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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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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ๊งก์มักกะสันเป็นสถานีรับส่งผู้โดยสารในโครงการระบบรถไฟ

เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิSuvarnabhumi Airport Rail Link (SARL) มีระบบรางรถไฟเหนือ

พื้นดินเช่ือมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เปดิให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 

2553  ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้โครงการสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ๊งก์มักกะสันเป็นศูนย์กลางการ

เชื่อมโยงการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และท าหน้าที่เป็นจุด

เปลี่ยนถ่ายการสัญจรสู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ส าคัญ ได้แก ่ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน  ระบบ

รถไฟฟ้าชานเมือง ท่าเรือด่วนสาธารณะในคลองแสนแสบ  และระบบรถบริการสาธารณะ เพ่ือสร้าง

ความต่อเนื่องและส่งผลดีต่อเมืองในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (รูปที่ 1)  

 ภายหลังการด าเนินโครงการ โครงการดังกล่าวประสบปัญหาหลายด้านทั้งปัญหาการใช้

งานและระบบการจัดการ หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาการเข้าถึงสถานีด้วยการเดินเท้าของ

ประชาชนและผู้โดยสารทั่วไปจากพ้ืนที่สาธารณะของเมือง การเข้าถึงระบบรถไฟจากท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ขาดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเท้าเข้า-ออกจากสถานี (รูปที่ 3) จาก

ต าแหน่งที่ตั้งของสถานีที่เป็นจุดตัด (Intersection) ของระบบการสัญจร มีถนนหลักและระบบราง

รถไฟเดิมคั่นกลาง ท าให้ระบบการสัญจรด้วยการเดินเท้าบนทางเท้าขาดความเช่ือมต่อ (Linkage: 

Lynch, 1960; Forman and Gordon, 1986; Trancik, 1986) ที่ดีกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ 

และการพื้นที่โดยรอบ  

 ทางเท้า มีความหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 หมายถงึ สวนหนึ่งของ

ทางหลวงที่ท าหรือจัดไว้ส าหรับคนเดิน ทางเท้าเป็นพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธก์ับการเดินอันเป็นกิจกรรม

พื้นฐานของมนุษย์ การพัฒนาระบบการสัญจรทางรถแต่ขาดการพัฒนาและให้ความส าคัญกลับทาง

เท้าจนกลายเป็นปัญหาในระบบของการคมนาคมในเมือง ส่งผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย ด้วยเหตุน้ีจึงต้องการศึกษาการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่ง

มวลชนในส่วนของพ้ืนที่ทางเท้า เพื่อแก้ไขปญัหาและพัฒนาระบบการสัญจรทางเท้ารอบสถานี
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รถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมกักะสัน ให้ท าหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของเมืองได้อย่างมีประ

สิทธภาพ 

 แนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development: 

TOD) (Calthorpe, 1993) หมายถึง การพัฒนาที่ดินโดยรอบระบบขนส่งมวลชน เช่น สถานีรถไฟ 

รถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ หรือท่าเรือ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์หลักคือการปรบัสภาพแวดล้อมและส่งเสริม

การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกบับริบทของพ้ืนที่ และเน้นการเข้าถึงระบบ

ขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยวิธีการเดิน แนวคิดดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นในแถบทวีปอเมริกาเหนือและมี

การปรับใช้อย่างแพร่หลายในเมืองใหญ่หลายประเทศ น ามาเป็นนโยบายในการพัฒนาและจัดการ

พื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ร่วมกับการออกแบบทางเท้าที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปริมาณการสัญจนบนทางเทา้ เป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของเมืองใหญ่ ที่สามารถ ลดการใช้พลังงานได้อย่าง

เป็นรูปธรรม เกิดการเชื่อมต่อที่ดีจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่หนึ่ง การออกแบบทางเท้าที่ดีจะช่วยส่งเสริม

การใช้งานทีสอดคล้องกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยกับบริบทของพ้ืนที่ในเมือง ทางสัญจรที่ดีไม่ได้จ ากัดแต่

เพียงการใช้งาน แต่ยังมีปัจจยัองค์ประกอบด้านความปลอดภัย ความสวยงามของสภาพแวดล้อมและ

สิ่งอ านวจความสะดวกประกอบเข้าด้วยกัน  

 แนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน (TOD) ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงระบบชนส่ง

มวลชนด้วยการสัญจรทางเท้า จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับการน ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนา 

แก้ปัญหา ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบคมนาคมร่วมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน 
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รูปที่ 1 แผนทีแ่สดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน  

ที่มา: ดัดแปลงจาก ภาพถ่ายดาวเทียม googlemap (2558) เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน. เข้าถึงได้จาก

https://www.google.co.th/maps/@13.7500768,100.5625506,913m/data=!3m1!

1e3?hl=th 
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รูปที่ 2 มุมมองสถานีมักกะสนั จากถนนอโศก-ดินแดง  

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

รูปที่ 3 การจราจรบริเวณหน้าสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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 รูปที่ 4 บรรยากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน  

 ที่มา: ผู้วิจัย 

 

รูปที่ 5 การจราจรบริเวณทางใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสนั  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย  

1. เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินทางเท้ารอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ สถานีมักกะสัน 

2. เพื่อศึกษาทางเท้าและสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เพื่อ

ประเมินคุณภาพของทางเท้าในปัจจุบัน 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคของการพัฒนาทางเท้า เพ่ือน าไปสู่แนว

ทางการออกแบบทางเท้าที่ส่งเสริมการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 

1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย 

 - แนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน น ามาพัฒนาทางเท้าบรเิวณรอบสถานี

รถไฟแอร์พอร์ตลิ้งกส์ถานีมักกะสันได้อย่างไร 

 - ทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน

อย่างไร  

 - การออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน ด้วยแนวคิด

การพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน ควรมีแนวทางการออกแบบอย่างไร 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  

 ขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือขอบเขตทางด้านพื้นที่ และ

ขอบเขตทางด้านเน้ือหา ซึ่งพื้นที่รอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ๊งก์มักกะสันมีศักยภาพที่สามารถพัฒนา

เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่สอดคล้องกับการพัฒนาของเมืองได้ 

 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษำ 

 การวิจัยไดก้ าหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษา จากพ้ืนที่ที่มีระยะห่าง 800 เมตร จากสถานี

ขนส่งสาธารณะสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสันโดยรอบ โดยการประมาณระยะทางดังกล่าว

อ้างอิงจากการวิจัยพฤติกรรมการเดินของคน ซึ่งสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจกับระยะเวลาที่ใช้

ในการสัญจรด้วยการเดินเท้า  

 โดยพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสนั มุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์

ของพ้ืนที่ทางเท้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางเท้ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 
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ความสัมพันธ์ของทางเท้ากับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน และส ารวจข้อมูลพื้นที่ศึกษาด้าน

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้ใช้ทางเท้า 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

1. ศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน    

2. ข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่ศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม  

3. ลักษณะของทางเท้าประเภทต่าง ๆ  

4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเท้า 

5. ปัจจัยที่ส่งเสรมิการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

6. ปัจจัยศักยภาพด้านการเชื่อมต่อของพื้นที่ด้วยการสัญจรทางเท้า และอปุสรรค 

7. ศึกษาข้อบัญญตัิกรุงเทพมหานคร และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

1.5 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์แนวคิด 

  1.1 ศึกษาข้อมลูทุติยภูมิด้านทฤษฎี งานวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทางเท้า

ประเภทต่าง ๆ กฎระเบียบข้อบังคับในกรุงเทพมหานคร 

  1.2 ศึกษาข้อมลูลักษณะทางกายภาพ จ านวนประชากรจากหน่วยงาน สื่อสิ่งพิมพ์

และภาพถ่ายที่ได้มีการบันทึกไว้เพื่อก าหนดจุดส าคัญในการลงส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม 

  1.3 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินพื้นทีท่างเท้าบนแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบ

ขนส่งมวลชน ในด้านความสัมพันธต์่าง ๆ บนทางเท้า 

2. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์พืน้ที่ศึกษำ 

  2.1 ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาจากระยะทางการเดินที่สอดคล้องกับข้อมูล เก็บ

ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม และข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูใ้ช้งานทางเท้า 

  2.2 จัดท าแบบส ารวจทางเท้าในพืน้ที่ศึกษาเพื่อลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล 

  2.3 จัดท าแผนผังการส ารวจเพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3. ขั้นตอนกำรประเมิน 

  3.1 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ส าหรับการประเมินพ้ืนที่ทางเท้า 

  3.2 วิเคราะหผ์ลการประเมินทางเท้า ตามแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนสง่

มวลชนแบ่งช่วงการส ารวจแยกตามช่วงถนนสายหลักรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน 
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  3.3 สรุปผลการประเมินทางเท้าในพื้นที่รอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน 

 4. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปรับปรุงพื้นที ่

  4.1 สรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาตามแนวคิดจากข้อมูลของพ้ืนที่  

  4.2 เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  

  4.3 เสนอแนวทางการออกแบบทางเท้าในพื้นที่ศึกษา 

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั 

 1. แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน 

 2. ผังโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสาธารณะ 

 3. ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 4. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Google map 

 5. ข้อมูลภาพถ่าย การส ารวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ 

 6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Autocad Photoshop MsWord 

1.7 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1. ภาครัฐ เอกชน ส านักงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

และสามารถน าผลการประเมนิการใช้งานทางเท้าในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาออกแบบ 

ไปใช้ประกอบการพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงทางเท้าและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเข้าถึงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ๊งก์สถานีมักกะสัน 

 2. สามารถน าแนวทางการวิจัย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาการพื้นที่ทาง

เท้าในพื้นที่สถานีมักกะสันไปใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งอื่น ๆ ใน

เมือง 

1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ทำงเท้ำ หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไวส าหรับคนเดิน 

(พระราชบัญญตัิทางหลวง, 2535) 

 ทำงหลวง หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพือ่ประโยชน์ในการจราจร สาธารณะ

ทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์ อยา่งอื่น นอกจาก

ทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ า อุโมงค์ร่อง
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น้ า ก าแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หลักระยะปายจราจร เครื่องหมายจราจร 

เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสญัญาณทีจ่อดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริม

ทาง เรือ หรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือส าหรบัขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรอืสิ่งอ่ืนอันเป็น

อุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จดัไว้ในเขตทางหลวง เพ่ือ ประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง

หลวงน้ันดว้ย 

 ไหล่ทำง หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้ง สองข้าง 

(พระราชบัญญตัทิางหลวง, 2535) 

 ระบบขนส่งมวลชน หมายความว่า รถขนสง่มวลชน ทางรถขนส่งมวลชน สถานีรถขนส่ง

มวลชน ที่จอดรถขนส่งมวลชน ศูนย์ซ่อมบ ารุง โรงเก็บของการเดินรถขนส่งมวลชน การจัดให้มี

สถานที่จอดยานพาหนะของผู้โดยสาร ระบบพลังงาน ระบบควบคุม ระบบสัญญาณ ระบบจัด

จ าหน่ายและเก็บค่าโดยสาร ระบบความปลอดภัย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า และ

ระบบสื่อสารทีใ่ช้ในกิจการขนส่งมวลชน และให้หมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณข์องระบบ

ดังกล่าวด้วย  (พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน มาตรา 3, 

2540) 
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  รูปที่ 6 กระบวนการวิจัย 
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยจะมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องหลักการของแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ

ระบบขนส่งสาธารณะ ประเภทของทางเท้าที่ได้มีการจ าแนกไว้ พ้ืนที่กับการศึกษาแนวทางการ

ออกแบบทางเท้า 

 2.1 แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่งมวลชน 

 2.2 ทางเท้า 

 2.3 ทางลาด 

 2.4 พื้นผิวต่างสัมผสั 

 2.5 ทางข้าม 

 2.6 แนวคิดการประเมินทางเท้า 

 2.7 แนวคิดการออกแบบสากล 

2.1 แนวคิดการพัฒนาพื้นทีร่อบระบบขนส่งมวลชน 

ความหมาย 

 Calthorpe ได้นิยามความหมายแนวคิด การพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะหมายถึง บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างผสมผสานมีระยะรัศมีประมาณ 2000 ฟุต 

มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณที่เป็นสถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนอกจากนี้มีองค์ประกอบที่ ส าคัญ

อย่างเช่น บริเวณย่านพานิชยกรรม ที่อยู่อาศัย การค้าขายย่อยบริเวณส านักงาน บริเวณที่เปิดโล่ง 

และสถานที่สาธารณะ ซึ่งสามารถเดินด้วยเท้าได้ทั่วถึงในพื้นที่ รวมไปถงึความสะดวกสบายของผู้ที่

อาศัย และผูท้ีท่ างานในพื้นที่ สามารถเดินทางได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ การเดินเท้า รถจักรยาน 

รวมไปถึงรถยนต์ (Calthorpe, 1993.: 56 อ้างถึงใน ธราวุฒิ บุญเหลือ, 2551: 136)  

 (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2553: 3) การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หมายถึง 

กระบวนการจัดการพืน้ที่เมืองให้เกิดความกระชับ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ได้แก ่

ที่อยู่อาศัย แหล่งพาณิชยกรรม ระบบบริการของเมืองพืน้ที่สาธารณะรอบสถานีขนส่งมวลชน โดยการ
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สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและทางเดินเท้าให้มีคุณภาพสูง (U.S. 

Department of Transportation Federal Transit Administration, 2009: 3) 

  นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ได้ให้นิยามความหมายของ 

การพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ หมายถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในรัศมีการเดิน

เท้าเป็นระยะเวลา 5-10 นาทีหรือประมาณ ระยะทาง 0.8 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ หรือระบบขนส่ง

มวลชน ภายในรัศมีพื้นที่พัฒนานี้จะเป็นการใช้ประโยชนท์ี่ดินแบบผสม (Mix Use) มีการออกแบบ

ชุมชนที่มีระบบทางเท้าเอ้ือต่อ การเดินเท้า (Pedestrian friendly) ไปยังส่วนตา่ง ๆ ของชุมชนอย่าง

ทั่วถงึ มีอาคารค่อนข้างหนาแน่น ที่อยู่อาศัยมีหลายแบบและหลายราคา ลดความต้องการที่จอดรถลง 

เนื่องจากใช้การเดินเท้าเป็นหลัก ท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

 Transit-Oriented Development หรือแนวคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรนี้

เป็นของ Calthorpe สถาปนิกและนักผังเมืองชาวอเมริกัน ได้น าเสนอภายใต้ “The Next American 

Metropolis” ในปี ค.ศ. 1993 โดยพยายามใหค้วามส าคัญของการเดินเท้าการใช้รถจกัรยาน และ

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลักในการเดินทาง เป็นแนวทางของการพัฒนาชุมชนเมืองที่

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งสาธารณะให้มีการใช้

ประโยชน์อย่างผสมผสาน (Mixed Use) สามารถเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้การเดินเท้า 

แนวความคิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมการเดินทางภายในชุมชนเมืองจนถึงระดับเมือง 

โดยทั่วไปแนวคิด การพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรนี้จะมีศูนย์การพัฒนาอยู่ที่บริเวณสถานีระบบ

ขนส่งมวลชน (Cathorpe, 1993) แนวคิดดังกล่าวส่งผลดีต่อเมือง ได้แก่ ความหนาแนน่ การใช้

ประโยชน์อย่างผสมผสาน รวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสม การมีระบบโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านการสัญจรและการเช่ือมโยงของบริเวณต่าง ๆ ในชุมชนเมือง โดยประเด็นส าคัญใน

แนวคิดนี้คือ  

 “Relationship to Transit and Circulation” พื้นที่ของเมืองจะต้องมีต าแหน่งที่

สัมพันธ์กับการเดินเท้าภายในเวลา 10 นาที ที่จะไปสู่จุดขึ้นลงระบบขนส่งการคมนาคมตา่ง ๆ 

 “Mix of Uses” ความหลากหลายของการใช้พ้ืนที่ในชุมชน รวมถึงความหลากหลายใน

ด้านรูปแบบลักษณะอาคารและมูลค่าของอาคารที่พักอาศัย ซึ่งเชื่อมต่อกับพ้ืนที่สาธารณะและมี

ความสัมพันธ์กับพื้นที่ชุมชน 
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 “Street and Circulation System” ถนนและทางสัญจรควรมีการจัดระเบียบ มีความ

ชัดเจนรับรู้ได้ง่าย สัมพันธ์กับการใช้งานในชุมชน ระบบชนส่งสาธารณะและพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ

 “General Design Criteria” องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม 

มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมบนทางเท้าและถนน เชื่อมโยงกิจกรรมระหวา่งอาคารกับทางสัญจร ระบบ

ขนส่งสาธารณะ พืน้ที่สาธารณะ ที่สัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนพื้นฐานการใช้งานของคน 

  

รูปที่ 7 ภาพจ าลองแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน  

ที่มา: Calthorpe, 1993.: 56 

 
รูปที่ 8 ภาพจ าลองลักษณะโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน  

ที่มา: Calthorpe, The New American Metropolis, 1993. 
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พัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาพืน้ที่รอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  

 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีต มี

การศึกษา ประวัติความเป็นมาของแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ผ่านการ

พัฒนาเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 (Carlton, 2007: 1-18) ในช่วงปี 1800 ระบบขนส่งมวลชนเป็นรูปแบบของการสัญจรที่

ได้รับความนิยมแทนที่การเดินทางด้วยการใช้ม้าเป็นพาหนะ และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์

เมืองในอเมริกา ตั้งแต่เวลานั้น แนวคิด "New Transit Town" เป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

แนวคิด TOD ที่มีความแตกตา่งกันในแง่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

 ปี 1890 ระบบรางไฟฟ้าได้รับการพัฒนาหลังจากที่ การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามา

แทนที่รถม้าลากขยายการใช้งานในรูปแบบของระบบขนส่งมวลชน โดยกลุ่มผู้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงที่ดินบริเวณรอบนอกของเมือง   

 ปี 1898 Ebenezer Howard ได้น าแนวทางการพัฒนา ที่มีเมืองเป็นศูนย์กลาง มีระบบ

รางรถไฟขนส่ง อธิบายไว้ใน "To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform" และกล่าวถึงอีก

ครั้งในปี 1902 ในหนังสือ "Garden Cities of To-morrow" แนวคิดการวางผังเมืองของเขาถูกเน้น

หลักในการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ที่มีรถไฟเป็นทางหลักระหว่างการพัฒนาพื้นที่ ทฤษฎีดังกล่าวนี้ได้

ถูกแปลและกลา่วถึงใน “Development-Oriented Transit” ในอเมริกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับ

การพัฒนาเมืองต่าง ๆ ได้รับอิทธพิลการพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาเมือง 

 ปี 1964 มีการน าแนวคิด “Great Society” ใช้ด าเนินนโยบายทางการเมือง 

 ปี 1959 กระทรวงสาธารณสุข รัฐแคลิฟอร์เนียได้ ตรากฎหมายการควบคุมก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศส าหรับการใช้ยานยนต์  

 ปี 1970 หน่วยงาน (WMATA) ได้รับท าหน้าที่การให้บรกิารการขนส่งระบบรางทาง

รถไฟที่กว้างขวางในเมืองสู่ชานเมืองเกิดพ้ืนที่การใช้ จอดแล้วจรหรือ "Park-n-ride" มีการเรียกระบบ

การขนส่งเช่นนี้ว่า “Auto-Oriented" 

 ปี 1991 มีการตราพระราชบัญญัติขนส่งการขนส่งในอเมรกิา รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นผ่าน

องค์กรการวางแผนและปริมณฑลที่ได้รับการจัดต้ังขึ้นเพ่ือประสานงานในระดับภูมิภาคการใช้ที่ดิน

และการควบคมุการขนส่ง องค์กรการวางแผนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศได้รับถูกต้องตามกฎหมาย 
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  ปี 1993 Calthorpe ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงจากหนังสือ “The New American 

Metropolis” และ “New Transit Town” ที่มีรายละเอียดใจความส าคญัในเรื่องต่าง ๆ ได้แก ่

 - การจัดระเบียบการเจริญเติบโตในระดับภูมิภาคที่มีขนาดกะทัดรัดและมีระบบขนส่ง

มวลชนรองรับ 

 - สถานที่เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะ สถานที่ท างานและการบริการของ

เทศบาล ควรอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากการหยุดการขนส่ง 

 - การพัฒนาเครือข่ายถนนคนเดินที่เป็นมิตร เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 - ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอาคารที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ความ

หนาแน่นและมูลค่าที่ดิน 

 - การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญ พื้นทีช่ายฝั่งและพื้นที่เปิดโล่งคุณภาพสูง 

 - การสร้างพื้นที่สาธารณะที่สมัพันธ์กับกลุ่มอาคารและกิจกรรมในพื้นที ่

แนวคิดการพัฒนาพืน้ที่รอบระบบขนส่งมวลชนกับการพัฒนาเมือง 

 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนได้รับความนิยม ปรากฎให้เห็นในการจดั

วางโยบายพัฒนาเมืองในหลายประเทศที่ต้องการลดการพ่ึงพายานยนต์และเพิ่มการใช้ระบบขนส่ง

มวลชนสาธารณะ และปรับใช้เพ่ือส่งเสริมการใช้จักรยานในเมือง 

 ผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งต่อชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

(Center for Transit-Oriented Development, 2009: 15)  

 1. เมืองจะได้เตรียมการและจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบการสัญจรที่หลากหลาย 

(Provides Housing and Mobility Choices) แก่ประชาชน 

 2. ช่วยยกระดับยกระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อม (Improves Environmental 

Performance) 

 3. ประหยัดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน (Results in Infrastructure Cost Saving) 

โดย การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันระหว่างชุมชนและระบบขนส่งมวลชน 

 4. สนับสนุนการมีสุขภาพและวิถีชีวิตที่ดี (Helps Support Healthy Lifestyles) โดย

การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแบบกระชับซึ่งใช้ทางเดินเป็นระบบการสัญจรเชือ่มต่อหลักภายในชุมชน 
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 5. สร้างความแข็งแกร่งให้กบัระบบการขนส่งมวลชน (Strengthens Transit System) 

การมีชุมชนหรือย่านที่มีความกระชับขนาดใหญ่ตั้งอยู่รายรอบสถานีจะช่วยให้ปริมาณการเดินทางของ

ประชาชนมีเสถียรภาพ  

 6. สร้างมูลค่าให้เกิดอย่างถาวร (Create Lasting Values) ทั้งต่อชุมชนและสถาน ีอัน

ได้แก ่มูลค่าทางสังคมทีเ่กิดจากความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชน และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิด

จากการใช้สอยของประชาชนในพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชน 

 7. ลดภาวะโลกร้อน (Reduces Greenhouse Gas Emissions) การเติบโตของระบบ

ขนส่งมวลชนน้ันหมายถึงการลดลงของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงการลดภาระการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงและการระบายอากาศพิษจากการขับขีย่านยนต ์ดังนัน้การเพ่ิมขึ้นของระบบขนส่งมวลชนจึง

ถือเป็นการลดภาวะโลกร้อนในทางตรง 

 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการเดินทางของชาวอเมริกัน  

ที่มา: American Public Transportation Association: APTA, 2008. 

 การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนยังมีบทบาทในการยกระดับสภาพความเป็นอยู่

ของชุมชนในมหานคร (Transit Cooperative Research Program-TCRP Report 22, 1997: 1) 

โดยบทบาทดังกล่าว ได้แก ่

 1. สร้างสรรค์พืน้ที่ที่ดีส าหรบัวิถีชีวิตของชุมชน 

 2. เป็นเครื่องช่วยฟืน้ฟูสภาพศูนย์กลางธุรกิจของเมืองให้มีความสดใส 
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 3. เสริมสร้างโอกาสของผู้ประกอบการในท้องถิน่ในการร่วมกันพัฒนาทางเศรษฐกิจใน

พืน้ที่ 

 4. สร้างชุมชนให้เป็นสถานทีป่ลอดภัยและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก 

 5. ก่อให้เกิดการเชือ่มต่อทางกายภาพระหว่างย่านที่อยู่อาศัยกับศูนย์กลางธุรกิจด้วยสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

 6. ท าให้ชุมชนเติบโตอย่างเป็นระบบ 

 กลยุทธ์การพัฒนาทางกายภาพและเศรษฐกิจในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (ฐาปนา 

บุณยประวิตร, 2014) ประกอบด้วย 

 1. การยกระดับความปลอดภัยของในพืน้ที่สาธารณะ 

 2. การเพิม่ทางเดินที่มีคุณภาพที่ใช้เชือ่มต่อไปยังสถานีขนส่งมวลชนและหน่วยบริการ

ของชุมชน 

 3. การปรับปรุงความหนาแน่นของย่านด้วยการฟืน้ฟูสภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Infill) และ

การก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัยใหม่ในพืน้ที่สถานีขนส่งมวลชน 

 4. การเพ่ิมประเภทงานและการจ้างงานให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

 5. การปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจของย่านโดยการฟื้นฟูสภาพร้านค้าและศนูย์พาณิชกรรม

ชุมชน 

 6. การฟื้นฟูที่ว่าง และฟื้นฟูที่สาธารณะใหต้อบสนองความต้องการของชุมชน 

 7. การขยายก าลังความสามารถของย่านหรือชุมชนในการสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วน

ต่าง ๆ เพือ่ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างย่านและเมือง 

2.2 ทางเท้า 

 ทางเท้า หมายถึง ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไว้ส าหรับคนเดิน (พระราชบัญญัติ

ทางหลวง, 2535)  

ประเภทของทางเทา้  

  ทางเท้าสามารถแบ่งได้ประเภทได้หลายลักษณะ อาศัยการแบ่งประเภทตามลักษณะ

การใช้งาน วัสดุพ้ืนผิวที่ใช้ แบ่งตามกรรมสิทธิ์ แบ่งประเภทตามลักษณะรูปแบบทางเดินเท้าในหลาย
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ลักษณะ การก าหนดรูปแบบทางเดินเท้า แบ่งออกเป็น (Badner, 1989: 10-11 อ้างถึงใน ชาตรี 

ควบพิมาย, 2555: 4) 

 1. ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน (Sidewalk) คือทางเท้าที่อยู่ขนานสองข้างของ ถนน

ของเมือง มักมีการสัญจรหนาแน่น ทั้งทาง ถนนและเลียบแม่น้ าคูคลองทะเลสาบ (Roadway: 

waterway)  

 2. ทางเท้าชนิดที่เปน็ทางลัด คือ ทางเท้าที่มักเปน็ที่รู้กันเฉพาะกลุ่มลัดไปตามซอย 

ด้านหลังของอาคารทางลัดเหล่านี้ หากได้รับการ ส่งเสริมให้อยู่ในระบบทางเท้าของเมือง และ 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสองข้างทางก็อาจเพิ่ม ความคล่องตัวให้กับระบบการสัญจรของเมืองได้  

 3. ย่านทางเดินเท้า (Pedestrian zone) ซึ่งได้จัดเตรียมหรือออกแบบไว้เพื่อการเดิน 

เท้าโดยเฉพาะเช่นทางเท้าระหว่างอาคารพาณิชย์ หรือย่านทางเดินเท้า (Pedestrian mall) คือ

บริเวณที่ คนสามารถเดินติดต่อกันได้ทั้งบริเวณ โดยไม่มีการสัญจรประเภทอื่น บริเวณดังกล่าวมักเป็น

บริเวณพาณิชยกรรมมีบรรยากาศ ในเชิงนันทนาการ และยังอาจใชเ้ป็นทางลัดจาก การเดินตามแนว

ถนนในเมืองได้ด้วย  

 4. ทางเท้าชั่วคราว ได้แก่การปิด ถนนบางสายในวันพิเศษเพ่ือใชเ้ป็นทางเดิน ทางเท้า 

หรือเพ่ือกจิกรรมนันทนาการ เช่น ในช่วงที่มีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี เป็นต้น  

 5. ทางเดินเท้าที่อยู่ในแนวขวาง เส้นทาง (Cross walk) ซึ่งตรงกันข้ามกับทางเดิน เท้าใน

แนวขนาน ทางเดินเท้าประเภทนี้ จะช่วยให้ การเช่ือม ต่อทางเดินเท้าเป็นระบบที่มีความ ต่อเนื่องใน

บริเวณสวนเมืองทอง-ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน (Sidewalk) คือ ทางเท้าที่อยู่ขนานสองข้างของ 

ถนนของเมือง มักมีการสัญจรหนาแน่น ทั้งทาง ถนนและเลียบแม่น้ า คูคลองทะเลสาบ 

องค์ประกอบทางเท้า 

 องค์ประกอบทางเท้า มีหลากหลายชนิด  สามารถแบ่งตามลักษณะบทบาทหน้าที่ได้แก่  

 1. องค์ประกอบเพื่อการสัญจรบนทางเท้า  

 ส่วนประกอบของภูมิทัศน์ถนน เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ ท าหน้าที่สร้างความ

ต่อเนื่องและลดอุบัติเหตุได้ เช่น ทางลาด พื้นผิวสัมผัส 

 - พื้นผิวทางเท้า (pavement) เป็นส่วนที่เด่นชัดที่สุดของส่วนประกอบภูมิทัศน์ถนน 

พื้นผิวที่ผ่านมามีการพัฒนาต้ังแต่เทพ้ืน คอนกรีต มาเป็นวัสดุปูพื้นแบบหน่วยย่อย (Unit Paving) โดย

มีขอบคันถนน (Curb) เป็นตัวแบ่งถนนกับทางเท้า 
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 - ทางลาด ทางลาดบนทางเท้าสาธารณะที่ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อกลุ่มผูใ้ช้งานทาง

เท้าด้วยรถเข็นหรือล้อลากสัมภาระ ท าให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดความสะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรในช่วงจุดตัดผ่านการสัญจร เช่น แยกถนน ทางเข้าออกของอาคารสถานี เป็นต้น 

 2. องค์ประกอบเพื่อการสัญจรบนถนน  

 - ป้ายจราจร  

 - สัญญาณไฟจราจร 

 3. องค์ประกอบเพื่อระบบขนส่งมวลชน เช่น  

 - ป้ายรถประจ าทาง  

 - ที่จอดจักรยาน 

 4. องค์ประกอบเพื่อการสื่อสารได้แก่ป้ายบอกทาง  

 - ป้ายซอย ป้าย 

 5. องค์ประกอบเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น  

 - ป้ายโฆษณา ป้ายไฟ จอดแสดงภาพ 

 6. องค์ประกอบเพื่อระบบสาธารณูปโภค  

 - สาธารณูปโภค (Public Facilities) ได้แก ่สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อน้ าประปา ท่อ

ระบายน้ า ที่มีทั้งการวางระบบทั้งตั้งเสา และฝังใต้ดิน โดยแบบตั้งเสาบ ารุงรักษาง่าย แต่สายไฟดูรก

รุงรัง ประกอบกับกิ่งไม้อาจท าความเสียหาย ขณะที่ฝังใต้ดนิภูมิทัศน์ถนนดูดี แต่ต้องวางแผนการวาง

ระบบอย่างดีเนื่องจากท่อฝังมีขนาดใหญ่จะท าให้มีเนื้อทีใ่ต้ดินส าหรับรากไม้น้อยลง และการชอนไช

ของรากท าความ เสียหาย ดงันั้น ต้องก าหนดแนวปลูกต้นไม้ไม่ให้อยู่แนวเดียวกับแนววางระบบ ใน

เมืองใหม่จะใชว้ิธีการวางแบบฝังใต้ดินเพื่อภูมิทัศน์ที่ด ีให้กับเมือง 

 - เสาไฟฟ้า เป็นองค์ประกอบทางระบบสาธารณูปโภคที่มีความจ าเป็นในเมือง ด้วยความ

ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น จึงมีความต้องการเดินระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขึ้นต่างเวลา ยากแก่

การจัดระเบียบควบคุมส่งผลให้องค์ประกอบดังกล่าวกลายเป็นอุปสรรคในการสัญจรบนทางเท้าใน

หลายพื้นที ่

 - ระบบแสงสว่างบนถนนและทางเท้า (Street Lighting) ควรค านึงถึงความสว่าง

เพียงพอและให้ความปลอดภัยกับทางเท้าและถนน ในเวลาค่ าคืน ซึ่งตอ้งพิจารณารายละเอียดคือ 

ระดับการส่องสว่าง ต าแหน่งติดตั้ง และชนิดของไฟฟ้าส่องสว่าง (ทางเท้า - ถนน) 
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 7. องค์ประกอบเพื่ออ านวยความสะดวก เช่น  

 - ตู้โทรศัพท์ ในอดีตตู้โทรศัพท์สาธารณะ มีความต้องการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสาร จนมี

การพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารประเภทโทรศัพท์มือถือและใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันท าให้ตู้

โทรศัพท์สาธารณะมีความต้องการใช้งานลดลงตามยุคสมยั ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ขาดการดูแลรักษา

เป็นระยะเวลานานจึงมีสภาพทรุดโทรม ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของเมือง 

 - ถังขยะ ก๊อกน้ าสาธารณะ  

 8. องค์ประกอบเพื่อสุนทรียภาพ เช่น ต้นไม้  

 - วัสดุพืชพรรณ (Landscape Planting) ต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและลดความ

กระด้างของถนนซึ่งการเลือกใช้ต้นไม้มีปัจจัย หลายอย่าง ได้แก่ ต้นไม้ทีเ่หมาะกับภาพลักษณ์ถนน 

สภาพอากาศ แมลง โรค การดูแลรักษา ความกว้างของพูพอนรากเมือ่ต้นไม้โต ขนาดของการแผ่กิ่ง

ก้าน และการสร้างแผ่นปิดหลุมปลูกต้นไม ้(Tree Grates) ฯลฯ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบทางเท้า 

 (ปรีชญะ โรจนฤ์ดากร, 2555: 146) ปัจจัยพิจารณาที่มีผลต่อการออกแบบภูมิทัศน์ถนน 

มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ พืน้ที่และขนาดทางเท้า เกณฑ์มาตรฐาน ความกว้างและช่องทางเดิน พื้นที่

และทางจักรยาน และส่วนประกอบของภูมิทัศน์ถนน ได้แก่ พื้นผิวทางเท้า วัสดุพืชพรรณ ระบบแสง

สว่างบนถนนและทางเท้า อุปกรณ์ประกอบถนน และ สาธารณูปโภค 

 - พื้นที่และขนาดทางเท้า  

 (ด ารงศักดิ์สังข์ทอง, 2549: 13) มีส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนพื้นที่หน้าอาคารหรือ

สิ่ง ปลูกสร้าง (Building Zone) พื้นที่ทางเดินเท้า (Pedestrian zone) และขอบคันถนน (Curb 

Zone) การออกแบบทางเท้าที่ดี ควรก าหนดแนวทางสัญจรที่อยู่ตรงกลางพ้ืนที่ทางเท้า และไม่มีสิ่ง 

กีดขวางบนเส้นทาง และนอกจากจะไม่กีดขวางแล้ว อุปกรณ์ถนน และพืชพรรณภูมิทัศน์ถนนควรมี

การจัดวางอย่างเป็นสัดส่วนบน พื้นที่ทางเท้าในที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาพื้นที่ส าหรับ

กิจกรรมการยนื เช่น การยืนรอข้ามถนน การยืนรอรถประจ าทาง การยืนเพื่อประกอบกิจกรรม

พาณิชย์ เป็นต้น 

 - มาตรฐานความกว้างของช่องทางเดิน 

 (ทรรศชล ปัญญาทรง, 2551: 14) จากขนาดตัวเลขของร่างกายมนุษย์ในการใช้ทางเท้า

ที่ว่า คนใช้ทางเท้า0.60 เมตร ฉะนั้นทางเท้าควรกว้างอย่างน้อยที่สุด 1.20 เมตรในกรณเีดินสวนกัน 
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แต่ขนาดทางเท้ายังขึ้นกับปริมาณ ผู้สัญจรในเส้นทางนั้นด้วย ดังน้ันมาตรฐานสากลจึงระบุว่า ทาง 

เดินเท้าในบริเวณย่านการค้า ย่านธุรกิจ และย่านอุตสาหกรรมควร กว้าง 2.50-3.00 เมตรเป็นอย่าง

น้อย และย่านพักอาศัยทั่วไปใช้ ขนาด 1.20-2.00 เมตรในถนนสายย่อย ซึ่งความกว้างนี้เป็นเกณฑ์ 

ขนาดพื้นที่ที่ใช้เพื่อการสัญจรทางเท้า การปลูกต้นไม้ และสิ่ง อ านวยความสะดวกบางประเภท เช่น 

ถังขยะ ตู้โทรศัพท์เป็นต้น ไม่รวมกิจกรรมอืน่ที่อาจเกิดขึ้นบนทางเท้า ยกเว้นการรอโดยสาร รถประจ า

ทาง ตัวเลขมาตรฐานนี้ เป็นตัวเลขที่ใช้กับสภาพการณ์ทั่ว ๆ ไป แต่ในบางครั้งไม่สามารถใช้ตัวเลขนี้ได้

เช่น กรณีที่เป็น ย่านการค้าส าคัญ มีปริมาณคนมากเป็นพิเศษจ าเป็นต้องใช้ขนาด ทางเท้าที่กว้างขวาง

ยิ่งขึ้นไปอีก ในกรณีนี้จึงควรใช้การประมาณการ จากสูตร 

  ความกว้างทางเท้า = (ปริมาณ x ระยะห่างด้านหน้า) / อัตราความเร็วของการเดิน - 

   ปริมาณคน คือจ านวนคนผ่านหน้าตัดทางเท้ามีหน่วยเป็นคนต่อ 1 นาท ี 

 ระยะห่างด้านหน้า คือ ระยะที่มนุษย์พึงใจในการเว้นระยะห่างจากคนข้างหน้า ตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ (ที่สาธารณะ1.80 เมตร เดินดูสินค้า 2.80-3.60 เมตร เดินทั่วไป 4.60-5.50 เมตร 

และเดินพักผ่อนมากกว่า 10.50 เมตร)  

 ปัจจุบันในประเทศไทย ก าหนดให้ขนาดความกว้างขั้นต่ าของไหล่ทาง จาก

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีการก าหนดให้บริเวณทางหลวงที่มีความกว้างผิวจราจรไม่นอ้ย

กว่า 6 เมตร ต้องมีความกว้างของทางเท้าไม่น้อยกว่าข้างละ 1.50 เมตร โดยในระยะ 1.50 เมตร ได้

รวมไปถึงการพิจารณาการปลูกต้นไม้บนทางเท้า 

 - ส่วนประกอบของภูมิทัศน์ถนน  

  - พื้นผิวทางเท้า (pavement) เป็นส่วนที่เด่นชัดทีสุ่ดของส่วนประกอบภูมิทัศน์ถนน 

พื้นผิวที่ผ่านมามีการพัฒนาต้ังแต่เทพ้ืน คอนกรีต มาเป็นวัสดุปูพื้นแบบหน่วยย่อย (unit paving) โดย

มีขอบคันถนน (curb) เป็นตัวแบ่งถนนกับทางเท้า  

  - วัสดุพืชพรรณ (landscape Planting) ต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและลดความ

กระด้างของถนนซึ่งการเลือกใช้ต้นไม้มีปัจจัย หลายอย่าง ได้แก่ ต้นไม้ทีเ่หมาะกับภาพลักษณ์ถนน 

สภาพอากาศ แมลง โรค การดูแลรักษา ความกว้างของพูพอนรากเมื่อต้นไม้โต ขนาดของการแผ่กิ่ง

ก้าน และการสร้างแผ่นปิดหลุมปลูกต้นไม ้(tree grates) ฯลฯ  
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  - ระบบแสงสว่างบนถนนและทางเท้า (street lighting) ควรค านึงถึงความสว่าง

เพียงพอและให้ความปลอดภัยกับทางเท้าและถนน ในเวลาค่ าคืน ซึ่งตอ้งพิจารณารายละเอียดคือ 

ระดับการส่องสว่าง ต าแหน่งติดตั้ง และชนิดของไฟฟ้าส่องสว่าง (ทางเท้า-ถนน)  

  - อุปกรณ์ประกอบถนน (street furniture) มักประกอบด้วย ม้านั่ง เสาเต้ีย ตู้

ไปรษณีย์ตู้โทรศัพท์ก๊อกน้ าดื่ม ภาชนะรองรับ ขยะ ซุ้มบรกิาร จุดจอดรถประจ าทาง และป้าย

สัญลักษณ์ต่าง ๆ (ด ารงศักดิ์ สังข์ทอง, 2549: 29) 

อุปสรรคทางเท้า 

 องค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากร รองรับผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม

ผู้ใช้งาน กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้า ส่งเสริมการใช้งานตามหลักสากลเปิดกว้างต่อผู้ใช้งานทุกเพศ

ทุกวัย  องค์ประกอบบนทางเท้าอาจกลายเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นอุปสรรคอันตรายต่อการสัญจร

หากขาดการจัดการควบคุม ความปลอดภัยจึงเป็นหลักส าคัญต่อการปฎิบัติใช้อยู่ร่วมกันในสังคม  

 รายงานศึกษาวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ WALKABILITY TOOLS RESEARCH (LTNZ 

and Abley., 2006: 1) พิจารณาการประเมินอุปสรรคการสัญจร ออกเป็นอุปสรรคทั่วไป อุปสรรคไม่

ปกติที่ถาวรและอุปสรรคไม่ปกติเคลื่อนที่ได้   

 อุปสรรคทั่วไป (Regular Obstacles) อุปสรรคทั่วไปบนทางเท้า โดยทั่วไปมีการติดต้ัง

ถาวรบนทางเท้าในหลายลักษณะ จากองค์ประกอบทางเท้าด้านวัสดุพ้ืนผิวที่ขาดความแข็งแรง ผิว

วัสดุที่สามารถเกิดการลื่นไถล การก่อสร้างทางเท้าไม่เรียบเป็นขอบสัน รากต้นไม้ที่ยื่น อปุสรรคจาก

องค์ประกอบของงานระบบสาธารณูปโภค แนวเสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง ที่กีดขวางทางเท้า ลดความ

กว้างของทางเท้า ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้รถเข็น เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรสัญจร 

โดยเฉพาะองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่ สามารถเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาได้ 

หน่วยงานด้านคมนาคมของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงลักษณะองค์ประกอบของทางเท้า ประเภทต่าง 

ๆ ที่เปน็อุปสรรคต่อการสัญจรของผู้บกพร่องทางสายตา   

 - องค์ประกอบที่ยื่นออกมาจากระนาบผนังระยะความสูงตั้งแต่ 0.685 - 2.030 เมตร ไม่

ควรมีส่วนยื่นเข้าทางสัญจร มากกว่า 10 เซนติเมตร  

 - องค์ประกอบที่ติดตั้งบนพื้นทางสัญจรในลกัษณะเสา ไมค่วรมีส่วนยื่นออกจากแนวเสา

มากกว่า 30 เซนติเมตร ในระยะความสูงตั้งแต่ 0.685-2.030 เมตร (Department of Justice. ADA, 

2012: 512-513)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 อุปสรรคไม่ปกติถาวร (Permanent Non-Regular Obstacle) 

 อุปสรรคที่ไม่ปกติถาวรเป็นองค์ประกอบที่ถูกจัดตั้งโดยหน่วยงาน เทศบาล ด้วย

จุดประสงค์การใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการสัญจร มีต าแหน่งการจัดวางองค์ประกอบที่ชัดเจน เช่น 

ม้านั่ง ถังขยะ รวมถึงบางองค์ประกอบที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น เสาป้ายรถประจ าทาง ป้าย

โฆษณา ป้ายบอกทาง  

 อุปสรรคไม่ปกติที่เคลื่อนที่ได้ (Moveable Non-Regular Obstacles) 

 อุปสรรคที่เกิดจากกิจกรรมจากกลุ่มผูใ้ช้งานทางเท้าช่ัวคราว มีการจัดต้ัง เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์ แผงลอย รถจักรยานยนต์ มีการจัดวางช่ัวคราวไม่ถาวรอาจมีต าแหน่งแตกต่างกันตาม

ช่วงเวลา 

2.3 ทางลาด 

ส่วนประกอบของทางลาด 

 1. Ramp คือ พื้นเปลี่ยนระดับส าหรับผู้ใช้รถเข็นล้อเลื่อนเดินทางขึ้นลงจากทางเดินเท้า 

 2. Flare เป็นพ้ืนปรับระดับของทางเดินลาดกับทางเดินเท้าให้มีระดับต่อเนื่องกันซึ่ง

อาจจะสร้างให้เป็นผิวขรุขระกว่าเพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้ทางเดินเท้า 

 3. Approach และLanding คือส่วนของทางเดินเท้าที่ท าพื้นให้ขรุขระเพื่อเตือนผู้ใช้

ทางเดินเท้าให้ระมัดระวัง 

 4. Gutter เป็นทางระบายน้ าที่คั่นอยู่ระหว่างผิวการจราจรกับทางเดินเท้า 

ข้อก าหนดทางลาดในปัจจุบนั 

 (สมาคมสถาปนิกสยาม, 2557: 42) ปัจจุบัน มีการก าหนดให้ทางลาดภายนอกอาคาร

ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวย

ความสะดวก หรือบรกิารในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับทางลาด ดังนี้  

 (1) มีทางลาดในบริเวณพื้นที่ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ ที่ป้องกันการลื่นไถลและ

ติดต้ังราวกันตก 

 (2) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด  

 (3) มีราวจับท าด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 
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 นอกจากนั้นต้องติดตั้งอุปกรณ์พื้นผิวต่างสัมผัส ส าหรับ คนพิการทางการเห็นบริเวณ

พื้นที่ต่างระดับ และจัดให้มีสะพานลอยส าหรับผู้พิการที่มทีางลาดความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 150 

เซนติเมตร และ ความลาดชันไม่เกิน 1:12 (คิดเป็น8.33%)  

 อย่างไรก็ตามทางลาดที่ก าหนดขึ้นยังขาดการก าหนดรายละเอียด คุณภาพของทางลาด

ทั่วไป และต่างจากมาตราสากล ตามามาตรฐาน ADA ที่แนะน าความลาดชัน 1:50 (2%) ADAAG 

อนุญาตให้ความลาดชันระหว่างร้อยละ 8.33 และร้อยละ 10 ในความสูงต่างระดับไม่เกิน 150 

มิลลิเมตร ความลาดชันระหว่างร้อยละ 10 - 12.5 ส าหรับความสูงต่างระดับไม่เกิน 75 มิลลิเมตร 

ประเภทของทางลาด 

ตารางที่ 1 ประเภทของทางเดินลาด  

 

ที่มา: จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, พัชรายุทธ์ จันทน์หอมและพีรสันต์ รัตนสุวรรณ. (2554) “ทางเดินลาด

ขึน้.” 
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2.4 พื้นผิวต่างสัมผัส 

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชรา พ.ศ. 2548 นิยามความหมาย พื้นผวิต่างสัมผัส หมายความว่า พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสซีึ่งมี

ความแตกต่างไปจากพ้ืนผิวและสีในบริเวณข้างเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารสัมผสัได ้

 สมาคมสถาปนิกสยามร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(2557: 25) จดัท าคู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรบัคนพิการ และคนทุกวัย กล่าวถึง

รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้

รูปแบบและขนาดของพื้นผวิต่างสัมผัส 

 1) ชนิดปุ่มนูน โดยทั่วไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเตือน บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณ

อันตราย บริเวณจุดรับ-ส่ง บริเวณพ้ืนต่างระดับ นอกจากนี้ยังใช้ในการเตือนบอกการเปลี่ยนทิศทางใน

การสัญจร เช่น บริเวณหักมุม หักเลี้ยว หรือทางแยก 

 2) ชนิดเส้นนูน โดยทั่วไปใช้เป็นสัญลักษณก์ารบอกทิศทางในการสัญจร 

 3) ขนาดมาตรฐานของแผ่นพืน้ผิวต่างสัมผัส ชนิดปุ่มนูนและเส้นนูนมีขนาดกว้าง 300 

และยาว 300 มิลลิเมตร 

 การปูพื้ผิวต่างสัมผัสในการเตือน (ชนิดปุ่มนูน) 

 - ต้องปูก่อนถึงบริเวณที่มีสิ่งกดีขวาง บริเวณอันตราย จุดรับ-ส่ง อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง 

ทางขึ้นลง พื้นต่างระดับ ต้นไม้ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  

 - บริเวณพื้นทีต่่างระดับกันเกิน 200 มิลลิเมตร ต้องปูพ้ืนผิวต่างสัมผัสในการเตือน

ส าหรับผู้ที่มีปญัหาทางสายตา 

 - ให้ขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือน ห่างจากจุดเริ่มของทางขึ้นและทางลงของพื้น

ต่างระดับ ทางลาด บันได หรอืประตู ทั้งด้านหน้าและด้านหลังประตูเป็นระยะไม่น้อยกว่า 300 แต่ไม่

เกิน 350 โดยมีความยาวเท่ากับความกว้างของช่องทางสัญจร และตั้งฉากกับทิศทางสัญจร 

 - กรณีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเข้าถึงได้จากหลายด้าน เช่น ป้าย ตู้ไปรษณีย์ 

ฯลฯ ให้ปูพื้นผวิสัมผัสในการเตือน ล้อมทุกด้านที่สามารถเข้าถึงได ้(รูปที่ 10) 

 - กรณสีถานีขนส่งมวลชน ให้ขอบของพ้ืนผิวต่างสัมผัสในการเตือน ห่างจากขอบของ

ชานชาลาไม่น้อยกว่า 600 แต่ไม่เกิน 650 โดยปูขนานตลอดแนวของชานชาลา 
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 - ให้ปูพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือน ทุกทางเลี้ยว ทางแยก หรือจุดที่ต้องการบอกการ

เปลี่ยนทศิทางในการสัญจร 

 การปูพื้ผิวต่างสัมผัสการบอกทิศทาง (ชนิดมีเส้นนนู) 

 - ให้ปูตามแนวการสัญจร โดยวางให้เส้นนูนยาวตามทิศทางการสัญจร และควรอยู่

กึ่งกลางของทางสัญจร (รูปที ่9) 

 บริเวณข้างเคียงพ้ืนผิวต่างสัมผัส 

 - บริเวณข้างเคียงพ้ืนผิวต่างสัมผัสต้องมีผิวเรียบและมีสีซึง่แตกต่างจากพื้นผิวต่างสัมผัส

เพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นสัมผัสได้ (รูปที่ 11) 

 

 

รูปที่ 9 ตัวอย่างการปูพื้นผิวต่างสัมผัสประเภทบอกทิศทาง และพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือน  

ที่มา: ASA, หน้า4-23 
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รูปที่ 10 ตัวอย่างการปูพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือนรอบต้นไม้  

ที่มา: ASA, หน้า1-2 

 

รูปที่ 11 ภาพการติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสบนทางสัญจร  

ที่มา: ASA, ข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน, 2557 
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2.4 ทางขา้ม 

 ทางข้าม หมายถึง พื้นที่ที่ท าไว้ส าหรับให้คนเดินเท้าข้ามโดยท าเครื่องหมายเป็นเส้นหรือ

แนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ท าให้คนเดินเท้าข้าม ไม่ว่าในระดับใต้

พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน (ความหมายตามพจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ นคร) 

ความกว้างของทางข้าม 

 สภาสถาปนิกร่วมกับ สสส. (2557: 42) จัดท าข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับทุกคน ก าหนดให้ในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ถนนน้อยกว่า 6 ช่องจราจร ทาง

ข้ามควรกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ถนนกว้างกว่า 6 ช่องจราจร ทางข้ามควรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

ต้องมีพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือนก่อนถึงทางข้าม  

องค์ประกอบส าหรบัทางข้ามถนน 

 1) ทางข้ามหรือทางม้าลาย ทางม้าลายมักมีการทาสีขาวสลับกันเป็นแถบกับสีด าบนพื้น 

ผิวถนน ทางขา้มประเภทนี้ให้สิทธิพิเศษคนเดินเท้าในการข้ามถนน เนื่องจากยวดยานพาหนะที่ผ่าน

บริเวณนั้นต้องหยุดหรือชะลอ ความเร็วลงเพื่อให้คนเดินข้ามถนนผ่านไปก่อน ทางข้าม ประเภทนี้เป็น

ทางข้ามที่ใช้อยู่ โดยทั่วไปในประเทศไทย มีการตีเส้นให้เป็นแถบยาวขนานกับแนว การไหลของ

กระแสจราจร แต่ละแถบจะมีความกว้างประมาณ 40-60 เซนติเมตร พรอ้มกับเส้นแนวขวางถนน 

เพื่อเป็นเส้นหยุด นอกจากนี้พื้นที่บางบริเวณยังมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร คู่กันไปด้วยเพ่ือควบคุม

การข้ามถนนให้มีความปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น 

 2) องค์ประกอบบนพ้ืนผิวถนน มีการจัดท าขึ้นเพื่อลดความเร็วบนท้องถนน มีใช้ในหลาย

ลักษณะ เช่น การท าเนินลูกระนาด การท าแถบสีแดงบนผิวถนน การท าเส้นซิกแซก เป็นต้น เพื่อ

เตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วลง ให้ยานยนต์บนถนนลดความเร็วลงให้ทางข้ามมีความปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น มักใช้ในบริเวณที่มีปริมาณการสัญจรหนาแน่น   

 3) สัญญาณไฟจราจร ถูกพัฒนาและใช้งานเพื่อความปลอดภัยป้องกันและลดการเกิด

อุบัติเหตุจากการสัญจรร่วมกนัของผู้สัญจรบนทางเท้าและยานยนต์ โดยเฉพาะบริเวณที่เกิดการตัด

ผา่นการสัญจรชัดเจน เช่น จุดตัดผ่านการสัญจรบริเวณรางรถไฟ จุดตัดบริเวณแยกถนน เป็นต้น  

 4) ป้ายจรจร ป้ายเป็นองค์ประกอบ มักสื่อสารผู้ขับขี่ยานยนต์ด้วยรูปภาพสัญลักษณ์ ให้

รับรู้และขับขี่อย่างระมัดระวัง ในบริเวณส าคญั เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล  
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 5) รั้วกั้น มีการติดตั้งรั้ว ราวกั้นระหว่างถนนและทางเท้า เพื่อควบคุมให้การข้ามจุดตัด

ทางสัญจรเฉพาะในบริเวณที่ก าหนด ป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ดีในบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่น 

 6) เกาะพักกลางถนน ทางข้ามประเภทนี้มีเกาะพักบริเวณกลาง ถนน เพือ่ใช้เป็นพื้นที่

ส าหรับคนข้ามถนน ได้หยุดพักหรือรอเพื่อที่จะข้ามถนน ต่อไปยังอีกด้านหนึ่ง ทางข้ามประเภทนี้ มัก

นิยมติดตั้งบนถนนที่มีความกว้าง มาก ๆ ซึ่งท าให้คนข้ามถนนต้องใช้เวลา นานในการรอข้าม เกาะพัก

กลางถนน สามารถช่วยให้การข้ามถนนเป็นไปอย่าง ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้

ทางข้ามแบบมเีกาะพักกลาง ยังช่วยเพ่ิมความสะดวกต่อการข้ามถนน ในช่วงเวลาที่มีปริมาณจราจร

คับคั่ง เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นต้น 

ระยะการมองเห็นในการข้ามถนน  

 (NZ Transport Agency, 2009: 15-2) โดยปกติแล้ว คนข้ามถนนจะต้องกะระยะทาง

ระหว่างที่ไม่มีกระแสจราจรก่อนที่จะตัดสินใจข้ามถนนอย่างปลอดภัย ดังนั้นคนข้ามถนนควรที่จะ 

มองเห็นยานพาหนะที่ก าลังว่ิงเข้าสู่ทางข้ามได้อย่างชัดเจน ระยะทางดังกล่าวนี้ เรียกว่า ระยะการ

มองเห็นในการข้ามถนน (Crossing Sight Distance) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญย่ิงในการข้ามถนนอย่าง

ปลอดภัย สามารถค านวณได้จาก 

ระยะการมองเห็นในการขา้มถนน (ม.) = ระยะทางในการข้ามถนน (ม.) x ความเร็วการจราจรที่

เปอร์เซนไทล์ที่ 85 (กม.ต่อชม.) /ความเร็วในการเดินข้าม

ถนน (ม.ต่อ วนิาที) x 3.6 

 ข้อแนะน าการปรับมุมทางเท้าให้มุมเลี้ยวไมน่้อยกว่าประมาณ 112 องศา สามารถลด

ความเร็วของยานพาหนะ ปรับปรุงการมองเห็นของผูข้ับขี่ยานยนตต์่อผู้สัญจรบนทางเทา้ช่วงทางข้าม 

บริเวณใกล้จุดตัดทางแยก (รปูที่ 12) 
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รูปที่ 12 ภาพแสดงการออกแบบปรับมุมเลีย้วถนนบริเวณทางแยกที่ส่งผลกับความเร็วต่ าและการ

มองเห็นที่ดีขึ้น  

ที่มา: ITE. (2010), Designing Walkable Urban Thoroughfares: A Context Sensitive 

Approach.: 188  
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เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประเภททางข้าม 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประเภททางข้ามส าหรับพื้นที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสม  

ประเภททางข้าม พื้นที่ที่เหมาะสม ข้อควรระวัง 

ทางม้าลาย • ควรติดตั้งในพื้นที่ที่มีการขา้มถนนตลอด

ทั้งวัน  

• ควรติดตั้งบนถนนขนาด 2 ช่องจราจร 

หรือม ี1 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง  

• ความเร็วจ ากัดบนถนนต้องไม่เกิน 50 

กม. / ชม. หรอืความเร็วที่เปอร์เซนไทล์ที่ 

85 ต้องไม่เกิน 60 กม. / ชม. 

• ไม่ควรติดตั้งบนถนนสายหลักหรือ ถนน

ที่ใช้ ความเร็วสูง  

• ไม่ควรติดตั้งบนถนนที่มีจ านวนช่อง

จราจร มากกว่า 1 ช่องจราจรในแต่ละ

ทิศทาง เพราะท าให ้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นคน

ข้ามถนนเนื่องจากยาน พาหนะในช่อง

จราจรอื่นบดบัง  

• ไม่ควรติดตั้งบนถนนที่มีปรมิาณคนข้าม

ถนน จ านวนมาก เพราะอาจก่อให้เกิด

ความล่าช้าต่อ กระแสจราจร  

• ไม่ควรติดตั้งในต าแหน่งที่มีปัญหาเรื่อง

ระยะการ มองเห็น  

• ไม่ควรติดตั้งห่างจากทางข้ามถนนอื่น ๆ 

ภายใน ระยะ 100 ม. เพราะจะท าให้ผู้ขับ

ขี่ไม่ทันสังเกตเห็น ทางข้ามได้ชัดเจน 

ที่มา: ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย. (2556) คู่มือการออกแบบทางข้ามถนนที่ปลอดภัย: 15  
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ตารางที ่2 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประเภททางข้ามส าหรับพื้นที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสม (ต่อ) 

ประเภททางข้าม พื้นที่ที่เหมาะสม ข้อควรระวัง 

ทางข้ามที่มีการ 

ลดขนาด ความ

กว้าง ของถนน 

• ควรติดตั้งบนถนนที่มีขนาดกว้าง 

โดยเฉพาะช่วง ถนนที่อาจท าให้ผู้ขับขี่

มองเห็นคนข้ามถนนได้ ไม่ชัดเจน 

เนื่องจากถนนมีความกว้างมากเกินไป  

• ควรติดตั้งบนถนนที่มีการตดักันของ

กระแส จราจรระหว่างยานพาหนะและคน

เดินเท้า และควร ติดต้ังในพื้นที่ที่ต้องการ

ให้ความส าคญัต่อเด็ก ผู้สูงอายุหรือคน

พิการที่ต้องการข้ามถนน โดย ท าให้

ระยะทางในการข้ามสั้นที่สุด  

• ควรติดตั้งบนช่วงถนนที่มีการจอดรถข้าง

ทาง หรือเพ่ิมที่จอดรถข้างทางแต่ต้องไม่มี

ผลกระทบ กับการจราจร 

• ไม่ควรติดตั้งในต าแหน่งที่มีปัญหาเรื่อง

ระยะ การมองเห็น  

• การติดตั้งในบริเวณทางแยกอาจมี

ผลกระทบ ต่อการเลี้ยวของรถที่มีขนาด

ใหญ ่

ทางข้ามที่มีเกาะ

พักกลางถนน 

•ควรติดตั้งบนถนนที่มีความกว้างมากกว่า 

15 ม. หรือถนนที่มีขนาด 4 ช่องจราจร

หรือมากกว่า  

• ความเร็วที่เปอร์เซนไทล์ที ่85 มากกว่า 

60 กม. / ชม. 

•ไม่ควรติดตั้งในต าแหน่งที่มีปัญหาเรื่อง

ระยะการ มองเห็น  

• ไม่ควรติดตั้งบนถนนที่มีความเร็วจ ากัด

เกิน 70 กม. / ชม.  

• ไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่มีปริมาณ

รถบรรทุก ขนาดใหญ่เลี้ยวเขา้ออกทาง

แยกเป็นจ านวนมาก เพราะรถขนาดใหญ่

อาจปีนเกาะกลางขณะท าการ เลี้ยวได้ 

ที่มา: ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย. (2556) คู่มือการออกแบบทางข้ามถนนที่ปลอดภัย: 15  
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2.5 แนวคิดการประเมนิทางเท้า 

 หน่วยงานด้านการคมนาคม (LTNZ) ประเทศนิวซีแลนด ์จัดท ารายงานโครงการ

ศึกษาวิจัยด้านเครื่องมือวิจัยความสามารถในการสัญจรด้วยการเดิน (Walkability Tools Research 

project) ขึ้นในป ี2008 จัดท าเวปไซท์ www.levelofservice.com ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

รวบรวมข้อมูลการส ารวจ  ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาระบบสัญจร มีการรวบรวมวิธีการศึกษา 

กระบวนการเก็บข้อมูลและกระบวนการประเมินระดับการบริการคุณภาพ รายงานการศึกษาดังกล่าว

ได้สรุปแนวทางการประเมิน 3 ระบบ ได้แก่  

 ระบบตรวจทานสิ่งแวดล้อมคนเดินเท้า (PERS: Pedestrian Environment Review 

System) เป็นระบบการประเมินคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางเดินเท้า มีการพัฒนาในประเทศ

อังกฤษเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระดับของการบริการในปัจจบุัน นอกจากน้ียังสามารถ

น ามาใช้ในการออกแบบ ให้ความส าคัญกับ ปริมาณความจุ ความชัดเจน ความปลอดภัยและคุณภาพ 

ได้รับความนิยมแพร่หลายในหลักเกณฑ์ Walkability Index (WI) 

 การประเมินคุณภาพการสัญจรจากระดับบริการคนเดินเท้า Pedestrian LOS based 

on Trip Quality (Jaskiewicz, 2000) มีความเหมาะสมกับการประเมินทางเท้าในบริบทของเมือง 

คาดคะเนความปลอดภัยของคนเดินเท้าและความสะดวกสบายจากความจุและปรมิาณการสัญจร 

ปรับปรุงการประเมินผล LOS จากเดิม ปรบัลดการพิจารณาอัตราการไหลของคนเดินเท้า แต่ยังการ

ประเมินยังขาดระบบการให้คะแนนโดยรวมเพื่อเปรียบเทียบการเช่ือมโยงกันระหว่างทางเท้า และขาด

การพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น 

 การประเมินความปลอดภัยคนเดินเท้า PEDSAFE - University of Queensland (Lillis 

and Pourmoradian) รูปแบบการประเมินในประเทศออสเตรเลียมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้งาน

ของชุมชน เพื่อหาพื้นที่ส าหรับการเดินประเมินความปลอดภัยทางเท้า ระดับของสิ่งอ านวยความ

สะดวกและคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปการจัดท าแผนพัฒนาส าหรับทางเท้า

ใหม่และทางเท้าเก่า 
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แนวคิดการประเมินระดับการบริการ  

 การประเมินระดับการบริการ (Level of service) ได้รับการพัฒนาโดย Fruin (1971) 

และแนวทางการประเมินดังกล่าวถูกเผยแพร่ใน The Highway Capacity Manual (2000) วิเคราะห์

จากอัตราการไหลของการสัญจร แบ่งออกเป็นช่วงระดับเปรียบเทียบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจาก A 

ถึง E ทั้งหมด 6 ระดับ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย แนวทางการประเมินดังกล่าว ได้รับความนิยมและ

ถูกใช้แพร่หลายในหลายประเทศ ใช้แบ่งระดับของยานยนต์บนถนน และการสัญจรบนทางเท้า 

(Pedestrian Level of service: PLOS)  

 การประเมินด้วยระดับกาบริการบนทางเท้าต่อมาได้พัฒนา Pushkarev and Zupan  

 ได้กล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมการสัญจรแบบกลุ่ม (Platoon) ที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจจากความสัมพันธ์

ของผู้สัญจร และไม่รู้จักกันแต่ถูกบังคับด้วยระบบการสัญจร เช่น กลุ่มคนที่เดินข้ามถนน กลุ่มคนที่

ออกจากรถประจ าทาง กลุ่มคนที่ออกจากสถานศึกษา เป็นต้น จึงปรับเกณฑ์การประเมินค่าระดับการ

ไหล จากเดิมลงระดับหนึ่งส าหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการ

ประเมิน  

2.6 แนวคิดการออกแบบสากล 

 แนวคิดการออกแบบสากล หรือแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: 

UD) แนวคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติเผยแพร่และส่งเสริม เพื่อใหค้นพิการได้รับสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการด ารงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Promotion of Non-Handicapping 

Physical Environment for Disabled Persons กล่าวถึงหลักการต่าง ๆ 7 ประการ ได้แก่ 

  - การใช้งานมคีวามเสมอภาคเท่าเทียม (Equitability use) 

 - มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ (Flexibility in use) 

 - ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก (Simple and Intuitive use) 

 - ข้อมลูชัดเจน สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ (Perceptible Information) 

 - มีระบบป้องกันอันตราย (Tolerance for error) 

 - เบาแรงช่วยทุ่น แรงกาย (Low Physical Effort) 

 - มีขนาดและพื้นที่ ส าหรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับคนทุกรูปร่าง (Size and 

Space for approach and use) 
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 การน าแนวคิดการออกแบบสากล หรือการออกแบบเพื่อทุกคน ปฎิบัติใช้จริงในปัจจุบัน

เริ่มมีส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลแนวคิดในประเทศไทยมีการปรับและเริ่มต้นบังคับใช้ในอาคาร มีการ

จัดท ากฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

พ.ศ. 2548 ในเวลาต่อมามีการเผยแพร่เพิ่มเติม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดท า คู่มือการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการ และคนทุกวัย ภายใต้แนวคิด คนพิการ คนชรา สามารถใช้

ชีวิตได้อย่างอิสระ มีศักดิ์ศร ีไม่เป็นภาระกับสังคมและในปี พ.ศ. 2552 สมาคมสถาปนิกสยามในประ

บรมราชูปถัมภ์ จัดท า คู่มือปฎิบัติอาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับทุกคน  

 แนวคิดการออกแบบสากลหรอืการออกแบบเพื่อทุกคนกับทางเท้าภายนอกอาคาร การ

ปรับพ้ืนที่ทางเท้าทั่วไปตามแนวคิดดังกล่าวในประเทศไทย ยังต้องการการควบคุมและพัฒนาทางเท้า

เดิมอีกมาก การก่อสร้างทางเท้าใหม่ควรมีการปรับใช้แนวคิดดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดใหม้ีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร

สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง ฯ พ.ศ. 2556 ออกโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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บทที่ 3 

การด าเนินการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่งมวลชนมา

ประยุกต์ใชแ้ก้ปัญหาทางเท้า การวิจัยเริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามบนสมมตฐิาน เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่

วิธีขั้นตอนในการวิจัย เริ่มต้นจากการวิเคราะห์แนวคิดและข้อมูลทางเท้าในพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์

ลักษณะทางเทา้ตามแนวคิด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเท้าในพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ผลการ

ประเมินที่ได้เพื่อสรุปแนวทางการออกแบบทางเท้าในพื้นที่ศึกษา มีกระบวบการวิจัยหลักแบ่งออกเป็น 

3 ขั้นตอน ได้แก่  

 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวคิดและพื้นที่ศกึษา 

 2) ขั้นตอนการประเมินพื้นที่ศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน จากแนวความคิดการพัฒนา

ที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน  

 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ต

ลิ้งก์สถานีมักกะสัน 

ผลการประเมนิและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาทางเท้า

ของพ้ืนที่ และเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

แนวคิด

 3.1.1 ค าถามในการวิจัย 

 - แนวคิดการพฒันาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน น ามาพัฒนาทางเท้าบรเิวณรอบสถานี

รถไฟแอร์พอร์ตลิ้งกส์ถานีมักกะสันได้อย่างไร 

 - ทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน

อย่างไร 

 - การออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งกส์ถานมีักกะสัน ด้วยแนวคิด

การพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน ควรมแีนวทางการออกแบบอย่างไร 

 3.1.2 ลักษณะรูปแบบของการวิจัย 
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 การศึกษาในครั้งนี้มีรูปแบบในการวิจัยในลกัษณะของการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา จาก

การลงพ้ืนที่ส ารวจ รวบวมข้อมูลทุติยภูมิและทบทวนวรรณกรรม น ามาวิเคราะห์ ออกแบบเกณฑ์การ

ประเมินทางเท้าตามแนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน เพื่อน าผลการการประเมินทาง

เท้ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการออกแบบทางเท้าในพื้นที่ศึกษา น าเสนอด้วยข้อมูลผัง แผนที่  

ข้อมูลตารางและแผนภูมิเปรยีบเทียบ 

3.2 ขั้นตอนในการศึกษา 

 1. การวิเคราะหแ์นวคิดและพื้นทีศ่ึกษา 

 จากสมมติฐานการน าแนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน มาใช้เป็นแนว

ทางการออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน ผู้วิจัยทดลองใช้

กระบวนการการวิเคราะห์แนวคิดและพื้นที่ศึกษา ออกแบบเกณฑ์การประเมินทางเท้าที่เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่ เพื่อน าไปสู่กระบวนการประเมินทางเท้ารอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานี

มักกะสัน 

  1.1 การวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า 

  1.1.1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของในกรอบเนื้อหาของแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ

ระบบขนส่ง ทฤษฎี ตลอดจนบทความที่เกี่ยวข้อง 

  1.1.2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของแนวคิด ทิศทางการพัฒนาเมืองกับบทบาทของ

ทางเท้า  

  1.1.3 สรุปความสัมพันธ์ของทางเท้าและลักษณะของทางเท้าตามแนวคิดการ

พัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน  

  1.1.4 สรุปเกณฑ์การประเมินทางเท้าตามแนวคิด 

  1.2 การวิเคราะห์พื้นที่ศึกษา 

  1.2.1 การเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 

  1.2.1.1 ก าหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาจากระยะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เดินเท้า จากการวิจัยพฤติกรรมการเดินเท้าพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เกี่ยวขอ้งกับ

ระยะทาง ความเร็ว และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยระยะทางเฉลี่ยที่เหมาะสมกบัการเดินเท้า 

ประมาณ 800 เมตร รอบสถานี อันเป็นระยะที่สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ 10 นาที 
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  1.2.1.2 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อทางเท้า ในบริเวณ

พื้นที่ศึกษาข้อมูลด้านระบบขนส่งมวลชน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศกึษา แผนพัฒนาพ้ืนที่ที่

เกี่ยวข้อง 

  1.2.1.3 ลงพื้นที่ส ารวจ จัดท าแผนผังการส ารวจทางเท้าในพื้นที่ศึกษา เก็บ

ข้อมูล ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเท้า จากเกณฑ์การประเมินปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนา

ระบบการสัญจรบนทางเท้า  

  1.2.2 การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม 

  1.2.2.1 แบ่งพื้นที่การส ารวจ โดยให้ความส าคัญในระยะ 800 เมตร จาก

ทางเข้าออกของสถานีในระบบขนส่งสาธารณะ ระยะดังกล่าวเป็นผลจากการศึกษาพฤติกรรมการเดิน

และการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการเดิน  

  1.2.2.2 ลงพื้นที่ส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมกับการพฤติกรรม

การใช้งานทางเท้า จะกระท าในช่วงเวลาที่มีการสัญจรหนาแน่นที่สุด ในชว่งเวลา 12.00-13.00น. 

ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันและในช่วงเวลาประมาณ 15.00-19.00น. ที่มีกิจกรรมการสัญจร

บนทางเท้ามากของการเดินทางกลับที่พักอาศัย เพื่อส ารวจสภาพแวดล้อมในช่วงที่มีแสงธรรมชาติ

น้อยกับการให้แสงสว่าง โดยส ารวจในเรื่องทิศทางการเดิน ปริมาณของคนเดินผ่านใน 1 นาที แบ่ง

การส ารวจแยกตามช่วงถนนสายหลักรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน ก าหนดขอบเขตของ

พื้นที่ศึกษาจากระยะทางการเดินเท้าที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเดินเท้า 

 2. การประเมนิพื้นที ่

 ขั้นตอนการประเมินพื้นที่ศึกษา เป็นขั้นตอนการน าข้อมูลพื้นที่ศึกษาจากการส ารวจ

รวบรวม มาประเมินผ่านเกณฑท์ี่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะทางเท้าตามแนวความคิดการพัฒนา

ที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน เพื่อน าผลการประเมินมาสรปุลักษณะทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟ

แอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน ว่ามีส่วนส่งเสริมสถานีรถไฟ และระบบขนส่งมวลชนตามแนวคิดอย่างไร 

  2.1 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ส าหรับการประเมินพ้ืนที่ทางเท้าในพื้นที่ศึกษาจาก

เกณฑ์การประเมินลักษณะทางเท้าตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งสาธารณะ ในด้าน

ความสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ความหลากหลายของกิจกรรม พฤติกรรมการใช้งาน

ทางเท้า ตลอดจนความสมบูรณ์ขององค์ประกอบบนทางเท้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

  2.2 จัดท าแผนผังที่ได้จากการประเมิน เพื่อน ามาวิเคราะห์ ให้ทราบถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนแบ่งช่วงการส ารวจ

แยกตามช่วงถนนสายหลักรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน 

  2.3 สรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาตามแนวคิดจากข้อมูลของพ้ืนที่  

 3. การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทางเท้า 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์

สถานีมักกะสัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินและข้อมูลการส ารวจพื้นที่ศึกษา น ามาสรุป

ปัญหาของทางเท้าในพื้นที่ศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานี

รถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน ตามแนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน  

  3.1 วิเคราะห์ปัญหาทางเท้า จากข้อมูลการประเมินทางเท้าในพื้นที่ศึกษา และสรุป

ปัญหาที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 

  3.2 วิเคราะหแ์นวทางการแก้ปัญหาพื้นที่จากผลการประเมิน 

  3.3 สรุปแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์ 

สถานีมักกะสัน 

 4. สรุปผลการวิจัย 

  4.1 สรุปผลจากการวิเคราะห์ด้านการน าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่ง

มวลชน วิธีการวิจัย ข้อจ ากัดและอุปสรรคของการวิจัย 

  4.2 สรุปผลการประเมินทางเท้าบริเวณพื้นรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานี

มักกะสัน 

  4.3 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณรอบสถานีขนส่ง

สาธารณะ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน 
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แผนภูมิที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห ์

4.1 การวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า 

 จากนิยามความหมาย แนวคดิการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

(Calthorpe, 1993) ที่ให้ไว้ หมายถึง “การส่งเสริมชุมชนผสมทีม่ีกิจกรรมหลากหลายอยู่ใกล้กับ

บริการขนส่งมวลชนและลดการพึ่งพาอาศัยรถยนต์” พบว่าวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาพื้นที่รอบ

ระบบขนส่งมวลชน กล่าวถึงการเช่ือมโยงกิจกรรมในพื้นทีก่ับการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนในกิจกรรม

ของการเดิน ลดการพึ่งพายานยนต์ส่งเสริมการเดินทางสัญจรด้วยระบบชนส่งมวลชนและควบคุมการ

ขยายตัวของเมือง 

 ทางเท้า เป็นองค์ประกอบหน่ึงของเมืองที่สอดคล้องกับการเช่ือมต่อกิจกรรมการสญัจร

ระหว่างระบบขนส่งมวลชนกับพ้ืนที่เมือง เป็นสื่อกลางที่มสี่วนช่วยส่งเสริมการใช้พื้นที่สาธารณะ

ร่วมกันอย่างหลากหลาย ทางเท้าที่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีความเรียบร้อย

สวยงาม จะช่วยส่งเสริมให้เกดิการใช้งานทางเท้าที่มากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิด ช่วยลดการพึ่งพายาน

ยนต์ ลดการใช้พลังงาน สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การ

พาณิชยกรรม หรือสถานที่ท างานในชีวิตประจ าวันที่ดีย่ิงขึ้น  

วิเคราะห์หลักการและจุดมุ่งหมาย 

 แนวคิดการการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ตามนิยามความหมาย 

ลักษณะแบบจ าลองของ Calthorpe (รูปที่ 7) และพัฒนาการของแนวคิดกับการพัฒนาเมือง สรุป

เป็น จุดมุ่งหมายส าคัญของแนวคิดเพื่อมุ่งเน้น การเชื่อมโยงกิจกรรมการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน 

กับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยอาศัยการจัดการปรับปรุงพื้นที่บน

ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม  

 การวิเคราะห์หลักการของแนวคิดการการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน (TOD) 

เพื่อให้สามารถสรุปปัจจัย บทบาทและความสัมพันธ์ของทางเท้าในแนวคิดสามารถแยกประเด็น

ออกมาได้ดังนี้ 
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 - การเชื่อมโยงกิจกรรมในพื้นที ่ 

 การเช่ือมโยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่เกิดจากการเช่ือมโยงกิจกรรมระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยง

กับกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix use) 

เชื่อมโยงด้วยระยะทางที่มีความเหมาะสามตามลักษณะพฤติกรรมของการเดินเท้า 

 - ส่งเสริมการเดินเท้า ลดการใช้ยานยนต ์

 ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจของประชากรในเมืองให้ลดการใช้รถยนต์สว่นบุคคล โดย

การจัดท าแผนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ให้คนเมืองรับรู ้มีส่วนช่วยสร้างกระตุ้นจิตส านึก แต่การ

ตัดสินใจโดยพื้นฐาน ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจและประสิทธผิลที่เกิดขึ้นจรงิ ดังนั้นการส่งเสริมการเดิน

เท้า จึงควรให้ความส าคัญกบัคุณภาพของทางเท้า การส่งเสริมลักษณะกายภาพของทางเท้า ที่มีความ

ปลอดภัย สะดวกและสวยงามเป็นพ้ืนฐาน  

 - การควบคุมการเจรญิเติบโตของเมือง 

 การควบคุมการพัฒนา ปริมาณกิจกรรมในเมือง ไม่ให้เกิดความแออัด ความแออัดจะ

ปรากฎในระบบการสัญจร บนถนน ระบบขนส่งมลชน เช่นเดียวกับทางเท้า การใช้ประโยชน์บนทาง

เท้าที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเท้า ให้เกิดการจัดการควบคุมระบบการ

เดินที่ดี  

 - การจัดการปรับปรุงจากระบบสาธารณปูโภคเดิม 

 การจัดการปรับปรุงพ้ืนที่โดยค านึงถึงระบบสาธารณูปโภคเดิม เพื่อให้การพัฒนาเมืองมี

การพัฒนาที่แก้ปัญหาสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด มีความยั่งยืนต่อทรัพยากรที่มีอยู๋จ ากัด 

ความสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า 

 องค์กรบริหารระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของประเทศแคนาดา (TRANSLINK) (อ้างถึง

ใน ฐาปนา บุณยประวิตร, 2557) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการพฒันาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง

มวลชนทั้งสิ้น 6 ประการ  

1. ระบบการเข้าถึงที่หมายที่ด ี(GOOD DESTINATION ACCESSIBILITY) 

2. การเดินทางที่สั้นที่สุดไปยังสถานีขนส่งมวลชน (SHORT DISTANCE TO TRANSIT) 

3. การออกแบบทางเดินที่เป็นมิตรเช่ือมต่อรอบสถานี (PEDESTRIAN-FRIENDLY 

DESIGN) 

4. ความหนาแน่นของแหล่งงานและที่อยู่อาศัย (DENSITY OF JOBS & RESIDENTS) 
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5. ความหลากหลายของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและกจิกรรมเศรษฐกิจ 

(DIVERSITY OF USERS) 

6. การจัดการความต้องการของผู้เดินทางและผู้อยู่ใช้ที่ดิน (DEMAND 

MANAGEMENT) 

การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินทางเท้า 

 การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินทางเท้าตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่ง

มวลชน วิเคราะห์จากลักษณะทางเท้าที่ส่งเสริมแนวคิดดังกล่าว ท าหน้าที่เช่ือมโยงพื้นที่กิจกรรมต่าง 

ๆ กับระบบขนส่งมวลชนและพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มรีะบบการสัญจรที่สะดวกและ

ปลอดภัยในสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งเสริมให้มกีารสัญจรด้วยการเดินทางบนทางเท้าไปสู่ระบบ

ขนส่งมวลชน ลดการความต้องการใช้ยานยนต์ จากลักษณะทางเท้าดังกล่าวได้จ าแนกเป็นลักษณะ

ความสัมพันธ์ของทางเท้ากับพื้นที่เมืองเพ่ือน ามาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน ดังนี ้

- ความสัมพันธ์กับระบบขนส่งสาธารณะ  

- ความต่อเนื่องของกิจกรรม  

- ความสะดวกในการสัญจร 

- ความสมบูรณข์ององค์ประกอบทางเท้า 

- สุนทรียภาพ 

1. ความสัมพนัธ์ของระบบขนสง่มวลชนกับทางเท้า 

 การศึกษาด้านพฤติกรรมการเดินของคน พบว่าระยะทางที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อเลือก

เดิน ระยะทางที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการเดินทางถึงจุดหมายใน 5-10 นาที ผ่านอัตราเร็วของการเดิน

เฉลี่ยทั่วไปจะมีระยะทางประมาณ 800 เมตร และยิ่งใช้เวลาในการเดินน้อยลง จะส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเดินมาย่ิงขึน้ ด้วยเหตุนี้ ทางเท้าในระยะทางการบริการรอบระบบขนส่งมวลชน 800 

เมตร จึงศักยภาพในการส่งเสริมการเข้าใช้บริการระบบขนส่งมวลชน และความต่อเนื่องระหว่างระบบ

ขนส่งมวลชนในระยะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมระบบการสัญจรภายในเมอืงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.1 ระยะการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน 

 ความสัมพันธ์ของทางเท้ากับสถานีระบบขนส่งมวลชน อ้างอิงจากลักษณะการศึกษา 

แบ่งเป็นการประเมิน 2 ส่วนพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน แบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ช่วง

ได้แก่  

 ระยะใกล้ - เน้นการเข้าถึงด้วยการเดินเท้าได้สะดวกและรวดเร็ว ในระยะ 400 เมตร 

 ระยะไกล - เน้นการสื่อสารขอ้มูล กับผู้ใช้งานพ้ืนที่สาธารณะโดยรอบรับรู้ ได้จาก

องค์ประกอบบนทางเท้า เช่น ป้ายบอกทาง แผนทีแ่สดงความต่อเน่ืองของเส้นทางและต าแหน่งของ

ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทัว่ไป นอกจากการสื่อสารกับ

ผู้ใช้งานทางเท้าด้วยองค์ประกอบนั้น สามารถสร้างการรับรู้ จากองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

สร้างมุมมองทีส่ามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน 

  1.2 ความสัมพันธ์กับโครงขา่ยระบบขนสง่มวลชน 

 ทางเท้าที่มีความต่อเนื่องของระบบขนส่งมวลชนมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ระหว่างระบบ

ขนส่งมวลชน ในระยะใกล้เคยีง มีศักยภาพการเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในบริเวณใกล้เคียง

สัมพันธ์กับช่วงเวลาการให้บริการระหว่างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  ส่งผลต่อความต่อเน่ืองในการ

ตัดสินใจของผู้สัญจรและพฤติกรรมการเดิน ช่วยให้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะต่าง ๆ ในเมือง

ส่งเสริมกันอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 2. ความเชื่อมโยงกิจกรรมทางเทา้ 

 กิจกรรมการใชท้ี่ดินของกลุ่มอาคารภายในเมือง และกิจกรรมการใช้พื้นที่ที่มีความ

หลากหลายและต่อเนื่อง จะช่วยท าให้เมืองมีชีวิตชีวา (Robert Chambers and Gordon, 1992) 

ส่งผลดีต่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ทางเท้าที่มีลักษณะการใช้งานเชิงสาธารณะมีส่วนช่วยในการ

เชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่ (Calthorpe, 1971) กับผู้ใช้งานหลากหลาย กระจาย

ความหนาแน่นของการสัญจร ช่วงเวลาการใช้งานที่มีปริมาณการใช้งาน  กิจกรรมที่เกิดขึ้นแตกต่างใน

ช่วงเวลา สามารถสร้างความต่อเนือ่งของกิจกรรมในพื้นที่จะสร้างเมืองที่มีชีวิตชีวา มีความปลอดภัย

ทางสังคมมากขึ้นอย่างยั่งยืน  

2.1 ความหลากหลายของกจิกรรม 

 ความหลากหลายของกิจกรรมเกิดจากหลายองค์ประกอบทั้ง ผู้ใช้งาน กจิกรรมการใช้

ที่ดินในพื้นที่ ที่หลากหลาย ช่วย สร้างความยั่งยืนให้กับการประกอบอาชีพ รายได้ และยังต้อง
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พิจารณาความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผู้ใช้งาน กับช่วงเวลาการใช้งานที่มีปริมาณการใช้งาน 

ความหนาแน่นที่แตกต่างในช่วงเวลา มีความต่อเน่ืองของกิจกรรมกับเวลาและพฤติกรรมการใช้งาน

แตกต่างกัน ซึ่งความหลากหลายที่สมดุลในพื้นที่ จะส่งเสรมิให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

  2.2 ปริมาณของกิจกรรมบนทางเท้า 

 การประเมินปริมาณของกิจกรรมบนทางเท้า พิจารณาจากปริมาณความหนาแน่นของ

การสัญจร การส ารวจเก็บข้อมูลตาม Fruin (1971) ใน The Highway Capacity Manual ด้วย

วิธีการนับจ านวนคนเดินผ่านต าแหน่งทางเท้า ข้อมูลปรมิาณการสัญจรเป็นปัจจัยส าคัญในการประเมิน

ความต้องการพื้นที่ทางเท้า ที่สมัพันธ์กับพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ปริมาณผู้เข้าใช้งาน และบ่งบอกถึง

ปริมาณของกิจกรรมความต้องการพื้นที่ทางเท้าเพื่อการสัญจร โดยเฉพาะการสัญจรในช่ัวโมงเร่งด่วน

ที่มีปริมาณความหนาแน่นของการสัญจรสูงสุด แสดงให้เห็นความสามารถในการรองรับการสัญจรบน

ทางเท้า และคุณภาพของการบริการบนช่วงทางเท้าน้ัน  

  2.3 ความต่อเนื่องกิจกรรมบนทางเท้า 

 ช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องของกิจกรรมสาธารณะที่ต่อเน่ืองในเวลา

กลางวันและกลางคืน บริเวณรอบระบบขนส่งมวลชนจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับระบบขนส่ง

มวลชน เพราะโดยทั่วไประบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่มีช่วงเวลาการให้บริการ ประมาณ 16-24 ชั่วโมง 

กิจกรรมสาธารณะรอบระบบขนส่งมวลชนที่มีช่วงเวลาต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นกิจกรรมการเดิน เกิด

การใช้งานในระบบสาธารณูปโภคในเวลาร่วมกันอย่างคุ้มค่า แสงสว่างอ านวยความสะดวก ส่งเสริม

กิจกรรมสาธารณะในเมือง สง่ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 3. ระบบการสัญจรทางเท้า 

 การสัญจรบนทางเท้าที่ด าเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยพื้นฐานของความต้องการ

เกี่ยวกับกิจกรรมการเดิน จะมุ่งเน้นประโยชน์ในเรื่องความปลอดภัย ความรวดเร็ว และเอื้อประโยชน์

ต่อผู้สัญจรทุกเพศ ทุกวัย และการเคลื่อนที่ด้วยล้อ จากรถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา 

เป็นต้น ระบบการสัญจรบนทางเท้าที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับระบบการสัญจร ได้แก่  

  3.1 ความกว้างทางสัญจรทางเท้า 

 ความกว้างทางสัญจรบนทางเท้าสาธารณะ สามารถจ ากัดความสามารถในการสัญจรบน

ทางเท้า จากขนาดทางกายภาพโดยทั่วไปของผู้สัญจร ขนาดรถเข็น ระยะที่เกิดจากการใช้งานร่วมกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

การสัญจรไปเป็นกลุ่มและจากทิศทางการสัญจรทีส่วนทางกัน  ดังนั้นทางเท้าที่มีขนาดความกว้าง

เพียงพอสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ตามหลักการออกแบบสากล หรือการ

ออกแบบเพื่อทุกคน ความกว้างของทางสัญจรจริง 

  3.2 ระดับการบริการบนทางเท้า  

 ระบบการประเมินระดับการบริการ (Level of service: LOS) ที่ถูกคิดคน้โดย Fruin 

(1971) และแนวทางการประเมินดังกล่าวถูกเผยแพร่ใน The Highway Capacity Manual (HCM) 

ในปี  วิเคราะห์จากอัตราการไหลของการสัญจร แบ่งออกเป็นช่วงระดับเปรียบเทียบด้วยตัวอักษร

ภาษาอังกฤษจาก A ถึง E ทั้งหมด 6 ระดับ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย แนวทางการประเมินดังกล่าว 

ได้รับความนิยมและถูกใช้แพร่หลายในหลายประเทศ ระบบการสัญจรบนทางเท้า สามารถบบอก

คุณภาพ ใช้ข้อมูลจาก ปริมาณการไหลผ่านของการเดิน ความเร็วในการเดิน ความกว้างของทาง

สัญจร เพื่อสรุปคุณภาพของการสัญจรบนทางเท้าในแต่ละช่วงได้ 

4. องค์ประกอบทางเท้า 

 องค์ประกอบบนทางเดินเท้าถึงผลิตและติดตั้ง หลากหลายลักษณะ สง่ผลกระทบต่อผู้

สัญจรบนทางเท้าโดยตรง ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินองค์ประกอบทางเท้า พิจารณาบนพื้นฐานของ

ความปลอดภัยในการใช้งาน ในเรื่องของอุปสรรค และหลกัการออกแบบสากล (Universal design)  

  4.1 อุปสรรคทางเท้า 

 จากการศึกษารายงานศึกษาวิจัยในประเทศนิวซีแลนด ์(LTNZ, 2006: 1, 2, 29)  มีการ

แบ่งการประเมินอุปสรรคการสัญจร ออกเป็นอุปสรรคทั่วไป อุปสรรคไมป่กติที่ถาวรและอุปสรรคไม่

ปกติเคลื่อนที่ได้ อุปสรรคแตล่ะชนิดส่งผลกระทบต่อความกว้างในการสัญจรและส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อผู้ใช้งาน ที่อาจเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ อปุสรรคทีส่่งผลกระทบต่อความกว้างบนทาง

เท้ามาก อาจท าให้ผู้สญัจรประสบอุบัติเหตุจากการ สัญจรออกนอกเส้นทางได้ โดยเฉพาะในปัจจุบัน 

ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการควบคุมการพัฒนาเมือง พื้นที่ทางเท้าท าให้เกิดอุปสรรคบนทาง

เท้าในปริมาณมาก จากอุปสรรคทั่วไปบนผวิทางเท้า ระบบสาธาณูปโภคและจากพฤติกรรมการใช้งาน 

 องค์ประกอบทางลาดบนทางเท้าในปัจจุบันมคีวามส าคัญต่อการเปลี่ยนระดับสัญจรทาง

เท้าส าหรับผู้ใชร้ถเข็นล้อเลื่อน อ านวยความสะดวกเปิดกว้างส าหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ทางลาดที่ดี

จะช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร หลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) หมายถึง การ
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ออกแบบ เพื่อใหเกิดความทัดเทียม ในการตอบสนองการใชประโยชนข์องบุคคลทุกกลมุ ทุกเพศ ทุก

วัย โดยใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม 

  4.2 ทางลาด 

 ปัจจุบัน มีการก าหนดให้ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 กฎกระทรวง ก าหนด

ลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 

และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ

ทางลาด ดังนี้  

 1) มีทางลาดในบริเวณพื้นที่ต่างระดับ โดยพื้นผิวเป็นวัสดุ ที่ป้องกันการลื่นไถลและติดตั้ง

ราวกันตก 

 2) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด  

 3) มีราวจับท าด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง 

 นอกจากนั้นต้องติดตั้งอุปกรณ์พื้นผิวต่างสัมผัส ส าหรับ คนพิการทางการเห็นบริเวณ

พื้นที่ต่างระดับ และจัดให้มีสะพานลอยส าหรับผู้พิการที่มทีางลาดความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 150 

เซนติเมตร และ ความลาดชันไม่เกิน 1:12 (คิดเป็น8.33%)  

 อย่างไรก็ตามทางลาดที่ก าหนดขึ้นยังขาดการก าหนดรายละเอียด คุณภาพของทางลาด

ทั่วไป และต่างจากมาตราสากล ตามามาตรฐาน ADA ที่แนะน าและก าหนดความลาดชัน 1:50 (2%) 

ADAAG อนุญาตให้ความลาดชันระหว่างร้อยละ 8.33 และร้อยละ 10 ในความสูงต่างระดับไม่เกิน 

150 มิลลิเมตร ความลาดชันระหว่างร้อยละ 10-12.5 ส าหรับความสูงต่างระดับไม่เกิน 75 มิลลิเมตร 

  4.3 พื้นผิวต่างสัมผัส 

 การประเมินพื้นผิวสัมผัส (LTNZ, 2006: 21) การตรวจสอบประเมินทางเท้า อ้างอิงการ

ส ารวจรายงานศึกษาเครื่องมือการส ารวจความสามารถในการเดินเท้า ประเทศนิวซีแลน์ด โดยน ามา

ปรับใช้ เน้นการพิจารณาให้ความส าคัญของความถูกต้องสมบูรณ์ของการติดต้ังใช้งาน มากกว่าการ

ติดต้ัง เนื่องจากการติดตั้งระบบพื้นผิวสัมผัสที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตของผู้

บกพร่องทางสายตาได้ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

 5. สุนทรียภาพบนทางเท้า 

 ความรู้สึกพึงพอใจในขณะใช้งานทางเท้าที่มีบรรยากาศแวดล้อมที่ดี สรา้งแรงจูงใจในการ

เดินเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน ทางเท้าสาธารณะที่สวยงาม มีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ

ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพบนทางเท้าสามารเกิดขึ้นได้ง่าย จากการจัด

ระเบียบองค์ประกอบบนทางเท้า พฤติกรรมการใช้งาน การจัดวางพ้ืนที่สีเขียวบนทางเท้าที่สร้างร่มเงา 

ส่งผลดีต่อสภาวะความสบายในการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ  

   5.1 พื้นที่สีเขยีว  

 พื้นที่สีเขียวบนทางเท้าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยฟอกอากาศ สร้างร่มเงาช่วย

ลดอุณหภูมิจากและการดูดซับความร้อนของพื้นผิวทางเท้า สร้างสภาวะความสบายขณะสัญจรบน

ทางเท้า การดูดซึมน้ าของพ้ืนผิวดิน พื้นที่สีเขียวที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือได้รับการ

ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมบนทางเท้าให้น่าใช้งานมากขึ้น 

ผลการศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา พบว่าย่านธุรกิจที่มีต้นไมร้ิมถนนช่วยกระตุ้นการลงทุน การใช้

งาน และการใช้จ่ายของผู้บริโภคไดม้ากกว่าบริเวณที่ไม่มีต้นไมร้ิมถนน 9-12% (CTOD, 2013: 29)  

  5.2 ความสะอาด  

 ความสะอาดบนทางเท้า สามารถพิจารณาได้จากการส ารวจลักษณะทางกายภาพของ

ทางเท้าในแต่ละช่วง แสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ระบบการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยใน

พื้นที่ สุนทรียภาพจากพื้นที่ทางเท้าที่มีความสะอาดช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกจิกรรมในพื้นที ่ 

 โดยปัจจุบันการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณสุข และสถานสาธารณะ  

ถูกก าหนดใช้ใน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส่วนเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก าหนดฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฯ และก าหนดโทษปรับตั้ง

แต่ 500-2,000 บาท แล้วแตก่รณี ก าหนดใหเ้จ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ต้องดูแลรักษาความ

สะอาดของบริเวณทางเท้าที่ติดกับถนน ที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ (มาตรา 6) ห้ามมิให้ผู้ใด

ปล่อยปละละเลย ให้มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในทีด่ินของตนเอง (มาตรา 32)  

 การควบคุมปฎิบัติ ด้านความสะอาดบนทางเท้ายังไม่มีการควบคุมอย่างจริงจัง 

สุนทรียภาพบนทางเท้าจึงเกิดขึ้นได้ยาก การเลือกน าเกณฑ์ความสะอาดมาประเมินทางเท้าจึงมีความ

เหมาะสมอย่างยิ่ง 
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สรุปเกณฑ์การประเมินทางเท้าตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนสง่มวลชน 

 จากการวิเคราะห์หลักการแนวคิด และความสัมพันธ์กับทางเท้า สามารถสรุปเกณฑ์การ

ประเมินทางเท้าตามแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่งมวลชน ได้ดังตาราง  

ตารางที่ 3 สรุปเกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์ทางเท้าตามแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่ง

มวลชน 

เกณฑ์การประเมินลักษณะทางเท้าตามแนวคิด
(TOD) 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ความสัมพันธร์ะบบขนส่งมวลชน 
- ความสมัพันธ์ของระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า 
- ความสมัพันธ์กับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 

 
- ระยะทางการเดินเท้า 
- จุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งมวลชน 

2. เชื่อมโยงกจิกรรมในพื้นที ่
- ความหลากหลายกิจกรรม 
- ปริมาณของกิจกรรมบนทางเท้า 
- ความต่อเนื่องกิจกรรมบนทางเท้า 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รอบพ้ืนที่ศึกษา 
- ความสมัพันธก์ลุ่มผู้ใช้งานทางเท้า 
- ความหนาแน่นของการสัญจร 
- พฤติกรรมการใช้งาน 
- ช่วงเวลาการใช้งานบนทางเท้า 

3. ระบบการสัญจรทางเท้า 
- ความกว้างของทางสัญจร 
- ระดับการบริการ 

- ระบบการสญัจรในพื้นที ่
- ระบบการข้ามจุดตัดการสัญจร 
- ความกว้างทางเท้า ทางสัญจร  
- ความหนาแน่นของการสัญจร 

4. องค์ประกอบทางเท้า 
- อุปสรรคทางเท้า 
- ความต่อเนื่องของทางลาด 
- ระบบพื้นผิวต่างสัมผัส 

- อุปสรรคในการสัญจร 
- ความต่อเนื่องของทางลาด  
- อุปสรรคในการสัญจร 

5. สุนทรียภาพ - พื้นที่สีเขียว 
- การจัดระเบียบองค์ประกอบ 
- ความสะอาด 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ที่ศึกษา 

 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางเท้าในพื้นที่ศึกษา สามารถแบ่งข้อมูลการวิเคราะห์และ

ส ารวจออกเป็น ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและข้อมูลด้านพฤติกรรม 

ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 

 ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาจากระยะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้า 

จากการวิจัยพฤติกรรมการเดินเท้าพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เก่ียวข้องกับระยะทาง 

ความเร็ว และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยระยะทางเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการเดินเท้า ประมาณ 

800 เมตร รอบสถานี อันเป็นระยะที่สัมพนัธ์กับเวลาที่ใช้ 10 นาทีโดยประมาณ ในการวิจัย แบ่งระยะ

ออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ 

 ระยะใกล ้0–400 เมตร 

 ระยะไกล 400–800 เมตร 
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รูปที่ 13 ภาพแสดงขอบเขตของพื้นที่ศึกษา ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 14 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 15 ผังแสดงระยะทางการเดินเท้าจากสถานีมักกะสัน  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพืน้ที่ศึกษา 

 ข้อมูลสภาพแวดล้อมพื้นที่ศึกษา ได้จากการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภมูิ 

สิ่งพิมพ์ ข้อมูลสถิติ และข้อมลูปฐมภูมิที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจศึกษาทางเท้าในระยะ 800 เมตร 

จากขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา มุ่งศกึษาทางเท้าสาธารณะที่มีการใชป้ระโยชน์ร่วมกันในหลายลักษณะ 

พิจารณาจากพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีทางเท้าลักษณะขนานไปกับแนวถนน (Side walk) มีทางเดิน

ยกระดับ ท าหน้าที่ข้ามผ่านจดุตัดการสัญจรของถนน คลอง และทางเดินใต้ดินในส่วนสถานีรถไฟใต้

ดิน สถานีเพชรบุร ี

1. ข้อมูลด้านระบบขนส่งมวลชน 

 สถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีมักกะสัน 

 (มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556: 5) "สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน" หรือชื่อ

โครงการอย่างเป็นทางการว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ 

สถานีมักกะสัน (SARL) บริหารจัดการโดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ในรูปแบบระบบรัฐวิสาหกิจ 

ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท เริ่มเปิด

ให้บริการในวนัที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เปิดให้บริการในช่วงเวลา 06.00-24.00น. ด้วยจุดมุ่งหมาย

ที่ต้องการให้โครงการสถานีมักกะสันเป็นจุดเช่ือมโยงการเดินทางที่ต่อเนื่องจากสนามบินเข้าสู่พื้นที่ใจ

กลางเมืองกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความต่อเนื่องและส่งผลดีต่อเมืองในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน เป็นสถานีที่ใหบ้ริการทั้งสายเมือง City Line 

และ สายด่วน Express Line  มีบริการเช็คอินกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารสถานีมักกะสันได้เริ่ม

ให้บริการเมื่อเดือน มกราคม 2554 มีสายการบิน 2 รายเป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ การบินไทย และ

บางกอกแอร์เวย ์

 - สายเมือง (City Line) เดินทางจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไทและสนามบินสุวรรณ

ภูมิทุก ๆ 12-20 นาที รถไฟฟ้าจอดรับผู้โดยสารที่สถานีราชปรารภ, มักกะสัน, รามค าแหง, หัวหมาก, 

บ้านทับช้าง, ลาดกระบังและไปสิ้นสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาท ี

มีอัตราค่าโดยสาร 15-45 บาท 

 - รถไฟสายด่วน (Express Line) เปิดบริการทุกวันจาก 6.00-24.00น. ให้บริการใน

สถานีพญาไทและสถานีมักกะสัน 
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สายด่วน Express Line สายพญาไทออกจากสถานีพญาไทไปถึงสนามบินทุก ๆ 30 นาที และจาก

สถานีมักกะสันไปสู่สถานีสุวรรณภูมิทุก ๆ 40 นาท ีโดยทั้งไม่มีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารในสถานีอื่น มี

อัตราค่าโดยสาร 90 บาท 

 ภายหลังการด าเนินโครงการ 5 ปี มีปริมาณการใช้งานเบาบาง 40,811 คนต่อวัน 

แบ่งเป็นผู้โดยสารของ City Line 38,230 คนต่อวัน และ Express Line 2,581 คนต่อวัน โดยที่

สถานีแอร์พอรต์ลิ้งก์มักกะสันมีปริมาณผู้โดยสารเข้าใช้งานเฉลี่ยในแต่ละวัน 2,770 เที่ยวต่อวัน ใน

ส่วนการบริการจุดเช็คอินสัมภาระก่อนเดินทางสู่สนามบิน มีจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเช็คอิน

สัมภาระเฉลี่ยเพียง 12 คนต่อวัน (มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556.: 11) 

ท าให้ระบบรถไฟประสบปัญหาขาดทุนและสะท้อนปัญหาอันเน่ืองจากหลายสาเหตุ ดังจะเห็นได้จาก

ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ เช่น วิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษา จึงเริ่มมีการ 

ด าเนินโครงการวางแผนปรับปรุงเพ่ือแก้ปัญหาโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ดังเช่นโครงการ

ก่อสร้างทางเดินยกระดับหรือทางสกายวอล์ก เชื่อมต่อกับสถานีเพชรบุรี (รูปที่ 17) มีระยะทาง

ระหว่างสถานขนส่งมักกะสันและรถไฟสถานีก าแพงเพชรประมาณ 300เมตร ที่ได้เริ่มเปิดใช้บริการ

วันที ่10 สิงหาคม 2556 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานี แก้ไขปัญหาในการเข้าถึงสถานี

รถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ที่เป็นจุดตัดของถนนและรางรถไฟ และนอกจากนี้ยังมีแผนการด าเนินโครงการ 

อื่น ๆ อีก 4 โครงการ ได้แก่  

 1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดท ารั้วและจัดท าป้ายจราจรโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

มักกะสัน ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน เริ่มสัญญา 4 พฤษภาคม 2555  

 2) โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อต่างระดับ จากถนนรัชดาภิเษกเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า

มักกะสัน ระยะเวลาด าเนินการ 300 วัน เริ่มสัญญา 28 มีนาคม 2555 

 3) โครงการก่อสร้างทางลาดจากถนนจตุรทิศเชื่อมต่อกับถนนภายในสถานีรถไฟฟ้า 

มักกะสัน ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะเวลาด าเนินการ 210 วัน เริ่มสญัญา 20 มกราคม 2555 

 4) โครงการปรับปรุงถนนภายในสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและปรับปรุงทางแยกบริเวณ

ถนน นิคมมักกะสันและถนนก าแพงเพชร 7  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีเพชรบุร ี

 รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัชมงคลสถานีเพชรบุรีหรือรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ าเงิน

นิยมเรียกว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และเป็นระบบใต้ดิน

แห่งแรกของประเทศไทย ด าเนินการโดย บรษิัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BMCL) โดยได้รับ

สัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการใน

วันที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ขนาดสถานีใต้ดิน กว้าง 23 เมตร ยาว 200 เมตร ระดับชานชาลาอยู่

ลึก 20 เมตรจากผิวดิน มี 3 ชั้นแบ่งเป็น  

 1. ชั้นศูนย์การค้า (ยังไม่เปิดใช้บริการ) 

  2. ชั้นจ าหน่ายบัตรผู้โดยสาร 

 3. ชั้นชานชาลา 

 ปัจจุบันสถานีเพชรบุรีมีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน 11,184 เที่ยวต่อวัน (ส านักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร, 2555: 22) ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-24.00น. มีจ านวนรถไฟฟ้า ให้บริการใน

การว่ิงสูงสุด 18 ขบวน (ส ารอง 1 ขบวน) มีอัตราค่าโดยสาร 16-41 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง มีช่วง

ความถี่ของการให้บริการปกติ 10 นาทีต่อขบวน ในชัว่โมงเร่งด่วนในช่วงเวลา 06.00-09.00น. และ

16.30-19.30น. ไม่เกิน 5 นาทีต่อขบวน สามารถเข้าออกได้ 3 ทาง ได้แก่ 

 - ประตูที่ 1 ฝั่งตะวันออก ติดถนนอโศก – ดินแดง  

 เป็นทางเข้า-ออกสถานี ฝั่งเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถจอดรถได้ 58 

คัน และเป็นจดุเช่ือมต่อทางเดินยกระดับหรือสกายวอล์กเชื่อมต่อระหว่าง สถานีรถไฟฟ้ามหานคร

เพชรบุรีกับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน มีป้ายรถประจ าทางไปถนนอโศกมนตรี-

คลองตัน รองรบัผู้โดยสารที่เดินเท้าจากถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออกและถนนอโศกดินแดงทางทิศเหนือ 

 - ประตูที่ 2 ฝั่งตะวันตก ท่าเรืออโศก  

 มีต าแหน่งใกล้ท่าเรือด่วนคลองแสนแสบด้วยต าแหน่งที่อยู่บริเวณเชิงสะพานและสี่แยก

อโศก-เพชรบุรี ท าให้จุดขึ้นลงดังกล่าวไม่สามารถเทียบท่าจอดรถได้ รองรับผู้โดยสารที่เดินมาจากถนน

อโศกมนตรีเป็นหลัก 

 - ประตูที่ 3 ฝั่งตะวันตก ท่าเรืออโศก  

 อยู่ระหว่างถนนก าแพงเพชร 7 และถนนเพชรบุรี อยู่ใกล้กบัสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ 

สถานีมักกะสัน มีป้ายรถประจ าทางมุ่งหน้าไปทางสี่แยกพระราม 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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รูปที่ 16 แผนที่สถานีรถไฟฟา้มหานคร สถานีเพชรบุรี  

ที่มา: http://www.mrta.co.th 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

 

รูปที่ 17 ภาพถ่ายบริเวณประตูทางลงที่ 1 สถานีรถไฟมหานคร และโครงการทางเดินยกระดับ  

ที่มา: ผู้วิจัย 

 จุดจอดรถไฟสายตะวันออก สถานีมักกะสัน 

 เมื่อ พ.ศ. 2461 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายตะวันออก จากสถานีหัวล าโพง ไป

ถึงสถานีอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดต่อกับทางรถไฟประเทศกัมพูชาที่ด่านคลองลึก ปัจจุบันมี

ทางแยก 2 เส้นทาง จากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ไปยังด้านทิศตะวันออก ถึงสถานีอรญั

ประเทศ  และด้านทิศใต้ไปสถานีชุมทางศรีราชา เพื่อแยกไปยังท่าเรือสัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง และ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีเส้นทางการให้บริการทั้งหมด 254.5 กิโลเมตร (การ

รถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการเดินรถ, 2553: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ให้บรกิารด้วยขบวนรถไฟจักรดีเซล 

 จุดจอดรถไฟสายตะวันออกสถานีมักกะสัน อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ต

ลิ้งก์มักกะสัน และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน) สถานีเพชรบุรี มีปริมาณ

ผู้โดยสารเข้าใช้งานโดยเฉลี่ยมีประมาณ 800 คนต่อวัน (ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555: 2) มี

รถไฟเข้าจอดรับผู้โดยสาร 13 เที่ยวต่อวัน มีช่วงเวลาการให้บริการ 6.25-18.43น. (ข้อมูลตารางการ

เดินรถปัจจุบัน) เฉลี่ยความถีข่องการให้บริการในต่อวัน 56 นาที/ ขบวน ระบบรางรถไฟสาย

ตะวันออกมีอัตราค่าบริการ ชั้น 2 ที่ราคา 4-85 บาท และชั้น 3 ราคา 2-37 บาท  
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 ด้านการใช้งานของจุดจอดสถานีรถไฟสายตะวันออก สถานีมักกะสัน มลีักษณะเป็นพื้น

แข็งกว้างประมาณ 2 เมตร ส าหรับให้ผู้โดยสารยืนรอขบวนรถไฟบริเวณริมทางรถไฟ ยังขาดแคลน

โครงสร้างอาคารปกคลุม และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกสบายในการรอ

ขบวนรถไฟ และในด้านการเข้าถึงประสบปัญหาความปลอดภัย เพราะมีลักษณะเป็นจุดตัดของถนน

ก าแพงเพชร 7 ถนนอโศก-ดินแดง ผู้โดยสารผู้ต้องการใช้บริการจ าเป็นต้องเดินข้ามถนน (รูปที1่8) ฝั่ง

ตะวันตกของถนนอโศก-ดินแดง บริเวณใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสันมีการเตรียมพื้นที่

รองรับการใช้งานส าหรับเป็นจุดขึ้น-ลงขบวนรถไฟสายตะวันออกแต่เพราะประสบปัญหาจุดตัดถนน

ของสี่แยกดังกล่าวเข้าถึงได้ยากไม่ต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันจงึใช้จุดขึ้น-ลง บริเวณรางรถไฟฝั่งตะวันออก

ของถนนอโศก-ดินแดง ที่สังเกตเห็นได้ง่ายและต่อเนื่องกับจุดขึ้นลงที่ 1 ของสถานีรถไฟฟ้ามหานคร 

สถานีเพชรบุร ี

 

รูปที่ 18 ภาพถ่ายจุดจอดรถไฟสายตะวันออก  สถานีมักกะสัน  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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 เรือโดยสารคลองแสนแสบ  

 เรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นบริการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มี

เส้นทางระหว่าง ท่าน้ าวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ จนถึง ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย โดยมีจุดต่อเรือที ่ท่าประตูน้ า รวม 27 ท่าเรือ มีทั้งหมด 2 สายตลอดคลองแสนแสบ ได้แก่ 

สายท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ–สายภูเขาทองและ สายท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ–สายนิด้า 

 ด าเนินงานโดยกลุ่มเรือหางยาวที่รวมตัวกันในนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ครอบครัวขนสง่ เปิดให้บริการ

ครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาความหนาแน่น

ของการเดินทางในเมือง การให้บริการผู้โดยสารวันละกว่า 4 หมื่นคน มีเวลาการให้บริการตั้งแต่ 

5.30–20.30น. (วันหยุด 5.30-19.00น.) โดยอัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 10-20 บาท ขึ้นอยู่กับ

ระยะทาง (Transit Bangkok.com, 2012: ไม่ปรากฎเลขหน้า)   

 ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าสะพานมิตรสัมพันธ์หรือท่าสะพานอโศกในปัจจุบัน มี

ลักษณะเป็นโป๊ะเหล็ก มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร อยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรสัมพันธ์ (รูปที่ 

19) สามารถเดินเท้าเข้าสู่ท่าเรือได้จากฝั่งซ้ายของถนนเพชรบุรี มีทางเดินกว้าง 2.7 เมตร ยาว 7 

เมตร มีผู้โดยสารหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนมาก มีปริมาณการสัญจรขึ้น-ลงเรือเฉลี่ยต่อวัน 8,132  มี

ปริมาณการใช้งานมากในล าดับที่ 5 จากทั้งหมด 27 สถานี และจากการส ารวจในปี 2556 ท่าเรือ

โดยสารคลองแสนแสบ ท่าสะพานอโศกมีจ านวนเที่ยวเรือเฉลี่ยต่อวันวิ่งรวม 409 เที่ยวต่อวันคิดเป็น  

(ขาขึ้นและขาล่อง) (กรมเจ้าท่า, 2556: ไมป่รากฎเลขหน้า) 
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศึกษา (ที่มา: ผู้วิจัย) 

 

 
   (ก)     (ข) 

(ก) รูปที่ 19 ทา่เรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าสะพานอโศก 

(ข) รูปที่ 20 พื้นที่การเข้าถึงบริเวณเชิงสะพานอโศก 
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 รถโดยสารประจ าทาง 

 เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหนึ่งที่ให้บริการบนถนน ในกรุงเทพและปริมณฑล

ให้บริการโดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีหลายเส้นทางและหลายประเภท ส่วนในเขต

ต่างจังหวัดให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)  

 - ถนนอโศก-ดินแดง สาย 98 136 185 206 

 - ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ ด้านคลองตัน สาย 11 23 58 60 72 93 113 174 206 

 - ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ ด้านประตูน้ า สาย 11 23 38 58 60 72 93 113 174 

 - ถนนอโศกมนตรี หน้า มศว ประสานมิตร สาย 38 98 136 185 

 จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง 

  จุดจอดรับส่งผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทางหรือป้ายรถเมล์ ทั่วไปจุดรอรถโดยสาร

ประจ าทางในพื้นที่ศึกษามีทัง้หมด 13 จุด ตั้งอยู่บนทางเท้าริมถนนหลกั 

 - ถนนอโศก-ดินแดง 4 จุด 

 - ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ 6 จุด 

 - ถนนอโศกมนตรี 3 จุด 

 รถบริการรับสง่ 

 จากปัญหาระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การเดินทาง ในปัจจุบนัจึงจัดให้มีรถ

บริการรับส่งผู้โดยสารเพิ่มเติม ในบริเวณจุดจอดรถใกล้ประตูทางเข้า-ออกที่ 2 ของรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีเพชรบุรี โดยให้บริการเพิ่มเติมในบางเส้นทาง ได้แก ่

 รถรับส่งจากสถานีเพชรบุรี (ประตูที่ 2) – โรงพยาบาลพระราม 9 

 รถรับส่งจากสถานีเพชรบุรี (ประตูที่ 2) – RCA – โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 รถรับส่งจากสถานีเพชรบุรี (ประตูที่ 2) – คลองตัน 

 จากข้อมูลปัจจบุันพบว่าการใช้ สถานพยาบาล เป็นจุดรับส่งผู้โดยสารเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งที่เอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ 

 รถรับจ้างสาธารณะ 

 รถรับจ้างสาธารณะปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร มีให้เลือกหลากหลายและกระจายอยู่

ทั่วไป บนท้องถนน ในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
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 รถแทก๊ซี ่– มีการให้บริการ ในเมืองใหญ่ทัว่ไป ในกรุงเทพมหานครมีรถแท๊กซีร่องรับการ

ให้บริการอยู่มาก แต่ยังประสบปัญหาเรื่องการจัดระเบียบในการใช้งานสร้างปัญหาความแออัดของ

ปริมาณการใช้รถบนถนน ปัจจุบันมีการพัฒนาการจัดระเบียบเพื่อแก้ปัญหา เช่น การก าหนดจุดเรียก

รถแท๊กซี่ การพัฒนาการเรียกใช้งานรถแท๊กซี่ด้วยมือถือสมาร์ทโฟน 

 รถตู้โดยสาร – เป็นรถรับจ้างโดยสารที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการเดินทาง

ในเส้นทางที่ขาดการให้บริการ เส้นทางการให้บริการทั่วไปมีระยะทางที่ไกลกว่ารถประจ าทางทั่วไป 

และมีความแตกต่างกับรถรับส่งสาธารณะทั่วไปในลักษณะที่มีความต้องการพื้นที่จอดรถเพ่ือรอรับ

ผู้โดยสารตามเวลาที่ก าหนด ก่อนเดินทาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ส านักข่าวอิศรา, 2557: ไม่

ปรากฎเลขหน้า) สถานีแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสันได้จัดให้มีจุดบริการรับส่งรถตู้โดยสารขึ้นบริเวณใต้

สถานีแอร์พอรต์ลิ้งก์มักกะสัน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ

ในอนาคตมีแผนพัฒนาที่จะผลักดันให้สถานดีังกล่าวเป็นจุดรับส่งรถตู้โดยสารต่อไป 

 รถจักรยานยนต์รับจ้าง - รถจักรยานยนตร์ับจ้าง หรือวินมอเตอร์ไซค์ เป็นหนึ่งในอาชีพ

บริการ ทีช่่วยอ านวยความสะดวกเติมเต็ม มีระยะการเดินทางทื่ยืดหยุ่นกว่ารถรับจ้างที่พบได้ทั่วไป ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางได้มากกว่าการเดินทางในรูปแบบอ่ืน ๆ 

และสร้างอาชีพส าหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อย

กวา่รถโดยสารทั่วไปที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด แต่มขี้อเสียก็คือยากแก่การควบคมุจัดระเบียบ 

 ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมมีีปริมาณกลุ่มผู้ให้บริการวินรถจักรยานยนต์รับจ้างใน

จ านวนมากกว่าหนึ่งแสนคัน (ส านักงานกรุงเทพมหานคร, 2547: ไม่ปรากฎเลขหน้า) และเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมขนส่งทางบกจึงเริ่มมีนโยบาย ด าเนินโครงการจัด

ระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ในแต่ละพ้ืนที่ มีการจัดการให้ขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ควบคุมผู้

ให้บริการรถจกัรยานยนต์รับจ้างขึ้นป้ายแสดงที่หมายพร้อมราคาไว้ชัดเจนทุก ๆ วินมอเตอร์ไซค์ 

(เดลินิวส์, 2556: ไม่ปรากฎเลขหน้า) และขึ้นป้ายแสดงที่หมายพร้อมราคาไว้ชัดเจนทุก ๆ วินมอเตอร์

ไซค์ เพื่อจัดระเบียบและแก้ปัญหามาจากกลุม่ผู้มีอิทธิพล วินรถจักรยานยนต์เถื่อน ทั้งยังมีปัญหาใน

ด้านการให้บริการ บริเวณทางเท้าที่มีการจอดรถจักรยานยนตร์อและการจัดแสดงป้ายวิน ก่อปัญหา

การกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า เบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า

และอาคารส านักงานให้ช่วยจัดหาพ้ืนที่จอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง (ผู้จัดการ, 2557: ไม่ปรากฎเลข

หน้า) ซึ่งได้มีการด าเนินการในบางพื้นที่ แต่ในส่วนพืน้ที่สาธารณะอื่น ๆ ยังไม่ได้มีการด าเนินการจัด
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ระเบียบจุดจอดวินรถจักรยานยนต์แต่อย่างใด เนื่องจากปัญหา ความหลากหลายของพื้นที่และ

ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องมีการศึกษากันต่อไป 

 จากการลงพื้นที่ส ารวจพบปริมาณวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง กระจายตัว ทั้งหมด 21 จุด 

เกือบทั้งหมด ใช้ทางเท้าเป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย มีป้ายผ้าใบลักษณะ

เดียวกันใช้โครงขึงแตกต่างกัน ระบุช่ือวิน ราคาค้าบริการ แบ่งออกเป็น 

 - ถนนอโศก-ดินแดง 5 จุด 

 - ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ 8 จุด 

 - ถนนอโศกมนตรี 8 จุด 

โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางในอนาคต 

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน 

 โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนหรือ รถไฟชานเมืองสายตะวันออก-ตะวันตก

เป็นแผนการพัฒนาโครงการรถไฟชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครไปสู่ปริมณฑล ถูกพัฒนามาจาก

โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ตามมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 7 กันยายน 2547 โดยเปลี่ยนจากเดิมที่

มีการใช้รถไฟหัวรถจักรดีเซล วิ่งรวมกันในเส้นทางทั้ง รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง และรถไฟสินค้า 

ให้โครงการดังกล่าวเป็นระบบรถไฟฟ้าที่มุ่งเน้นการขนส่งผู้โดยสารกระจายจากกรุงเทพไปสู่พื้นที่ชาน

เมืองเป็นหลักแทนเพื่อลดปัญหาความหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร แบ่งเส้นทางการพัฒนาออกเป็น

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนและโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 

โดยโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน  ตามแผนพัฒนาจะมีแนวเส้นทางการสัญจรทางทิศ

ตะวันตก-ตะวันออก จากสถานีนครปฐม ผ่านสถานีบางซื่อไปถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา  โดยตาม

แผนพัฒนาโครงการดังกล่าวจะมีระยะทางทั้งหมด 127.5 กิโลเมตร  ปัจจุบันได้เริม่ด าเนินการ

ก่อสร้างในช่วงบางซื่อ–ตลิ่งชัน ระยะทาง 15.2 กิโลเมตร เริ่มต้นจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน

สวนผัก มีลักษณะโครงสร้างระดับดิน ก่อนแปลี่ยนเป็นโครงสร้างยกระดับเพื่อข้ามถนนจรัลสนิทวงศ์

และแม่น้ าเจ้าพระยาไปถึงสถานีบางซื่อ ก่อนจะก่อสร้างส่วนต่อขยายไปยังสถานีพญาไทและสถานี

มักกะสันระยะทาง 25.5 กิโลเมตร และโครงสร้างรางรถไฟฟ้ายกระดับจะผ่านเข้าสู่สถานีมักกะสัน ต่อ

จากสถานีบางซื่อ ซึ่งยังคงรอการด าเนินการก่อสร้างตามแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต (การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย, 2553: ไม่ปรากฎเลขหน้า) 
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รูปที่ 21 แผนผังแสดงระบบขนส่งมวลชนบริเวณพื้นที่ศึกษา  

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ 
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รูปที่ 22 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนบริเวณสถานีมักกะสัน  

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ 
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ำนกัหอ
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โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีฟ้า 

 แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีด า จากแผนยุทธศาสตร์แผนพฒันาคมนาคม

ได้กล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีฟ้า ว่าจะมีการด าเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2572 

เชื่อมเส้นทางระหว่างดินแดง-สาทร ใช้รถไฟฟ้าแบบมวลเบารางเด่ียว (รถไฟฟ้าโมโนเรล) จากเคหะ

ชุมชนดินแดง ย่านมักกะสัน ไปถึงถนนวิทยุและถนนสาทร ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร จุดมุ่งหมายเพื่อ

เชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางเมอืง ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ เพราะก าลังอยู่ระหว่าง

รอการพัฒนาและศึกษาผลกระทบของพื้นที่เส้นทาง (กระทรวงคมนาคม, 2558) 

 การเดินทางขนส่งระบบรางในช่วงสถานีมักกะสันให้ทันสมัยมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเสนอแผนปรับปรุงระบบรางเดิม

และจัดซื้อขบวนรถไฟให้เป็นระบบไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนในโครงข่าย

เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯและปริมณฑล ไปเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟรางคู่และโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  

2. ทางเท้าในพื้นที่ศึกษา 

ทางเท้าในขอบเขตของพ้ืนทีศึกษา แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ส่วน  

ส่วนแรก ได้แก ่ทางเท้าส่วนบุคคลหรือทางส่วนบุคคล ได้แก่ พื้นที่ที่มีการครอบครองกรรมสิทธิ์  

ส่วนที่สอง ได้แก่ ทางเท้าสาธารณะ ที่มีบทบาทและความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ในเมืองมากกว่าทางส่วน

บุคคล มีการใช้งานในหลากหลายลักษณะ การวิจัยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลทางเท้าสาธารณะที่มีการใช้

งานเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก   

 2.1 ลักษณะทางกายภาพ 

ทางเท้าในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะ เป็นทางเท้าสาธารณะประเภททางเท้าขนานไป

กับแนวถนน (Sidewalk) ทั่วไปมีขอบทางและระดับความสูงของพื้นผิวทางสัญจรที่สูงกว่า ถนน 

ประมาณ 20 มิลลิเมตร ปูพ้ืนผิวดว้ยบล๊อกซีเมนต์สี่เหลี่ยมจัตตุรัสขนาด 25x25 มิลลิเมตร แบ่งช่วง

การศึกษาตามแนวถนนทางหลวง ได้แก่ 

 2.1.1 ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7 

ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
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- ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันตกพบว่า มีทางเท้าเพียงบริเวณใต้สถานรีถไฟ

แอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน ในส่วนทางเทา้ขนานถนนก าแพงเพชร7 ปัจจุบันยังไม่มีการจัดท า

ก่อสร้าง ทางเท้าบริเวณใต้สถานีมักกะสัน มีองค์ประกอบทางเท้าที่เป็นอุปสรรคจากโครงสร้างอาคาร 

มีแสงสว่างใช้งานตอนกลางคืนไม่เพียงพอ  

- ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันออก ปัจจุบันพบว่ามีพื้นที่ทางเท้าเพียง บริเวณ

ทางเข้าออกชุมชนรถไฟมักกะสัน และบริเวณจุดจอดรถไฟสายตะวันออก ปัจจุบันยังไม่มีการจัดท า

ก่อสร้าง ทางเท้าขนานถนน  

 2.1.2 ทางเท้าขนานถนนเพชรบุรี 

ทางเท้าริมถนนระหว่างถนนเพชรบุรี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทางเท้าช่วง

ถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออก และทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตก แบ่งกั้นด้วยแยกถนนอโศก-

เพชรบุรี  

- ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออก มีทางเท้าช่วงบนฝั่งทิศเหนือและทางเท้าช่วง

ล่างฝั่งทิศใต้ มีสะพานลอยข้ามถึงกัน ในภาพรวมมีองค์ประกอบต้นไม้ยืนต้น และไม้พุ่มเล็กน้อย มี

พื้นผิวทางเท้าทรุดโทรมหลายพื้นที่ บางส่วนปูด้วยอิฐตัวหนอน ขอบทางลาดเสียหายใช้การได้

ยากล าบากบางส่วน ทางเท้าช่วงล่างบริเวณใกล้แยกถนน สัญจรได้ยากล าบาก มีความกว้างทางเท้า

แคบเพียง 0.80-1.00 เมตร และมีองค์ประกอบทั่วไป เช่น เสาไฟฟ้า ตู้ไฟ ร่วมด้วยท าให้ไม่สามารถ

เดินบนทางเท้าได้อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ในเวลากลางวันต่อเนื่องไปถึง

กิจการร้านอาหารและสถานบริการที่เปิดช่วงกลางคืน 

- ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตก มีองค์ประกอบต้นไม้ยืนต้น และไม้พุ่มหนาแน่น 

มีบรรยากาศการเดินที่ดี มีสะพานลอยเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่ง ทางลาดใช้งานยากล าบาก และไม่ต่อเน่ือง 

มีสถานศึกษาทั้งสองฝั่ง มีการใช้งานหนาแน่นเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วน และขาดการใช้งานในเวลา

กลางคืน 

 2.1.3 ทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดง 

ทางเท้าริมถนนระหว่างถนนอโศก-ดินแดง แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทางเท้า

ช่วงถนนถนนอโศก-ดินแดงด้านทิศเหนือ และทางเท้าช่วงถนนถนนอโศก-ดินแดงด้านทิศใต้  

- ทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดงด้านทิศเหนือ บริเวณใต้ทางด่วนแยกถนนจตุรทิศไป

ถึงแยกถนนพระราม9 มีสภาพทรุดโทรม และผ่านจุดตัดการสัญจรหลายช่วง ทางข้ามบริเวณทางขึ้น
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ทางด่วนศรีรัชและถนนจตุรทิศไม่มีจุดหยุดรถและระบบสญัญาณไฟ ท าให้การเดินข้ามไม่ปลอดภัย ไม่

มีทางลาด และปราศจากทางข้ามระหว่างทางเท้าฝั่งตะวันออกไปสู่ทางเท้าฝั่งตะวันตก 

- ทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดงใต้ เริ่มตั้งแต่แยกถนนอโศก-เพชรบุรี ถึงแยกถนน

จตุรทิศใต้ทางด่วน มีพื้นที่ทางเท้าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ถนน ทางเท้าเช่ือมต่อระบบขนส่ง

มวลชนที่ส าคญั หลายระบบ เช่น รถไฟฟ้าสายตะวันออก สถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีเพชรบุรี มี

องค์ประกอบบนทางเท้าประเภท ป้ายจราจรและป้ายบอกทางที่เป็นอุปสรรคการสัญจรมาก ช่วง

บริเวณใกล้แยกถนนจตุรทิศใต้ทางด่วน มีการใช้งานน้อย และใกล้กับพื้นที่ร้างอยู่ในช่วงรอการพัฒนา 

2.1.4 ทางเท้าช่วงถนนถนนอโศกมนตรี  

จากแยกถนนอโศก-เพชรบุรีลงไปทางทิศใต้ ผ่านสะพานข้ามคลองแสนแสบ มีลักษณะ

เป็นย่านธุรกิจ มีอาคารสูง อาคารส านักงาน และสถานศึกษา การสัญจรหนาแน่น ทั้งบนถนนและทาง

เท้า องค์ประกอบทางเท้าที่เป็นอุปสรรคมีมาก ทางเท้าเชื่อมต่อกับท่าเรือด่วนคลองแสนแสบ และ

ทางเดินริมคลองมีทางสัญจรที่แคบ เดินได้ยากล าบาก สะพานข้ามคลองแสนแสบมีเพียงบันไดขาด

ทางลาด ทางลงสถานีรถไฟมหานครสถานีเพชรบุรี มีต้นไมพ้ืชพรรณปานกลาง บริเวณฝั่งตะวันออก 

ทางเท้าบริเวณเชิงสะพานมีขนาดแคบ ทางลาดบริเวณทางข้าม มีความกว้างจ ากัด ใช้งานรถเข็นได้

ล าบาก 

2.1.5 ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ  

ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ แบ่งพื้นที่ด้วยแยกถนนจตุรทิศบริเวณใต้ทางด่วน การศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ ฝั่งตะวันออก และทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ ฝั่ง

ตะวันตก 

 - ช่วงถนนจตุรทิศฝั่งตะวันตก มีทางเท้า ขนานถนนแต่ขาดการใช้งาน ขาดจุดหมายของ

กิจกรรมในพื้นที่ บริเวณริมรัว้ที่ดินการรถไฟฝั่งทิศใต้ ส่วนฝั่งทิศเหนือทางเท้ามีกิจกรรมของอาคารที่

อยู่อาศัยทั่วไป อาคารสูงและคอนโด มีทางเท้าขนานถนนจตุรทิศที่แคบ ไม่สามารถเดินได้สะดวก ไม่มี

ทางลาดในพื้นที ่

 - ช่วงถนนจตุรทิศฝั่งตะวันออก จากแยกถนน ทางเท้าใต้ทางด่วน มีองค์ประกอบทางเท้า

ประเภท โครงสร้างอาคาร เป็นข้อจ ากัดส าคัญ มีอาคารสถานที่ราชการ และอาคารอยู่อาศัย บางส่วน

ใช้พื้นที่ทางเท้าบริเวณใต้ทางด่วนจอดรถยนต์  
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 2.2 ขนาดความกวา้งของทางเท้า 

 การส ารวจขนาดความกว้างของทางเท้า เพื่อน ามาใช้เป็นตัวแปรในการประเมินทางเท้า

แยกส ารวจออกเป็น 1) ความกว้างของไหล่ทาง (รูปที่ 24) และ ความกว้างของทางสัญจรจริง (รูปที่ 

23) 

 ความกว้างของทางสัญจรจริงหรือความกว้างสุทธิ คือ การส ารวจบันทึกระยะความกว้าง

บนไหล่ทาง ที่ใช้สัญจรได้จริง ซึ่งเป็นระยะที่พิจารณาร่วมกับผลกระทบจากองค์ประกอบบนทางเท้า 

เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น โดยเก็บข้อมูลที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงทางเท้า 

 ตัวอย่างการเก็บข้อมูล จากรปูที่ 23 ทางเท้ามีความกว้างของทางสัญจรในแตล่ะช่วงไม่

เท่ากัน หาค่าเฉลี่ยของความกว้างทางสัญจรจริงจาก    

ความกว้างทางสัญจรเฉลี่ย  = (ความกว้างทางสัญจรจริงในแต่ละช่วง x ระยะทาง)/ ระยะช่วงทางเท้า 

      = (1 x 4) + (1.5 x 4) + (1 x 2)/ 10 

      = 1.20 เมตร 

 

รูปที่ 23 ภาพตัวอย่าง การส ารวจขนาดทางเท้าจริงโดยเฉลี่ยบนทางเท้า  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 24 ผังแสดงขนาดทางเท้าในบริเวณพื้นที่ศึกษา  

ที่มา: การส ารวจวิจัย 
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3. ทางหลวงในพื้นที่ศึกษา 

 ทางหลวงหรือถนนหลักในพืน้ที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีใ่นเขตเมืองที่มีการเดินทาง

สัญจรส่วนใหญ่บนถนน ถนนรอง ถนนรองที่ต่อเนื่องจากทางหลวง ถนนหลัก บริเวณถนนซอยแยก

ไปสู่อาคาร มีการใช้งานร่วมกันของกิจกรรมการเดินและการขับขี่ยานยนต์ มีข้อจ ากัดตามขนาดความ

กว้างของทาง โดยรอบมีถนนตัดผ่านหลายสาย โดยถนนแต่ละสายมีความความส าคัญแตกต่างกัน 

ได้แก ่

 ถนนอโศก-ดินแดง เป็นถนนที่ต่อจากถนนอโศกมนตรีตั้งแต่ทางแยกอโศก-เพชรบุรี ไป

จนถึงถนนดินแดงที่ทางแยกประชาสงเคราะห์ ระยะทางประมาณ 780 เมตร อยู่ในพืน้ที่เขตราชเทวี

และเขตดินแดง เป็นถนนที่วิ่งรถ 2 ทาง กว้าง 8 ช่องจราจร โดยปล่อยรถวิ่งต่อเนื่องตลอดทั้งเส้นทาง 

แต่ในกิจกรรมการเดินเท้ายังขาดแคลนจุดข้ามถนน  ถนนอโศก-ดินแดงท าหน้าที่ระบายความ

หนาแน่นจากการเช่ือมพื้นที่ด้านเหนือและทางด้านทิศใต้ ถนนอโศกดินแดงมีศักยภาพเชื่อมต่อระบบ

ขนส่งมวลชน ทั้งระบบราง ระบบรถไฟฟ้ามหานคร ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์ ระบบรถไฟสาย

ตะวันออก ต่อเนื่องกบัจุดขึ้นลงกับระบบทางพิเศษศรีรัชบริเวณจุดตัดกับถนนจตุรทิศ ปัจจุบันมีปัญหา

ด้านระบบการสัญจรเพราะเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจที่มีการสัญจรหนาแน่น ตอ้งการการพัฒนา  

 ถนนอโศกมนตรี อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของสถานีรถไฟมักกะสัน มีระยะทางประมาณ 

1.36 กิโลเมตร ตั้งแต่สี่แยกถนนเพชรบุรีไปสิ้นสุดที่ถนนสขุุมวิท ถนนอโศกมนตรีมีกิจกรรมตลอด

เส้นทาง มีศักยภาพเช่ือมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบริเวณแยกอโศก ถนนอโศกมนตรีเดิมมีชื่อ

เรียกว่า ซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) และถนนอโศก ปัจจุบันพ้ืนที่ระหว่างถนนอโศกมนตรีมีบทบาท

ความส าคัญด้านธุรกิจ เป็นทีต่ัง้ของสถานที่ส าคัญหลายแห่ง บนถนนสายนี้ มีโรงพยาบาลจักษุรัต

นิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นต้น ท าให้การจราจรบนถนนหนาแน่นเกือบทั้งวัน ด้วยลักษณะอาคารสูงที่มีมากตลอดข้างทางท า

ให้มีปริมาณผู้สัญจรหนาแน่นบริเวณพื้นที่ทางเท้าสองข้างถนน  

 ถนนก าแพงเพชร 7  เป็นถนนที่สร้างขึ้นในพื้นที่ดินเขตการรถไฟแห่งประเทศไทย เริ่ม

ก่อสร้างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งเหนือขนานกับถนน
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เพชรบุรีตัดใหม่ เริ่มต้นที่ถนนนิคมมักกะสนัไปติดต่อกับถนนพระราม9 ใกล้แยกพระราม9-ศรี

นครินทร์ ปัจจบุันมีระยะทางทั้งหมด 8.71 กิโลเมตร วิ่งรถทางเดียว มีความกว้าง 4-5ช่องจราจร มี

สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน สถานีรถไฟฟา้มหานครสถานีเพชรบุรี และสถานีรถไฟ

สายตะวันออก ปัจจุบันมีเฉพาะถนนส าหรับรถ บริเวณขอบทางไม่มีทางเท้า มีกิจกรรมเกิดขึ้นระหว่าง

ทางน้อยส่วนใหญ่ติดต่อกับพ้ืนที่ด้านหลังอาคารที่หันหน้าไปทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ที่ดินบางส่วน

เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดที่เช่าพื้นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท า

ข้อตกลง จัดการปัญหาร่วมกันระหว่างผู้อยู่อาศัยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ชุมชนที่ส าคัญบริเวณ

พื้นทีไ่ด้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันที่มีประชากรกว่า 200 ครัวเรือน 1,300 คน (ส านักข่าว

สิ่งแวดล้อม, 2556: ไม่ปรากฎเลขหน้า) 

 ถนนเพชรบุรตีัดใหม่  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ต่อเนื่องกับถนนเพชรบุรีเดิม เริ่มจากแยก

ประตูน้ าและสิ้นสุดไปที่แยกคลองตันเป็นถนนเริ่มต้นต้ังแต่ ทางรถไฟที่แยกยมราชถึงแยกคลองตันติด

กับถนนพัฒนาการ ระยะทางประมาณ 8.50 กิโลเมตร เป็นถนนที่วิ่งรถ 2 ทาง กว้าง 7-8 ช่องจราจร 

ผ่านสถานศึกษาและย่านาประตูน้ าที่มีห้างสรรพสินค้า กิจกรรมบริเวณรอบพ้ืนที่ศึกษาเป็น

สถานศึกษา และศูนย์ซ่อมและจัดแสดงรถ มีสะพานลอยให้ผู้สญัจรเดินข้ามระหว่าง 2 ฝั่งถนน

ต่อเนื่องตลอดเส้นทาง 

 ถนนจตุรทิศ   มีระยะทางประมาณ 1,570 เมตร เป็นโครงการจตุรทิศช่วงหนึ่งจาก

ทั้งหมด 4 โครงการ บริเวณพ้ืนที่ศึกษาคือ ถนนจตุรทิศสายตะวันออก ช่วง ค. มีจุดประสงค์เพ่ือ

รองรับปริมาณการจราจรฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยช่วงดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นถนนวิ่งยกระดับจากเริ่มจากฝั่งตะวันตกวิ่งลอยเหนือบึงมักกะสันถึงถนนเลียบคลองบางกะปถินน

ศรีอยุธยา ไปทางทิศตะวันออก มีทางขึ้น-ลงตัดและทางข้ามแยกในช่วงตัดกับถนนที่ตัดผ่านหลายสาย 

ได้แก่ ถนนดินแดงตัดใหม่, ถนนจตุรทิศ-ดินแดงและ ถนนอโศก-ดินแดงไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม 9 มี

ทางว่ิงขาไป-กลับแยกฝั่งชัดเจน มีทางพิเศษศรีรัช (ถนนกรุงเทพ-พัทยาสายใหม่) คั่นกลาง   

 ทางพิเศษศรรีชัหรือ ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 เป็นทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร ก่อสร้าง

และเปิดให้บรกิารเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 ด าเนินการโดยการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย มีระยะทางรวม 38.4 กิโลเมตร เป็นทางพิเศษที่แบ่งเบาการจราจรบนทางพิเศษเฉลิม

มหานคร และเพิม่ประสิทธิภาพของทางพิเศษในกรุงเทพมหานครให้เปน็โครงข่ายที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 25 ผังแสดงการแบ่งพื้นที่ศึกษาตามช่วงถนนหลัก  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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ทางข้ามแยก 

 แยกอโศก – เพชรบุร ี

 บริเวณแยกดังกล่าวเกิดจากถนนเพชรบุรี ตัดกับถนนอโศกมนตรีและถนนอโศก-ดินแดง 

มีการจราจรทีห่นาแน่น ในปพี.ศ. 2519 แยกดังกล่าวมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกก่อสร้างด้วยโครง

เหล็กพาดผ่าน ในช่วงถนนเพชรบุรี มีการจ ากัดน้ าหนักของรถที่ใช้ทางข้ามและรถที่ลอดใต้สะพานสูง

ไม่เกิน 5 เมตร  การเดินทางข้ามแยกอโศก-เพชรบุรีใช้ระบบเสาสัญญาณไฟจราจร โดยปล่อยรถทีละ

ทาง และทางเท้าบริเวณดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับทางเข้าประตูที่ 2 ของสถานีรถไฟมหานคร (รูปที่ 30) 

 แยกถนนจตุรทิศ ถนนอโศก-ดินแดง 

 ทางสัญจรข้ามถนนบริเวณแยกในช่วงถนนอโศก-ดินแดง เกิดจากการตัดกันระหว่างถนน

จตุรทิศที่มีลักษณะเป็นถนนยกระดับกับถนนอโศก-ดินแดง ตรงกลางแยกเป็นด่านเก็บค่าบริการขึ้น-

ลงทางพิเศษศรีรัช ฝั่งละ 2 ช่องทาง ขนาบด้วยทางข้ามแยกฝั่งละ 2 ช่องจราจรและทางขึ้นลงถนน

จตุรทิศอีกฝั่งละ 2 ช่องจราจร ท าให้บริเวณแยกดังกล่าวมีทางจราจรตัดผ่านรวมทั้งสิ้น 12 ช่องจราจร 

กินพื้นที่กว้างเกิดพื้นที่ว่างระหว่างเสาโครงสร้างใต้ทางข้ามแยก ที่ปัจจุบันจัดท าเป็นป้ายรถโดยสาร

ประจ าทางและพื้นที่สวนหย่อม และพื้นทีส่ีเขียวขนาดเล็ก (รูปที่ 29) 

  ด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้การสัญจรทางเท้าข้ามแยกดังกล่าวในปัจจุบันจ าเป็นข้าม

ถนน 4 ช่วง และการข้ามฝั่งถนนอโศก-ดินแดง 8 ช่องจราจร โดยไม่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุม ใต้

ทางข้ามแยกมีแสงสว่างน้อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน สามารถเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ง่าย ขาด

ความปลอดภัยและอาจเกิดอาชญากรรมได้ ท าให้ปัจจุบันมปีริมาณการสัญจรด้วยการเดินเท้าที่น้อย 

และขาดความต่อเน่ืองกับพื้นที่ย่านรัชดาทางทิศเหนือที่ก าลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 แยกถนนก าแพงเพชร7  

 เป็นแยกที่เกิดจากจุดตัดของถนนอโศก-ดินแดงกับถนนก าแพงเพชร 7 และรางรถไฟสาย

ตะวันออก แยกดังกล่าวมีความส าคัญเนื่องจากติดต่อกับระบบขนส่งมวลชน 3 ระบบ ได้แก่ สถานี

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิสถานีมักกะสัน สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีเพชรบุรี และ

จุดจอดรถไฟสายตะวันออกสถานีมักกะสัน มีทางเดินยกระดับเช่ือมต่อจากระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี

เพชรบุรี บริเวณประตูทางออกที่ 1 มีการบริการที่จอดรถในลักษณะจอดแล้วจร  

 ปัจจุบันทางแยกถนนดังกล่าว ประสบปัญหาด้านระบบการสัญจร เนื่องจากบริเวณถนน

ก าแพงเพชร7 ไม่มีทางเท้าและมีช่องทางการสัญจรบนถนน 4 ช่องจราจร ท าให้ระยะทางการเดินข้าม
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ถนนมาก โดยไม่มีระบบสัญญาณไฟและสัญลักษณ์ทางข้ามหรือชะลอความเร็วรถบนพ้ืนผิวถนน 

ประกอบกับพฤติกรรมการขบัขี่ยานยนต์บนถนนที่ผิดกฎจราจร ทางแยกถนนก าแพงเพชร7 จึงขาด

ความปลอดภัยและความต่อเน่ือง (รูปที่ 28) 

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบระบบการสัญจรในแต่ละช่วงถนน  

ชื่อถนน ลักษณะ

การสัญจร 

ช่องทางสัญจร

บนถนน 

ประเภททางข้าม จ านวนทางข้าม* 

ถนนอโศก-ดินแดง  สองทาง 8 ไม่ม ี 1 

ถนนอโศกมนตรี สองทาง 4 ทางม้าลาย 

สัญญาณไฟจราจร 

3 

ถนนก าแพงเพชร 7 ทางเดียว 4 ไม่ม ี 1 

ถนนเพชรบุรตีัดใหม ่ สองทาง 7 สะพานลอย 2 

ถนนจตุรทิศ สองทาง 6 ไม่ม ี 4 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ *หมายเหตุ จ านวนทางข้ามภายในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบลักษณะทางแยกและการขา้มถนน  

ทางข้ามแยก จุดกลับรถ ทางขา้ม 

แยกถนนก าแพงเพชร7- อโศกดินแดง ไม่ม ี ทางเชื่อมยกระดับ ทางเดิน

ใต้ดิน 

แยกถนนจตุรทิศ- อโศกดินแดง ไม่ม ี ไม่มีทางม้าลายและ

สัญญาณไฟ 

แยกอโศกมนตรี – เพชรบุร ี ใต้สะพานข้ามแยก ทางม้าลาย ระบบสัญญาณ

ไฟจราจร 

ทางเดินใต้ดิน 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ 
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รูปที่ 26 ผังแสดงระบบการสัญจรบริเวณพื้นที่ศึกษา  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 27 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางเท้าบริเวณจุดข้ามแยก 
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รูปที่ 28 ผังแสดงองค์ประกอบบนทางเท้าบริเวณสี่แยกถนนก าแพงเพชร7  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 29 ผังแสดงองค์ประกอบบนทางเท้าบริเวณแยกถนนจตุรทิศ  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 30 ผังแสดงองค์ประกอบบนทางเท้าบริเวณสี่แยกอโศก-เพชรบุรี  

ที่มา: ผู้วิจัย 

4. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา 

 จากการส ารวจเบ้ืองต้น ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี 2556  ได้ก าหนดให้บริเวณ

พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่สลับกับพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น 

และมีสถานที่ราชการที่ส าคัญ ๆ ในละแวกใกล้เคียง   
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รูปที่ 31 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี 2556  

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2556) 

การส ารวจภาคสนาม ข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายบริเวณรอบสถานี แบ่งแยกประเภท

อาคารตามลักษณะการใช้งาน ได้แก ่

 1. อาคารสถานศึกษา 

- มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

- โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพฯ  

 2. อาคารสถานที่ราชการ 

- ส านักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

- สถานีต ารวจทางด่วน 

- ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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 3. อาคารส านกังาน 

- อาคาร 253 อโศก 

- อาคารอโศก ทาวเวอร์ 

- อาคารเค ทาวเวอร์ 

- อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก 

- อาคารบี.บี. บิวด้ิง 

- อาคาร จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลส 

- อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

- อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ 

- อาคารบางกอกทาวเวอร์ 

- อาคารธนภูมิ 

- อาคารสิงห์ คอมเพลกซ์ (ส านกังานใหญ่สิงห ์คอเปอเรชัน่ แห่งใหม่) 

 4. อาคารพาณิชย์  

-  ตลาดรวมทรพัย ์ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนอโศกมนตรตีรงข้ามมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร ่ เปิดเวลากลางวัน จันทร์–ศุกร ์เป็นสถานที่ที่มีกจิกรรมพาณิชย์

ที่หนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน มีความหลากหลายของผู้ใช้งานจากผู้ท างานบริเวณอาคาร

ส านักงานใกล้เคียงและจากสถาบันการศึกษาโดยรอบ 

- ตลาดพ็อกเก็ตปาร์ค  อยู่ข้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรงข้ามตลาดรวม

ทรัพย์ และอยู่ไม่ไกลตึกแกรมมี่กับตึกบีบีทาวเวอร์ 

- ตลาดนัดเพชรอโศก หรือตลาดนัดตึกแกรมมี่ เป็นตลาดขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณซอย

สุขุมวิท 23 ติดกับทางเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบริการในวันจันทร์–ศุกร ์ตั้งแต่เวลา 

9.00-14.00น. 

- ลานหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ รู้จกักันในหลายชือ่ ตลาดนัด มศว ประสาน

มิตร ตลาดนานาชาติและตลาดแม่บ้านญี่ปุ่น เปิดเวลา 06.00–16.00น. ทุกอังคารและพฤหัสบดี มี

ความหลากหลายในเรื่องของอาชีพ อย่างกลุ่มนักศึกษา กลุ่มคนวัยท างานหรือสาวออฟฟิศ กลุ่ม

แม่บ้าน (วาวแพร, ม.ป.ป. :ไม่ปรากฎเลขหน้า)  

   ส
ำนกัหอ
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- ห้างสรรพสินคา้ Terminal 21 เป็นจุดเชื่อมเปลี่ยนถ่ายการสัญจรระหว่างเส้นทาง

รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร   

- ห้างสรรพสินค้า Fortune เป็นห้างสรรพสินค้าที่ต้ังอยู่บริเวณถนนรัชาดาภิเษก 

ทางด้านทิศเหนือของสถานีแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน 

- ซอยสุขุมวิท 23 หรือเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งคือ ซอยคาวบอย เป็นสถานทีท่่องเที่ยว

ช่วงเวลากลางคืน 

 5. อาคารที่อยูอ่าศัย – ชุมชน  

- โรงแรมสวูเทล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

- โรงแรมสยาม 

  6. พื้นที่ก าลังพัฒนา 

 ปัจจุบันในหลายพื้นที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างพัฒนา โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน

อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับราคาที่ดินที่สูงขึ้น

จากสภาพแวดล้อมที่ใกล้กับย่านธุรกิจและระบบขนส่งมวลชน โดยโครงการที่มีการลงทนุพัฒนาขึ้น

ใหม่มีแนวโน้มการใช้งานของอาคารสูงเพ่ืออยู่อาศัย คอนโดมิเนยีม   

 7. พื้นที่ร้าง อาคารร้าง  

 ปัจจุบันบางพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนกรรมสทิธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างรอการซื้อขายกลุ่มผู้ลงทุน

เข้ามาพัฒนา พื้นที่ ท าให้ถกูทิ้งร้างจากการส ารวจพบในบริเวณถนนอโศก-ดินแดงและแยกเพชรบุรี 

และบริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก เช่นเดียวกับพื้นที่ข้างสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสนั 

ที่ปัจจุบันการรถไฟก าลังด าเนินแผนพัฒนาพ้ืนที่ 

 8. ที่จอดรถ 

 การพัฒนาก่อสร้างอาคารในเมืองที่มีการก าหนดพื้นที่จอดรถภายในอาคาร ต้ังแต่ในอดีต

ที่มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2479 ท าให้เมืองมีปริมาณการใช้รถยนต์

เพิ่มสูงขึ้น เพื่อจัดระเบียบเมืองให้มีการจอดรถภายในอาคาร แต่ขาดการควบคุมด้านปริมาณ ความ

หนาแน่นของการสัญจรในชีวิตประจ าวัน ท าให้ความต้องการที่จอดรถในพ้ืนที่สาธารณะไม่เพียงพอ 

ในปัจจุบันที่ระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยขาดความครอบคลุม ช่วงเวลาการพัฒนาเมืองที่ใช้
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ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดการใช้รถยนต์สาธารณะไปสู่สังคมของการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งมวลชน ที่จอดรถสาธารณะจึงยังคงมีบทบาทและความจ าเป็น  

 ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่จอดรถสาธารณะบริเวณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานี

มักกะสัน บริเวณประตูทางเข้าออกที่ 1 ชองสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี ที่มีการใช้งานใน

ลักษณะการจอดแล้วจร (Park and ride) ส าหรับประชาชนทั่วไป และบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัชแยก

จตุรทิศ ที่มีลานจอดรถในบรเิวณกว้าง แต่ขาดความต่อเน่ืองของกิจกรรมโดยรอบ ด้วยข้อจ ากัดด้าน

ระยะทางการเดิน 

 แผนพัฒนาพืน้ที่ย่านมักกะสัน 

 แผนพัฒนาพื้นที่ย่านมักกะสนัมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ

สถานีรถไฟแอร์พอรต์ลิ้งก์ สถานีมักกะสัน (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2548) ในอดีตการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) คือ แผนการพัฒนาพ้ืนที่ย่านมักกะสัน เนื้อที่ 650 ไร่ ให้กลายเป็นพื้นที่ส าหรับ

การลงทุน มีความพร้อมทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงกลายเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองแห่ง

ใหม่ มีแผนพัฒนาที่ดิน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

 1. พื้นที่โรงงานรถไฟ ขนาด 257 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานซ่อมรถจักร ล้อเลื่อน โรงงาน

ฝ่ายช่างกล ระบบบ าบัดแนวราง รวมถึงส่วนบริการอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าย่อย ป้ายโฆษณาให้เช่าตาม

แนวทางด่วนยกระดับขั้นที่ 1 

 2. พื้นที่แนวคลองเช่ือมระหว่างบึงมักกะสันกับคลองแสนแสบด้านใต้ ที่ดินส่วนใหญ่เป็น

ที่ว่าง ใช้งานเป็นแนวรางและจอดเก็บตู้สินค้า รถจักร และวัสดุอื่น ๆ ยังไม่มีการพัฒนา 

 3. ด้านตะวันตก ริมถนนอโศก ยังไม่มีการพัฒนา ยกเว้นด้านตะวันออกของถนนอโศกที่

เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นให้เช่า 

 4. ที่ดินด้านใต้ของถนนนิคมมักกะสัน ไปจนถึงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จดแนวคลองแสน

แสบ ส่วนใหญเ่ป็นที่ว่างและให้เช่าติดป้ายโฆษณา กับบ้านพักพนักงานรถไฟ โรงพยาบาลรถไฟ บึง 

และสถานีต ารวจมักกะสัน ตามแนวทางด่วนยกระดับขั้นที่ 1 เป็นบริเวณให้เช่าตั้งโรงงานผลิต

คอนกรีตผสมเสร็จ และบริเวณบึงมักกะสัน อยู่ด้านเหนือของโรงงานมักกะสัน ใช้เป็นที่รองรับน้ า 

แก้ปัญหาน้ าทว่ม และบ่อปรบัปรุง คุณภาพน้ าของกรุงเทพมหานคร 
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รูปที่ 32 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก ์สถานีมักกะสัน  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 33 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีแอร์พอรต์ลิ้งก์มักกะสันในระยะ 400 เมตร  

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

   ส
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ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใชง้านบนทางเทา้ 

 ข้อมูลส่วนพฤติกรรมการใช้งาน รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ สิ่งพิมพ์ 

ข้อมูลสถิต ิและข้อมูลปฐมภมูิที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจ ศึกษาข้อมูลผูใ้ช้งาน พฤติกรรมการใช้งาน  

ผู้ใช้งานทางเท้า 

 จากการส ารวจผู้สัญจรบนทางเท้าในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลายของช่วงอายุ กลุ่ม

นักเรียนนักศกึษาเน่ืองจากมีสถานศึกษามาก ประชากรวัยท างานจากอาคารส านักงาน กลุ่มพ่อค้า

แม่ค้า รถเข็นหาบเร่แผงลอย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

 1. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

 เป็นกลุ่มประชากรผู้ใช้งานในช่วงอายุ 7-20 ปี โดยประมาณ ในพื้นที่ศกึษามีสถานศึกษา

ส าคัญ 4 แห่งได้แก ่

ตารางที่ 7 ประชากรกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ศึกษา  

สถานศึกษา ช่วงอายุ จ านวนนักเรียน เพศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพฯ 15-25 ปี  2,000 ชาย 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 6-17 ปี  3,000 ชาย 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 6-17 ปี 3,091 หญิง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18ปีขึ้นไป 9,510 ชาย, หญิง 

  ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา  

 จากการส ารวจ มีการใช้งานทางเท้าในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน 6.00-7.30 และ

กิจกรรมในช่วงเดินทางกลับที่พัก ในเวลา 15.30-16.30น. โดยประมาณ มีลักษณะการเดินเป็นกลุ่ม

ร่วมด้วย  

 2. กลุ่มพนักงานออฟฟิศ 

 มีหลายช่วงอายุ มีช่วงเวลาการใช้งานหนาแน่นบริเวณถนนอโศกมนตรี เนื่องจากมี

อาคารส านักงานอยู่มาก ในกิจกรรมการเดินทางในช่วงเช้า มีการเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อรับประทาน

อาหารในช่วงกลางวัน ในบริเวณร้านค้า และมีการสัญจรหนาแน่นมากในช่วงกิจกรรมการเดินทาง

กลับที่พักในเวลาเย็น 17.00-18.30 น. 
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 3. กลุ่มผู้อยู่อาศัย 

 โดยคิดปริมาณของประชากรแยกตามเขต ความหนาแน่นของประชากร (จ านวนคน/

พื้นที่ ตร.กม.) ประชากรผู้ใช้งานทางเท้าในพื้นที่แบ่งตามเขตออกเป็น 4 เขต ได้แก ่

 - ประชากรเขตดินแดง (ฝั่งทิศเหนือของสถานี) 

 - ประชากรเขตราชเทวี (ฝั่งทิศตะวันตกของสถานี) 

 - ประชากรเขตห้วยขวาง (ฝั่งทิศตะวันออกของสถานี) 

 - ประชากรเขตวัฒนา (ฝั่งทิศใต้ของสถานี) 

ตารางที่ 8 ความหนาแน่นของประชากรผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษาแบ่งตามเขต  

เขต ความหนาแน่นของประชากร (คน/ ตร.กม.) 

ราชเทวี 10,355 

วัฒนา 6,577 

ดินแดง 15,422 

ห้วยขวาง 5,170 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 4. กลุ่มผู้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย ์

 กลุ่มผู้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ จากการส ารวจพบมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประกอบ

กิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคาร และกลุ่มประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์บนทางเท้าสาธารณะหรือรถเข็น

แผงลอย ในอดีตมจี านวนมากบริเวณถนนอโศกมนตรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรมาก ท าให้

ปัจจุบันเริ่มมีการจัดระเบียบ และก าหนดพื้นที่ห้ามค้าขายอย่างจริงจัง ท าให้ปัจจุบันพบเห็นได้น้อยลง 

 5. กลุ่มผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจา้ง 

 ส่วนใหญ่ให้บรกิารบนถนนสายหลัก แยกถนน หน้าปากซอย หน้าสถานศกึษา และ

บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากมีการสัญจรมาก โดยจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเพื่อรอ

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการ และในหลายพื้นที่ได้จัดหาที่นั่งและโครงสร้างเพื่อให้ร่มเงาในระหว่างรอ

ผู้โดยสาร ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การสัญจรทางเท้าที่ลดลง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครฯ มีการจัด

ระเบียบจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ขึ้นป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารลักษณะเดียวกัน ในแต่ละจุด 
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รูปที่ 34 ผังแสดงขอบเขตของพื้นที่กับความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  

ที่มา: รวบรวมข้อมูลและจัดท าโดยผู้วิจัย 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมการใช้งานบนทางเท้า 

 การส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการเดิน โดยการลงพื้นที่ส ารวจและใช้งานจรงิ บนทางเท้า

สาธารณะบริเวณพื้นที่ศึกษารอบสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน ส ารวจข้อมูลปัจจุบันด้าน

ปริมาณความหนาแน่นของการสัญจรในช่ัวโมงเร่งด่วน ขนาดของไหล่ทางและขนาดทางสัญจรจริงโดย

เฉลี่ย เพื่อน าขอ้มูลการสญัจรประเมินอัตราการไหลและระดับคุณภาพของการบริการ (Level of 

service) แบ่งแยกทางเท้าตามช่วงถนนโดยใช้ อักษรย่อแทนชื่อถนน 

ปริมาณความหนาแน่นของการสัญจรบนทางเท้า 

 การส ารวจความหนาแน่นของการสัญจรบนทางเท้ามีจุดประสงค์เพื่อ พิจารณาความ

เหมาะสมของการสัญจรบนทางเท้า โดยเก็บข้อมูลจากจ านวนคนที่เดินผ่าน ภายในระยะเวลา 1 นาที 

ในการวิจัยน้ีได้ส ารวจในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือชั่วโมงเร่งด่วน ในปัจจุบัน  

   การใช้งานทางเท้าบริเวณรอบสถานีขนส่งสาธารณะ มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงใน

แต่ละช่วงถนน และแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา จากข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้ศึกษาได้ลง

พื้นที่ส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานทางเท้าในช่วงเวลาที่มีการสัญจรหนาแน่นที่สุด ในช่วงเวลา 

12.00-13.00น. ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันและในช่วงของการเดินทางกลับที่พักอาศัยเวลา

ประมาณ 15.00-19.00น. ที่มีกิจกรรมการสญัจรบนทางเทา้มาก โดยส ารวจในเรื่องทิศทางการเดิน 

ปริมาณของคนเดินผ่านใน 1 นาที แบ่งช่วงการส ารวจแยกตามช่วงถนนสายหลักรอบสถานีรถไฟแอร์

พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน แบ่งการส ารวจแยกตามช่วงถนนสายหลักรอบสถานรีถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานี

มักกะสัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที่ 35 ผังแสดงการแบ่งช่วงทางเท้าในบริเวณพื้นที่ศึกษา  

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงข้อมูลทางเท้าแบ่งตามช่วงถนนหลัก (ที่มา: การส ารวจ) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ตารางที่ 9 ตารางแสดงข้อมูลทางเท้าแบ่งตามช่วงถนนหลัก (ต่อ) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ตารางที่ 9 ตารางแสดงข้อมูลทางเท้าแบ่งตามช่วงถนนหลัก (ต่อ) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า 

 ปัจจุบันพ้ืนที่ทางเท้าได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมค้าขายมากขึ้น ส่งผลดีต่อการกระจาย

รายได้ แต่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางเท้ากีดขวางการจราจร ท าใหม้ีการจัดระเบียบก าหนด

ขอบเขต “จุดผ่อนผัน” ในบางพื้นที่ มีการระบุระยะเวลาอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมค้าขายได้ เพื่อ

ลดผลกระทบต่อปัญหาการสัญจร ในพื้นทีศ่ึกษามีจุดผ่อนผันการค้าใน 2 บริเวณได้แก่  

 - จุดผ่อนผันบริเวณถนนอโศกมนตรีฝั่งตะวันออก 

 ตั้งแต่บริเวณหน้าลานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เรื่อยลงไปทางถนนสุขุมวิท

ระยะทางประมาณ 800 เมตร ปัจจุบันมผีู้คา้รวมทั้งสิ้น 177 ราย โดยห้ามท าการค้าระหว่างเวลา 

06.00-19.00น. (ข่าวTNN, 2558: ไม่ปรากฏเลขหน้า) อนุญาตให้ค้าขายได้ต้ังแต่เวลา 19.00น. เป็น

ต้นไป เนื่องจากในอดีตส่งกระทบกับการสัญจรบนทางเทา้ที่มีอยู่หนาแน่นบนถนนอโศกมนตร ี

 - จุดผ่อนผันถนนเพชรบุรีทางฝั่งตะวันออก 

 บริเวณหน้าคอนโด ไปทางสี่แยกอโศก-เพชรบุรี  

 กิจกรรมการค้าขายนอกจุดผ่อนผัน 

 รถเข็นขายของ มีลักษณะทั่วไปในเมือง มีการเข็นขึ้นมาจอดขายบนทางเท้า บางส่วนเข็น

บนพื้นถนน เลยีบขอบทางเท้า  

 ซุ้มขายอาหาร มีการค้าขายต้ังโต๊ะขายอาหารเครื่องด่ืมในบริเวณที่มีพื้นทีท่างเท้า บางจุด

มีการตั้งโต๊ะประกอบอาหาร พร้อมที่นั่งรับประทาน โดยต้ังขายชั่วคราวมีช่วงเวลาการขายแตกต่างกัน

ในแต่ละพื้นทีแ่ละเก็บกวาดพื้นที่ทางเท้าหลังจัดเก็บร้าน 

 4. การทิ้งขยะบนทางเท้า  

 มีการทิ้งขยะบริเวณริมเสาไฟ และบริเวณโคนต้นไม้ จากการส ารวจพบกองขยะบนทาง

เท้าเป็นประจ า ส่วนหนึ่งมาจากแผงขายอาหารช่ัวคราว และขยะจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใน

ซอยย่อย เนื่องจากบางพื้นที่ขาดจุดทิ้งขยะ และอุปนิสัยมักง่ายของประชากร 

 5. การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 

 การขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า จากนิสัยความมักง่าย ก่อให้เกิดปัญหา

อุบัติเหตุเฉี่ยวชน และปัจจุบนัมีปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากการก่อเหตุลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ และ

อื่น ๆ ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที่ 36 ผังแสดงประเภทของกิจกรรมพาณิชย์บริเวณพื้นที่ศึกษา  

ที่มา: ผู้วิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที่ 37 ผังแสดงความต่อเนื่องและปริมาณกิจกรรมพาณชิย์บริเวณพ้ืนที่ศึกษา  

ที่มา: ผู้วิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 

การประเมินพื้นที่ศึกษา 

วิธีการประเมนิ 

 การประเมินทางเท้าในขอบเขตพื้นที่ศึกษารอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้ง สถานีมักกะสนั

การประเมินทางเท้าเพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมิน จากข้อมูลการส ารวจและ

วิเคราะห์ ช่วงทางเท้าจากการแบ่งพื้นที่ทางเท้าในขอบเขตของพื้นที่ศึกษา แสดงต าแหน่งของช่วงทาง

เท้าอ้างอิงตามต าแหน่งแผนผังทางช่วงทางเท้าความยาวประมาณ 150 เมตร การประเมินทางเท้าจะ

แยกการประเมินตามลักษณะความสัมพันธ์ของทางเท้า อธิบาย 1) เกณฑ์การประเมิน 2) ผลการ

ประเมิน และ3) วิเคราะห์ผลการประเมิน  

 1) เกณฑก์ารประเมินอ้างอิงตามปัจจัยและขอ้สรุปจากการวิเคราะห์หลักการของแนวคิด 

ใช้ประเมิน ข้อมูลวิเคราะห์ด้านคุณภาพจากสภาพแวดล้อม ผังแผนที่ และข้อมูลเชิงปริมาณจากการ

ส ารวจ แบ่งช่วงเกณฑ์การใหค้ะแนนตั้งแต่ 0-5 คะแนน  

 2) ผลการประเมิน จัดแสดงออกมาในรูปแบบแผนภูมิแท่ง วางบนต าแหน่งผังแผนที่ 

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ ปริมาณจากขนาด สภาพแวดล้อมและต าแหนง่ที่ประเมิน 

 3) วิเคราะห์ผลการประเมิน เป็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน และผลที่ปรากฎบนผัง

จากการประเมิน เพ่ือสรุปถึง ความสัมพันธ์ของปัญหากับสภาพแวดล้อม น าไปสู่แนวทางการแก้ไข 

 การประเมินทางเท้าในบริเวณพื้นที่ศึกษา แยกการประเมินความสัมพนัธ์ของลักษณะ

ทางเท้าในแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนได้ดังนี้ 

 1. ความสัมพันธ์ของทางเท้ากับสถานีระบบขนส่งมวลชน   

2. ความสัมพันธ์ทางเท้ากับความต่อเนื่องของกิจกรรม 

 3. ความสัมพันธ์ทางเท้ากับระบบการสัญจร 

 4. องค์ประกอบบนทางเท้ากับความสะดวกในการสัญจร 

 5. สุนทรียภาพกับทางเท้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 

 

5.1 การประเมินความสัมพันธ์ระบบขนสง่มวลชน 

 เนื่องด้วยการสัญจรด้วยการเดินเท้าเป็นการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะขั้นต้น จากการ

วิเคราะห์สามารถแยกความสัมพันธ์ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของสถานีระบบขนส่งมวลชน

กับพื้นที่โดยรอบและความสัมพันธ์ของสถานีระบบขนส่งมวลชนกับระบบขนส่งมวลชนใกล้เคียง 

ความสัมพันธ์ของทางเท้ากับสถานีระบบขนส่งมวลชน อ้างอิงจากลักษณะการศึกษาด้านความสัมพันธ์

ของระยะทางเดินที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดิน การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า 

 ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์กับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 

เกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชนกับทางเทา้ 

 เกณฑ์การประเมินความสัมพนัธ์ของระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า มีจุดประสงค์เพื่อ

เปรียบเทียบศักยภาพการเข้าถึงบริการของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน เนื่องจาก

ระยะทางการเดินมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกการเดินในการสัญจร ดังนั้นระยะทางเพื่อเข้าสู่

ระบบขนส่งมวลชนจึงมีความส าคัญในการพิจารณาการประเมินความสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชน

กับทางเท้า เพื่อให้เห็นศักยภาพการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของทางเท้าปัจจุบันในแต่ละช่วง โดย 

พิจารณาระยะทางจากประตูทางเข้าของสถานีโดยใช้ระยะทางการเดินจริงบนทางเท้าเป็นตัวก าหนด 

ระยะทางจากข้อมูลแผนที ่

 เกณฑ์การให้คะแนนใช้วิธีการประเมินระยะทางของการเดินจริงบนทางเท้า ช่วงต้ังแต่

ประตูทางเข้าสถานีถึงทางเท้าในแต่ละช่วง ค านวนจากการวัดระยะทางในแผนที่ (ตารางที่ 12) 

ตารางที่ 10 เกณฑ์การให้คะแนนความสัมพันธ์ทางเท้ากับสถานีมักกะสัน (ที่มา: ผู้วิจัย) 

ความสัมพันธ์กับสถานีมักกะสนั ระยะทางการเดนิ คะแนนประเมิน 

ระยะใกล้มาก ทางเท้าบริเวณติดต่อกับสถานี 0-200 เมตร 5 คะแนน 

ทางเท้าใกล้สถานี ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาท ี 200-400 เมตร 4 คะแนน 

ปานกลาง 400-600 เมตร 3 คะแนน 

ไกล ระยะทางเฉลี่ยของการเดิน 600-800 เมตร 2 คะแนน 

มีระยะทางไกล ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดิน มากกว่า 800 เมตร 1 คะแนน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์กับโครงขา่ยระบบขนสง่มวลชน 

  การประเมินความต่อเน่ืองกับระบบขนส่งมวลชนอื่น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาบทบาท

และศักยภาพของทางเท้าในแต่ละช่วงที่ต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน โดยระบบโครงข่ายการสัญจร

ที่ดีจะสามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินและการใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ดีต่อเมือง

และมีความยั่งยืนกว่าและการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนต้องการพื้นที่ทางเท้า ดังนั้นทางเท้า

ที่มีความสัมพนัธ์ต่อเนื่องกับระบบขนส่งมวลชน จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนภายในเมือง 

 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพิจารณาจากปริมาณของจุดเช่ือมต่อของระบบขนส่ง

มวลชนบนทางเท้าในแต่ละช่วง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสัมพันธ์กับโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนเช่ือมโยงกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ดังนี้ 

ตารางที่ 11 เกณฑ์การให้คะแนนความสัมพันธ์กับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน (ที่มา: ผู้วิจัย) 

ความสัมพันธ์กับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 
จ านวนระบบขนส่ง

มวลชน 
คะแนน 

ช่วงทางเท้ามีลักษณะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร  

มีบทบาทต่อระบบขนส่งมวลชนมาก  

มากกว่า 3 ระบบ 5 คะแนน 

ช่วงทางเท้ามีลักษณะเป็นจดุเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 3 ระบบ 4 คะแนน 

ช่วงทางเท้ามีบทบาทต่อระบบขนส่งมวลชนปานกลาง 2 ระบบ 3 คะแนน 

ช่วงทางเท้ามีบทบาทต่อระบบขนส่งมวลชนเล็กน้อย 1 ระบบ 2 คะแนน 

ช่วงทางเท้าไม่มีระบบขนส่งมวลชน  ไม่เชื่อมต่อ 1 คะแนน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการประเมนิความสัมพันธ์ระบบมวลชน 

 

รูปที่ 38 แผนผังแสดงการประเมินความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้ารอบสถานีมักกะสัน 

ที่มา: ผู้วิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห์ผลการประเมนิความสัมพนัธ์ระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า 

 จากข้อมูลการประเมิน ความต่อเน่ืองกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของทางเท้า 

โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์สถานีมักกะสัน พบว่า บริเวณถนนอโศก-ดินแดงฝั่ง

ตะวันออก (DR102) มีศักยภาพการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สดุ รองลงมาคือบริเวณถนน

อโศกมนตรีฝั่งตะวันตก (AR101) 

 จากความสัมพันธ์ของการเข้าถึงการบริการของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานี

มักกะสัน ค านวนจากระยะทางการสัญจรบนทางเท้าพบว่า ทางเท้าเลียบถนนอโศก-ดินแดงฝั่ง

ตะวันตก (DR103, DR105) และบริเวณถนนอโศก-ดินแดงแยกถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออก (DR102) มี

ระยะห่างการเดินจากสถานีแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน ที่ใกล้และสามารถเขา้ถึงได้สะดวกที่สุด เนื่องจาก

เป็นช่วงทางเท้าที่สามารถเข้าถึงสถานีได้โดยไม่ผ่านจุดตัดการสัญจร รองลงมาคือ บริเวณถนนเลียบ

ทางรถไฟ ช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันตก (RR102-RR110) ที่มีศักยภาพการเข้าถึงสถานีในระยะ

การเดินเท้าที่ส่งเสริมต่อการตัดสินใจ 

ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์ผลการประเมนิความสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชนกับทางเท้า 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ค าอธิบาย 

 

 

ทางเท้าบางช่วงมีระยะห่างจากสถานีไม่มาก  

- ทางเท้าในช่วงถนนอโศก-ดินแดง ฝั่งตรงข้ามสถานี จากสาเหตุ

การบริการจุดข้ามถนนมีน้อย ท าให้มีระยะทางการเดินจริงต่อการ

เข้าใช้งานมาก ท าให้ทางเท้าบางช่วงมีความสัมพันธ์กับสถานี

มักกะสันน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

 

 

ทางเท้ามีศักยภาพในการเข้าถึง ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่ง

ตะวันตก มีระยะห่างจากสถานีน้อย แต่การเดินเข้าถึงสถานีมีระยะ

ทางไกล จากสาเหตุการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีมาตั้งแต่อดีต  

 

ทางเท้ามีลักษณะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร มีบทบาทการ

เชื่อมโยงระบบขนส่งหลายระบบ ควรมีการจัดการระบบการเดิน

เพื่อเข้าถึงทางเท้าช่วงนี้อย่างสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.2 การประเมินความเชื่อมโยงกิจกรรมทางเทา้ 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนมีความหลากหลาย มีปริมาณและ

ช่วงเวลาแตกต่าง ทางเท้าสามารถสร้างความเช่ือมโยงกิจกรรมในพื้นที่กับกิจกรรมการสญัจรในระบบ

ขนส่งมวลชน ช่วยให้เมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินความหลากหลายของกิจกรรม 

 ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินปริมาณของกิจกรรมบนทางเท้า 

 ส่วนที่ 3 เกณฑ์การประเมินทางเท้ากับความต่อเนื่องของกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมินความหลากหลายของกิจกรรม 

 การประเมินบทบาทความหลากหลายของกิจกรรมในทางเท้าแต่ละช่วงพิจารณาจาก 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ใช้งานทางเท้าบริเวณพื้นที่ศึกษา ได้แก่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ค้าขาย 

กลุ่มผู้อยู่อาศัย กลุ่มพนักงาน เป็นต้น ความเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับระบบขนส่งมวลชน 

สามารถวิเคราะห์เส้นทางการสัญจรของกลุ่มผู้ใช้งานทางเท้า จากสถานที่ประกอบกิจกรรม ในการ

เข้าถึงระบบขนส่งมวลชน จากการศึกษากิจกรรมการใชท้ี่ดินในพื้นที่ศกึษาบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์

พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน (รปูที่ 39) สามารถแสดงให้เหน็ถึงแสดงบทบาทและความส าคัญของทาง

เท้าในแต่ละช่วงที่มีต่อกลุ่มผู้ใช้งาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน ความหลากหลายของกิจกรรมพิจารณาจากความหลากหลายของ

กลุ่มผู้ใช้งาน วิเคราะห์จากเส้นทางการเข้าถึงสถานี 

ตารางที่ 13 เกณฑ์การให้คะแนนความหลากหลายกิจกรรม ที่มา: ผู้วิจัย 

ความหลากหลายของกลุ่มผู้ใช้งาน คะแนน 

มีความหลากหลายมากที่สุด  5 คะแนน 

มีความหลากหลายมาก  4 คะแนน 

มีความหลากหลายมากปานกลาง 3 คะแนน 

มีความหลากหลายน้อย 2 คะแนน 

มีความหลากหลายน้อยมาก 1 คะแนน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที่ 39 แผนผังแสดงความสัมพันธ์กลุ่มผู้ใชท้างเท้ากับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ ที่มา: ผู้วิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 

 

เกณฑ์การประเมินปริมาณของกิจกรรมบนทางเท้า 

 เกณฑ์การใหค้ะแนน การประเมินความหนาแน่น จากการนับจ านวนคนในช่ัวโมงเร่งด่วน 

ใน 1 นาที การเก็บข้อมูลในแต่ละจุดอ้างอิงวิธีการ Fruin (1971) ใน The Highway Capacity 

Manual ใช้ช่วงเวลา 15 นาที แล้วหาค่าเฉลี่ยจ านวนคนใน 1 นาที เปรยีบเทียบผลการประเมินพ้ืนที่

ศึกษาที่ชัดเจน ช่วงคะแนนปริมาณความหนาแน่นจึงใช้อ้างอิงแบ่งช่วงตามกลุ่มข้อมลูตามหลักสถิต ิ 

ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนปริมาณกิจกรรมทางเท้า ที่มา: ผู้วิจัย 

ความหนาแน่นของการใช้งาน จ านวนคน/ 1 นาท ี คะแนน 

มีปริมาณมากที่สุด  >40 คน 5 คะแนน 

มีปริมาณมาก  20-30 4 คะแนน 

มีปริมาณปานกลาง 10-20 3 คะแนน 

มีการสัญจรเบาบาง 5-10 2 คะแนน 

แทบไม่มีการสัญจร <5 1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินความต่อเนื่องกิจกรรมบนทางเท้า 

 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพิจารณาจากปริมาณช่วงเวลากิจกรรมสาธารณะบน

ทางเท้าในแต่ละช่วง อ้างอิงกับช่วงเวลาการบริการในระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันทั่วไป 16 ชั่วโมง  

เรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย จากทางเท้าที่มีช่วงเวลากิจกรรมบนทางเท้า มากกว่า 16 ชั่วโมง ที่ 

5 คะแนน และให้ค่าคะแนนทางเท้าที่ไม่กิจกรรมสาธารณะ 0 คะแนน (ตารางที่ 18) 

ตารางที่ 15 เกณฑ์การให้คะแนนพื้นผิวต่างสัมผัส ที่มา: ผู้วิจัย 

ช่วงเวลากิจกรรมบนทางเท้าใน 1 วัน คะแนน 

มากกว่า16 ชั่วโมง 5 คะแนน 

12 -16 ชั่วโมง 4 คะแนน 

8 -12 ชั่วโมง 3 คะแนน 

4 - 8 ชั่วโมง 2 คะแนน 

1 - 4 ชั่วโมง 1 คะแนน     

ไม่มีกิจกรรม 0 คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการประเมนิความหลากหลายของกิจกรรม 

 

รูปที่ 40 แผนผังแสดงการประเมินความต่อเน่ืองของกิจกรรมทางเท้ารอบสถานีมักกะสัน  

ที่มา: ผู้วิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห์ผลการประเมนิความต่อเนื่องของกิจกรรม 

 จากข้อมูลการประเมินความสัมพันธ์ของกิจกรรมบริเวณช่วงทางเท้าพบว่า บริเวณในช่วง

ถนนอโศกมนตรีบริเวณตลาดรวมทรัพย์ (AR105-AR106) มีปริมาณการสัญจรบนทางเทา้หนาแน่น

สอดคล้องกับปริมาณกิจกรรมพาณิชย์และลักษณะของพ้ืนที่ที่แวดล้อมด้วยแนวอาคารสูงที่มีพื้นที่การ

ใช้งานสูงในช่วงเวลากลางวัน ส่วนความต่อเน่ืองของช่วงเวลากิจกรรม บริเวณประตูทางออกสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดนิ ประตูที1่ และประตูที่ 2 (AR101, PR201) มีความต่อเนื่องของปริมาณกิจกรรมบนทาง

เท้า สอดคล้องกับเวลาการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน รองลงมาคือบริเวณถนนเพชรบุรีฝั่ง

ตะวันออก (PR204) และบริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตกบริเวณตลาดมินิพลาซ่า (PR110) ตามล าดับ 

ตารางที่ 16 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินความต่อเนื่องของกิจกรรมทางเท้า 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ค าอธิบาย 

 

 

ทางเท้ามีความหลากหลายของกลุ่มผู้ใช้งานและ 

มีปริมาณการสญัจรมาก แต่ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม ทาง

เท้ามีศักยภาพในการเช่ือมโยงกิจกรรม ทางเท้าในช่วงนั้น 

ต้องการกิจกรรมเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของกิจกรรม 

 

 

ทางเท้ามีความสัมพันธ์กับพื้นที่ มีการใช้งานต่อเนื่องแต่ มีปริมาณ

การใช้งานเบาบาง อาจมีสาเหตุจากข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ปัญหา

อุปสรรคการใช้งานทางเท้า 

 

ทางเท้ามีการใช้งานเฉพาะกลุ่ม แต่มีปริมาณกิจกรรมสัญจรมาก

และมีการใช้งานต่อเนื่อง 

 

ทางเท้าขาดความเชื่อมโยงกิจกรรมในพื้นที ่มีปริมาณการใช้งาน

เบาบาง แต่มีการใช้งานต่อเนื่อง ได้แก่ ช่วงทางเท้าบริเวณหน้า

สถานีที่มีกิจกรรมการเดินทางต่อเนื่อง  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะความสัมพันธ ์ ค าอธิบาย 

 

 

ทางเท้ามีความสัมพันธ์กับพืน้ที่ มีปริมาณกจิกรรมน้อย มีปญัหา

ทางเท้าร้างในช่วงเวลาที่ขาดการใช้งาน 

 

ทางเท้ามีความหนาแน่นการใช้งานเพียงระยะเวลาหนึ่ง ลักษณะ

ดังกล่าวเกิดบริเวณหน้าสถานที่ท างาน และสถานศึกษา ทีม่ีการ

สัญจรเป็นกลุ่มในช่วงเวลาเร่งด่วน 

 
ทางเท้ามีปญัหาการเช่ือมโยงกิจกรรมในพื้นที่มาก ขาด

ความสัมพันธ์พื้นที่และกิจกรรมโดยรอบ 

 

5.3 การประเมินระบบของการสัญจรทางเท้า    

 การประเมินระบบการสัญจรทางเท้า มีจุดประสงค์เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสัญจร

บนทางเท้า ตามลักษณะทางเท้าในแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน เกณฑ์การประเมิน

แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินความกว้างทางสัญจรทางเท้า 

 ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินระดับการบริการบนทางเท้า  

เกณฑ์การประเมินความกว้างทางสัญจรทางเทา้  

 ความกว้างทางสัญจรบนทางเท้าสาธารณะ สามารถบอกขดีความสามารถในการสญัจร

บนทางเท้า จากขนาดทางกายภาพโดยทั่วไปของผู้สัญจร ขนาดรถเข็น ระยะที่เกิดจากการใช้งาน

ร่วมกัน การสญัจรไปเป็นกลุม่และจากทศิทางการสัญจรทีส่วนทางกัน ดังนั้นทางเท้าที่มีขนาดความ

กว้างเพียงพอสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ตามหลกัการออกแบบสากล หรือการ

ออกแบบเพือ่ทุกคน ความกว้างของทางสัญจรจริง 

 เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาเรียงล าดับจากจากความกว้างเฉลี่ยของช่วงทางสัญจรจริง 

มากว่า 2.50 เมตร ที่ 5 คะแนน ไปถึง ความกว้างที่น้อยกว่า 0.60 เมตร ที ่0 คะแนน (ตารางที่ 5-7) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 

 

ตารางที่ 17 เกณฑ์การใหค้ะแนนความกว้างทางสัญจรบนทางเท้า 

คะแนน 
ความกว้างทาง

สัญจร 
ค าอธิบาย 

5  มากกว่า 2.50 เมตร สามารถเดินได้สะดวก รองรับการสัญจรสวนทางของผู้ใช้งาน

ได้ทุกประเภททั้งการเดิน รถเข็นและการขบัขี่รถจักรยาน  

4  2.00-2.49 เมตร ขนาดทางสัญจรมากกว่ามาตรฐานทางเท้าขั้นต่ าในประเทศ

ที่ก าหนดไว ้สามารถสัญจรดว้ยการเดินได้ง่าย เป็นระยะที่

รถเข็นทั่วไปสามารถสัญจรสวนทางได้ ตอบสนองการเดิน

เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันสามารถรองรับการเดิน

พร้อมกันได้ประมาณ 3-4 คน 

3  1.50-1.99 เมตร ขนาดทางสัญจรขั้นต่ าตามมาตรฐานทางเท้าที่ก าหนดใน

ประเทศไทย สามารถเดินร่วมกันได้สูงสุด 2-3 คน

โดยประมาณ เป็นระยะขั้นต่ าที่รถเข็นสามารถสวนทางกับ

การเดินปกติ 

2  1.00-1.49 เมตร สามารถเดินร่วมกันได้ 1-2 คนโดยประมาณ รองรับรถเข็นได้

แต่ไม่สามารถสัญจรในทิศทางสวนทาง การเดินสัญจรสวน

กันท าได้ยากล าบาก 

1  0.60-0.99 เมตร สามารถเดินได ้แต่ขาดความสะดวก ไม่สามารถสวนทางกัน

ได้โดยปราศจากการกระทบสิง่แวดล้อม รถเข็นไม่สามารถ

สัญจรได ้

0  น้อยกว่า 0.60 เมตร ไม่สามารถสญัจรได้ โดยไม่กระทบกับพื้นที่ข้างเคียง 
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เกณฑ์การประเมินระดับการบริการบนทางเท้า  

  จากการลงส ารวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่ามีลักษณะการสัญจรแบบกลุ่ม บริเวณถนนอโศก

มนตรีและถนนเพชรบุรี จากกลุ่มคนข้ามถนน กลุ่มนักเรยีนนักศึกษา พนักงานออฟฟิศและกลุม่

ผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชน การประเมินระดับการบริการบนทางเท้า จึงเลือกใช้เกณฑก์ารประเมิน

ระดับการสัญจรแบบกลุ่ม (Platoon-Adjusted LOS Criteria) เปรียบเทียบระดับการบริการและ

อัตราการไหลการเดิน (Flow rate) ของจ านวนผู้สัญจรบนช่วงทางเท้าใน 1 นาท ีตามแบบการ

ประเมินระดับการสัญจรของ Pushkarev and Zupan  อย่างไรก็ตามเกณฑ์การประเมินระดับการ

บริการถูกพัฒนาเพ่ือประเมินเปรียบเทียบอัตราการไหลของยานยนต์บนถนนและทางเท้าที่มีการ

สญัจรหนาแน่น แต่ไม่เหมาะสมในการใช้พิจารณาร่วมกับทางเท้าที่มีความกว้างต่ ากว่ามาตรฐานที่ไม่

สามารถสญัจรได้ตามปกติ 

 การประเมินระดับคะแนนเรียงล าดับ จากระดับการบริการในระดับ A ที่ 5 คะแนน ไปสู่

ระดับ F ที่ 0 คะแนน ปรับหน่วยวัด อัตราการไหลตามระบบเมตริกซ์เพื่อความสะดวกในการใช้งานใน

ประเทศไทย 

ตารางที่ 18 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพของการสัญจร ที่มา: ตารางระดับการบริการของ

Fluin (1971) และ Pushkarev and Zupan เปรียบเทียบและแปลงหน่วยโดยผู้วิจัย 

ระดับการบริการ

บนทางเท้า 

(P LOS) 

เกณฑอ์ัตราการไหลเฉลี่ย  

(Average Flow LOS Criteria) 

เกณฑอ์ัตราการไหลแบบกลุ่ม 

(Platoon-Adjusted LOS Criteria) 

 

คะแนนประเมิน 

 (p/ min/ ft)  (p/ min/ m)  (p/ min/ ft)  (p/ min/ m) 

A ≤ 5 ≤ 16.4 ≤ 0.5 ≤ 1.64 5 คะแนน 

B > 5-7 > 16.4 - 22.96 > 0.5-2 > 1.64 - 9.84 4 คะแนน 

C > 7-10 > 22.96 – 32.80 > 3-6 > 9.84 - 19.68 3 คะแนน 

D >10-15 > 32.80 – 49.20 > 6-11 > 19.68 - 36.08 2 คะแนน 

E >15-23 > 49.20 – 75.45 > 11-18 > 36.08 - 59.05 1 คะแนน 

F va va > 18 > 59.05 0 คะแนน 
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ผลการประเมนิระบบการสัญจรทางเท้า  

 

รูปที่ 41 แผนผังแสดงผลการประเมินระบบการสัญจรบนทางเท้ารอบสถานีมักกะสัน 
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วิเคราะห์ผลการประเมนิระบบการสัญจรทางเท้า 

ตารางที่ 19 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระบบการสัญจรทางเท้า 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ค าอธิบาย 

 

ทางเท้ามีระบบการสัญจรทางเทา้ เหมาะสม 

ช่วงทางเท้ามีปริมาณระดับการบริการเหมาะสมกับปริมาณ

กิจกรรมการสญัจร 

 

ความกว้างทางสัญจรเฉลี่ยน้อย แต่มีระดับการบริการสูง 

ช่วงทางเท้ามีระดับการบริการมาก แสดงปริมาณการสัญจรเบา

บาง อาจมีสาเหตุจากความกว้างของทางสัญจรต่ ากว่าขนาด

มาตรฐาน ขาดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

 

ทางเท้ามีระบบการสัญจรเทางเท้าปานกลาง 

ช่วงทางเท้ามีปริมาณการสัญจรหนาแน่น ทางสัญจรทางเท้าควร

ได้รับความสะดวกในการสัญจรเพ่ิมเติม 

 

ทางเท้ามีระบบการสัญจรเทางเท้าไม่หมาะสม 

ทางเท้ามีการสัญจรหนาแน่น แต่ทางเท้ามีความกว้างพื้นที่ทาง

สัญจรไม่เพียงพอ ควรพิจารณาปรับขยายความกว้างของทาง

สัญจรทางเท้า 
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5.4 การประเมินองค์ประกอบทางเท้า    

 การประเมินองค์ประกอบทางเท้า พิจารณาบนเกณฑ์การประเมินบนพ้ืนฐานของความ

ปลอดภัยตามแนวคิด การออกแบบสากลเป็นหลัก (Universal design) ที่รอบระบบขนส่งมวลชน 

องค์ประกอบบนทางเท้าควรส่งเสริมความสะดวกในการสัญจร ส่งผลกระทบกับทางเท้าในทิศทางที่ไม่

เป็นอุปสรรค แต่สามารถสร้างความต่อเนื่องระหว่างช่วงทางเท้า เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน

ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินอุปสรรคทางเท้า 

 ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพทางลาด 

 ส่วนที่ 3 เกณฑ์การประเมินระดับการบริการบนทางเท้า 

เกณฑ์การประเมินอุปสรรคทางเทา้ 

   การประเมินองค์ประกอบทางเท้าที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนทางเท้า ใช้วิธีการ

ลงพื้นที่ส ารวจพิจารณาจากความกว้างเฉลี่ยของทางสัญจรจริงจากผลกระทบของอุปสรรคบนทางเท้า 

โดยพิจารณาจุดที่มีผลกระทบมากที่สุดในชว่งทางเท้านั้น ๆ  

ตัวอย่างการประเมิน 

 ทางเท้าในช่วง ก. มีขนาดความกว้างของไหล่ทางเฉลี่ย 5 เมตร การส ารวจพบ

องค์ประกอบที่เป็นอุปสรรคการสัญจร 3 จุด 

จุดที่ 1 ขนาดความกว้างไหล่ทางเหลือ  2.5 เมตร  ผลกระทบจากอุปสรรค  50 % 

จุดที่ 2 ขนาดความกว้างไหล่ทางเหลือ  3 เมตร  ผลกระทบจากอุปสรรค  40 % 

จุดที่ 3 ขนาดความกว้างไหล่ทางเหลือ  1 เมตร  ผลกระทบจากอุปสรรค  80 % 

สรุปผลกระทบอุปสรรคทางเท้าช่วง ก. ได้รับผลกระทบจากองค์ประกอบ 80 %  

 เกณฑ์การให้คะแนน ประเมนิผลกระทบของอุปสรรคบนทางเท้า จากทางเท้าที่มี 

ผลกระทบของอุปสรรคน้อย ไปหามาก (ตารางที่ 5-11) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115 

 

ตารางที่ 20 เกณฑ์การให้คะแนนอุปสรรคทางเท้า ที่มา: ผู้วิจัย 

ระดับอุปสรรคบนทางเท้า ผลกระทบอุปสรรคความกวา้ง คะแนนประเมิน 

ไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจร น้อยกว่า10% 5 คะแนน 

มีผลกระทบทางสัญจรน้อย 10-25% 4 คะแนน 

มีผลกระทบทางสัญจรปานกลาง 25-40% 3 คะแนน 

ผลกระทบต่อการสัญจรค่อนข้างมาก 40-55% 2 คะแนน 

ผลกระทบต่อการสัญจรมาก    55-70% 1 คะแนน 

มีผลกระทบต่อการสัญจรมากเกินไป มากกว่า 70 % 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพทางลาด 

 องค์ประกอบทางลาดบนทางเท้าในปัจจุบันมคีวามส าคัญต่อการเปลี่ยนระดับสัญจรทาง

เท้าส าหรับผู้ใชร้ถเข็นล้อเลื่อน อ านวยความสะดวกเปิดกว้างส าหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุวัย ทางลาดที่ดี

จะช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร หลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) เพื่อใหเกิด

ความทัดเทียม ในการตอบสนองการใชประโยชน์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน ประเมนิด้วยการรวมผลการให้คะแนน ทั้งหมดเต็ม 5 คะแนน จาก

การส ารวจทางลาดสภาพของทางทางลาดในปัจจุบันในแต่ละช่วงทางเท้า พิจารณาตามข้อบังคับตาม

กฎกระทรวง พ.ศ. 2556 คณุภาพของทางลาด ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างช่วงทางเท้า 

ตารางที่ 21 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพของการสัญจร ที่มา: ผู้วิจยั 

เกณฑ์การให้คะแนน 1.0 คะแนน 0.5 คะแนน 0 คะแนน 

ปริมาณทางลาด มีทุกช่วงพื้นต่างระดับ มีเพียงบางจุด ไม่มี 

ความกว้างทางลาด > 1.20 เมตร 0.90-1.20 เมตร < 0.90 เมตร 

ความลาดชัน < 8.33 % 8.33-10 % > 10 % 

สภาพพื้นผิวทางลาด ใช้งานได้ดี ปานกลาง แย ่

ราวจับ มีทุกช่วงทางต่างระดับ มีเพียงบางจุด ไม่มี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 

 

เกณฑ์การประเมินพืน้ผิวสัมผัส  

 เกณฑ์การให้คะแนนพู้นผิวสัมผัสบนทางเทา้พิจารณาบนพื้นฐานของความปลอดภัยของ

ผู้ใช้งานทางเท้า โดยเน้นความถูกต้องของระบบการติดตั้งที่ถูกต้อง อ้างอิงตามมาตรฐาน (ASA, 

2557: 25) มากกว่า การติดตั้งทั่วไปเน่ืองจากอาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานได้ 

ตารางที่ 22 เกณฑ์การให้คะแนนพื้นผิวต่างสัมผัส ที่มา: ผู้วิจัย 

พื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้า คะแนน 

มีระบบพ้ืนผิวต่างสัมผัส มีความปลอดภัยถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถใช้งาน

ได้จริง มีการวางทิศทางการเดิน เตือนอันตรายในช่วงพื้นต่างระดับและบริเวณ

องค์ประกอบที่เป็นอุปสรรคทั่วไปการสัญจร ระบบพ้ืนผิวสัมผัสมคีวามต่อเนื่อง

ตลอดช่วงทางเท้า 

5 คะแนน 

มีระบบพ้ืนผิวต่างสัมผัส มีความปลอดภัยถูกต้องตามมาตรฐาน ใช้งานได้บ้าง 

มีการวางทิศทางการเดิน มีการเตือนอันตรายในช่วงพ้ืนต่างระดับและบริเวณ

องค์ประกอบที่เป็นอุปสรรคทั่วไป แต่ขาดต่อเนื่องตลอดช่วงทางเท้า 

3 คะแนน 

มีระบบพ้ืนผิวต่างสัมผัส แต่ไม่มีความปลอดภัยถูกต้องตามมาตรฐาน ไม่

สามารถใช้งานได้จริง 
1 คะแนน 

ไม่มีระบบพ้ืนผวิต่างสัมผัส 0 คะแนน 
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ผลการประเมนิองค์ประกอบทางเท้า  

 

รูปที่ 42 แผนผังแสดงผลการประเมินองค์ประกอบทางเท้ารอบสถานีมกักะสัน ที่มา: ผู้วิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห์ผลการประเมนิ 

ตารางที่ 23 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิ องค์ประกอบทางเท้า 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ค าอธิบาย 

 

 

ลักษณะทางเทา้มีการจัดวางองค์ประกอบในระดับพอใช้งาน มี

ผลกระทบจากอุปสรรคน้อย มีความกว้างของทางสัญจร ทางลาด

มีคุณภาพการใช้งานในระดับปานกลาง ขาดการติดตั้งระบบพื้น

ผิวสัมผัส 

 

ลักษณะทางเทา้มีอุปสรรคมาก พบในช่วงที่มีกิจกรรมการสัญจร

หนาแน่น ช่วงถนนอโศกมนตรี และถนนเพชรบุรี ความกว้างของ

ทางสัญจรได้รบัผลกระทบจากองค์ประกอบบนทางเท้ามาก  ทาง

ลาดมีคุณภาพปานกลาง ปัจจุบันไม่มีการติดตั้งระบบพื้นผิวสัมผัส    

 

ลักษณะทางเทา้รองรับกิจกรรมเฉพาะการเดินเท้า  

มีอุปสรรคน้อย ความกว้างของทางสัญจรได้รับผลกระทบจาก

องค์ประกอบบนทางเท้าน้อย มีการติดตั้งระบบพื้นผิวสัมผัส แต่

ไม่สามารถใช้การได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสากล ไม่มี

ทางลาด  
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5.5 การประเมินสุนทรียภาพทางเท้า 

 ความรู้สึกพึงพอใจในขณะใช้งานทางเท้าที่มีบรรยากาศแวดล้อมที่ดี สร้างแรงจูงใจในการ

เดินเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน ทางเท้าสาธารณะที่สวยงาม มีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ

ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพบนทางเท้าสามารเกิดขึ้น ได้ง่าย จากการจัด

ระเบียบองค์ประกอบบนทางเท้า พฤติกรรมการใช้งาน การจัดวางพ้ืนที่สีเขียวบนทางเท้าที่สร้างร่มเงา 

ส่งผลดีต่อสภาวะความสบายในการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียว   

 ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินความสะอาด 

เกณฑ์การประเมินพืน้ที่สีเขียว   

 การประเมินพื้นที่สีเขียวพิจารณาจาก ความหนาแน่นของพืชพรรณบนทางเท้าและ

ผลกระทบจากภูมิทัศน์ต่อมุมมองขณะสัญจร ประเภทของพืชพรรณ เช่น ไม้ยืนต้น ไม้พุม่ ไม้คลุมดิน 

ต าแหน่งของพืชพรรณ บทบาทของพืชพรรณที่มีต่อทางเท้า ต้นไม้ 

ตารางที่ 24 เกณฑ์การให้คะแนนพื้นที่สีเขียว ที่มา: ผู้วิจัย 

พื้นที่สีเขียวบนทางเท้า คะแนน 

 

มีพืชพรรณหนาแน่น ต่อเนื่องหลายระดับ 

4.0-5.0 

      มีพืชพรรณ กระจายทั่วไป 

3.0-3.9 

   ส
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คะแนน พื้นที่สีเขียวบนทางเท้า 

 
มีไม้พุ่มและพืชพรรณเล็กน้อย 

2.0-2.9 

 
ไม่มีพื้นที่สีเขียวแต่สามารถมองเห็นจากพ้ืนที่อื่น 

1.0-1.9 

ไม่มีพื้นที่สีเขียวและไม่สามารถมองเห็น 0  

เกณฑ์การประเมินความสะอาด  

 สุนทรียภาพจากพื้นที่ทางเท้าที่มีความสะอาดช่วยส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่และส่งเสรมิ

การใช้งาน ความสะอาดบนทางเท้า อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ใน กรุงเทพมหานคร สามารถประเมินได้

จากการส ารวจลักษณะทางกายภาพของทางเท้าในแต่ละช่วง และพิจารณาการจัดการรักษาความ

สะอาด สามารถแบ่งระดับของความสะอาดจากการส ารวจได้ดังนี้ 

 - ทางเท้า มคีวามสะอาดต่อเนื่อง  

 ทางเท้ามีความสะอาด ได้รับความดูแลต่อเนื่องร่วมกันจากเทศบาลและเอกชนในพื้นที่ 

พบเห็นในบริเวณ ทางเท้าหน้าสถานที่ส าคญั ทางเท้าหนา้อาคารส านักงานหน่วยงานรัฐ ทางเท้าหนา้

อาคารสูงที่มีการอยู่อาศัยร่วมกันมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความสะอาดทางเท้าในบริเวณ

สถานที่ส าคญัส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร บางแห่งมีการดูแลอย่างเข้มงวดจากพนักงานรักษา

ความปลอดภัย  

   ส
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 - ทางเท้ามคีวามสะอาดปานกลาง   

 ทางเท้ามีความสะอาด ได้รับการดูแลรักษาในบางช่วงเวลาในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ จาก

ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ พบเห็นในบริเวณ หน้าอาคารที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ท าให้ผูใ้ช้

ประโยชน์ที่ดินมีส่วนร่วมช่วยดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ลักษณะดังกล่าวรวมถึงพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม

การใช้งานเบาบาง แต่ขาดการดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 - ทางเท้าขาดความสะอาด มีการจัดการตามช่วงเวลาจ ากัด 

 ทางเท้ามีการทิ้งขยะบนพื้นผิวทางเท้า ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางสายตาในช่วงเวลา

การสัญจรในเวลากลางวัน แต่ได้รับการดูแลจัดการ โดยหน่วยงานรัฐและพนักงานท าความสะอาด

พื้นที่ในเวลากลางคืน เนื่องจากทางเท้ามีปริมาณการใช้งานสูง และบางแห่งขาดแคลนจุดพักขยะท า

ให้เกิดพฤติกรรมการทิ้งขยะบนทางเท้า พบเห็นในบริเวณทางเท้าหน้าพ้ืนที่สาธารณะ ที่มีการใช้งาน

ร่วมกัน เช่น ทางเท้าสาธารณะ 

 - ทางเท้าขาดความสะอาดและไม่มีการดูแลรักษา 

 ทางเท้ามีการทิ้งขยะบนพื้นผิว ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางสายตาต่อผู้สัญจรในทุก

ช่วงเวลา ขาดการดูแลรักษา พบได้ในบริเวณทางเท้าใกล้พื้นที่ร้างหรือพื้นที่มีการบุกรุกพื้นที่     

 เกณฑก์ารให้คะแนน พิจารณาจากผลกระทบทางสายตาจากความสะอาดร่วมกับการจัด

ระเบียบองค์ประกอบบนทางเท้า จัดช่วงระดับคะแนนตามระดับของความสะอาดที่พบ  

ตารางที่ 25 เกณฑ์การให้คะแนนความสะอาดบนทางเท้า 

เกณฑ์การให้คะแนนความสะอาดบนทางเท้า คะแนน 

ทางเท้ามีความสะอาดต่อเนื่อง 3.6-5.0 

ทางเท้ามีความสะอาดปานกลาง   2.6-3.5 

ทางเท้าขาดความสะอาด มีการจัดการตามช่วงเวลาจ ากัด 1.6-2.5 

ทางเท้าขาดความสะอาดและไม่มีการดูแลรักษา 0.1-1.5 

   ส
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ผลการประเมนิสนุทรียภาพทางเท้า  

 

รูปที่ 43 แผนผังแสดงผลการประเมินองค์ประกอบทางเท้ารอบสถานีมกักะสัน  

ที่มา: ผู้วิจัย 
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วิเคราะห์ผลการประเมนิสุนทรียภาพทางเท้า 

ตารางที่ 26 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิสุนทรียภาพทางเท้า 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ค าอธิบาย 

 

ลักษณะทางเทา้สุนทรียภาพในการสัญจร มบีรรยากาศที่ดี 

ส่งเสริมการเดินบนทางเท้า มีการจัดการดูแลต่อเน่ือง 

 

ลักษณะทางเทา้ภายนอก มีการดูแลความสะอาดต่อเนื่อง ใน

บริเวณที่ขาดร่มเงาจะขาดความสบายในการสัญจรบนทางเท้า 

 
ลักษณะทางเทา้ขาดความสะอาด และขาดบรรยากาศการสัญจร

ที่ดี มีผลกระทบทางสายตา  

 

5.6 สรุปผลการประเมนิพื้นที่ศึกษา  

 จากตารางสรุปผลคะแนนการประเมินทางเท้าในแต่ละช่วง การประเมินทางเท้าปฎิบัติ

ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิดในแตล่ะช่วงสรุปผลการประเมินจากช่วงคะแนน 

5 คะแนน ท าการหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทยีบเพ่ือบอกลักษณะทางเท้าในแต่ละช่วงทางเท้า ดังนี้ 

ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7 

 ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทางเท้าช่วงถนน

ก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันตก และทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันออก 

 ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝัง่ตะวันตก 

 ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันตก (RR101, RR103) มีคะแนนการประเมิน

ลักษณะทางเทา้ตามตามแนวคิด 2.65/ 5.00  คะแนน ทั้งหมด 2 ช่วง มีคะแนนเฉลี่ย มีคะแนน

ความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ 3.75 เนื่องจากเป็นช่วงทางเท้า บริเวณทางเข้าออก

สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสันที่มีระยะการเดินเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ได้ใน

ระยะทางใกล้เคียง แต่ขาดความเช่ือมโยงกิจกรรมกับพื้นที่โดยรอบ ด้านความหลากหลายของ

   ส
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กิจกรรม ปัจจบุันมรีะบบการสัญจรที่สะดวก คล่องตัว แตข่าดความปลอดภัยในด้านองค์ประกอบทาง

เท้า และขาดการรองรับการใช้งานของผู้พิการ มีความสะอาดปานกลาง 

 ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝัง่ตะวันออก 

 ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันออก (RR201-RR205) มีช่วงทางเท้าสัมพันธ์ 3

ช่วง มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางตามตามแนวคิดที่ 0.85/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธต์่อระบบ

ขนส่งมวลชนน้อยถึงปานกลาง เป็นช่วงทางเท้า บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานี

มักกะสันที่มีระยะการเดินเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ได้ในระยะทางใกล้เคียง ขาดความ

เชื่อมโยงกิจกรรมกับพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันเป็นทางเข้าออกชุมชนรถไฟมักกะสัน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่

เป็นระยะเวลานาน  ท าใหท้างเท้าขาดการดูแลจัดการด้านสุนทรียภาพ 

ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุร ี

 ทางเท้าริมถนนระหว่างถนนเพชรบุรี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทางเท้าช่วง

ถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออก และทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตก  

ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออก  

 ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออก (PR201-PR208) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะ

ทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 2.08/ 5.00  แบง่การประเมินออกเป็น 8 ช่วง ช่วงบน (ทิศเหนือ) 4 ช่วง 

และช่วงล่าง (ทิศใต้) 4 ช่วง  

 - ทางเท้าช่วงบน (PR201, PR203, PR205, PR207) มีคะแนนเฉลี่ยลกัษณะทางเท้าตาม

ตามแนวคิดที่ 2.20/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนปานกลาง  มีความเช่ือมโยง

กิจกรรมน้อยในทางเท้าช่วง (PR205, PR207)   มีระบบการสัญจรทางเท้าที่คล่องตัว ขาดการรองรับ

การใช้งานของผู้พิการทางสายตา มีความสะอาดปานกลาง บริเวณใกล้แยกถนนอโศก เพชรบุรี 

 - ทางเท้าช่วงล่าง (PR202, PR204, PR206, PR208) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้า

ตามตามแนวคิดที่ 1.97/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนน้อยโดยเฉลี่ยน้อย (1.38 

คะแนน) มีความเชื่อมโยงกิจกรรมน้อยในทางเท้าช่วงใกล้แยกถนน (PR202, PR204) เนื่องจากมี

ปัญหาด้านขนาดทางสัญจร มีอุปสรรคทางเท้ามาก ทางลาดส่วนใหญ่ ใช้การได้ยาก ขาดการรองรับ

การใช้งานของผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ มีสุนทรียภาพในระดับปานกลาง 
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ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตก 

 ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตก (PR101-PR110) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะ

ทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 2.39/ 5.00  คะแนน แบ่งการประเมินออกเป็น 10 ช่วง ช่วงบน (ทิศเหนือ) 

5 ช่วง และช่วงล่าง (ทิศใต้) 5 ช่วง  

 - ทางเท้าช่วงบน (PR101, PR103, PR105, PR107, PR109) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะ

ทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 2.32/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนน้อย (1.75 

คะแนน) มีความเช่ือมโยงกิจกรรมน้อยใน ขาดปริมาณและความต่อเนื่องในทางเท้าช่วงใกล้แยกถนน 

(PR103-PR105) มีระบบการสัญจรทางเท้าที่คล่องตัวดี มีองค์ประกอบทางเท้าเป็นอุปสรรคปานกลาง 

ไม่รองรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ทางเท้ามีสุนทรียภาพที่ดี  

  - ทางเท้าช่วงล่าง (PR102, PR104, PR106, PR108, PR110) มีคะแนนเฉลี่ย

ลักษณะทางเทา้ตามตามแนวคิดที่ 2.47/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบต่อขนส่งมวลชนน้อย มี

ความเช่ือมโยงกิจกรรมน้อย และขาดความต่อเน่ืองบริเวณหน้าสถานศกึษา (PR104, PR106) และมี

อุปสรรคทางเท้ามากในช่วงเดียวกัน มีระบบการสัญจรโดยรวมที่ดี ทางลาดส่วนใหญ่ ใช้การได้ยาก ไม่

รองรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการมองเห็น และผู้สูงอายุ มีสุนทรียภาพเฉลี่ยในระดับที่ด ี

ทางเท้าช่วงถนนอโศก-ดินแดง 

 ทางเท้าริมถนนระหว่างถนนอโศก-ดินแดง แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทางเท้า

ช่วงถนนถนนอโศก-ดินแดงด้านทิศเหนือ และทางเท้าช่วงถนนถนนอโศก-ดินแดงด้านทิศใต้ 

ทางเท้าช่วงชว่งถนนอโศก-ดินแดงด้านทศิใต ้

 ทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดงใต้ (DR101-DR106) ทางเท้าช่วงต้ังแต่จุดตัดถนน

เพชรบุรีไปถึงแยกทางด่วนถนนจตุรทิศ ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 

2.18/ 5.00  คะแนน แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ช่วง ฝั่งซ้าย 3 ช่วง และฝั่งขวา 3 ช่วง  

 - ทางเท้าฝั่งซ้าย (DR101, DR103, DR105) มีคะแนนเฉลีย่ลักษณะทางเท้าตามตาม

แนวคิดที่ 2.26/ 5.00  คะแนน มีความสัมพนัธ์ระบบขนส่งมวลชนปานกลางถึงระดับดี (2.83 

คะแนน) มีความเชื่อมโยงกิจกรรมน้อยใน ขาดปริมาณกิจกรรมและความต่อเนื่องของกิจกรรมในทาง

เท้าช่วงใกล้แยกถนน (DR103 – DR105) มีระบบการสัญจรทางเท้าปานกลาง มีองค์ประกอบทางเท้า
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ที่เป็นอุปสรรคมาก ทางลาดและพ้ืนผิวต่างสัมผัสไมร่องรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 

ทางเท้ามีสุนทรียภาพปานกลาง 

 - ทางเท้าฝั่งขวา (DR102, DR104, DR106) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเทา้ตามตาม

แนวคิดที่ 2.09/ 5.00  คะแนน มีความสัมพนัธ์ระบบต่อขนส่งมวลชนปานกลาง มีความเชื่อมโยง

กิจกรรมปานกลาง มีค่าคะแนนประเมินต่ าในช่วงทางเท้าบริเวณใต้ทางด่วนแยกถนนจตุรทิศ (DR106) 

มีความคล่องตัวในการสัญจร มีอุปสรรคทางเท้ามากตลอดช่วงทางเท้า ทางลาดส่วนใหญ่ ใช้การได้

ยาก ไม่รองรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้สูงอายุ ขาดสุนทรียภาพทางเท้า 

ทางเท้าช่วงชว่งถนนอโศก-ดินแดงด้านทศิเหนือ 

 ทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดงด้านทิศเหนือ (DR201-DR204) ทางเท้าช่วงต้ังแต่แยก

ทางด่วนถนนจตุรทิศ บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลกัษณะทางเท้าตามตาม

แนวคิดที่ 1.83/ 5.00  คะแนน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ช่วง ฝั่งซ้าย 2 ช่วง และฝั่งขวา 2 ช่วง  

 - ทางเท้าฝั่งซ้าย (DR201, DR203) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 

2.08/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนน้อย มีความเชื่อมโยงกิจกรรมน้อย ขาด

ปริมาณกิจกรรมและความต่อเนื่องของกิจกรรม มีระบบการสัญจรที่คล่องตัว มีองค์ประกอบทางเท้าที่

เป็นอุปสรรคมาก ทางลาดและพ้ืนผิวต่างสัมผัสไม่รองรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 

ทางเท้ามีสุนทรียภาพปานกลาง 

 - ทางเท้าฝั่งขวา (DR202, DR204) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 

1.57/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนน้อย มีความเชื่อมโยงกิจกรรมน้อย ขาด

ปริมาณกิจกรรมและความต่อเนื่องของกิจกรรม มีระบบการสัญจรที่คล่องตัว มีองค์ประกอบทางเท้าที่

เป็นอุปสรรคมาก ทางลาดและพื้นผิวต่างสัมผัสไม่รองรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 

ทางเท้ามีสุนทรียภาพปานกลาง 

ทางเท้าช่วงถนนอโศกมนตร ี

 ทางเท้าช่วงถนนถนนอโศกมนตรี (AR101-AR108) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทาง

เท้าตามตามแนวคิดที่ 2.30/ 5.00 คะแนน แบ่งการประเมินออกเป็น 8 ช่วง ฝั่งซ้าย 4 ช่วง และฝั่ง

ขวา 4 ช่วง 
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 - ทางเท้าฝั่งซ้าย (AR101, AR103, AR105, AR107) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตาม

ตามแนวคิดที่ 2.57/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชนปานกลาง มีความเชื่อมโยง

กิจกรรมที่ดี มคีวามระบบการสัญจรทางเท้าระดับปานกลาง มีองค์ประกอบทางเท้าที่เป็นอุปสรรค

มาก ในช่วง แยกถนนอโศกเพชรบุรี และช่วงตลาดรวมทรัพย์ (AR101, AR107) มีช่วงทางสะพานข้าม

คลองด้วยขั้นบันได (AR103) ปราศจากทางลาดและพื้นผิวต่างสัมผัส ไม่รองรับการใช้งานของผู้

บกพร่องทางการมองเห็น มีกิจกรรมหนาแนน่และมีปญัหาด้านการจัดการขยะ ทางเท้ามีสุนทรียภาพ

ปานกลาง 

 - ทางเท้าฝั่งขวา (AR102, AR104, AR106, AR108) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตาม

ตามแนวคิดที่ 2.03/ 5.00  คะแนน มีความสัมพันธ์ระบบต่อขนส่งมวลชนน้อย มีความเชื่อมโยง

กิจกรรมในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนประเมินต่ าในช่วงทางเท้าบริเวณแยกถนนเพชรบุรี (AR102) 

และมีช่วงทางสะพานข้ามคลองด้วยขั้นบันได มีความคล่องตัวในการสัญจรระดับปานกลาง มีอุปสรรค

ทางเท้ามากตลอดช่วงทางเท้า ทางลาดส่วนใหญ่ ใช้การได้ยาก ไม่รองรับการใช้งานของผู้บกพร่อง

ทางการมองเห็นและผู้สูงอาย ุมีสุนทรียภาพทางเท้าในระดับปานกลาง 

ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ 

 ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ 

ฝั่งตะวันออก และทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ ฝั่งตะวันตก  

ช่วงถนนจตุรทิศฝัง่ตะวันตก 

 ช่วงถนนจตุรทิศฝั่งตะวันตก (JR101-JR104) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้า

ตามตามแนวคิดที่ 0.98/ 5.00 คะแนน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ช่วง ช่วงบน (ทิศเหนือ) 2 ช่วง 

และช่วงล่าง (ทิศใต้) 2 ช่วง  

 - ทางเท้าช่วงบน (JR101, JR103) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 

0.63/ 5.00 คะแนน ขาดความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชน พื้นที่ขาดความเช่ือมโยงกิจกรรม ทางเท้ามี

ความกว้างไม่เพียงพอต่อการสัญจร มีองค์ประกอบทางเท้าเป็นอุปสรรคปานกลาง อาจเป็นอันตราย

ต่อผู้ใช้งาน ขาดสุนทรียภาพที่ด ี

 - ทางเท้าช่วงล่าง (JR102, JR104) มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 

1.33/ 5.00 คะแนน ขาดความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชน พื้นที่ขาดความเชื่อมโยงกิจกรรม มี
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องค์ประกอบทางเท้าเป็นอุปสรรคน้อย ไม่มีทางลาด มีการใช้พื้นผิวต่างสัมผัสไม่ถูกต้องบริเวณจุดตัด

ถนน อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน มีสุนทรียภาพปานกลาง 

ช่วงถนนจตุรทิศฝัง่ตะวันออก 

 ช่วงถนนจตุรทิศฝั่งตะวันออก (JR201-JR204) เป็นช่วงทางเท้าบริเวณใต้ทางด่วน 

ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 1.59/ 5.00 คะแนน แบ่งการประเมิน

ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงบน (ทิศเหนือ) 2 ช่วง และช่วงล่าง (ทิศใต้) 2 ช่วง  

 - ทางเท้าช่วงบน (PR201, PR203) บริเวณใต้ทางด่วน มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเทา้

ตามตามแนวคิดที่ 1.43/ 5.00 คะแนน ขาดความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชน พื้นที่ขาดความเช่ือมโยง

กิจกรรม ทางเท้ามีระบบการสัญจรคล่องตัวดี มีองค์ประกอบทางเท้าเป็นอุปสรรคมาก ขาดการ

รองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ ขาดสุนทรียภาพที่ดี 

 - ทางเท้าช่วงล่าง (JR202, JR204) บริเวณใต้ทางด่วน มีคะแนนเฉลี่ยลกัษณะทางเท้า

ตามตามแนวคิดที่ 1.74/ 5.00 คะแนน ขาดความสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชน พื้นที่ขาดความเช่ือมโยง

กิจกรรม ทางเท้ามีระบบการสัญจรคล่องตัวดี มีองค์ประกอบทางเท้าเป็นอุปสรรคมาก ขาดการ

รองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ ขาดสุนทรียภาพที่ดี 

ตารางที่ 27 ตารางแสดงระดับคะแนนเปรียบเทียบในแต่ละช่วงถนน 
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แผนภูมิที ่3 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทางเท้าในแต่ละช่วงถนน 
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บทที่ 6 

การวิเคราะหแ์นวทางการออกแบบทางเทา้ 

การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ จากผลการประเมินทางเท้า สามารถสรุปสภาพ

ปัญหาบริเวณทางเท้ารอบพ้ืนที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกสันเพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพพื้นที่

ของปัญหา เพื่อน าไปสู่แนวทางออกแบบแก้ไขทางเท้าในพื้นที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาทางเท้า 2) ขัน้ตอนการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 3) ขั้นตอนสรปุ

แนวทางการออกแบบทางเท้าในพื้นที่ศึกษา

6.1 วิเคราะหป์ัญหาทางเท้า 

จากผลการประเมินทางเท้าตามลักษณะแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่งมวลชน 

สามารถวิเคราะหป์ัญหาทางเท้าจากผลการประเมิน สามารถสรุปสภาพปัญหาแยกตามประเภท

ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของแนวคิด เพื่อน าไปวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาทางเท้า 

การวิเคราะหป์ัญหาทางเทา้จากผลการประเมิน 

 จากตารางผลการประเมินทางเท้าในพื้นที่ศึกษา คะแนนการประเมินทางเท้าแตล่ะช่วง 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาแยกตามลักษณะความสัมพันธข์องทางเท้าตามแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบ

ระบบขนส่งมวลชน เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลการส ารวจ สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาของทาง

เท้าในแต่ละช่วงได้ดังนี้ 

 1. ปัญหาทางเท้ากับระบบขนส่งมวลชน  

   1.1 ขาดแคลนทางเข้าถึงสถาน ี

 จากข้อมูลการส ารวจพบว่า ปัญหาปริมาณการใช้บริการในสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์

สถานีมักกสันที่เบาบาง มีสาเหตุประการหนึ่งจาก ความสะดวกของการเดินเท้า เปรียบเทียบจาก

ข้อมูลปริมาณการสัญจร (แผนภูมิที่ 4) จะเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจุบันมีการเข้าใช้บริการสถานีรถไฟแอร์

พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสันด้วยทางเดินยกระดับมากกว่าการเดินบนระดับพื้นถนน ข้ามผ่านจุดตัดถนน

ก าแพงเพชร7 และจุดตัดรางรถไฟ อีกทั้งถนนก าแพงเพชร7 เนื่องจากไม่มีพื้นที่ไหล่ทางและทางเท้า 
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(รูปที ่44) การเดินเท้าเพื่อเข้าสู่สถานีจึงขาดความปลอดภัย เช่น เดียวกับท่าเรือด่วนคลองแสนแสบที่

ประสบปัญหาข้อจ ากัด ทางเท้าเข้าสู่ท่าเรือ ถูกจ ากัดพื้นทีด่้วยโครงสร้างสะพานและขอบเขต

กรรมสิทธิ์ที่ดิน (รูปที่ 48)  

 

รูปที่ 44 ภาพแนวรั้วและอาคารร้างบริเวณถนนก าแพงเพชร7 ที่มา: ผู้วิจัย 

 

แผนภูมิที่ 4 ปริมาณความหนาแน่นของกิจกรรมการสญัจรในพื้นที่แยกตามช่วงทางเท้า 

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 

 

1.2 ขาดการวางนโยบายและแผนพัฒนาทีช่ัดเจน  

 จากการศึกษาข้อมูลแผนพัฒนาระบบคมนาคมในอดีตที่ผ่านมา พบว่าการพัฒนาระบบ

ขนส่งมวลชนมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงาน เสียประโยชน์ด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ระหว่างภูมิภาค ระบบขนส่งมวลชนที่ผ่านระยะเวลาการใช้งานมานานเช่น รถไฟสายตะวันออก อาจ

ช ารุดและเกิดอุบัติเหต ุสาเหตุสืบเนื่องมาจากปัญหาทางด้านการเมืองการปกครอง การคอรัปชั่นใน

หน่วยงานรัฐ ส่วนในด้านการจัดพื้นที่ทางเท้าส าหรับการเข้าถึงสถาน ีขาดการเตรียมความพร้อมและ

ให้ความส าคญั ไม่เดินบนทางเท้าได้อย่างสะดวกตลอดการสัญจร (รูปที่ 45) 

  1.3 ทางเท้าสถานีขาดความสะดวกและปลอดภัย 

 จากการประเมินการให้คะแนนด้านองค์ประกอบทางเท้า พบว่าทางเท้าในสถานี มีการ

ก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานท าให้ทางเท้าในสถานีไม่ได้รับความส าคัญ การออกแบบทางเท้าไม่ได้ค านึงถึง

พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ส่งผลให้องค์ประกอบพื้นผิวทางเท้ากลายเป็นอุปสรรค ขาดการติดต้ังระบบ

พื้นผิวต่างสัมผัสที่ถูกต้องตามมาตรฐานของการใช้งาน (รูปที่ 46) 

 สาเหตุหลักเริ่มต้นจาก การขาดการวางนโยบายและแผนพฒันาที่ชัดเจนในการจัดการ

ระบบขนส่งมวลชน ขาดการศึกษาและให้ความส าคัญกับการเดินเท้า วิเคราะห์การใช้งานร่วมกับทาง

เท้าในพื้นที่ การจัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะต้องการการพัฒนา 

1.4 ปัญหาการควบคุมจัดระเบียบรถรับจา้ง 

 ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ทางเท้า ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมมีีปริมาณกลุ่มผู้ให้บริการวินรถ

จักรยานยนต์รับจ้างในจ านวนมากกว่าหนึ่งแสนคัน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางกรุงเทพมหานคร

ร่วมกับกรมขนส่งทางบกจึงเริ่มมีนโยบาย ด าเนินโครงการจัดระเบียบ ควบคุมผู้ให้บรกิาร

รถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นป้ายแสดงที่หมายพร้อมราคาไว้ชัดเจนทุก ๆ วนิมอเตอร์ไซค์ เพื่อจัด

ระเบียบและแก้ปัญหามาจากกลุ่มผูม้ีอิทธิพล วินรถจักรยานยนต์เถื่อน ทั้งยังมีปัญหาในด้านการ

ให้บริการ บริเวณทางเท้าที่มีการจอดรถจักรยานยนต์รอ การจัดแสดงป้ายวิน ก่อปัญหาการกีดขวาง

การสัญจรบนทางเท้า เบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินคา้และอาคาร

ส านักงานให้ช่วยจัดหาพื้นที่จอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง  ซึ่งได้มีการด าเนินการในบางพ้ืนที่ แต่ใน

ส่วนพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ยังไม่ได้มีการด าเนินการจัดระเบียบจุดจอดวินรถจักรยานยนต์แต่อย่างใด

การจอดรถจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า ส่งผลกระทบตอ่ความกว้างของทางสัญจรจริงบนทางเท้า 

เป็นอันตรายส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนบนทางเท้าอีกด้วย (รูปที่ 47) 
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รูปที่ 45 ภาพแสดงปัญหาทางเท้าขาดความต่อเนื่องบริเวณใต้สถานีมักกะสัน 

 

รูปที่ 46 ภาพแสดงปัญหาองค์ประกอบทางเท้าบริเวณใต้สถานีมักกะสัน 

 

รูปที่ 47 (ภาพซ้าย) ภาพการพ่นสีข้อความบนทางเท้าของวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง  

   รูปที่ 48 (ภาพขวา) ภาพทางเดินเข้าท่าเรือสะพานอโศก  

   ส
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2. ปัญหาทางเท้ากับกิจกรรมการใช้พื้นที ่

  2.1 กิจกรรมหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า 

 กิจกรรมเชิงพาณิชย์บนทางเท้าช่วยสร้างความต่อเนื่องกับกิจกรรมในพื้นทีแ่ต่ส่งผล

กระทบในเชิงอุปสรรคการสญัจร ลดความกว้างของทางสัญจร ส่งผลสุนทรียภาพบนทางเท้า และการ

ทิ้งขยะบนทางเท้า ปัจจุบันเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นบริเวณทางเท้าถนนอโศกมนตรีที่มีความ

หนาแน่นของการสัญจรสูง และการขายอาหารบนทางเท้าบนถนนเพชรบุรี (รูปที่ 49) 

  2.2 ปัญหาขาดแคลนพื้นที่สาธารณะ 

 ปัจจุบันพ้ืนที่เมืองขาดแคลนพื้นที่สาธารณะส าหรับประกอบกิจกรรมร่วมกัน จากข้อมูล

การส ารวจพืน้ที่รอบสถานีรถไฟมักกะสันปัจจุบันพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความส าคัญในย่านเศรษฐกิจ มี

การลงทุนในมลูค่าสูง ในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และอาคารส านักงาน เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนพาณิชยก-

รรม และมีความต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ละแวดดังกล่าวขาดพื้นที่สาธารณะส าหรับ

เชือ่มโยงกิจกรรมทางเท้าตามจุดมุ่งหมายของแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน 

  2.3 ปัญหาทางเท้าขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม   

 จากการส ารวจพบว่า พื้นที่ศึกษามีลักษณะความเป็นเมืองย่านการค้า 

ปัญหาทางเท้าขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม เกิดขึ้นในหลายช่วง ทางเท้าขาดความต่อเนื่องกับพื้นที่

เมือง เกิดจากสาเหตุความไม่ต่อเนื่องของทางเท้า  ช่วงถนนก าแพงเพชร7 ฝั่งตะวันออกที่ขาดทางเท้า

ในการสัญจร การลุกล้ าพื้นทีข่องชุมชนรถไฟมักกะสัน จุดตัดการสัญจร แยกถนน ปัจจยัเหล่านี้ส่งผล

กระทบต่อความต่อเนื่องของกิจกรรม ทางเท้าส่วนใหญใ่นพ้ืนที่ขาดความต่อเน่ืองของช่วงเวลา

กิจกรรม จากการส ารวจและประเมินพื้นที่ ได้แก่ บริเวณทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ ถนนอโศกมนตรีช่วง

สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตกหน้าสถานศึกษา ถนนอโศก-ดินแดงทั้ง 2 ฝั่ง (รูป

ที่ 53-54)  

  2.4 ปัญหาทางเท้ากับชุมชนริมทางรถไฟมกักะสัน 

 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันทีม่ีประชากรกว่า 200 ครัวเรือน 1,300 คน (ส านักข่าว

สิ่งแวดล้อม, 2556: ไม่ปรากฎเลขหน้า) อยูอ่าศัยอย่างแออัด (รูปที่ 51) มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะ

ลุกล้ าพื้นที่สาธารณะ เป็นปัญหาสังคมเมืองที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ผลกระทบการใช้พื้นที่ชุมชนที่

ขาดการจัดระเบียบ เกิดความเสื่อมโทรม และขาดความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่เกิดการใช้พ้ืนที่ 

ท าให้เส้นทางการสัญจรถูกปิดกั้นลง (รูปที่ 50-54) 
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รูปที่ 49 ภาพร้านอาหารบนทางเท้าบริเวณถนนเพชรบุรี  

 

รูปที่ 50 ภาพร้านค้าบริเวณถนนก าแพงเพชร7 ฝั่งซ้าย  

 

รูปที่ 51 ภาพบริเวณด้านหน้าชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน  
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รูปที่ 52 ภาพแสดงพ้ืนที่ร้างขาดการใช้ประโยชน์ บริเวณถนนอโศก-ดินแดง  

 

รูปที่ 53 (ภาพซ้าย) ภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนนก าแพงเพชร7 ฝั่งซ้าย  

รูปที่ 54 (ภาพขวา) ภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนนก าแพงเพชร7 ฝั่งขวา  

 

รูปที่ 55 ภาพพื้นที่สาธารณะบริเวณใต้ทางด่วน      
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  3. ปัญหาทางเท้ากับระบบการสัญจร 

  3.1 ปัญหาความกว้างของทางเดินเท้าไม่เหมาะสม 

 จากการส ารวจและประเมินทางเท้า พบวา่มีช่วงทางเท้าที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า

1.50 เมตร อยู่หลายช่วง ได้แก่ ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรฝีั่งตะวันออกช่วงใกล้แยกถนน ช่วงถนนจตุร

ทิศ ทางเท้าช่วงถนนอโศกมนตรีฝั่งซ้ายช่วงสะพานข้ามคลองแสนแสบ (รปูที่ 59-61)  

   3.2 ปัญหาขาดแคลนพื้นที่ทางเทา้บริเวณทางข้ามถนน 

 ระบบการสัญจรมีทิศทางการสัญจรตัดผ่านและซ้อนทับเส้นทางระหว่างทางเดินและทาง

วิ่งรถ บริเวณทางข้ามถนนที่มรีถสัญจรบนถนนในปริมาณมาก จากการส ารวจพบว่า บริเวณทางข้าม

ช่วงทางเท้าถนนจตุรทิศ (รูปที่ 64) ขาดความปลอดภัยในการข้ามถนน เนื่องจากเป็นช่วงทางรถวิ่งขึ้น

ทางด่วนด้วยความเร่งรีบ บริเวณสี่แยกถนนและจุดตัดของทางรถไฟ จ าเป็นต้องการพื้นที่ส าหรับยืนรอ

สัญญาณเพื่อข้าม ระยะเวลาในการรอสัญญาณไฟจราจรที่มากกว่าการเดินข้ามถนนทางเดียว ท าให้

จ านวนผู้ยืนรอมากขึ้น จึงมีความต้องการพื้นที่บนทางเท้าส าหรับรองรับ พฤติกรรการใช้งานบนทาง

เท้า การขับขี่จกัรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าในขณะที่มีการเดินและยืนรอสัญญาณไฟจราจรเพ่ือข้าม

ถนนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

 4. ปัญหาด้านองค์ประกอบทางเท้า 

  4.1 ปัญหาองค์ประกอบขาดการจัดระเบียบ 

 จากการส ารวจพบว่า องค์ประกอบบนทางเท้า ประเภทเสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และตู้งาน

ระบบสาธารณูปโภคในหลายช่วง ส่งผลกระทบต่อความกว้างสัญจรบนทางเท้ามาก ท าให้ทางเท้าไม่

สามารถรองรับการสัญจร การเดิน รถเข็น (รูปที่ 56-58)  

  4.2 ปัญหาองค์ประกอบทางลาดไม่ได้มาตรฐาน 

 การส ารวจพบว่า การจัดท าทางลาดบนทางเท้าขาดมาตรฐาน มีความคลาดเคลื่อน ท าให้

ทางเท้าบางพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า ส่งผลต่อผู้ใช้รถเขน็ที่ใช้งานได้ยากล าบากขึ้น การประเมิน

ทางลาด ในประเทศอเมริการค่าความลาดชันที่ 2% ท าใหผู้้ใช้รถเข็นและผู้สูงอายุได้รับความ

สะดวกสบาย แต่ด้วยเหตุการณ์น้ าท่วนขังบนถนน ที่เกิดขึ้นบ่อยในพ้ืนที่ท าให้ การจดัท าทางเท้ามี

ระดับพื้นทางเท้าสูงกว่าพื้นถนน การแก้ปัญหาที่สามารถท าได้ที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันคือการเพิ่มช่วง

ความยาวของทางลาดให้มากขึ้น หรือยกระดับพื้นเสมอกันในระหว่างช่วงทางเท้า 
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4.3 ปัญหาองค์ประกอบพื้นผิวต่างสัมผสั 

ทางเท้าในพื้นที่ศึกษายังขาดระบบพ้ืนผิวต่างสัมผัส มีการติดต้ังใช้งานในบางช่วองทาง

เท้าแต่ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะการติดตั้งระบบพื้นผิวต่างสัมผัสขาดความต่อเน่ือง มีการติดตั้งใช้

งานเพียงบางช่วงทางเท้า และขาดความเข้าใจ (รูปที่ 62-63) ท าให้ผู้ใช้งานทางเท้าที่มีปัญหาทาง

สายตาไม่สามารใช้งานได้จริง และอาจเกิดอันตรายการใช้งานจริงได้ หากการติดต้ังระบบพื้นผิวต่าง

สัมผัสขาดความสมบูรณ ์ 

 

 

รูปที่ 56 ปัญหาทางเท้าบริเวณถนนเพชรบุรี  

 

รูปที่ 57 ปัญหาทางเท้าบริเวณถนนเพชรบุรี  
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รูปที่ 58 ภาพกลุ่มเสาไฟฟ้าบนทางเท้า บริเวณแยกถนนอโศก-เพชรบุร ี 

 
 (59)    (60)    (61) 

รูปที่ 59 (ภาพซ้าย) ภาพทางเท้าแคบบริเวณถนนอโศกมนตร ี 

รูปที่ 60 (ภาพกลาง) ภาพทางเท้าแคบบริเวณสะพานประสานมิตร  

รูปที่ 61 (ภาพขวา) ภาพทางเท้าแคบบริเวณถนนจตุรทิศ  
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รูปที่ 62 (ภาพซ้าย) ภาพการใช้พื้นผิวต่างสัมผัสไมถู่กต้อง บริเวณแยกถนนจตุรทิศ  

รูปที่ 63 (ภาพขวา) ภาพการใช้พื้นผิวต่างสัมผัสไมถู่กต้อง บริเวณหน้าสถานรีถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์

มักกะสัน   

 

รูปที่ 64 ภาพบริเวณแยกถนนจตุรทิศ  
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5. ปัญหาสุนทรียภาพทางเทา้ 

  5.1 สุนทรียภาพทางเท้ากับพื้นรา้ง 

 การปรับเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดนิ อยู่ระหว่างรอการซื้อขายกลุ่มผู้ลงทุนเข้ามาพัฒนา พื้นที่ 

ท าให้ถูกทิ้งร้างจากการส ารวจพบได้ ในบริเวณถนนอโศก-ดินแดงและแยกเพชรบุรี และบริเวณริมทาง

รถไฟสายตะวันออก เช่นเดียวกับพ้ืนที่ข้างสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน ที่ปจัจุบันการ

รถไฟก าลังด าเนินแผนพัฒนาพื้นที่  

  5.2 การจัดการขยะ 

 แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายบังคับใช้ด้านสาธารณะสุข เกี่ยวกับการจัดการความสะอาด

บนทางเท้า แต่การควบคุมยังไม่เข้มงวด  การอยู่อาศัยอย่างแออัดในเมืองย่อมเกิดปริมาณขยะมาก 

จากการส ารวจพบว่า มีจุดทิ้งขยะประจ าอย่างไม่เป็นระเบียบบนทางเท้าเป็นประจ า และจะได้รับการ

ก าจัดเก็บในเวลากลางคนื และการทิ้งขยะในพื้นที่ร้าง บริเวณริมทางเท้า  

 

รูปที่ 65 ภาพแสดงภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณถนนเอโศก-ดินแดง  
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รูปที่ 66 ภาพแสดงการทิ้งขยะบนทางเท้า บริเวณถนนอโศกมนตรี  

 

รูปที่ 67 ภาพแสดงการทิ้งขยะบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรบุรี  

สรุปปัญหาทางเท้าในพื้นทีศ่ึกษา 

 ข้อสรุปปัญหาทางเท้ารอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสันในแต่ละช่วงมีปัญหา

แตกต่างกัน ตามผลของการประเมิน ลักษณะปัญหาทางเท้าที่อันตราย และอาจส่งผลกระทบต่อผู้

สัญจรทางเท้า ควรได้รับการแก้ปัญหาเร่งด่วน ดังนี ้

 1. ความกว้างทางเท้าและไหล่ทางแคบเกินไป 

 จากการวิเคราะห์พื้นที่ศึกษาและพฤติกรรมการสัญจรพบวา่ ช่วงทางเท้าขนานถนน

หลายพื้นทีม่ีขนาดความกว้างของทางสัญจรจริงที่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทางเท้าที่มีความกว้างของไหล่

ทางแคบเกินไป ส่งผลให้องค์ประกอบทางเท้าทั่วไปกลายเป็นอุปสรรคการสัญจรที่ส่งผลกระทบมาก 

ไม่สามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้งานรถเข็น และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการใช้งานในกลุ่ม

นักเรียนนักศกึษาท่ีมอียู่ในปรมิาณมาก การส ารวจแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยผังแสดงคุณภาพของ
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ขนาดทางสัญจรในพ้นที่ศึกษา (รูปที่ 68) พบว่าช่วงทางเท้าบางพื้นที ่การเดินทั่วไปไม่สามารถท าได้ 

บางพื้นที่เดินได้ยากล าบาก จ าเป็นต้องเดินออกจากพื้นที่ทางเท้าไปเดินบนถนน จากการวิเคราะหช์่วง

ทางเท้าดังกล่าว เห็นสมควรใหม้ีการแก้ปัญหาเร่งด่วน ปรับปรุงขนาดไหล่ทางและพื้นทีท่างเท้าแคบ 

สรุปในผังแสดงต าแหน่งทางเท้าที่มีความกว้างทางเท้าต่ ากว่ามาตรฐาน (รูปที่ 69) 

 2. ขาดการจัดระเบยีบกิจกรรมการใช้งานบนทางเทา้ 

 กิจกรรมการใชง้านทางเท้าเชิงพาณิชย ์และจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าในพื้นที่ศึกษา 

บนทางเท้าที่มีข้อจ ากัด พื้นที่ทางเท้าที่มีความกว้างไม่เพียงพอ กลายเป็นอุปสรรค พฤติกรรมของ

ผู้ใช้งานที่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และขาดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

 3. ทางเท้าไมส่ามารถรองรับการใชง้านได้ทุกกลุ่มผู้ใชง้าน 

 สาเหตุจากองค์ประกอบทางเท้าและความกว้างของทางสัญจรจริงบนทางเท้าที่ไม่

สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย มีอุปสรรคมากนอ้ยแตกต่างกันในแต่ละช่วง ท าให้ไม่สามารถ

สัญจรได้อย่างต่อเนื่อง 

 4. การข้ามถนนระหวา่งช่วงทางเท้าไม่มีความปลอดภัย 

 ทางเท้าบริเวณพื้นที่ศึกษาขาดแคลนพื้นที่ทางเท้าบริเวณทางข้ามถนน ไมม่ีระบบการ

หยุดหรือชะลอความเร็ว มีปัญหามากบริเวณแยกถนนก าแพงเพชร7 หน้าสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์

สถานีมักกะสัน และแยกถนนจตุรทิศบริเวณใต้ทางด่วน สาเหตุมาจากนโยบายการพัฒนาเมืองของ

ภาครัฐที่เน้นแก้ปัญหาการจราจรบนถนนเป็นหลัก ไม่ให้ความส าคัญกับผู้สัญจรบนทางเท้า 

 5. ทางเท้ารา้งขาดกิจกรรมการใช้งาน 

 ช่วงทางเท้าที่ขาดกิจกรรมขาดการใช้งาน ในช่วงระยะเวลานาน ท าให้ทางเท้าบริเวณ

ดังกล่าวขาดความปลอดภัย อาจกลายเป็นจุดเกิดปัญหาอาชญากรรมบนทางเท้า เป็นผลกระทบ

ต่อเนื่องจากทางเท้าขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม ผลกระทบจากลักษณะจุดตัดการสัญจรบริเวณ 

ทางแยกถนน พื้นที่ร้างรอการพัฒนาและการบุกรุกที่ดินริมทางรถไฟ แยกถนนจตุรทิศใต้ทางด่วน เป็น

บริเวณที่พบเห็นได้ชัดเจนที่สุด รองลงมาคือบริเวณถนนก าแพงเพชร7  

 6. พฤติกรรมการทิ้งขยะบนทางเท้า  

 บริเวณพื้นที่ศึกษา มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินมีกิจกรรมการอยู่อาศัย และพาณิชยก

รรมหนาแน่น ผลิตขยะต่อเนื่องในปริมาณมากทุกวัน ท าให้เกิดพฤติกรรมการก าจัดขยะที่มักง่าย และ

ขาดความรับผิดชอบเป็นประจ า ขาดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอย่างจริงจังต่อเนื่อง
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รูปที่ 68 ผังแสดงคุณภาพของขนาดทางสัญจรในพ้นที่ศึกษา  
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รูปที่ 69 ผังแสดงต าแหน่งทางเท้าที่มีความกว้างทางเท้าต่ ากว่ามาตรฐาน 
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6.2 วิเคราะหแ์นวทางการแก้ปัญหาทางเท้า 

 จากขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาทางเท้าในพื้นที่ศึกษา น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการ

ออกแบบทางเท้าในพื้นที่ศึกษา แนวทางการออกแบบทางเท้า ตามจุดมุ่งหมายของแนวคิดการพัฒนา

พื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนมุ่งเน้นพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม 

เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด ในการออกแบบปรับปรุง จากลักษณะปัญหาที่พบจากข้อมูลการ

ส ารวจพ้ืนที่และการประเมินทางเท้า สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ออกแบบปรับปรุงทางเท้าตามลักษณะความสัมพันธ์ของแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบระบบขนส่ง

มวลชนได้ดังนี้ 

1. แนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชน 

 1.1 เพิ่มเส้นทางการเข้าถึงสถานี  

 อ้างอิงจากข้อมูลเกณฑ์การส ารวจและประเมิน เกี่ยวข้องกับระยะทางการเดิน และจาก

ข้อมูลการประเมิน พฤติกรรมการใช้งานของพื้นที่สาธารณะรอบสถานีมักกะสัน พบว่าในพื้นที่แนว

ถนนก าแพงเพชร7 ที่ติดต่อกับกิจกรรมบริเวณถนนเพชรบุรี มีศักยกภาพในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า

แอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสนั แต่ขาดความต่อเนื่องของการสัญจร จากสาเหตุของการพัฒนาเมืองที่

เน้นการใช้ยานยนต์ (Urban Sprawl) ที่ขาดการวางแผนพัฒนาทางผังเมือง การเพ่ิมเส้นทางการ

เข้าถึงด้วยระบบการสัญจรทางเท้า จะช่วยขยายขอบเขตของการบริการระบบขนส่งมวลชน ช่วยให้

ประชาชนผู้อยู่อาศัยทั่วไป สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 1.2 ปรับปรุงพ้ืนที่ทางเท้าใต้สถานีมักกะสัน 

 - พื้นที่จุดจอดรถก าหนดจุดจอดส าหรับกลุ่มผู้บริการรถรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรบนทางเท้า ผ่านการด าเนินการควบคุมระดับนโยบาย จัดระเบียบจุด

จอดรถรับจ้างต่อไป   

 - จัดระเบียบและปรับปรุงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบบนทางเท้า ทางลาด ป้าย

รถเมล์ ป้ายบอกทาง ป้ายโฆษณา 

 - เพิ่มการสื่อสารข้อมูลต าแหน่งที่ต้ังของสถานีจากภายนอก ด้วยป้ายบอกทาง และ

บริเวณทางเข้าสถานี ให้สังเกตทางเข้าออกได้ง่าย ด้วยองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
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รูปที่ 70 การสญัจรบริเวณทางข้ามหน้าสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมกักะสัน  

 

รูปที่ 71 ภาพอาคารร้างบริเวณข้างสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที่ 72 ผังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการเข้าถึงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมกักะสัน 

   ส
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สมุดกลาง
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2. แนวทางการส่งเสริมความต่อเนื่องของกิจกรรม 

 จากข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่ามีแนวโน้มการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทคอนโดมิเนียมมากขึน้ อย่างต่อเนื่องบริเวณริมถนนทางหลัก ปรมิาณผู้อยู่อาศัยที่ก าลังเพ่ิมขึ้น

ส่งผลดีต่อจ านวนผู้ใช้งานระบบขนส่งมวลชนสาธาณะของเมืองในอนาคต แต่โครงการเน้นกลุ่ม

ประชากรผู้มีรายได้สูง มีการล้อมรั้วกั้นบริเวณและเป็นการใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว 

ท าให้ความหลากหลายของกิจกรรมการใช้พื้นที่ทางเท้าลดน้อยลง ขาดความสัมพันธ์กับทางเท้า 

ประเภทในบริเวณดังกล่าว 

- การเพ่ิมพื้นที่สาธารณะ  

- ก าหนดจุดผ่อนผันบนทางเท้าที่ขาดกิจกรรม แต่มคีวามกว้างเหมาะสม 

- ปรับปรุงพ้ืนที่ร้าง จัดท ารั้วกั้น ให้เกิดความปลอดภัย 

- ปรับปรุงการใช้งานพื้นที่ชุมชนแออัด  

- เพิ่มความต่อนเนื่องของช่วงเวลากิจกรรม 

3. แนวทางส่งเสริมระบบการสัญจรบนทางเท้า 

 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (ศวปถ., 2557: 15) ได้จัดท าคู่มือการออกแบบทางข้ามถนนที่ปลอดภัย คู่มือการจัดการ

ความเร็วในชุมชนและคู่มือการจัดการความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตใุนชุมชน โดยเรียบเรียงจากงานวิจัย

ต่าง ๆ มีแนวทางการปฎิบัติดังนี ้

 - เพิ่มพื้นที่ทางเท้าส าหรับการข้ามถนน 

 การเดินข้ามถนนในปัจจุบันนอกจากต้องการความปลอดภัยในการเดิน พื้นที่ส าหรับการ

ยืนรอก่อนข้ามถนนก็มีความส าคัญ โดยขนาดพื้นที่ จะสัมพันธ์กับปริมาณการสัญจร เช่น ในบริเวณจุด

ข้ามถนนที่มีการสัญจรผ่านเฉลี่ย 30 คน/ นาที หากมีช่วงเวลาการรอสัญญาณไฟจราจร 3 นาที 

ปริมาณความต้องการพื้นที่บนทางเท้าส าหรับการยืนรอเพื่อข้ามถนนในจุดนั้น ควรรองรับปริมาณ

พื้นที่ส าหรับ 90 คนเป็นอย่างน้อย  

 - การจ ากัดความเร็วรถบนถนน 

 การจ ากัดความเร็วด้วยองค์ประกอบบนท้องถนน 
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 เนินชะลอความเร็ว มีวัสดุที่นยิมใช้เหลากหลายประเภทเนินยาง มีการศึกษาด้านขนาด

และความสูงของเนินที่เหมาะสมที่ใช้ จากการศึกษาพฤติกรรมการขับขีท่ัศนคติของผู้ขับขี่ต่อเนิน

ชะลอความเร็วพบว่า 

 ติดต้ังป้ายเตือนชะลอความเร็ว สามารถติดตั้งในลักษณะกรอบของตัวเลขบนป้ายเสา

ตัวเลขข้างถนน บนทางเท้า หรือใช้การติดตั้งบนโครงสร้างเสาคานร่วมกับการจ ากัดความสูงของรถ ใช้

ร่วมกับไฟส่องสว่างในพื้นที่ที่มีความเร็วของการสัญจรสูง 

 ท าสีบนพืน้ถนน ผิวขาว-แดงบน  มนุษยส์ามารถสังเกตและจ าแนกสีได้ง่าย  

 - ปรับปรุงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบทางเท้า 

 - เพิ่มความกว้างทางเท้าและไหล่ทาง ในบรเิวณที่ขาดแคลน  

 - จัดระเบียบองค์ประกอบบนทางเท้า  

 - ปรับปรุงความต่อเนื่องของทางลาด 

4. แนวทางส่งเสริมดา้นมุมมองและทศันียภาพบนทางเท้า 

 1.  จัดระบบจัดเก็บขยะบนทางเท้า 

 2.  จัดระเบียบกิจกรรมพาณชิย์บนทางเท้า 

 3.  จัดองค์ประกอบบนทางเท้า 

 4.  สร้างบรรยากาศที่ดีในการเดินทาง 
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6.3 บทสรุปแนวทางการออกแบบทางเท้า  

 จากข้อมูลการวิเคราะห์ผังพื้นที่ศึกษา ผลการประเมินทางเท้า รายละเอียดลกัษณะของ

ปัญหาทางเท้า สามารถสรุปแนวทางการออกแบบ ทางเท้าบริเวณรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์

สถานีมักกะสัน ด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน จ าแนกตามช่วงถนนดังนี้ 

ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7 

 แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7 แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ทาง

เท้าบริเวณใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานีมักกะสัน และทางเท้าขนานรางรถไฟนอกสถานี

มักกะสัน ทางเท้าบริเวณดังกล่าวควรมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยเป็นหลัก และท าหน้าที่

เชื่อมต่อกิจกรรมรอบนอกใหเ้ข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวก วิเคราะห์จากข้อมูลการส ารวจและ

ประเมินทางเท้าในพื้นที่ศึกษา เสนอแนะแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ต

ลิ้งก์สถานีมักกะสัน ดังน้ี 

 - ปรับปรุงองค์ประกอบทางเท้าบริเวณใต้สถานี ที่ช ารุดและไม่ได้มาตรฐานให้สามารถใช้

การได้สะดวก ปลอดภัย 

 - ปรับปรุงทางเท้าใต้สถานี ให้สามารถรองรับระบบขนส่งมวลชนอื่น จุดจอดรถประจ า

ทาง และรถรับจ้าง เพื่อให้สถานีเกิดความสัมพันธ์ต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดีย่ิงขึ้น 

 แนวทางการออกแบบบริเวณทางเท้าขนานรางรถไฟนอกสถานีมักกะสัน วิเคราะห์จาก

ข้อมูลการส ารวจและประเมินทางเท้าในพื้นที่ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 - จัดท าทางเทา้ขนานถนน ตลอดช่วงฝั่งตะวันออก และบริเวณฝั่งตะวันตก นอกสถานี

รถไฟมักกะสัน ช่วง RR105-RR109 โดยพัฒนาให้เกิดทางเท้ากว้าง 3 เมตรขึ้นไป เพื่อให้สามารถ

รองรับกิจกรรมการเปลี่ยนถา่ยการสัญจรในระบบขนส่งมวลชน พัฒนาเป็นจุดผ่อนผันการค้าขายบน

ทางเท้า จุดบริการจอดรถรับจ้าง ให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมสาธารณะบนทางเท้าให้เกิดความ

ต่อเนื่องกับทางเท้าช่วงถนนอโศก-ดินแดงและถนนเพชรบุรี เช่นเดียวกับทางเท้าฝั่งตะวันออก ช่วงล่าง 

RR202-RR208 

 - จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน แก้ปัญหาความ

ทรุดโทรมของพ้ืนที่ หรือจัดการบรรเทาปัญหาผลกระทบทางภูมิทัศน์ด้วยการสร้างแนวรั้ว หรือพื้นที่สี

เขียวปกคลุม 
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 - จัดท าทางข้ามจุดตัดบริเวณแยกถนนและรางรถไฟสายตะวันออก ประกอบระบบ

สัญญาณไฟจราจรและองค์ประกอบทางเท้า ทางลาด พื้นผิวต่างสัมผัส รองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม บน

พื้นที่ทางเท้าส าหรับยืนรอขณะรอข้าม หรือจัดท าทางเดินข้ามยกระดับ หรือทางเชื่อมใต้พ้ืนดินจาก

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อข้ามจุดตัดและเข้าถึงสถานีได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

รูปที่ 73 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกถนนก าแพงเพชร เปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
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รูปที่ 74 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกถนนก าแพงเพชร7  
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ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุร ี

 แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีในช่วงพื้นที่ศึกษา มีลักษณะทาง

เท้าที่ท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อกิจกรรมพื้นที่รอบนอก กับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ทางเท้าควรมีลักษณะ 

เชื่อมโยงกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพที่ดี  

 - ควบคุมกิจกรรมการใช้พื้นที่ทางเท้า ที่เป็นอุปสรรคการสัญจรทางเท้า บริเวณช่วง 

PR102 และ PR104 ยกเลิกการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณแยกถนน เนื่องจากขาด

ความปลอดภัย ต่อการสัญจรบนถนนและทางข้าม และการขายอาหารบนทางเท้าที่เป็นอุปสรรคการ

สัญจรบนทางเท้า บริเวณ PR102 PR201 PR203 

 - ปรับปรุงเพ่ิมขนาดทางเดินเท้า ปรับลดช่องทางการสัญจรบนถนน บริเวณทางเท้าฝั่ง

ตะวันออกช่วง PR202 และPR204 ขาดแคลนพื้นที่ทางเท้า ร่วมกับการจัดท าราวกั้น เพ่ือป้องกัน

อันตรายจากยานยนต์ บริเวณทางเท้าที่มีความกว้างทางสัญจรน้อยกว่า 1.50 เมตร 

 - จัดระเบียบบองค์ประกอบทางเท้าที่เป็นอุปสรรค ปรับปรุงองค์ประกอบทางลาด พื้นผิว

ต่างสัมผัสให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตกที่ประสบปัญหา 

 

รูปที่ 75 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกถนนอโศก-เพชรบุรี เปรียบเทียบกับ

ปัจจุบัน 
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รูปที่ 76 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกถนนอโศก-เพชรบุรี 

 

ทางลาด 
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ทางเท้าช่วงถนนอโศก-ดินแดง 

 แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดง ควรให้ความส าคัญ 

ทางเท้าบริเวณทางข้ามและความสะดวกของการเดินบนทางเท้า เนื่องจากเป็นช่วงถนนที่มีช่องทาง

การสัญจรทั้งหมด 8 ช่องจราจรบนถนน ผ่านแยกถนนที่เปน็จุดตัดการสัญจร 3 แยก แต่ขาดแคลน

ทางข้ามฝั่งทางเท้า ท าให้ปัจจุบันการสัญจรข้ามฝั่งมีระยะทางไกล จากขอ้มูลการส ารวจและการ

ประเมินทางเท้ามีแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณถนนอโศก-ดินแดงดังนี้ 

 - จัดองค์ประกอบประเภทป้ายจราจรเพ่ือเตือนผู้ขับขี่ยานยนต์ให้ระวังคนข้ามถนน ใน

บริเวณทางเท้าก่อนถึงทางข้ามแยก  

 - ปรับปรุงองค์ประกอบทางลาด และพื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้าบริเวณ ทุกแยกถนน ให้

ผู้ใช้รถเข็น และผู้บกพร่องทางสายตาสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย 

 - จัดระเบียบองค์ประกอบทางเท้าที่เป็นอุปสรรคการสัญจรทางเท้า 

 - ปรับแนวขอบทางเท้าบริเวณจุดตัดทางสัญจร ให้เกิดมุมมองที่ปลอดภัยสามารถ

สังเกตเห็นคนข้ามและยานยนต์บนถนนได้ง่าย บริเวณจดุข้าม 

ทางเท้าช่วงถนนอโศกมนตร ี

 แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางเท้าช่วงถนนอโศกมนตรี ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่

กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ส าคัญ ควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก และเน้นการรองรับ

ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม เป็นหลักเน่ืองจากทางเท้าช่วงถนนอโศกมนตรีมีกิจกรรมหลากหลาย มีการสัญจร

หนาแน่นทั้งบนทางเท้าและยานยนต์บนถนน มีลักษณะเป็นทางเท้าขนานกับแนวถนน และมี

สถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียงทั้ง 2 ฝั่ง 

 - ปรับปรุงเพ่ิมขนาดทางเดินเท้า ปรับลดช่องทางการสัญจรบนถนน บริเวณบันได

สะพานข้ามคลองแสนแสบที่มีขนาดคับแคบยากแก่การสญัจรทั้ง 2 ฝั่งถนน ปรับเปลี่ยนบันไดสะพาน

เป็นทางลาด ให้สามารถรองรับการใช้งานส าหรับผู้ใช้รถเขน็ทั่วไป และจดัท าทางลาดพร้อมราวจับ

ต่อเนื่องไปยังพื้นที่ทางเดินริมคลองและท่าเรือด่วนคลองแสนแสบที่มทีางเข้าที่แคบกว่ามาตรฐานทาง

เท้า เพิ่มขนาดทางเท้าบริเวณฝั่งขวาช่วง AR104 มีไหล่ทางและทางเท้าแคบเพียง 0.60-0.80 เมตร 

จากปัญหาข้อจ ากัดขอบเขตที่ดิน จ าเป็นต้องมีการเพิ่มพื้นที่ทางเท้าเร่งด่วน เพื่อให้กลุ่มผู้ทั่วไป 
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นักเรียนนักศกึษา และผู้ใช้รถเข็นสามารถขา้มไปถึงบริเวณแยกอโศก-เพชรบุรี ที่มีลักษณะเป็นจุด

เปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ส าคญั  

 - ยกเลิกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณที่เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อทางเท้า 

โดยเฉพาะบริเวณ AR101-AR104 ที่มีปญัหาการขับขี่บนทางเท้า เพื่อป้องกันอันตรายและปัญหาการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและการขับขี่ที่ผิดกฎจราจน เช่นเดียวกับการจัดระเบียบผู้ค้าขายแผง

ลอยบริเวณตลาดรวมทรัพย์  

 - จัดระเบียบบองค์ประกอบทางเท้าที่เป็นอุปสรรค ป้ายโฆษณา และตู้โทรศัพท์

สาธารณะที่ทรดุโทรมมีจ านวนมากและมีการใช้งานเบาบางในปัจจุบันบนทางเท้าในพื้นที่ควรได้รับ

การพิจารณาจัดระเบียบรื้อถอนในจุดที่ส่งผลกระทบ และเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรมาก 

 - เพิ่มพื้นที่ทางข้าม บริเวณช่วงทางเท้า AR105-AR107 บริเวณตลาดรวมทรัพย์ที่มีการ

เดินเป็นกลุ่ม มีความหนาแนน่การสัญจรสูงในช่วงเวลาเร่งด่วน อาจท าทางข้ามในระดับเดียวกับความ

สูงทางเท้าเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินและลดความเร็วของยานยนต์บนถนน 

 

รูปที่ 77 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกสะพานข้ามคลองแสนแสบ เปรียบเทียบ

กับปัจจุบัน 
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รูปที่ 78 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกสะพานข้ามคลองแสนแสบ 
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ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ 

 แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศทีม่ีลักษณะทางเท้าขนานถนน

และทางด่วนยกระดับ ควรใหค้วามส าคัญกบัความปลอดภัยบริเวณจุดตัดการสัญจร และกิจกรรมการ

ใช้งานเบาบางในพื้นที่ จากลกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ร้าง บริเวณแยกถนนใต้ทางด่วน 

ปัจจุบันมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่จอดรถเป็นหลัก จากข้อมลูพ้ืนที่ศึกษาและผลการ

ประเมินทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศ มีแนวทางการออกแบบทางเท้าดังนี้  

 - ปรับปรุงเพ่ิมขนาดทางเดินเท้า และปรับมมุของขอบทางเท้า บริเวณช่วงทางเดินเท้าฝั่ง

ตะวันตก ช่วง JR101 และ JR103 ปัจจุบันขาดความปลอดภัย เป็นช่วงทางเท้าที่มีขนาดไหล่ทางแคบ 

เป็นช่วงทางลงของยานยนต์เข้าสู่ถนนอโศก-ดินแดงโดยปราศจากจุดหยุดและมุมมองขณะข้ามถนนถกู

บดบังด้วยแนวรั้วที่ดิน ไมต่้องการมุมมองที่ปลอดภัยบริเวณทางเท้าใกล้จุดข้าม 

 - ปรับปรุงใช้งานองค์ประกอบพื้นผิวต่างสัมผัสและทางลาด ตามมาตราฐานการติดต้ัง 

 - ปรับปรุงองค์ประกอบทางเท้าไฟส่องสว่าง บริเวณช่วงใกล้แยกถนนใต้ทางด่วน ที่มี

พื้นที่กว้างและมีการสัญจรเบาบาง ให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวขาด

กิจกรรม ประกอบกับพื้นที่ก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ และควรมีการ

ติดต้ังองค์ประกอบกล้องวงจรปิดช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยบนทางเท้าเพ่ิมเติม 

 

  รูปที ่79 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกถนนจตุรทิศ เปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
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รูปที่ 80 ผังแสดงแนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณแยกถนนจตุรทิศ 
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บทสรุปแนวการพัฒนาพื้นทีร่อบสถานีมักกะสัน 

 จากข้อมูลผลการประเมินคะแนนพื้นที่ทางเท้า สามารถพจิารณาเพิ่มเติมได้ใน 

ภาคผนวก ก. ท้ายเล่ม ศึกษาลักษณะทางเท้าในแต่ละช่วงถนน แนวทางการออกแบบทางเท้าบริเวณ

พื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนควรให้ความส าคัญบริเวณรอบสถานีเป็นพื้นฐาน การวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ศึกษา สามารถน ามาประกอบการพิจารณาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทาง

เท้าได้ดียิ่งขึ้น ผลสรุปเสนอแนวทางการเพ่ิมทางเดินเข้าสถานี โดยแนะน าให้จัดท าทางยกระดับพร้อม

องค์ประกอบทางเท้าที่รองรับผู้ใช้งานทุกประเภท เสนอแนวทางการพัฒนาทางเท้าบริเวณรอบสถานี

จากผลการประเมิน ไดด้ังนี ้ 

1. ปรับเพ่ิมขนาดของทางเท้า ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณกิจกรรมและการสัญจรที่

เกิดขึ้นหนาแน่น โดยเฉพาะ ช่วงถนนอโศกมนตรี ถนนเพชรบุรี  

2. เพิ่มพื้นทางเท้าในจุดตัดของเส้นทางสัญจร ลดระยะทางข้ามถนน บริเวณสี่แยก 

3. บริเวณสี่แยกอโศกเพชรบุร ีแก้ปัญหาเพิ่มความปลอดภัย ลดระยะทางในช่วงข้าม

ถนนด้วยการเพิ่มพื้นที่ทางเท้า 

4. บริเวณสี่แยกถนนจตุรทิศใต้ทางพิเศษศรีรัช ผู้สัญจรไม่สามารถเดินข้ามถนนได้อย่าง

ปลอดภัย ขาดสัญลักษณ์ทางข้ามและสัญญาณไฟจราจร   

5. เพิ่มพื้นที่สาธารณะ เพ่ิมกิจกรรมโดยรอบสถานี ให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ให้เกิดความต่อเนื่องจากแนวถนนอโศกมนตรีและถนนเพชรบุรี แก้ปญัหาพื้นที่ร้าง อาจ

เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาในภายหลังได้ โดยทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครและผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสียโดยตรงด้านกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ร่วมกันก าหนดนโยบายก าหนดจัดพื้นที่ส าหรับกิจกรรมต่อเนื่องกับ

ทางสัญจรทางเท้า เช่น ก าหนดจุดผ่อนผันพื้นที่ค้าขาย พื่นที่สันทนาการ 

6. ด้านทิศเหนือของสถานี ตามแนวขนานถนนจตุรทิศและบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช 

และบริเวณฝั่งตะวันออกเป็นพื่นที่ครอบครองโดยเอกชน ปัจจุบันมีลักษณะทิ้งร้าง จากลักษณะเดิมที่

เป็นที่พักอาศัยในลักษณะอาคารแถว และฝั่งตะวันตกที่เป็นเพียงถนนส าหรับรถ ขาดความต่อเน่ืองกับ

พื้นที่พาณิชย์กรรมบนถนนรัชดาภิเษก 

7. เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาการรอบสถานี 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดเป็นทางเลือกที่สะดวกและเหมาะสม 
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8. ลดความเร็วของรถบนถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเนินลดความเร็ว หรือการ

สื่อสารกับผู้ใชร้ถบนท้องถนนด้วยป้ายก าหนดความเร็วในพื้นที่รอบเขตสถานศึกษา 

9. ปรับปรุงพ้ืนที่จุดจอดรถก าหนดจุดจอดส าหรับกลุ่มผู้บริการรถรับจ้าง 

รถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อลดผลกระทบตอ่การสัญจรบนทางเท้า ผ่านการด าเนินการควบคุมระดับ

นโยบาย จัดระเบียบต่อไป จุดจอดรถจักรยานยนต์  

10.  จัดระเบียบและปรับปรุงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบบนทางเท้า ทางลาด ป้าย

รถเมล์ ป้ายบอกทาง ป้ายโฆษณา  

11.  เพิ่มการสื่อสารข้อมูลต าแหนง่ที่ตั้งของสถานีจากภายนอก ด้วยป้ายบอกทาง และ

บริเวณทางเข้าสถานี ให้สังเกตทางเข้าออกได้ง่าย ด้วยองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

12.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม สามารถใช้การแสดงผลงานศิลปะ

เป็นตัวคั่นช่วงที่ขาดกิจกรรม ในช่วงพื้นที่ขาดกิจกรรมบริเวณถนนอโศก-ดินแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



163 

บทที่ 7 

บทสรปุผลการวิจัย 

7.1 ข้อสรุปเกีย่วกับกระบวนการศึกษาวจิัย 

7.1.1 แนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชนกับการพัฒนาทางเท้า  

 การน าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบระบบขนส่งมวลชนมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ทางเท้านั้น จากการวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวพบว่า การพัฒนาทางเท้ารอบสถานีระบบขนส่งมวลชน 

เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาให้เกิด

ผลดีตามจุดประสงค์น้ันยังต้องการการศึกษาพิจารณาร่วมกับการพัฒนาทางเท้าในอีกหลายปัจจัย เช่น 

การจัดการระบบขนส่งมวลชนกับการใช้งานภายในอาคารสถานี การพฒันาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โดยรอบ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการสัญจรบนทางเท้ากับรถบนถนนในพื้นที่ การจัดระเบียบ

องค์ประกอบของสิ่งอ านวยความสะดวกบนทางเท้า เหล่านี้เป็นปัจจัย การศึกษาวิจัยได้น า มาเป็น

เกณฑ์ในการประเมิณระบบการสัญจรบนทางเท้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและพัฒนา

ความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม

7.1.2 วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยนี้ ใช้กระบวนการวิเคราะห ์ 

1) วิเคราะหแ์นวคิดและพื้นที่ศกึษา 

 การวิเคราะห์แนวคิดมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงหลักการ และจุดมุ่งหมายของแนวคิด

เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง น ามาคัดเลือกใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการประเมินทางเท้าในพื้นที่ 

2) ประเมินทางเท้าจากเกณฑ์การประเมินตามแนวคิด 

 การประเมินใช้เกณฑ์การประเมินจากแนวคดิ น ามาแบ่งช่วงคะแนนส าหรับใช้เป็นเกณฑ์

การให้คะแนนการประเมิน ผลการประเมินที่ได้น าเสนอเปรียเทียบกันในแต่ละความสัมพันธ์บน

แผนผังเพื่อแสดงต าแหน่งประกอบ 

3) วิเคราะห์ผลการประเมินทางเท้าในพื้นที่และสรุปแนวทางการออกแบบทางเท้า  
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้ ร่วมกับขอ้มูลการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา สรุปปัญหาทาง

เท้าในพื้น ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการออกแบบปรับปรุงทางเท้า ที่ส่งเสริมระบบขนส่ง

มวลชน แก้ปญัหาและตอบค าถามงานวิจัย  

7.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา 

 - ข้อจ ากัดด้านเวลาและการเข้าถึงข้อมูล ท าให้สามารถศกึษาได้เพียงเท่าที่มีรายช่ือ

ปรากฏในรายการอ้างอิง ผู้ศึกษาพบในภายหลังว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะอื่นเช่น การศึกษา

ในเชิงสถิติ การศึกษาด้านวิศวะกรรมจราจร ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการสัญจรบนทางเท้าอยู่อีก

จ านวนหนึ่ง แต่ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้การศึกษาอาจขาดความครบถ้วน 

 - ข้อจ ากัดด้านการส ารวจ เนื่องจากขอบเขตของพื้นที่ศึกษามี ในบางพื้นที่ของการ

ส ารวจยังมีปัญหาด้านสังคม ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่รกร้าง ท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงและมี

ช่วงเวลาการส ารวจจ ากัด การคัดเลือกเกณฑ์และปัจจัยทีใ่ช้ประเมินและวิเคราะห์อาจขาดใจความที่

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 - วิธีการประเมินทางเท้า จากการศึกษาพบว่ายังมีเครื่องมือ ปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

อีกหลายประเด็น การเลือกเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินให้เกิดผลการประเมนิที่มีเหมาะสม 

ยังต้องการพัฒนาเพื่อปรับใช้ในบริบทประเทศไทยซึ่งก าลังพัฒนาที่มีความแตกต่างกันของปัญหาอย่าง

ชัดเจน 

 - แนวทางการออกแบบทางเท้า มีความเปน็ไปได้หลายแบบ หลายวิธีการวิเคราะห์ การ

น าผลการประเมิน และแนวคดิมาใช้เสนอแนวทางเป็นเพียงวิธีหนึ่ง และการวิเคราะห์แนวทาง

ออกแบบทางเท้าอาจมีข้อสรปุทีแ่ตกต่างกันแล้วแต่ยุคสมัย 

7.2 ข้อสรุปดา้นการประเมณิพื้นที่ศึกษา 

 ผลการประเมนิทางเท้าในพื้นที่ศึกษารอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานีมักกะสัน ใช้

เกณฑ์การให้คแนนนในช่วง 5 คะแนน ประเมินด้วสามารสรุปแยกตามช่วงถนนได้ดังนี้ 

 - ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันตก (RR101, RR103) มีคะแนนการประเมิน

ลักษณะทางเทา้ตามตามแนวคิด 2.65/ 5.00  คะแนน 

 - ทางเท้าช่วงถนนก าแพงเพชร7ฝั่งตะวันออก (RR201-RR205) มีช่วงทางเท้าสัมพันธ ์3

ช่วง มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางตามตามแนวคิดที่ 0.85/ 5.00  คะแนน 
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 - ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันออก (PR201-PR208) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย

ลักษณะทางเทา้ตามตามแนวคิดที่ 2.08/ 5.00   

 - ทางเท้าช่วงถนนเพชรบุรีฝั่งตะวันตก (PR101-PR110) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะ

ทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 2.39/ 5.00  คะแนน 

 - ทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดงใต้ (DR101-DR106) ทางเท้าช่วงตั้งแต่จุดตัดถนน

เพชรบุรีไปถึงแยกทางด่วนถนนจตุรทิศ ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 

2.18/ 5.00  คะแนน 

 - ทางเท้าช่วงช่วงถนนอโศก-ดินแดงด้านทิศเหนือ (DR201-DR204) ทางเท้าช่วงตั้งแต่

แยกทางด่วนถนนจตุรทิศ บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางเท้าตามตาม

แนวคิดที่ 1.83/ 5.00  คะแนน 

 - ทางเท้าช่วงถนนถนนอโศกมนตรี (AR101-AR108) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะ

ทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 2.30/ 5.00  คะแนน 

 - ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศฝั่งตะวันตก (JR101-JR104) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะ

ทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 0.98/ 5.00 คะแนน 

 - ทางเท้าช่วงถนนจตุรทิศฝั่งตะวันออก (JR201-JR204) ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะ

ทางเท้าตามตามแนวคิดที่ 1.59/ 5.00 คะแนน  

7.3 ข้อสรุปการวิเคราะห์ปญัหาทางเท้า 

  จากข้อมูลการส ารววจและประเมิณพื้นทีท่างเท้ารอบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์สถานีมักกะสัน สรุปปัญหาทางเท้ารอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งก์สถานี

มักกะสันในแต่ละช่วงมีปัญหาแตกต่างกัน ตามผลของการประเมิน ลักษณะปัญหาทางเท้าที่อันตราย 

และอาจส่งผลกระทบต่อผู้สัญจรทางเท้า ควรได้รับการแก้ปัญหาเร่งด่วน ดังนี้ 

 1. ความกว้างทางเท้าและไหล่ทางแคบเกินไป  

 2. ขาดการจัดระเบียบกิจกรรมการใช้งานบนทางเท้า 

 3. ทางเท้าไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน 

 4. การข้ามถนนระหว่างช่วงทางเท้าไม่มีความปลอดภัย 

 5. ทางเท้าร้างขาดกิจกรรมการใช้งาน 

 6. พฤติกรรมการทิ้งขยะบนทางเท้า 
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7.4 บทสรุปแนวทางการออกแบบทางเท้า 

1. ปรับเพ่ิมขนาดของทางเท้า ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณกิจกรรมและการสัญจรที่

เกิดขึ้นหนาแน่น โดยเฉพาะ ช่วงถนนอโศกมนตรี ถนนเพชรบุรี  

2. เพิ่มพื้นทางเท้าในจุดตดัของเส้นทางสัญจร ลดระยะทางข้ามถนน บริเวณสี่แยก 

3. บริเวณสี่แยกอโศกเพชรบุร ีแก้ปัญหาเพิ่มความปลอดภัย ลดระยะทางในช่วงข้าม

ถนนด้วยการเพิ่มพื้นที่ทางเท้า 

4. บริเวณสี่แยกถนนจตุรทิศใต้ทางพิเศษศรีรัช ผู้สัญจรไม่สามารถเดินข้ามถนนได้อย่าง

ปลอดภัย ขาดสัญลักษณ์ทางข้ามและสัญญาณไฟจราจร   

5. เพิ่มพื้นที่สาธารณะ เพ่ิมกิจกรรมโดยรอบสถานี ให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ให้เกิดความต่อเนื่องจากแนวถนนอโศกมนตรีและถนนเพชรบุรี โดยทางหน่วยงาน

กรุงเทพมหานครและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมกันก าหนดนโยบายก าหนดจัด

พืน้ที่ส าหรับกจิกรรมต่อเน่ืองกับทางสัญจรทางเท้า เช่น ก าหนดจุดผ่อนผันพื้นที่ค้าขาย พื้นที่สันทนา

การ 

6. แก้ปัญหาพื้นทีร่้าง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาในภายหลังได้ด้านทิศเหนือ

ของสถานี ตามแนวขนานถนนจตุรทิศและบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช และบริเวณฝั่งตะวันออกเป็นพ่ื

นที่ครอบครองโดยเอกชน ปัจจุบันมีลักษณะทิ้งร้าง จากลักษณะเดิมที่เป็นที่พักอาศัยในลักษณะ

อาคารแถว และฝั่งตะวันตกที่เป็นเพียงถนนส าหรับรถ ขาดความต่อเน่ืองกับพื้นที่พาณิชย์กรรมบน

ถนนรัชดาภิเษก 

7. เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาการรอบสถานี 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดเป็นทางเลือกที่สะดวกและเหมาะสม 

8. ลดความเร็วของรถบนถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเนินลดความเร็ว หรือการ

สื่อสารกับผู้ใชร้ถบนท้องถนนด้วยป้ายก าหนดความเร็วในพื้นที่รอบเขตสถานศึกษา 

9. ปรับปรุงพ้ืนที่จุดจอดรถก าหนดจุดจอดส าหรับกลุ่มผู้บริการรถรับจ้าง 

รถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อลดผลกระทบตอ่การสัญจรบนทางเท้า ผ่านการด าเนินการควบคุมระดับ

นโยบาย จัดระเบียบต่อไป  จุดจอดรถจักรยานยนต์  

10.  จัดระเบียบและปรับปรุงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบบนทางเท้า ทางลาด ป้าย

รถเมล์ ป้ายบอกทาง ป้ายโฆษณา 
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11.  เพิ่มการสื่อสารข้อมูลต าแหนง่ที่ตัง้ของสถานีจากภายนอก ด้วยป้ายบอกทาง และ

บริเวณทางเข้าสถานี ให้สังเกตทางเข้าออกได้ง่าย ด้วยองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

12.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม  

7.5 ข้อเสนอแนะ 

 ในอดีตที่ให้ความส าคัญและเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการสัญจรบนถนน  

ท าให้ขาดนโยบายที่หันกลับมาปรับปรุงแก้ไขระบบการสัญจรบนทางเทา้ ผลจากการมองข้ามปัญหา

ได้สะท้อนมูลค่าความเสียหายจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การสิ้นเปลืองพลังงาน 

กระทบภาคสังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในประเทศ จึงควรมีการศึกษาพื้นที่ร่วมกัน แก้ไข

พัฒนาทางเท้ารอบสถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะควรมี ก่อนมีการจดัการเชิงนโยบายร่วมกับ

ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เนื่องจากบริบทรอบสถานีขนส่งมวลชน มีความ

หลากหลายของบริบททางสังคม และ การตดัสินใจด าเนินการและพัฒนาพื้นที่ทางเท้าจึงกระทบกับผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ภาครัฐควรเร่งรัดส่งเสริมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบการสัญจร 

ให้ความส าคญักับความปลอดภัยของระบบการสัญจรบนทางเท้า แก้ไขพ้ืนที่ทางเท้าสาธารณะภายใน

เมืองที่มีปัญหา เปิดปรับลดบทบาทการใช้รถบนถนนเพ่ิมบทบาทการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

มากขึ้น แบ่งเขตการรับผิดชอบพื้นที่ตรวจสอบและประเมิณความสมบูรณ์ขององค์ประกอบทางเท้า

อย่างสม่ าเสมอ การให้ประชาชนผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแล ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมอีกทางหนึ่ง 

7.6 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ทางเท้า ระบบการสัญจรบนทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ยังมีรายละเอียดที่ต้องการ

การศึกษาพัฒนาอีกมาก การศึกษาพัฒนาแนวทางการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินที่เลือกใช้

อาจมีความแตกต่างตามสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาของพื้นที ่

 การน าหลักเกณฑ์การประเมิน สามารถน าไปใช้ศึกษาพัฒนาต่อมีความเป็นไปได้มากกว่า 

การศึกษาด้านองค์ประกอบทางเท้าอย่างลึกซึ้งร่วมด้วย เช่น การพัฒนาจุดจอดรถประจ าทาง รถตู้ จุด

จอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง ยังมีความน่าสนใจและน่าศึกษาต่ออย่างลึกซึ้ง 
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 การจัดท าผังทางเท้ารวมเป็นสิ่งส าคัญของการศึกษาทางเท้า ท าให้สามารถพิจารณา

องค์ประกอบทางเท้าในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดท าเพ่ิมเติมในทุกพื้นทีท่ีต่้องการการ

พัฒนาปรับปรุง 
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ภาคผนวก ข 

มาตรฐานการออกแบบถนนเขตเมือง 

การออกแบบถนนในเขตเมืองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

ช้ันทางถนนเขต
เมือง 

ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2  ช้ันท่ี 3  ช้ันท่ี 4 

ประเภทผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต
หรือคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

แอสฟัลต์คอนกรีต
หรือคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ลูกรัง หรือวัสดุ
อื่น ท่ีดีกวา 

ลูกรัง หรือวัสดุ
อื่น ท่ีดีกว่า 

เขตทางหลวง  
(Right of Way) 

30.00 20.00 15.00 8.00 

ช่องจราจร 6 4 - - 

ความกว้างช่อง
จราจร 

3 3 - - 

ความกว้างผิว
จราจร 

18 12 6 5 

ความกว้างทาง
เท้าหรือไหล่ทาง 

3.00* 2.00* 1.50* 1.50* 

 
หมายเหตุ * สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีแต่ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หรือเป็นไป

ตาม มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 

ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. (พ.ศ. 2535) มาตรฐานถนน ทางเดิน 

และทางเท้า.: 12 
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ภาคผนวก ค 

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2535 

เป็นปีท่ี 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535” 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

 มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

  (1)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 

  (2)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ลงวันท่ี 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2522 

  (3)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ลงวันท่ี 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2530  

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี ้

 “ทางหลวง”  หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะ

ทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจาก

ทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงท่ีดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ า อุโมงค์ 

ร่องน้ า ก าแพงกนัดิน เข่ือน รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจรเครื่องหมายจราจร 

เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ท่ีจอดรถ ท่ีพักคนโดยสาร เรือ
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ส าหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือส าหรับข้ึนหรือลงรถ และอาคารหรือส่ิงอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง

บรรดาท่ีได้จัดไว้ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์แก่งานทางนัน้ด้วย 

 “งานทาง” หมายความว่า กิจการใดท่ีท าเพื่อหรือเนื่องในการส ารวจการก่อสร้างการ

ขยาย การบูรณะ หรือการบ ารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

 “ทางจราจร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงท่ีท าหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของ

ยานพาหนะ 

 “ทางเท้า” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงท่ีท าหรือจัดไว้ส าหรับคนเดิน 

 “ทางขนาน” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงท่ีท าหรือจัดไว้ทั้งสองข้างหรือเฉพาะ

ข้างใดข้างหนึ่งของทางหลวงเพื่อใช้เป็นทางจราจรหรือทางเท้า 

 “ไหล่ทาง” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงท่ีอยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง 

 “ผู้อ านวยการทางหลวง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอ านาจและหน้าท่ีหรือได้รับแต่งต้ัง

ให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง 

หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “เจ้าพนักงานทางหลวง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานทาง

หลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนัน้ และให้มีอ านาจแต่งต้ังเจ้า

พนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1)  ก าหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ 

 (2)  จัดท า ปัก ติดต้ังป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณ

อย่างอื่น ขีดเส้น เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใดส าหรับการจราจรบนทางหลวง 

 (3)  ก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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