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ส้นาี่าางทาารอบสถานีมักกะสันทาี่มีบาบาาสาคั:ในการทชื่อมต่อระบบขนส่ง
มุ่งทนนศึกษาในประทด็นของพื
รถไฟทชื่อมา่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีมักกะสันทหรือสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตทรลลิ้งก์มักกะสัน โดย

มวลชนาั่วไปทสมมติฐานของงานวิจัยจึงไดทสนอแนวาางการออกแบบแกปั:หาาางทาาทผ่านแนวคิดการ
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1) วิทคราะห์แนวคิดและพื้นาี่ศึกษา
2) ประทมินาางทาาจากทกณฑ์การประทมินตามแนวคิด
3) วิทคราะห์ผลการประทมินาางทาาในพื้นาี่และสรุปแนวาางการออกแบบาางทาาท

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

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

This case study of the area around the SARL. Makkasan station aimed to study the
problems in SARL transit system. The study focused on the issue of pedestrian areas
around the Makkasan Station playing as a key role in connecting transit systems in general.
The hypothesis of the research is to propose designing guidelines to solve the pedestrian
area by developing the area around the station. The research methodology is to 1) analysis
concept and study the area. 2) Assessment of pedestrian evaluation criteria based on the
concept. 3) Analyze the results of the evaluation pedestrian in the area and the pedestrian
design guidelines.
The pedestrian assessment presented the quantity of the issues in each area
and pedestrian designing guideline to lead policy authority to manage the area. However

the analysis of the development area around the transit system showed that the sidewalk
is only one factor in TOD concept. To benefit the transport system of the city by
developing the pedestrian area, it is required to develop together with land usage and
secure roaming between the pedestrian and the on-road vehicles.
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การศึกษาในหัวข้อ แนวทางในการออกแบบทางเท้าสาหรับการพัฒนาที่ดินรอบระบบ
ขนส่ งมวลชนในเมื องใหญ่ กรณี ศึก ษาพื้ น ที่ รอบสถานี มั กกะสั น ได้ รับ ความกรุณ าช่ว ยเหลื อจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้น คว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติ กุล และคณาจารย์ใน
สาขาวิชาทุก ๆ ท่าน อันประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อานามบุตร อาจารย์ ดร.
สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัตติกา กิตติประสาร อาจารย์ เหมือนแก้ว จารุดุล และ
อาจารย์ สุพิชฌาย์ เมืองศรี ให้ความรู้ ที่คอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาของ
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สการสนับสนุน ให้กาลังใจตลอดมา ขอบคุณเครือญาติที่คอยช่วยเหลือ
ณั ช ชา ที่เข้าใจและคอยให้

หลักสูตร แนะแนวรายละเอียดขั้นตอนในการจัดทางานค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ ขอบคุณมารดาและอาจารย์
ครอบครัว ขอบคุณพี่น้องทุกคน ที่เข้าใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น สถาปัตย์

ศิลปากร รุ่น 50 ขอบคุณเพื่อนทุกคน ในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา
2557 ที่คอยถามไถ่ ให้กาลังใจ และให้คาแนะนาต่าง ๆ ต้องขอขอบพระคุณสาหรับความช่วยเหลือ
ทุก ๆ อย่าง
สุ ดท้ ายนี้ ทางผู้ จั ด ท ามีค วามมุ่ งหวังเป็ น อย่างสู งว่า ข้อมู ล การค้ นคว้าอิส ระหั วข้ อ
แนวทางในการออกแบบทางเท้ า ส าหรั บ การพั ฒ นาที่ ดิ น รอบระบบขนส่ ง มวลชนในเมื อ งใหญ่
กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานีมักกะสัน นั้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการศึกษาและพัฒนาพื้นที่ทาง
เท้า อย่างไรก็ตาม หากการค้นคว้าอิ สระนี้ ขาดความสมบูรณ์ มีข้อผิดพลาดประการใด จากความ
บกพร่องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้วิจัย ทางผู้จัดทาต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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