการ 12 17.91 
  • เพื่อกลบัท่ีพกั 26 38.81 
  • เพื่อหยอ่นใจ 0 0.00 
3. ระหวา่งทางทา่นแวะสถานท่ีใด   
  • BigC / ซอย 77/1 16 23.88 
  • Tesco Lotus 19 28.35 
  • Market Plus 3 4.48 
  • ตลาด 17 25.37 
  • ไมแ่วะสถานท่ีใดเลย 12 17.91 
4. ทา่นใช้รถไฟฟา้เพื่อวตัถปุระสงค์ใด   
  • เพื่อไปสถานศกึษา 13 19.40 
  • เพื่อไปท างาน 44 65.67 
  • เพื่อไปศนูย์การค้า 6 8.96 
  • อื่นๆ 4 5.97 
5. ทา่นใช้บริการหาเร่ แผงลอย บอ่ยแคไ่หน   
  • 5 - 7 วนั /สปัดาห์ 26 38.81 
  • 3 - 4 วนั /สปัดาห์ 26 38.81 
  • 1 - 2 วนั /สปัดาห์ 9 13.43 
  • ไมเ่คยใช้ 6 8.96 

ท่ีมา : จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 
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แผนผงัท่ี 8  แสดงปริมาณการเดนิเท้าในชว่งเวลาเร่งดว่น 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 
 

 

แผนผงัท่ี 9  แสดงปริมาณการเดนิเท้าในชว่งเวลาปกติ 
ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นหากพิจารณาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อน
นชุร่วมกบัสภาพกายภาพของทางเท้าในแตล่ะเส้นทางเดิน สามารถกล่าวได้ว่าจดุประสงค์ในการ
เดนิเท้ามีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการเดนิเท้ามากกว่าสภาพกายภาพแวดล้อม 

3.  การวิเคราะห์ปัญหาการเดนิเท้า 
 ปัญหาทางเดินเท้าท่ีเห็นได้ชดัเจนคือทางเท้ามีความกว้างไมเ่พียงพอกบัผู้ ใช้งาน จาก

ตารางท่ี 7 แสดงความเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัสภาพทางเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อน
นชุโดยรวม ด้วยคา่เฉล่ีย 1.73 คะแนน เป็นคา่ท่ีเห็นวา่สภาพทางเดนิเท้า “คอ่นข้างต ่า” 

3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างถนน 
เน่ืองจากถนนสขุมุวิทเป็นทางหลวงเช่ือมระหวา่งจงัหวดั (Arterials) และ

ซอยสุขุมวิทต่างๆ เป็นเพียงถนนชุมชน (Local Roads) จากการศึกษาล าดบัศกัดิ์ของถนนท าให้
ทราบว่าระบบของถนนในพืน้ท่ีศกึษานอกจากซอยสขุมุวิท 77 (ถนนอ่อนนชุ) เดิมเป็นถนนในระดบั
ชมุชน กลายเป็นถนนท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนหลกั เพ่ือเปล่ียนความเร็วรถจากระดบัชมุชนเป็นถนนหลกั

ท่ีใช้ความเร็วได้ นัน่คือ Collectors Roads แล้ว ไมมี่ถนนอ่ืนเลยท่ีอยูใ่นระดบัดงักลา่วอีก 
การจดัล าดบัศกัดิ์ถนนนัน้ ไม่ใช่เพียงการสร้างระดบัความเร็วของรถยนต์

เทา่นัน้ แตย่งัหมายถึงปริมาณรถยนต์ และความกว้างทางเท้าในระบบนัน้ๆ หากระบบถนนในพืน้ท่ี
ศึกษาขาดระดบัท่ีจะเปล่ียนจากชุมชนเข้าสู่ถนนหลัก โดยขาดถนนเช่ือมต่อ จะท าให้เกิดปัญหา
ความปลอดภยัตอ่ผู้ เดนิเท้าด้วย 

3.2  ความเหน็ของกลุ่มตัวอย่างกับสภาพกายภาพทางเท้า บรรยายได้ดงันี ้
1.  ความกว้างทางเท้าได้คะแนนเฉล่ีย 1.43 คะแนน เป็นคา่ท่ีเห็นวา่ “ควรแก้ไข” 
2.  ผิวทางเดินเท้า 2.51 คะแนน เป็นค่าท่ีเห็นว่ามีสภาพ “ปานกลาง” และจากการ

ส ารวจผิวทางเดนิเท้าสว่นมากท่ีอยู่บริเวณหน้าห้างค้าปลีกค้าส่งเรียบร้อยดี และสว่นท่ีไม่เรียบร้อย
จะพบอยูบ่ริเวณหน้าตลาด และสว่นท่ีมีแผงค้าตัง้อยู ่ 

3.  อปุกรณ์ประกอบถนน ได้คะแนนเฉล่ีย 1.67 คะแนน เป็นคา่ท่ีเห็นวา่ “คอ่นข้างต ่า” 
4.  ร่มเงาต้นไม้ ได้คะแนนเฉล่ีย 1.88 คะแนน เป็นคา่ท่ีเห็นวา่ “คอ่นข้างต ่า” 
5.  มีแผงค้าบนทางเท้า ได้คะแนนเฉล่ีย 2.09 คะแนน เป็นคา่ท่ีเห็นว่า “คอ่นข้างต ่า” 

แตจ่ากตาราง 5.2 กลุม่ตวัอยา่ง 91% เคยใช้บริการแผงค้า และยงัใช้อยู่ 
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ตารางท่ี 7 แสดงความเห็นตอ่สภาพกายภาพทางเท้าโดยรอบสถานี 

ค าถาม 
ดีมาก 

คอ่นข้าง
ดี 

ปาน
กลาง 

คอ่นข้าง
ต ่า 

ควร
แก้ไข คา่เฉลีย่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

สภาพทางเท้าโดยรวม 0 2 9 25 31 1.73 

1. ความกว้างทางเดินเท้า 0 2 3 17 45 1.43 

2. ผิวทางเดินเท้า 0 12 23 19 13 2.51 

3. อปุกรณ์ประกอบถนน 0 2 5 29 31 1.67 

4. ร่มเงาต้นไม้ 0 4 8 31 24 1.88 

5. มีหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า 0 0 25 23 19 2.09 

6. ความตอ่เนื่องของทางเดินเท้า 0 4 23 23 17 2.21 

7. ความปลอดภยัในการเดินเท้า 0 0 5 20 42 1.45 

ตารางท่ี 8 แสดงการค านวณความกว้างทางเท้าตามจ านวนคนเดนิเท้าในชว่งเวลาเร่งดว่น 
 สขุมุวิท ซ.77 ซ.77/1 ซ.79 ซ.81 ซ.50 ซ.52 ซ.54 

คนเดิน ช่วงเร่งดว่น(คน/นาที) 32 31 22 19 26 14 26 8 

คนเดิน ชว่งปกต(ิคน/นาที) 18 16 11 4 3 6 8 4 

อตัราเร็วในการเดิน (ม./นาที) 33 33 69 69 60 75 60 75 

ความกว้างทางเท้าปัจจบุนั(ม.) 3.00 2.40 N/A 3.00 (1.50) 1.50 (1.50) (0.80) 

ความกว้างสทุธิ (เมตร) 2.00 0.80 N/A 1.20 1.00 1.00 0.00 0.00 

แผงลอย มี มี มี มี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ปริมาณรถ ช่วงเร่งดว่น มาก มาก น้อย กลาง มาก มาก มาก กลาง 

ค านวณความกว้างทางเท้า(ม.) 4.46 4.32 1.47 1.27 1.99 0.86 1.84 0.49 

ท่ีมา : จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 
หมายเหต ุ - อัตราเร็วในการเดิน เป็นการเทียบอัตราการล่ืนไหลจาก  Time Saver Standard 

for Landscape Architecture 
 - (0.00)  คือ ความกว้างทางเท้าท่ีอยูร่ะดบัเดียวกบัผิวถนน 
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6.  ความต่อเน่ือของการเดินเท้า ได้คะแนนเฉล่ีย 2.21 คะแนน เป็นค่าท่ีเห็นว่า 
“คอ่นข้างต ่า” 

7.  ความปลอดภัยในการเดินเท้า ได้คะแนนเฉล่ีย 1.45 คะแนน เป็นค่าท่ีเห็นว่า    
“ควรแก้ไข” 

สภาพกายภาพทางเท้าท่ี “สมควรแก้ไข” ได้แก่ ความกว้างทางเท้า (1.43 
คะแนน) และความปลอดภยัในการเดินเท้า (1.45 คะแนน)  โดยหากพิจารณาสภาพกายภาพจาก
การส ารวจ จะพบว่าทางเท้าในเส้นทางเดินเท้าในซอยสุขมุวิท 77  สุขมุวิท 79 และสขุุมวิท 54 มี
ความกว้างได้มาตรฐาน หากแตมี่สิ่งกีดขวางอนัได้แก่ แผงค้ายึดพืน้ท่ีทางเดินเท้า แผงค้าจากหน้า
ร้านของอาคารพาณิชย์ล า้ออกมาในทางเท้า และการตัง้อุปกรณ์ประกอบถนนท่ีไม่ได้ค านึงถึงการ
ใช้งานทางเดนิเท้า ท าให้ผู้ เดนิเท้ารู้สกึวา่ทางเท้าแคบเกินไป  

   
ภาพท่ี 43  แสดงผิวทางเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ 
ท่ีมา : จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 
 

  
ภาพท่ี 44  แสดงเส้นทางเดินเท้าท่ีถกูกีดขวางด้วยแผงค้า และอปุกรณ์ประกอบถนน 
ท่ีมา : จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 
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3.3  ปัญหาความปลอดภัยในการเดนิเท้า 
เส้นทางเดินเท้าในซอยสขุมุวิท 81 และสขุมุวิท 54 เป็นเพียงไหล่ทางท่ีมี

ความกว้าง 1.50 เมตร และ 0.80 เมตร เป็นทางเดินเท้าท่ีอยู่ระดบัเดียวกบัผิวจราจร ประกอบกับ
อปุกรณ์การกีดขวางของอปุกรณ์ประกอบถนนท าให้เหลือพืน้ท่ีในการสญัจรทางเท้าน้อยมาก ทัง้ท่ี
ปริมาณการสัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของทัง้สองสายทางดงักล่าวมีปริมาณสูงมาก เน่ืองจาก
ภายในซอยมีคอนโดมีเนียมหลายแห่ง ทัง้ยังเป็นซอยท่ีสามารถลัดไปซอยอ่ืนท่ีใช้การสัญจรทาง
รถยนต์เป็นหลกั  

เม่ือเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีทัง้คน รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ สญัจร
พลุกพล่าน  และในช่วงเวลาปกติ มีปริมาณการสัญจรน้อยมาก จึงเกิดเป็นปัญหาความไม่
ปลอดภยัในการเดนิเท้า ทัง้จากรถยนต์ และจากความเปล่ียวของทางเดนิเท้า 

  
ภาพท่ี 45 แสดงเส้นทางเดนิเท้าท่ีอยู่ระดบัเดียวกบัผิวถนน  
ท่ีมา : จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 

  
ภาพท่ี 46 แสดงกายภาพการเช่ือมตอ่การเดนิเท้า 

ท่ีมา : จากการส ารวจ เม่ือ พฤษภาคม 2558 
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4. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา 

จากการส ารวจพืน้ท่ีศึกษา และการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง สามารถเรียงล าดบัปัญหา
ทางกายภาพทางเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุ จาก “ควรแก้ไข” ลงมา ได้ดงันี ้

1. ปัญหาความกว้างทางเท้าไมเ่พียงพอ 
2. ปัญหาความปลอดภยัของการเดนิเท้า 
3. ปัญหามีสิ่งกีดขวาง อนัได้แก่ อปุกรณ์ประกอบถนนและแผงลอย 
4. ปัญหาร่มเงาของทางเดนิเท้า 
5. ปัญหาการเดินเท้าขากความต่อเน่ือง ได้แก่ การตดัมุมทางเดินเท้า

กบัระดบัถนน ลาดชนัเกินมาตรฐาน 
6. ผิวทางเดนิเท้าไมเ่รียบร้อย  

พิจารณาปัญหาทางกายภาพร่วมกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อน
นุช สงัเกตเุห็นว่าการแก้ไขปัญหาทางกายภาพเพียงอย่างเดียวในพืน้ท่ีอนัจ ากัดด้วยพืน้ท่ีเมืองท่ี
เกิดขึน้แล้วอาจท าให้ปัญหาการเดินเท้าลดลงแตจ่ะกระทบกบัปัญหาอ่ืน เชน่การสญัจรทางรถยนต์
แทน ดงันัน้ควรต้องพิจารณาแนวทางแก้ไขทางด้านข้อก าหนดในการพฒันาพืน้ท่ีร่วมด้วย 

4.1  แนวทางแก้ไขด้านกายภาพ 
 ปัญหาทางกายภาพทางเดินเท้าภายในพืน้ท่ีศึกษามาจาก ทางเดินเท้า

ไม่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางเดินเท้า(ภาพท่ี 47) จากการวิเคราะพืน้ท่ีศึกษาจะแสดง
ภาพทางเท้าตวัอยา่งภายในพืน้ท่ีศกึษา (ภาพท่ี 48 – 50)  แถบสีแดงควรเป็นสว่นของ Curb Zone         
(ท่ีไว้อุปกรณ์ประกอบถนน) แถบสีด าควรเป็น Pedestrian Zone (พืน้ท่ีส าหรับเดินโดยไร้สิ่งกีด
ขวาง) และแถบสีขาวควรเป็น Building Zone (พืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างด้านหน้าอาคาร กบัทางเท้า) 
โดยทางเดินเท้าและอุปกรณ์ประกอบถนนไม่ถูกแบ่งแยกสัดส่วนอย่างชัดเจน  อุปกรณ์ประกอบ
ถนนบางส่วนถกูวางกีดขวางส่วนของทางเดินเท้า เป็นส่วนหนึ่งท่ีของปัญหาความกว้างทางเท้าไม่
เพียงพอ  
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ภาพท่ี 47 แสดงสว่นประกอบตา่งๆของทางเท้า 

ท่ีมา :  Planning and Urban Design Standards, 2006 (อ้างถึงใน กรุงเทพมหานคร, 2553) 

 
ภาพท่ี 48 แสดงการจดัอปุกรณ์ประกอบถนน และสภาพทางเท้าปัจจบุนั ภายในพืน้ท่ีศกึษา 

ท่ีมา :  ดดัแปลงจากการส ารวจพืน้ท่ี เม่ือ มีนาคม 2558  
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ภาพท่ี 49 แสดงสภาพทางเท้าปัจจบุนั บริเวณหน้าตลาด 

ท่ีมา :  ดดัแปลงจากการส ารวจพืน้ท่ี เม่ือ มีนาคม 2558  

 
ภาพท่ี 50 แสดงสภาพทางเท้าปัจจบุนั บริเวณถนนสขุมุวิท 

ท่ีมา :  ดดัแปลงจากการส ารวจพืน้ท่ี เม่ือ มีนาคม 2558  
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ดงันัน้ในทกุเส้นทางเดินเท้าภายในพืน้ท่ีศกึษาจึงสมควรแก้ไขให้มีการจดั
สดัสว่นในการใช้งานให้ถกูต้อง และยงัควรพิจารณากรณีอ่ืน ๆ ดงันี ้

1.  พิจารณาความกว้างทางเดินเท้าท่ีไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน (ตารางท่ี 9) ประกอบ
กบัปัญหาความไม่ปลอดภยัในการเดินเท้า เส้นทางท่ีต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ ถนนสขุมุวิท  ซอย

สุขุมวิท 77  ซอยสุขมวิท 79  ซอยสุขุมวิท 81  ซอยสุขุมวิท 52 และสุขุมวิท 54 ซึ่งควรได้รับการ
ค านวณการแบง่สดัส่วนการใช้งานถนน โดยมุ่งเน้นการขยายเขตทางเท้า และลดการให้ใช้รถยนต์ 
ตามการพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน 

2.  บงัคบัน าแผงค้าบนทางเดินเท้าออก และจดัให้อยูใ่นสว่นเดียวกบัอปุกรณ์ประกอบ
ถนน โดยแบง่เป็นชว่ง พิจารณาไม่ให้อยูใ่กล้ทางแยก เพ่ือไมใ่ห้กีดขวางการสญัจรทางเดนิเท้า 

3.  ในซอยสขุมุวิท 77/1 อนัเป็นถนนท่ีมีการสญัจรทางรถยนต์ต ่า และมีการสญัจรทาง
เท้าสูง เน่ืองจากเป็นซอยท่ีลดัจากซอยอ่นนนุชเพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าได้ จึงเป็นการเลือกเดิน
ในทางท่ีมีความสะดวกกว่าทางเท้าในซอยอ่อนนุช ทัง้ยงัมีแผงค้าบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิช

ตลอดซอยสขุมุวิท 77/1 ดงันัน้เส้นทางนีค้วรเพิ่มบรรยากาศให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี ทัง้การ
จดัระบบการวางแผงค้าด้านหน้าอาคารพาณิชย์ และเปล่ียนวสัดปุผูิวซอย พร้อมจ ากดัเวลาในการ
สญัจรทางรถยนต์ 

4.2  แนวทางแก้ไขด้านนโยบาย 
ในการศึกษาฉบบันีเ้ป็นการศึกษาปัญหาการเดินเท้าท่ีเกิดขึน้จากการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมจากการพัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือเป็นกรณีศึกษาให้การ
ออกแบบวางแผนการพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในครัง้ตอ่ไป  

4.2.1  การศึกษาพืน้ท่ีพัฒนาก่อนการวางผัง 
จากการศึกษาพบว่า หากระบบการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ครอบคลุม

พืน้ท่ีพักอาศัย และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ อย่างทั่วถึง จะเพิ่มการสัญจรทางเท้ามากขึน้ ซึ่งในการ
เตรียมการพฒันาโครงข่ายการสญัจรตา่งๆ ต้องเกิดจุดเช่ือมตอ่ (ได้แก่ บริเวณสถานี) ท่ีได้รับการ
ออกแบบวางผงัการพฒันาพืน้ท่ีเฉพาะตามย่าน และบทบาทของพืน้ท่ีตัง้ ดงันัน้ก่อนการก่อสร้าง
ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีเมือง ผู้ ออกแบบวางผังควรวิเคราะห์และคาดการณ์ใน
ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้
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1.  อตัราการเติมโตของประชากรในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในระยะเดินถึงใน 
10 – 20 นาที   

2.  อตัราการเพิ่มขึน้ของปริมาณการสญัจรทางเท้าในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ในระยะเดนิถึงใน 10 – 20 นาที 

3.  การจดัการโครงข่ายการจราจรทางรถยนต์เพ่ือลดปริมาณการสญัจรทางรถยนต์ 
และสนบัสนนุการใช้ระบบขนสง่มวลชนขนาดใหญ่ 

เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ วางผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้า โดยควรเพิ่มพืน้ท่ีพาณิชยกรรมเพ่ือให้เกิดแหล่งงานในพืน้ท่ีพัฒนา และการใช้

ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) เป็นอีกทางหนึ่งในการส่งเสริมการสญัจรทางเท้าใน
พืน้ท่ีและชว่ยลดปัญหาการจราจรตดิขดัได้ เพ่ือมุง่สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

4.2.2  การวางข้อก าหนดการก่อสร้างอาคารในพืน้ท่ีพัฒนา 
กรณีท่ีสถานีรถไฟฟ้าเกิดขึน้ และพืน้ท่ีโดยรอบถูกพัฒนาหนาแน่นมาก

แล้ว พืน้ท่ีถกูจ ากดัด้วยความกว้างของเขตทางท่ีไม่สามารถขยายได้ การสร้างข้อก าหนดตา่งๆ ไม่
อาจแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ จ าต้องพิจารณาการจ ากัดเส้นทางเดินรถยนต์ภายในพืน้ท่ีโดยรอบ
สถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างสมดลุระหว่างการสญัจรทางรถยนต์และการสญัจรทาง
เท้า ชว่ยให้การสญัจรทางเท้ามีความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ 

นอกจากนีใ้นการวางผังพืน้ท่ีพัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าควรออก
ข้อก าหนดพืน้ท่ีเฉพาะควมคมุการก่อสร้างอาคารภายในพืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณะสูงสดุ จากการศึกษาส่วนใหญ่การลงทนุมกัเกิดเป็นห้างค้าปลีกค้าส่ง และ

อาคารพกัอาศยัรวม ซึง่อาคารเหลา่นีม้กัสร้างก าแพงทบึ สงูกวา่ 3.00 เมตร ชิดเขตท่ีดนิ ซึ่งเขตทาง
สาธารณะเดิมมีความกว้างน้อย และมกัไม่มีทางเท้า (ภาพท่ี 51)  เม่ือสร้างแนวก าแพงชิดเขตทาง 
นอกจากจะเกิดปัญหาทางเท้าไม่เพียงพอกับปริมาณการสญัจรทางเท้าของผู้ ท่ีพกัอาศยัในอาคาร
พักอาศยัรวมโดยรอบสถานีเองแล้ว ทางเดินเท้ายังเป็นพืน้ท่ีปิดล้อม ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่
ปลอดภัยระหว่างการเดินอีกด้วย ดังนัน้ควรเพิ่มข้อก าหนดในการพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้า ดงันี ้
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ภาพท่ี 51  แสดงสภาพเขตทางในซอยสขุมุวิท 81 
ท่ีมา :  ดดัแปลงจากการส ารวจพืน้ท่ี เม่ือ มีนาคม 2558  

1.  การก่อสร้างอาคารพกัอาศยัรวม, ห้างค้าปลีกค้าส่ง หรือ ห้างสรรพสินค้า ต้องจดั
ทางเดนิเท้าให้แก่สาธารณะ ตลอดแนวเขตท่ีดนิท่ีตดิกบัเขตทางสาธารณะ ไร้สิ่งกีดขวาง อยา่งน้อย 

1.2 เมตร และร่นระยะแนวก าแพงเข้าไปในเขตท่ีดนิ โดยท่ีดินท่ีสละให้เป็นทางเดนิเท้าร่วมกบัทาง
สาธารณะจะไมถ่กูเวรคืน 

2.  ห้างค้าปลีกค้าส่ง ต้องจัดการจราจรภายในเขตท่ีดินให้ดีไม่ให้เป็นภาระแก่ทาง
สาธารณะ ดงันี ้

2.1  การเปิดทางเข้า – ออก ต้องจัดพืน้ท่ีส าหรับรถยนต์ชะลอความเร็ว 
และตรวจความปลอดภยั ไม่ให้กีดขวางทางสาธารณะ ระยะไมน้่อย

กวา่ 2 คนั  
2.2  ต้องจดัพืน้ท่ีให้รถโดยสารสาธารณะ (แท๊กซ่ี) จอดรับผู้ โดยสารเพ่ือ

ขนสินค้าในภายในเขตท่ีดนิ และไมกี่ดขวางถนนสาธารณะ 

6.00 
0.80 

0.80 

3.00 
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บทที่ 6 
สรุปการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุนี ้มุ่งค้นหาปัญหาการเดิน
เท้าท่ีเกิดขึน้ โดยศึกษาร่วมกับผลการเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ีโดยรอบจากนโยบายการพัฒนา
พืน้ท่ีอยา่งไร้ทิศทาง ได้ผลการศกึษาดงันี ้

1.  ระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 
จากการศกึษาได้ผลระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ จะมีเส้นทางหลกั

คือการเดินเท้าเพ่ือมุ่งเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช และเส้นทางรองคือการเดินเท้าไปตามจุดรวม
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีตัง้อยู่โดยรอบ อนัได้แก่ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ตลาด และสถานีท่ีราชการ (แผนผงัท่ี 

10) 

2.  คุณภาพการเดนิเท้าภายในระบบการเดนิเท้า 
จากการส ารวจสภาพกายภาพของพืน้ท่ีศึกษา (แผนผงัท่ี 11) และการสอบถามกลุ่ม

ตวัอยา่ง พบว่าคณุภาพการเดนิเท้า “คอ่นข้างต ่า”  โดยสรุปปัญหาทางกายภาพตามล าดบัแย่ท่ีสดุ 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ความกว้างทางเดินเท้าไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ เดินเท้า ในเส้นทางสุขุมวิท 77  
สขุมุวิท77/1  สขุมุวิท 81 และสขุมุวิท 52  

2.2  ความปลอดภัยในการเดินเท้าต ่า เน่ืองจากเส้นทางสุขุมวิท 81 และสุขุมวิท 52 
ทางเดินเท้าอยู่ระดบัเดียวกบัผิวถนน  ซึ่งในช่วงเวลาเร่งดว่นท่ีมีการสญัจรหนาแน่นทัง้คนเดินเท้า
และรถยนต์ท าให้เกิดอนัตรายได้ 

2.3  มีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า ทัง้การวางอุปกรณ์ประกอบถนน และการตัง้แผงค้า
ขวางทางเดินเท้า ซึ่งจากการส ารวจพบว่าในเส้นทางซอยสขุุมวิท 77  สขุุมวิท 79 และสขุุมวิท 54 
ทางเดินเท้ามีความกว้างได้มาตรฐาน แตเ่ม่ือถูกกีดขวางด้วยอปุกรณ์ประกอบถนนจึงท าให้เหลือ

ความกว้างของชอ่งทางเดนิต ่ากวา่ 1.20 เมตร ซึง่ไมเ่พียงพอรับปริมาณการเดนิเท้ามากในปัจจบุนั 
2.4  ร่มเงาต้นไม้ไมเ่พียงพอ ในทกุเส้นทาง ท าให้ทางเดนิเท้าลดความนา่เดนิ 
2.5  ความตอ่เน่ืองในการเดนิเท้า 
2.6  ผิวทางเท้าไมเ่รียบ 
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แผนผงัท่ี 10  แสดงระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานรถไฟฟ้าออ่นนุช 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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แผนผงัท่ี 11  แสดงเส้นทางเดนิเท้าเพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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ดงัท่ีได้กล่าวมาในทกุเส้นทางล้วนมีปัญหาร่มเงาต้นไม้  ความตอ่เน่ืองในการเดินเท้า 
และผิวทางเดินเท้า มีคุณภาพคอ่นข้างต ่า ดงันัน้จะแสดงผลคณุภาพทางเดินเท้าแยกเป็นประเภท
ได้ตามสภาพปัญหา ได้แก่  ด้านความความทางเดินเท้า  ด้านความน่าเดิน และด้านการจดัวาง

อปุกรณ์ประกอบถนน (แผนผงัท่ี 12) 

3.  แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการเดนิเท้า 
เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีเมืองมีข้อจ ากัดด้านความกว้างของเขตทางและการวางระบบ

สาธารณปูโภคภายในพืน้ท่ีศกึษา การแก้ปัญหาด้านกายภาพจึงไม่สามารถแก้ไขได้ครบทกุเส้นทาง 

(แผนผงัท่ี 13) จากการศกึษาระบบการเดินเท้า และการศกึษาปัญหาของการเดนิเท้าในกรณีศกึษา
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ ท าให้พบวา่สาเหตหุลกัของปัญหาทางกายภาพทางเท้าท่ีเกิดขึน้มาจากการ
ออกแบบวางผงัพฒันาพืน้ท่ีโดยไมไ่ด้ค านงึถึงจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้  

จากการศึกษาพบว่าจดุประสงค์ในการเดินเท้ามีอิทธิพลตอ่การเลือกเส้นทางเดินเท้า
มากกว่าปัจจัยด้านกายภาพ ดังนัน้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพทางเดินเท้าจึงต้อง
พิจารณาทัง้ด้านกายภาพ และด้านนโยบายในการพฒันาพืน้ท่ี ดงันี ้

 3.1  ด้านกายภาพ ต้องปรับปรุงทางเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุให้ดีตาม

มาตรฐานทางเดนิเท้า จากพืน้ท่ีศกึษาสามารถแบง่เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 

1.  เส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการปรับปรุงทางเท้า ได้แก่ ถนนสขุมุวิท, ถนน
ออ่นนชุ และซอยสขุมุวิท 54 เป็นเส้นทางท่ีมีความกว้างของเขตทางมากเพียงพอให้ปรับปรุงแก้ไข
ทางเท้าให้ได้ตามมาตรฐาน 

2.  เส้นทางท่ีต้องเปล่ียนสภาพภูมิทัศน์ทางเดินเท้า และจ ากัดไม่ให้
รถยนต์เข้าถึง ยกเว้นส าหรับรถพยาบาล, รถขยะ และรถขนส่งสินค้า (ตามช่าวงเวลา) ได้แก่ ซอย

สขุมุวิท 77/1  
3.  เส้นทางท่ีต้องใช้มาตรการในการจ ากัดช่วงเวลาเข้า – ออก ของ

รถยนต์ ได้แก่ ซอยสขุุมวิท 52 และซอยสุขุมวิท 81 เพ่ือให้ความส าคญัแก่การเดินเท้าเข้าสู่ระบบ
ขนสง่มวลชนขนาดใหญ่ 
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แผนผงัท่ี 12  แสดงเส้นทางเดนิเท้าท่ีมีปัญหาด้านกายภาพทางเท้า 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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แผนผงัท่ี 13  แสดงเส้นทางเดนิเท้าท่ีมีศกัยภาพในการแก้ไขทางกายภาพทางเท้า 

ท่ีมา : จากการส ารวจโดยผู้วิจยั เม่ือ มีนาคม 2558 
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โดยการออกแบบทางเท้าต้องแบง่ส่วนอปุกรณ์ประกอบถนนให้อยู่ในแนว
เดียวกนัไม่กีดขวางทางเดินเท้า และควรยกระดบัทางเดินเท้าให้สงูกว่าผิวถนน นอกจากนีต้้องจดั
พืน้ท่ีด้านข้างทางเท้าให้มีความน่าเดิน ควบคู่กับการลดสัดส่วนการสัญจรทางรถยนต์และเพิ่ม
ความส าคญักับการสญัจรทางเท้าเพ่ือการพฒันาเมืองอย่างยัง่ยืน ดงัภาพตวัอย่างการออกแบบ
ทางเท้า ดงันี ้

 

ภาพท่ี 52  แสดงตวัอยา่งการออกแบบทางเท้าท่ีดี 
ท่ีมา : https://www.flickr.com/photos/toronto_pcu/5206935360 

 

ภาพท่ี 53 แสดงตวัอย่างการออกแบบทางเท้าท่ีดี 
ท่ีมา : https://www.jtbgenesis.com/pic/tour/141231omotesando251.jpg 
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ภาพท่ี 54 แสดงตวัการออกแบบอยา่งทางเท้า 
ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/c/chim/picture/1353492374.jpg 

 

ภาพท่ี 55 แสดงตวัการเช่ือมตอ่ทางเท้า 
ท่ีมา : http://www.mx7.com/io/0dscf3030.jpg 
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ภาพท่ี 56 แสดงตวัอย่างการออกแบบทางเท้าให้กลมกลืนกบัถนน 

ท่ีมา : https://www.flickr.com/photos/toronto_pcu/5206377143 

 

ภาพท่ี 57 แสดงตวัอย่างทางเท้าท่ีอยู่ระดบัเดียวกบัผิวถนน 
ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/sea-angel1/picture/1190488820.jpg 
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ภาพท่ี 58 แสดงตวัอย่างทางเท้าในยา่นธุรกิจท่ีมีรถยนต์เข้าถึงน้อย 

ท่ีมา : https://www.flickr.com/photos/toronto_pcu/5206935400 

 

ภาพท่ี 59 แสดงตวัอย่างทางเท้าในยา่นธุรกิจท่ีมีการจ ากดัชว่งเวลาการเข้าถึงของรถยนต์ 

ท่ีมา : http://previews.123rf.com/images/nui7711/nui77111306/ 
nui7711130600035/20229274-tourists-at-Ginza-walking-street-Tokyo-Japan-Stock-
Photo.jpg 
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ภาพท่ี 60 แสดงตวัอย่างถนนท่ีจ ากดัการเข้าถึงของรถยนต์ 

ท่ีมา : http://jobs.amasia-group.com/wp-content/uploads/2014/11/Japan.pedestrain. 
street.jpg 

3.2  ด้านนโยบาย  หากภาครัฐมีการวางแผนทิศทางการขยายพืน้ท่ีเมือง โดยการ
เพิ่มโครงข่ายการขนส่งมวลชนไม่ว่าจะเป็นระบบราง หรือระบบล้อ  ควรต้องควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณโดยรอบจดุของสถานีตา่งๆ ให้สมดลุกับสภาพถนน และทางเดินเท้า โดย
จ าเป็นต้องศกึษาสภาพพืน้ท่ีเดมิในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1.  อัตราการเติมโตของประชากรในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าใน
ระยะเดนิถึงใน 10 – 20 นาที   

2.  อัตราการเพิ่มขึน้ของปริมาณการสัญจรทางเท้าในบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าในระยะเดนิถึงใน 10 – 20 นาที 

3.  การจดัการโครงข่ายการจราจรทางรถยนต์เพ่ือลดปริมาณการสญัจร
ทางรถยนต์ และสนบัสนนุการใช้ระบบขนสง่มวลชนขนาดใหญ่ 

และต้องพิจารณาเพิ่มข้อก าหนดส าหรับการก่อสร้างอาคารพกัอาศยัรวม, 
ห้างค้าปลีกค้าสง่ และห้างสรรพสินค้า ภายในพืน้ท่ีพฒันาโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ดงัตอ่ไปนี ้
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1.  การก่ อส ร้างอาคารพักอาศัยรวม ,  ห้ าง ค้าป ลีก ค้าส่ ง  ห รือ 
ห้างสรรพสินค้า ต้องจดัทางเดินเท้าให้แก่สาธารณะ ตลอดแนวเขตท่ีดินท่ีติดกบัเขตทางสาธารณะ 

ไร้สิ่งกีดขวาง อยา่งน้อย 1.2 เมตร และร่นระยะแนวก าแพงเข้าไปในเขตท่ีดนิ  
2.  ห้างค้าปลีกค้าส่ง ต้องจัดการจราจรภายในเขตท่ีดินให้ดีไม่ให้เป็น

ภาระแก่ทางสาธารณะ  

4.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
การศกึษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าออ่นนชุฉบบันี ้เป็นเพียงการศกึษา

คุณภาพเส้นทางการเดินเท้าภายในระยะ 400 เมตร  (ระยะเดินถึงใน 10 นาที) โดยพิจารณา
ร่วมกบัแนวคิดการพฒันาพืน้ท่ีให้เข้มข้นโดยรอบการขนส่งมวลชนเป็นหลกัเท่านัน้  มีข้อบกพร่อง
ในการวิเคราะห์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีและกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากมีประชากรแฝงจากผู้ ท่ีต่อ
ระบบขนสง่มวลชนอ่ืนเพ่ือเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าอีกเป็นจ านวนมาก 

ดงับทวิเคราะห์ผลการศึกษาผู้ วิจัยมีความเห็นว่าปัญหาของระบบการเดินเท้าไม่ได้
เกิดจากปัจจัยทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัจจัยด้านการวางแผนการพัฒนาพืน้ท่ีโดย
ไมไ่ด้เตรียมพืน้ท่ีการสญัจรทางเท้าให้เพียงพอกบัปริมาณการเดนิเท้าท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัการเกิดการ
พฒันาพืน้ท่ีตามศกัยภาพ 

ดงันัน้การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับทางเดินเท้าและการพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ ควรศึกษาในประเด็นแนวทางการแบ่งสัดส่วนการสัญจรทางรถยนต์ และ
ทางเดนิเท้าให้เหมาะสมกบัแนวทางการพฒันาพืน้ท่ีตอ่ไป 
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แบบสอบถามส าหรับประชาชนผู้พกัอาศยัและเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ออ่นนชุ  เพ่ือศกึษาระบบการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า  ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของการค้นคว้าอิสระ รายวิชา 264 620 

นางสาวกฤดแก้ว  ชิโนรักษ์  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาภมูิสถาปัตยกรรม ภาควิชาออกแบบและวางผงัชมุชนเมือง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ขอขอบคณุ ผู้ให้ความกรุณาท าแบบสอบถามมา ณ โอกาส นี ้

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   /  ในชอ่ง        และเตมิค าในช่องว่าง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

เพศ  ชาย  หญิง   

อายุ  ต ่ากว่า 20 ปี 21-40 ปี 41-60 ปี 60 ปีขึน้ไป 

การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ สงูกวา่ปริญญาตรี 

อาชีพ นกัเรียน / นกัศกึษา ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษัทเอกชน 

  อ่ืนๆ                              .                                       

รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท  10,001–30,0000 บาท  

  30,001–60,000 บาท  สงูกวา่ 60,000 บาท 

ประเภทท่ีพัก บ้าน อาคารพาณิชย์  

  คอนโด หอพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ต าแหน่งท่ีพักอาศัย 
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ส่วนที่ 2  พฤตกิรรมการเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

1. ทา่นเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบอ่ยแคไ่หน 

 5 – 7 วนั / สปัดาห์ 3 – 4 วนั / สปัดาห์ 1 – 2 วนั / สปัดาห์ 

2. ปกติทา่นเดนิเท้าโดยรอบสถานีเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด (เลือกเพียงข้อเดียวท่ีบอ่ยท่ีสดุ) 

 ไปสถานีรถไฟฟ้า ซือ้สินค้าและบริการ ไปสถานท่ีราชการ 

 กลบัท่ีพกั เพ่ือหยอ่นใจ 

3. ระหวา่งทางทา่นแวะสถานท่ีใด 

 BigC / ซ.77/1 Tesco Lotus Market Plus 

 ตลาด ไมแ่วะท่ีใดเลย 

4. ปกติทา่นใช้รถไฟฟ้าเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด (เลือกเพียงข้อเดียวท่ีบอ่ยท่ีสดุ) 

  ไปสถานศกึษา ไปท างาน ไปศนูย์การค้า อ่ืนๆ                     . 

5. ทา่นใช้หาบเร่แผงลอยบอ่ยแคไ่หน 

 5 – 7 วนั / สปัดาห์ 3 – 4 วนั / สปัดาห์ 1 – 2 วนั / สปัดาห์ 

 

ส่วนที่ 3  ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณภาพทางเดนิเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 

ค าถาม ดีมาก 
ค่อนข้าง

ดี 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้า
งต ่า 

ควร
แก้ไข 

สภาพทางเท้าโดยรวม      
- ความกว้างทางเดินเท้า      
- ผิวทางเท้า      
- อปุกรณ์ประกอบถนน      
- ร่มเงาต้นไม้      
- หาบแร่แผงลอยบนทางเท้า      
- ความปลอดภยัในการเดนิเท้า      
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