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การศึกษาแนวาางในการออกแบบาางทา าส าหรับการพัฒนาาี่ดินรอบระบบขนส่งมวลชนใน

ทมืองให: ่กรณศีึกษาพื้นาี่รอบสถานีมักกะสันนี้ทมีวัตถุประสงค์ทพื่อศึกษาป:ัหาาี่ทกิดขึ้นในโครงการระบบ

รถไฟทชื่อมา่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีมักกะสันทหรือสถานีรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ตทรลลิ้งก์มักกะสัน โดย

มุ่งทน นศึกษาในประทด็นของพื้นาี่าางทา ารอบสถานีมักกะสันทาี่มีบาบาาส าคั:ในการทชื่อมต่อระบบขนส่ง

มวลชนาั่วไปทสมมติฐานของงานวิจัยจงึได ทสนอแนวาางการออกแบบแก ปั:หาาางทา าทผ่านแนวคิดการ

พัฒนาพื้นาี่รอบระบบขนส่งสาธารณะทโดยมกีระบวนการวจิยัท 

1) วิทคราะห์แนวคดิและพื้นาี่ศึกษา 

2) ประทมินาางทา าจากทกณฑ์การประทมินตามแนวคิด 

3) วิทคราะห์ผลการประทมินาางทา าในพื้นาี่และสรุปแนวาางการออกแบบาางทา าท 

ผลการศึกษาแนวาางการออกแบบาางทา าบริทวณรอบสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตทรลลิ้งก์สถานี

มักกะสันพบว่าทผลการประทมินาางทา าภายใต แนวคิดการพัฒนาพื้นาี่รอบระบบขนส่งมวลชนทสามารถ

ทปรียบทาียบปรมิาณของปั:หาและน าไปสู่การตัดสินใจด านนโยบายการจัดการพื้นาี่ได ทแต่จากการวิทคราะห์

แนวคิดการพัฒนาพื้นาี่รอบระบบขนส่งสาธารณะสามารถบอกได ว่าาางทา าทป็นทพียงปัจจัยหนึ่งในการ

พัฒนาพื้นาีร่อบระบบขนส่งมวลชนทการพัฒนาพื้นาี่รอบระบบขนส่งมวลชนให ทกิดผลดีต่อระบบการ
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 The objective of study is to study of pedestrian design guidelines for transit 

oriented development in Urban Area: a case study of Makkasan Station area. 

This case study of the area around the SARL. Makkasan station aimed to study the 

problems in SARL transit system. The study focused on the issue of pedestrian areas 

around the Makkasan Station playing as a key role in connecting transit systems in general. 

The hypothesis of the research is to propose designing guidelines to solve the pedestrian 

area by developing the area around the station. The research methodology is to 1) analysis 

concept and study the area. 2) Assessment of pedestrian evaluation criteria based on the 

concept. 3) Analyze the results of the evaluation pedestrian in the area and the pedestrian 

design guidelines. 

The pedestrian assessment presented the quantity of the issues in each area 

and pedestrian designing guideline to lead policy authority to manage the area. However 

the analysis of the development area around the transit system showed that the sidewalk 

is only one factor in TOD concept. To benefit the transport system of the city by 

developing the pedestrian area, it is required to develop together with land usage and 

secure roaming between the pedestrian and the on-road vehicles. 
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 การศึกษาในหัวข้อ แนวทางในการออกแบบทางเท้าส าหรับการพัฒนาที่ดินรอบระบบ

ขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่  กรณีศึกษาพ้ืนที่รอบสถานีมักกะสัน ได้รับความกรุณาช่วยเหลือจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล และคณาจารย์ใน

สาขาวิชาทุก ๆ ท่าน อันประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อานามบุตร อาจารย์ ดร. 

สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัตติกา กิตติประสาร อาจารย์ เหมือนแก้ว จารุดุล และ 

อาจารย์ สุพิชฌาย์ เมืองศรี ให้ความรู้ ที่คอยให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาของ

หลักสูตร แนะแนวรายละเอียดขั้นตอนในการจัดท างานค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ ขอบคุณมารดาและอาจารย์

ณัชชา ที่เข้าใจและคอยให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจตลอดมา ขอบคุณเครือญาติที่คอยช่วยเหลือ

ครอบครัว ขอบคุณพ่ีน้องทุกคน ที่เข้าใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น สถาปัตย์ 

ศิลปากร รุ่น 50 ขอบคุณเพ่ือนทุกคน ในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 

2557 ที่คอยถามไถ่ ให้ก าลังใจ และให้ค าแนะน าต่าง ๆ ต้องขอขอบพระคุณส าหรับความช่วยเหลือ

ทุก ๆ อย่าง 

 สุดท้ายนี้ ทางผู้จัดท ามีความมุ่งหวังเป็นอย่างสูงว่า ข้อมูลการค้นคว้าอิสระหัวข้อ 

แนวทางในการออกแบบทางเท้าส าหรับการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่  

กรณีศึกษาพ้ืนที่รอบสถานีมักกะสันนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่ทาง

เท้า อย่างไรก็ตาม หากการค้นคว้าอิสระนี้ขาดความสมบูรณ์ มีข้อผิดพลาดประการใด จากความ

บกพร่องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้วิจัย ทางผู้จัดท าต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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