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MR. NOPPHATAT LEKPOONKIRD : A STUDY OF PHYSICAL CHARACTERISTICS IN 
THE CATCHMENT AREASOF THE INTERCHANGE AND NON-INTERCHANGE BTS SKYTRAIN 
STATIONS:A CASE STUDY OF RATCHADAMRI–KRUNG THON BURI SEGMENT THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SINGHANAT SANGSEHANAT 

The BTS Skytrain is an important mass transit system in Bangkok, having 
a strong influence on urban development, especially on the catchment areas of 
the BTS Skytrain stations. However, certain physical characteristics in the catchment 
areas may not align with the Transit Oriented Development (TOD) context. Therefore, 
this study aims to investigate the physical characteristics in the catchment areas of 
the BTS Skytrain stations in Ratchadamri–Krung Thon Buri segment. The study covers 
the catchment areas of all the stations along this segment which are categorized 
into interchange stations—Sala Daeng, Chong Nonsi, and Saphan Taksin—and 
non-interchange stations—Ratchadamri, Surasak, and Krung Thon Buri. The objective is 
to study and compare the physical characteristics in the catchment areas of both types 
of the stations. 

The study found that, for all the catchment areas, some important physical 
characteristics for TOD do not correspond to the framework for evaluating suitability 
of physical characteristics in catchment areas of interchange and non-interchange 
stations in Bangkok. Specifically, the physical characteristics that correspond to 
the framework are: (1) ridership of mass transit system, and (2) mass transit and feeder 
system. Meanwhile, the physical characteristics that do not correspond to the 
framework 
are: (1) building use (2) road block size (3) drop-off areas (4) footpath network 
(5) footpath width, and (6) walkability and bikeability of the station’s inner catchment 
area; which need to be further improved. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กายภาพ  
และสังคมอย่างรวดเร็ว สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร  
และค่อย ๆ มีกิจกรรมที่หนาหนาแน่นขึ้นจนในที่สุดการเติบโตดังกล่าวจะขยายตัวออกไปบริเวณรอบ
นอกของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความหนาแน่นที่เกิดขึ้นท าให้สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่มีจ านวนมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองในที่สุด โดยอิทธิพลของการเติบโตของกรุงเทพมหานครนี้อาจส่งผล
กระทบหรือเกิดการขยายตัวออกไปจนถึงบริเวณปริมณฑลและท าให้เนื้อเมืองของกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดปริมณฑลบางส่วนกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสงคราม 
เป็นต้น ซึ่งมีบางส่วนของจังหวัดเหล่านี้มีเนื้อเมืองที่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร 
และไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ในมิติของความเป็นเมืองแต่จะสามารถรับรู้ได้จากการแบ่ง  
เขตการปกครองทางกายภาพ  

เป็นที่ทราบกันดีกว่ากรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักส าหรับ
ประชากรในเมืองที่สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร รองรับการเดินทางของ
ประชากร และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต เนื่องจากมีแผนโครงข่ายเส้นทางในอนาคต
ที่ครอบคลุมทั่วทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วน เพ่ือขนส่งผู้โดยสารภายในเมือง 
และระหว่างเมืองให้เกิดการเชื่อมโยงและสามารถเดินทางได้สะดวก โดยส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเดินทาง
ระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงานเป็นหลัก เนื่องจากเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย รวดเร็ว 
และตรงต่อเวลาท าให้รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเป็นขนส่งมวลชนที่เป็นที่นิยมส าหรับประชากร 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วน 

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ รถไฟฟ้า
นอกจากจะส่งผลดีท าให้เกิดการเดินทางที่สะดวกและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้เกิ ด 
การพัฒนาของพ้ืนที่รอบสถานีในด้านการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากผู้โดยสาร 
ของรถไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นปัจจัยและกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี 
เช่น การสร้างห้างสรรพสินค้า ส านักงาน และบริการต่าง ๆ เป็นต้น จากข้างต้น ท าให้ทราบว่าบริเวณ
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พ้ืนที่รอบสถานีเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาของกิจกรรมที่เข้มข้นเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนที่อยู่ห่าง
ออกไป โดยจากสถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจท าให้เกิดการพัฒนาลักษณะ 
ทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า เช่น ความหนาแน่น การใช้ประโยชน์อาคาร โครงข่ายคมนาคม
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น โดยผู้วิจัยใช้การเปลี่ยนถ่ายการเดินทางของสถานีรถไฟฟ้า
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่รอบสถานีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทสถานีออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่  สถานี เปลี่ ยนถ่าย ( Interchange Station)  คือ สถานีที่ ผู้ โดยสารสามารถเปลี่ ยนถ่าย 
การเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนหลักอ่ืน และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station)  คือ 
สถานีที่ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนหลักอ่ืนได้ เพ่ือท าการศึกษา 
และเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีในประเภทสถานีที่แตกต่างกัน ดังที่ได้
จ าแนกประเภทไว้ข้างต้น 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า  
ที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา คือ  
(1) เป็นพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร (2) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน 
และ (3) กลุ่มของสถานีที่เลือกจะต้องประกอบไปด้วยสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายอย่างละ
เท่า ๆ กัน โดยเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์แล้วพบว่าพ้ืนที่รอบสถานี “รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา” หรือ “รถไฟฟ้าบีทีเอส”ช่วงสถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน  
และกรุงธนบุรี มีความเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสถานี
ดังนี้ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรี และสะพานตากสินเป็นตัวแทนของสถานีเปลี่ยนถ่าย ส่วนสถานีราชด าริ  
สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรีเป็นตัวแทนของสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานี  
ไม่เปลี่ยนถ่าย กรณีศึกษา ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี โดยท าการศึกษาผ่านองค์ประกอบ
ของลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่ กิจกรรมผสมผสานที่มี
ความหนาแน่นสูง การเชื่อมต่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและการเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะ 
ที่ใช้เครื่องยนต์ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2564) พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
และสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายที่เป็นพ้ืนที่วิจัย เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพในปัจจุบัน เปรียบเทียบ
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภทและน าไปสู่การเสนอแนะแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือออกแบบลักษณะทางกายภาพส าหรับพ้ืนที่วิจัยให้เป็นไปตามกรอบการพิจารณา
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
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1.2 ค าถามของการวิจัย 
 

พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทร ี
และสะพานตากสิน และพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) ได้แก่ สถานีราชด าริ  
สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัย มีลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชนเป็นไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยน
ถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) ก าหนดกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

2) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของพ้ืนที่ 
รอบสถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสินและสถานีกรุงธนบุรี 

3) เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระหว่าง
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรีและสถานีสะพานตากสินและพ้ืนที่  
รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์และสถานีกรุงธนบุรี 

4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา  
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 400 เมตร 

รอบสถานีรถไฟฟ้า 6 สถานี ได้แก่ สถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน 
และกรุงธนบุรี โดยศึกษาผ่านองค์ประกอบของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่  
1) กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) 2) การเชื่อมต่อ (Linkages) 
3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) และ 4) การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์  
(Non-Motorized Transit : NMT) นอกจากนี้ยังได้ท าการแบ่งกลุ่มสถานีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) สถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) ประกอบด้วย สถานีศาลาแดง ช่องนนทรี และสะพานตากสิน 
และ 2) สถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) ประกอบด้วย สถานีราชด าริ สุรศักดิ์ 
และกรุงธนบุรี โดยน ามาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพผ่านองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ  



  4 

ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นระหว่างสถานีทั้ง 2 ประเภท เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที ่
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ของการวิจัยครอบคลุมรัศมี 400 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้าราชด าริ 

ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรี รวมทั้งสิ้น 6 สถานี โดยท าการเลือกจาก
พ้ืนที่ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันและมีรูปแบบของการเปลี่ยนถ่ายที่สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ สถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรี และสะพาน
ตากสิน กับสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์ และกรุง
ธนบุรีเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
ทั้ง 2 ประเภท (ภาพท่ี 1) 
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1. สถานีราชด าริ 

 
2. สถานีศาลาแดง 

 
3. สถานีช่องนนทรี 

 
6. สถานีกรุงธนบุรี 

 
5. สถานีสะพานตากสิน 

 
4. สถานีสุรศักดิ์ 

 
ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่วิจัย 400 เมตรรอบสถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสินและกรุงธนบุรี 
ที่มา : ปรับปรุงจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากัด (มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
เข้าถึงได้จาก https://www.bts.co.th/routemap.html 
และ Google Earth [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าถึงได้จาก https://www.google.com/earth/,  
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2563 

https://www.google.com/earth/
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1.5 กระบวนการวิจัย 
 

1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งด้านแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน จากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 
ของประเทศไทยและในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังท าการเก็บรวมรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพ 
ผ่านองค์ประกอบของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่ กิจกรรมผสมผสานที่มี  
ความหนาแน่นสูง การเชื่อมต่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก และการเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้
เครื่องยนต์ ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้งหมด 6 แห่งและความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่ผ่านการใช้
แบบสอบถาม รวมถึงการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) น ามาประกอบ 
การท าวิจัยนี้ 

1.5.2 วิธีในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง 

เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามกรอบแนวคิด  
ที่ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าและประยุกต์เกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
กรุงเทพมหานครไว้ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษา โดยทางผู้วิจัยจะท าการศึกษาพ้ืนที่รอบ
สถานีในแต่ละแห่งเพ่ือชี้แจงลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ข้างต้น รวมถึง 
การแบ่งกลุ่มของสถานีออกเป็น 2 ประเภท คือ สถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) และสถานี 
ไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) เพ่ือท าการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบ
สถานีแต่ละประเภท ผ่านองค์ประกอบของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่ กิจกรรม
ผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง การเชื่อมต่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และการเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ โดยใช้เครื่องมือฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) เพ่ือช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ที่ทางผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมน ามาแสดงผลออกมาในเชิงปริมาณและแผนที่ที่เกี่ยวข้อง 

1.5.3 การสรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลของการวิจัยชิ้นนี้เป็นการน าผลการศึกษาที่ได้ท าการเก็บรวบรวม ศึกษา 

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล น ามาท าการเรียบเรียงและอภิปรายผลสรุปที่ได้จากการศึกษา  
เพ่ือน ามาตอบค าถามของการวิจัยว่า “พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) ได้แก่ 
สถานีศาลาแดง ช่องนนทรีและสะพานตากสิน และพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange 
Station) ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัย มีลักษณะทางกายภาพของ 
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนเป็นไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม 
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ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
อย่างไร” รวมทั้งยังน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาให้มี
ความเหมาะสมทั้งพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-
Interchange Station) และอาจน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาในพ้ืนที่ อ่ืนที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง 
หรือน าไปต่อยอดได ้
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1) สามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่  
รอบสถานีขนส่งมวลชนได้ 

2) ทราบลักษณะทางกายภาพปัจจุบัน ปัญหา และความคิดเห็นของผู้ใช้งานของพ้ืนที่ 
รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ สถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน
และกรุงธนบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่ศึกษาในการวิจัยนี้ 

3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา ทั้งพ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) 

4) องค์ความรู้และผลของการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูล แนวทาง และกรอบแนวคิดเพ่ือให้ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักออกแบบและวางผังชุมชนเมือง สถาปนิก 
รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถใช้ประกอบและน าไปต่อยอดในการวิจัยที่เก่ียวข้องต่อไป



 
 

 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่
รอบสถานีขนส่งมวลชน เพ่ือน าไปสู่การสรุปแนวทางในการศึกษาของงานวิจัย โดยเนื้อหาที่ได้ 
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 
2.2 แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development 

: TOD) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับสถานีเปลี่ยนถ่าย 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย

และสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
 

2.1 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 

 
(ฐาปนา บุณยประวิตร, 2551) ได้อธิบายว่าแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดถูกคิดค้นขึ้น

ในปี ค.ศ. 1944 โดยสมาคมวางแผนอเมริกัน (American Planning Association : APA)  แต่เดิม
แนวคิดนี้มีชื่อว่า “Growing Smart” มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้มลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาสามารถ
ปรับปรุงรัฐบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการวางแผนและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองให้มีความ
ทันสมัยยิ่งขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 แนวคิดนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักและถูกเผยแพร่กันโดยหลากหลาย
องค์กรในสหรัฐอเมริกา ซึ่งองค์กรที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากท่ีสุด คือ สมาคมไอซีเอ็มเอ  
(The International City / County Management Association – ICMA) และส านักงานปกป้อง
สิ่งแวดล้อมสหรัฐ (The U.S. Environmental Protection Agency – EPA) ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
ของการเผยแพร่แนวคิดนี้มีอยู่ทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ 

1) รณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงการเติบโตอย่างมีแบบแผนของเมืองซึ่งสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

2) เผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
3) พัฒนาและการกระจายข้อมูล นวัตกรรม นโยบาย เครื่องมือ และแนวคิดสู่สาธารณชน 
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4) บ่มเพาะและสร้างกลยุทธ์เพ่ือน าแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดน าไปสู่การปฏิบัติ 
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดนี้เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองที่รวมศูนย์ความเจริญ  

ให้อยู่ภายในเมือง เพ่ือป้องกันการเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) เป็นแนวคิด 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองเดิมที่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไว้แล้ว โดยเน้นการส่งเสริม 
การใช้ระบบขนส่งมวลชนและการเดินเท้าที่เชื่อมต่อกันระหว่างชุมชนย่อยภายในเมือง เน้นให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานระหว่างที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและการค้าปลีก และการด ารงรักษาไว้
ซึ่งพ้ืนที่โล่งและพ้ืนที่สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเจริญ สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร
ภายในเมือง  

(สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2561) ได้อธิบายว่า แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเป็นแนวคิด 
ที่รวมศูนย์กลางย่านความเจริญอยู่ภายในเมือง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาการขยายตัวของเมือง  
อย่างไร้ทิศทางและไม่มีที่สิ้นสุดไปสู่พ้ืนที่ชานเมือง (Urban Sprawl) ซึ่งจะประกอบด้วยหลักการ
ทั้งหมด 10 ประการ ดังนี้ 

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสาน : การผสมผสานกิจกรรมของครัวเรือนและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของย่าน ชุมชน หรือเมืองให้มีลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบกระชับและประหยัด คือ การรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมที่สามารถอยู่รวมกันได้ 
เพ่ือลดระยะการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน และลดการเกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อม  
อันเนื่องมาจาการเดินทาง โดยแนวคิดนี้ยังเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และอาคารให้มีความยืดหยุ่น และสร้างมาตรการตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ใช้งานให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 

2) การส่งเสริมการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกัน และใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
อาคารแบบกระชับ : การส่งเสริมการออกแบบอาคารให้มีความกะทัดรัดและเป็นกลุ่มก้อน 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการเดิน โดยจะต้องก่อสร้างตามเกณฑ์ของเมืองและชุมชน  
แต่ยังคงประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด แหล่งพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองที่เหมาะเป็นย่านพาณิชยกรรม  
ควรส่งเสริมให้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดการใช้พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูงอย่างคุ้มค่า 
ทั้งในด้านการลงทุนก่อสร้างขนส่งมวลชนและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

3) การสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยส าหรับประชากรทุกระดับรายได้ :  
การจัดหาที่อยู่อาศัยที่หลากหลายและมีคุณภาพส าหรับประชาชนทุกระดับรายได้ การวางผังให้อาคาร
และที่อยู่อาศัยตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน โดยมีศูนย์บริการชุมชน พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่สาธารณะ
ให้บริการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

4) การสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดินเท้า : การส่งเสริม
สุขภาพของประชากรในชุมชนโดยการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ชุมชน ได้แก่  
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การปรับปรุงอาคารให้สอดรับกับการเชื่อมต่อทางเดินเท้า การปรับปรุงทางเท้าภายในชุมชนเพ่ือดึงดูด
ให้เกิดการเดินเท้าแทนการใช้ยานพาหนะ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของบริเวณ
ทางเดินเท้าให้น่าเดิน การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมบริเวณโดยรอบทางเท้า เพ่ือให้การเดินเท้าสามารถ
ผสมผสานกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน 

5) การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษ และมีแรงดึงดูดด้วยความผูกพันกับ
สถานที่อย่างเข้มแข็ง : การสร้างความรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกของชุมชนและย่านนับเป็นหน้าที่หลัก
ของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เนื่องจากการพัฒนาชุมชนและย่านจะไม่เกิดขึ้นหากสมาชิก  
ไม่รู้สึกถึงความหวงแหน การมีส่วนร่วม และส่วนได้เสียต่อการพัฒนาชุมชนและย่าน โดยการพัฒนา
ความเป็นย่านจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์กับความรู้สึกของประชากรในชุมชน หรือองค์ประกอบ  
อ่ืน ๆ ที่เป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกผูกพันต่อชุมชน 

6) การสงวนรักษาพื้นที่โล่ง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ทางธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่
ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม : แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
และสงวนรักษาพ้ืนที่โล่งและพ้ืนที่สีเขียวทางธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ส าหรับชุมชนที่มีความกระจัดกระจาย พ้ืนที่โล่งและพ้ืนที่สีเขียว 
มักมีโอกาสที่จะกลายเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย เนื่องจากการถูกท าลายจากการก่อสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์และโรงงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของชุมชนดั้งเดิมและรัฐในการสงวนรักษาพ้ืนที่ดังกล่าว 
ไม่ให้ถูกท าลาย 

7) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีความพร้อม
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : การแสวงหาโอกาสในการสร้างและเติบโตให้กับชุมชน 
ที่มีความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการก่อนเป็นอันดับแรก จะท าให้ชุมชนเดิม 
มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และผลักดันการเติบโตในชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ก่อนที่จะขยายตัว 
ออกสู่บริเวณรอบนอกท่ีมีความหนาแน่นเบาบางกว่า เพ่ือเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ไว้ให้คงอยู่ 

8) การจัดหาทางเลือกในการเดินทางและการคมนาคมให้มีความหลากหลาย  : 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้องการทางเลือกในการเดินทางและการคมนาคมที่หลากหลายประเภท
และราคา โดยจะต้องค านึงถึงความสะดวกสบายและปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึงการออกแบบทางเดินเท้า 
และทางจักรยานให้มีประสิทธิภาพ 

9) การสร้างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่สามารถคาดการณ์ได้ ชัดเจน 
ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน : ชุมชนควรก าหนดให้มีนโยบายและการวางแผนที่ชัดเจน 
แน่นอน และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในทุกภาคส่วน และน าไปปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไป
ตามแผนและสามารถคาดหวังได้ นักลงทุนหรือผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความประสงค์  
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จะพัฒนาเมืองตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ควรได้รับการส่งเสริมหรือมาตรการตอบแทนจากภาครัฐ 
และในขณะเดียวกันชุมชนก็จะต้องสร้างมาตรการขัดขวางหรือหรือไม่ส่งเสริมการพัฒนาแบบกระจัด
กระจาย หรือการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย 

10) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ระหว่างชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย : 
การส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนในพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผน วิธีนี้เป็นการสร้างการยอมรับและพลังในการขับเคลื่อนแผน
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
ชุมชนหรือพ้ืนที่ให้แก่ประชาชนในอีกทางหนึ่ง 

โดยสรุปแล้ว แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดมีหลักการบางประการที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม ได้แก่ 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสาน 

 การส่งเสริมการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกัน และใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
อาคารแบบกระชับ 

 การสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดินเท้า 

 การสงวนรักษาพ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ทางธรรมชาติที่งดงาม และพ้ืนที่ซึ่ง
มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

 การจัดหาทางเลือกในการเดินทางและการคมนาคมให้มีความหลากหลาย 
 
2.2 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน  

 
(American Planning Association, 2006) ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ 

รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development : TOD ) ว่า มักแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
พ้ืนที่ โดยรอบสถานีรถไฟรางเบา (Light Rail) รถไฟรางหนัก (Heavy Rail) รถไฟชานเมือง 
(Commuter Rail) รถประจ าทางและการขนส่งทางน้ าที่มีความหนาแน่นสูง ภายในระยะเวลา 
การเดินเท้า 10 นาที หรือประมาณ 800 เมตร (0.5 ไมล์) ซึ่งเน้นการใช้ที่ดินและอาคารที่ผสมผสาน
ระหว่างที่อยู่อาศัย ร้านค้า อาคารส านักงาน  สถานที่ราชการ และอ่ืน ๆ ที่มีความหนาแน่นสูง 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากความใกล้ชิดกับระบบขนส่งมวลชนและการออกแบบพ้ืนที่ที่ส่งเสริมการเดินเท้า
ให้คุ้มค่า นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้มีความเหมาะสม
และประสบความส าเร็จว่าควรมีกรอบในการด าเนินการทั้งหมด 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) การวางแผนเชิงพื้นที่ (Site Programming) 
 ภาพรวมของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 

จะต้องค านึงถึงหลักการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
1.1) ความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง (Build Densely) : หนึ่งในลักษณะส าคัญ

ของแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน คือ การมีความหนาแน่นที่สูงกว่าปกติ ซึ่งจะต้อง
ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเดิน
เท้า พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีที่มีจ านวนหน่วยพักอาศัยระหว่าง 1,500 – 2,500 หน่วย จะสามารถ
รองรับบล็อกใหม่ของถนนสายหลัก (Main Street) ได ้

1.2) การใช้อาคารและที่ดินอย่างผสมผสาน (Mix Uses) : เนื่องจากพ้ืนที่รอบ
สถานีขนส่งมวลชนมีหนาแน่นสูง ท าให้จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับลักษณะของการใช้อาคาร
และท่ีดินอย่างผสมผสาน สร้างทางเดินเท้าและพ้ืนที่สาธารณะให้มีพลวัตและชีวิตชีวาด้วยร้านค้าปลีก 
รวมถึงการจัดหารายได้จากภาษีและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างที่อยู่อาศัยแบบ
อาคารประเภทต่าง ๆ และการอยู่อาศัยในอาคารที่มีการใช้ประโยชน์อื่นรวมอยู่ 

1.3) ที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภทและราคา (Mix Housing Types and Prices) : 
ใช้ประโยชน์จากการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง โดยการเพ่ิมความหลากหลายของประเภท
และราคาของที่อยู่อาศัยในชุมชนเพ่ือเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น รวมถึงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย (Affordable Housing) 

1.4) ลดปริมาณที่จอดรถยนต์ (Reduce Parking Requirements) : ผลลัพธ์ 
ที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน คือการเพ่ิมปริมาณการใช้ขนส่งมวลชน  ลด
ปริมาณพ้ืนที่จอดรถยนต์และมุ่งเน้นการใช้จักรยาน รวมถึงการเพ่ิมที่จอดส าหรับจักรยานซึ่งเป็นสิ่งที่
สามารถท าเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากความหนาแน่นและมูลค่าที่ดินที่สูงของพ้ืนที่รอบ
สถานีขนส่งมวลชน ดังนั้นการลดสัดส่วนของที่จอดรถยนต์สามารถลดต้นทุนของโครงการได้ อนึ่งการ
ใช้ที่ดินแบบผสมผสานจะสามารถลดปริมาณความต้องการที่จอดรถยนต์เพ่ิมเติมได้ ด้วยการใช้งานที่
จอดรถยนต์ร่วมกัน (Shared Parking) เช่น ผู้ที่ท างานในวันธรรมดาใช้ในเวลากลางวันส่วนผู้อยู่อาศัย
ใช้ในเวลากลางคืนและวันหยุด เป็นต้น 

2) การออกแบบเชิงพื้นที่ (Site Design) 
ในการออกแบบพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนจ าเป็นจะต้องค านึงถึงคุณลักษณะ  

ที่ส าคัญ เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ท าการออกแบบมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
2.1) การเข้าถึงด้วยการเดินเท้า (Pedestrian Access) : จัดหาทางเดินเท้า

สาธารณะที่สะดวกสบายต่อประชาชน เชื่อมต่อจากสถานีออกไปบริเวณรอบนอกให้ทั่วถึงทั้งพ้ืนที่และ
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เชื่อมต่อกับถนน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้การเดินเท้าไปยังแหล่งการค้าและถนนสายหลัก
ได้อย่างสะดวก 

2.2) พื้นที่สาธารณะ (Public Spaces) : จัดหาพ้ืนที่สาธารณะรูปแบบใหม่ 
ตัวอย่างเช่น ถนนที่มีชีวิตชีวา จัตุรัส และสวนสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพ้ืนที่ในย่านการค้า
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการเดินเท้าที่เพ่ิมมากข้ึน เชื่อมโยงพ้ืนที่ใหม่ ๆ กับการใช้
ประโยชน์พื้นที่สาธารณะและก่ึงสาธารณะที่รวมกลุ่มกันในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานี 

2.3) นัยของสถานที่ (Sense of Place) : สร้างความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่
โดยการวางแนวอาคารและพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือสร้างความรู้สึกถึงตัวตนของพ้ืนที่ที่ชัดเจน (Strong 
Sense of Identity) การใช้อาคารเป็นกรอบในการก าหนดรูปร่างของพ้ืนที่สาธารณะ โดยพิจารณา
แนวทางหรือมาตรฐานในการออกแบบที่เหมาะสม 

2.4) ประสบการณ์ในการเดินเท้า (Pedestrian Experience) : เสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเดินเท้าของประชาชนด้วยการออกแบบที่ดี มีคุณภาพและมีชีวิตชีวา รวมถึงการมี
ร้านค้าปลีกเพ่ือส่งเสริมและดึงดูดการเดินเท้า เพ่ิมหน้าต่างและทางเข้าอาคารเพ่ือสร้างความรู้สึกถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างคนเดินเท้าและกิจกรรมภายในอาคาร จัดหาที่จอดรถยนต์บริเวณด้านข้างหรือ
ด้านหลังอาคารเท่าท่ีจ าเป็นและจัดให้มีการบดบังด้วยต้นไม้อย่างเป็นสัดส่วน 

2.5) ลักษณะเฉพาะและคุณภาพ  (Character and Quality) : ยกระดับ
ลักษณะเฉพาะและคุณภาพของชุมชนด้วยสถานีขนส่งมวลชน เน้นอาคารที่ได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมซึ่งสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ที่มีความหมาย (Place making) จัดวางอาคารและพ้ืนที่
ไปตามโครงสร้างของถนน โดยไม่เลียนแบบชุมชนอ่ืนหรือชุมชนข้างเคียง 

2.6) สถาปัตยกรรม (Architecture) : สนับสนุนสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง 
ความส าคัญของการขนส่งสาธารณะ สร้างอาคารโดยไม่ค านึงถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
(Architectural Style) แต่เน้นด้านการใช้สอยวัสดุ การออกแบบที่สื่อถึงคุณภาพ ความคงทน 
และลักษณะของชุมชน 

2.7) ความยั่งยืน (Sustainability) : การรวมกันของการขนส่งและการพัฒนา 
ที่เข้มข้นรอบสถานีขนส่งมวลชนเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนในระยะยาวมากที่สุด 
ซึ่งแผนและแนวทางการพัฒนาควรจะสอดคล้องกับนโยบายเพ่ือส่งเสริมการใช้อาคารและที่ดินที่มี
ความเข้มข้น นอกจากนี้การออกแบบพ้ืนที่และอาคารในโครงการขนาดย่อยควรสะท้อนถึงความมุ่งหมาย 
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3)  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public/Private Partnerships) 
 แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนมักจะเกี่ยวข้องความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐจะเน้นการรับผิดชอบในด้านการสร้างนโยบายหรือเป้าหมาย
เพ่ือให้ชุมชนปฏิบัติตาม แต่ในบางกรณีก็ต้องท าหน้าที่ในการลงทุนด้านการเงินในระยะเริ่มต้นเพ่ือ
สร้างพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถสาธารณะ รวมถึงการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่อ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ส่วนภาคเอกชนจะเน้นการรับผิดชอบใน
ด้านการวางแผนและออกแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมระหว่างการพัฒนาและการขนส่งมวลชน 

 ความใกล้ชิดกันระหว่างการขนส่งมวลชนและพ้ืนที่โดยรอบสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ จากการศึกษา พบว่า สินทรัพย์ในระยะ 400 เมตร 
(0.25 ไมล์) โดยรอบสถานีของระบบขนส่งมวลชน DART ใน Dallas County รัฐ Texas มีมูลค่าสูง
กว่าพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 25 - 50% ส่วนใน Arlington County รัฐ Virginia นั้นใช้โบนัส
การส่งเสริมความหนาแน่นของพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนเพ่ิมเติม 15 -25% เพ่ือระดมเงินทุน
น ามาสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย (Affordable Housing) และด้านอ่ืน ๆ  

4)  การด าเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Implementing TOD) 
  การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนมักมีกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งการวางแผน
นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก โดยกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี
ขนส่งมวลชนมีดังนี้ 

4.1) ความร่วมมือ (Partnerships) : สร้างความร่วมมือในการวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพจากหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานขนส่งมวลชน รัฐบาลท้องถิ่น ชุมชน นักวิชาการ 
และหน่วยงานสาธารณะอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง 

4.2) การศึกษาในการวางแผน (Planning Study) : ด าเนินการศึกษาใน 
การวางแผนเพ่ือก าหนดการบูรณาการของลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับ
ชุมชนบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งให้เหมาะสม รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ  
การเข้าถึง ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและย่านการค้า เป็นต้น ระบุการลงทุนทางสาธารณะเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินส าหรับการการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่ต้องน าหน้าการลงทุน
ของภาคเอกชน โดยการศึกษาจะท าให้ทราบถึงพ้ืนที่และอุปสรรค์อ่ืน ๆ ที่จะต้องแก้ไขได้ 

4.3) การมีส่วนร่วม (Participation) : สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการก าหนดอนาคตของชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญ 
ของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน  
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นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 
โดย (Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), 2017) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1985 ได้อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพ
ของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนไว้ใน TOD Standard 2017 ว่าควรประกอบด้วยลักษณะ
ทั้งหมด 8 ประการ โดยแต่ละประการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (ภาพท่ี 2) 

1) การเดินเท้า (Walk) 
1.1) ทางเดินเท้าต้องมีความปลอดภัยและครบลูป 
1.2) ทางเดินเท้าต้องมีความหลากหลายและส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้า 

2)  การใช้จักรยาน (Cycle) 
2.1) โครงข่ายของทางจักรยานต้องมีความปลอดภัยและครบลูป 
2.2) มีที่จอดจักรยานที่ปลอดภัย 

3) ความเชื่อมต่อของการเดินทาง (Connect) 
3.1) ทางเดินเท้าและทางจักรยานต้องมีระยะทางที่สั้นและมีทางเลือกในการเดินทาง

ที่หลากหลาย 
3.2) ทางเดินเท้าและทางจักรยานต้องสั้นกว่าทางส าหรับรถยนต์ 

4)  ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ (Transit) 
4.1) สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ด้วยการเดินเท้า 

5)  ความหลากหลาย (Mix) 
6.1) การให้บริการสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งที่พักอาศัยและแหล่งงาน 
6.2) มีความหลากหลายของประชากรและระดับรายได้ในพ้ืนที่พักอาศัย 

6)  ความหนาแน่นสูง (Densify) 
6.1) มีความหนาแน่นของที่พักอาศัยและแหล่งงานเพ่ือรองรับกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 

7)  ความกระชับ (Compact) 
7.1) พ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วต้องอยู่ในหรืออยู่ติดกับเมืองปัจจุบัน 
7.2) มีหลากหลายตัวเลือกในการเดินทาง 

8)  การเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (Shift) 
8.1) พ้ืนที่ส าหรับรถยนต์ต้องมีปริมาณน้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชนที่ด ี
ที่มา : Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). [online] 
accessed February 8, 2020, available from https://www.itdp.org/2017/06/23/tod-standard/ 
 
 

https://www.itdp.org/2017/06/23/tod-standard/
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(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , 2564) ได้ให้นิยามของการพัฒนาพ้ืนที่ 
รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) ใน โครงการศึกษาพัฒนาเมือง
กับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยอ้างถึง Peter Calthorpe (1993) สถาปนิกและ
นักผังเมืองชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้ง Congress for New Urbanism ว่า “TOD คือ การพัฒนาชุมชนแบบ
ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สนับสนุนให้คนอาศัยอยู่ ใกล้ศูนย์บริการคมนาคมเ พ่ือลด 
การพ่ึงพาการใช้รถยนต์” และอ้างถึง (Suzuki, Murakami, Hong, & Tamayose, 2015) ซึ่งได้ให้นิยาม
ของ TOD ที่ชัดเจนมากขึ้นในกลุ่มศึกษาการพัฒนาเมืองของธนาคารโลกว่า “TOD คือ การพัฒนา 
ที่กระชับ ผสมผสานกิจกรรมเป็นมิตรต่อการเดิน ซึ่งจัดให้มีขึ้นโดยรอบสถานีเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง 
รวมถึงการก าหนดต าแหน่งสิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งงาน ร้านค้าปลีก และท่ีอยู่อาศัยโดยรอบศูนย์
ขนส่งที่ส่งเสริมการใช้ขนส่งมวลชนและการลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์” 

นอกจากนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , 2564) ยังได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) 
ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก เพ่ือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ โดยรอบสถานี (ภาพท่ี 3) 

1) กิจกรรมผสมผสานที่ มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) คือ 
การพัฒนาพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมหลากหลายในเชิงพาณิชยกรรมและการอยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง 
เพ่ือให้เกิดความกระชับรองรับผู้โดยสารที่มีการเคลื่อนไหวจ านานมากและตลอดเวลา 

2) การเชื่อมต่อ (Linkages) คือ การจัดให้มีระบบการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่ง
ระบบหลักกับระบบขนส่งรอง (Feeder) รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่จอดรถ 
สถานี จุดจอด และเส้นทางสัญจรที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพ่ือให้ระบบขนส่งมวลชนสามารถ
แข่งขันได้กับระบบขนส่งประเภทอ่ืน  

3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) คือ การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ 
ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้พ้ืนที่ โดยเฉพาะที่โล่ง พ้ืนที่สีเขียว สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ได้แก่ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล ตลาด ตลอดจนศูนย์บริการชุมชนต่าง ๆ เพ่ือรองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มี  
ความหลากหลาย มบีริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกสบายและน่าอยู่ 

4) การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit : 
NMT) คือ การจัดให้มีพ้ืนที่และระบบส าหรับส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าและจักรยาน และลด
ความส าคัญของการใช้รถยนต์ให้มากที่สุด โดยทางกายภาพจะต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเปลี่ยนถ่าย
การเดินทางที่เรียกว่า “Station Plaza” ที่เชื่อมโยงสถานีหลักกับระบบขนส่งมวลชนรอง และการถึง
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยไม่ปะปนหรือเกิดการรบกวน  
จากการใช้รถยนต์ โดยอาจจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางในรูปทางเดินลอยฟ้า 
หรือทางลอดใต้ดินหรือใต้อาคาร เป็นต้น  
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ภาพที่ 3 องค์ประกอบของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thailandtod.com/wp-content/uploads/2020/09/แผ่นพับประกอบการสมัมนา.pdf 

 
(Japan International Cooperation Agency Hanoi People's Committee (HPC), 

2015) ได้อธิบายความหมายของ “Station Plaza” ไว้ใน Project for Studying the Implementation 
of Integrated UMRT and Urban Development for Hanoi in Vietnam ว่าเป็นพื้นที่ท่ีมีฟังก์ชั่น
เป็นสถานที่เพ่ือรองรับการคมนาคมจากผู้โดยสารของระบบราง และพ้ืนที่ส าหรับการเดินการรอคอย
เพ่ือการสัญจร และการพบปะของผู้คน ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน
และผู้ใช้งานที่หลากหลาย โดยในการวางผัง Station Plaza นั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ที่ค านึงถึงความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ ท าหน้าที่เป็นจัตุรัสของ 
การคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานีของระบบรางกับระบบอ่ืน เช่น รถโดยสารประจ าทาง 
แท็กซี่ เป็นต้น ซึ่งส าหรับการเป็นพ้ืนที่สาธารณะของ Station Plaza จะต้องประกอบด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกตามมาตรฐานการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
(Universal Design) (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 4 ลักษณะของ Station Plaza  
ที่มา : Japan International Cooperation Agency Hanoi People’s Committee (HPC). [online],  
accessed February 10, 2020, available from https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12248803_01.pdf 

 
(ฐาปนา บุญยประวิตร, 2556) ได้อ้างถึงรูปแบบมาตรฐานศูนย์ TOD ของ City and County  

of Denver ในเกณฑ์การวางผังและออกแบบพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 4 ซึ่งได้ประยุกต์มาจาก  
CTOD และ The Transect โดยได้อธิบายไว้ว่าในการวางผังและออกแบบศูนย์การพัฒนาพ้ืนที่ 
รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือศูนย์ TOD มักจะใช้รูปแบบมาตรฐานจาก Center for Transit-Oriented 
Development-CTOD และ The Transect Codes ซึ่งก าหนดให้แต่ละศูนย์มีล าดับและบทบาทที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ จ านวนของศูนย์ TOD อาจมีครบทุกสถานีขนส่งทั้งสายขนส่งมวลชนหลัก (Main 
line) และสายสนับสนุน (Feeder Line) หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ 
แต่ได้ก าหนดให้พ้ืนที่พัฒนารอบสถานี (Transit Zone) นอกจากนี้ยังได้ก าหนดรูปแบบมาตรฐานของ
สถานี (Station Typology) และพ้ืนที่พัฒนาโดยรอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) พื้นที่ ใจกลางเมือง (Downtown) : ได้แก่  ศูนย์  TOD ที่ เป็นพ้ืนที่ พัฒนาที่มี 
ความเข้มข้นของเมืองมากที่สุด มีการผสมผสานของการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมในระดับท่ีสูงสุด 
นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นประชากร และกิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคารที่มีความหนาแน่นเช่นกัน 
ซึ่งพ้ืนที่ใจกลางเมืองนี้ได้ถูกก าหนดให้มีอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงซึ่งควรได้รับการออกแบบทาง
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สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมให้มีความโดดเด่น เป็นบริเวณที่ต้องมีการจัดวางโครงข่าย  
การสัญจรด้วยการเดินเท้าที่คับคั่ง (High Pedestrian Activity) ซึ่งรวมถึงความสมบูรณ์ของโครงข่าย
และสภาพทางกายภาพของทางเดินเท้าและทางจักรยาน และยังควรออกแบบให้มีสภาพเป็นศูนย์รวม
ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนในหลากหลายรูปแบบ มีการใช้พ้ืนที่จอดรถยนต์ร่วมกันกับ
หลายแห่ง มีพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่เปิดโล่งบริเวณรอบสถานี และระหว่างอาคารขนาดใหญ่เพ่ือเป็น
พ้ืนที่ส าหรับนันทนาการส าหรับประชาชน อย่างไรก็ตาม หากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นย่านประวัติศาสตร์ 
ก็ควรจะต้องควบคุมความสูงของอาคารและสภาพแวดล้อมเพ่ือปกป้องความงดงามของย่านดังกล่าว 

2) พื้นที่พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัย (Urban Center) : ได้แก่ ศูนย์ TOD 
ที่เป็นพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเข้มข้น โดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานทั้งพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศัย โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรมมากกว่าที่อยู่อาศัย สร้างพ้ืนที่ให้มีความหนาแน่นสูง  
ซึ่งควรมีรูปแบบแปลงที่ดินและถนนควรปรับปรุงเป็นระบบกริด (Grid and Alley Block Pattern) 
ในกลางของพ้ืนที่ควรมีถนนสายหลักผ่าน (Main Street) โครงข่ายทางเดินเท้าต้องเชื่อมต่อกัน 
อย่างสมบูรณ์ ควรมีสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อนุญาตให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์  
ในอาคารและงดเว้นการจอดรถยนต์ริมถนน รวมถึงการสร้างข้อก าหนดการลดพ้ืนที่จอดรถยนต์  
ในพ้ืนที่ที่ใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน และควรก าหนดให้เป็นศูนย์รวมของย่านพาณิชยกรรมที่ส าคัญ
ของเมือง และเป็นที่ตั้งของศูนย์การขนส่งต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ 

3) พื้นที่อยู่อาศัยผสมผสานพาณิชยกรรม (General Urban) : เป็นศูนย์ TOD 
ประเภทที่มีความผสมผสานของที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม โดยมีสัดส่วนที่อยู่อาศัยมากกว่ า 
พาณิชยกรรม สามารถผสมผสานระหว่างอาคารขนาดเล็กกับอาคารขนาดใหญ่ได้ มีการออกข้อก าหนด 
ส่งเสริมให้มีประชากรและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หนาแน่น รูปแบบแปลงที่ดินและถนนเป็นระบบกริด 
(Grid and Alley Block Pattern) ศูนย์ TOD ประเภทนี้อาจตั้งอยู่ในพ้ืนที่ถนนสายหลักหรือพ้ืนที่
ต่อเนื่องจากถนนสายหลัก อาจยังจัดเป็นที่ตั้งของศูนย์การขนส่งต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบหรือ
สถานีขนส่งก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางขนาดใหญ่ที่มีประเภทการเดินทางมากกว่า  
3 ประเภทขึ้นไป นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีที่จอดรถยนต์ริมถนน 

4) พื้นที่อยู่อาศัยในเมือง (Urban) : เป็นศูนย์ TOD ประเภทพื้นท่ีเมืองในทั่วไป ควรมี
รูปแบบแปลงที่ดินและถนนเป็นระบบกริด (Grid and Alley Block Pattern) โดยจัดให้เป็นพ้ืนที่ 
อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หอพัก อะพาร์ตเม้นท์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น พร้อมทั้งสถานี 
ขนส่งมวลชนทั้งสถานีขนส่งทางรางและรถขนสงมวลชนประเภทอ่ืน นอกจากนี้ยังควรจัดให้มี 
หน่วยพาณิชยกรรมพ้ืนที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับขนาดของประชากร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี และควรตั้งอยู่ใจกลางของย่านหรือบริเวณเดียวกับสถานีขนส่งมวลชน 
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5) พื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรมชานเมือง (Suburban) : เป็นศูนย์ TOD ศูนย์กลาง 
ย่านชานเมืองหรือศูนย์กลางชุมชนขนาดใหญ่ของบริเวณชานเมืองที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว  
มีเป้าหมายคือจะต้องท าการกระชับการตั้งถิ่นฐานของประชาชนเพ่ือลดการเติบโตของเมืองอย่าง 
ไร้ทิศทาง รวมถึงการรุกล้ าพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งบริเวณใจกลางของย่านควรออกแบบให้เป็นพ้ืนที่ 
ศูนย์พาณิชยกรรมขนาดกลางเพ่ือให้สามารถดึงดูดการอยู่อาศัยและการลงทุนได้ ส าหรับสถานีขนส่ง
มวลชนหากสามารถก าหนดให้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านการเดินทางจากระบบราสายหลักกับระบบสนับสนุน
พ้ืนที่เชื่อมต่อกับศูนย์พาณิชยกรรมชานเมืองแห่งอ่ืน ๆ ได้ ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดึงดูด
การลงทุนและการอยู่อาศัยได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
ได้มากขึ้น 
 

(City and Country of Denver, 2014) ได้จัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีใน
เมือง Denver ใน Transit Oriented Development Strategic Plan 2014 ซึ่งได้เสนอการแบ่ง
ประเภทของสถานีตามลักษณะความเป็นเมืองของพ้ืนที่รอบสถานีออกเป็นประเภทต่าง ๆ 5 ประเภท 
ดังนี้  

1) สถานีของระบบรางในพื้นที่ใจกลางเมือง (Downtown Rail Station) เป็นสถานี
ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ตามแต่สถานที่ที่สถานีตั้งอยู่ โดยมักจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงที่สุดของภูมิภาค เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมหนาแน่นสูง 
อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัยปะปนบางส่วน อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารที่มีความสูงระดับ  
ปานกลางถึงสูงวางตัวอยู่ในแนวถนนและมีขนาดบล็อกของกลุ่มอาคารขนาดเล็ก ถนนบริเวณพ้ืนที่นี้
จะมีกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงด้วยการเดินเท้ามากท่ีสุดรวมถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการใช้
จักรยานมากมาย  

2) สถานีของระบบรางระดับศูนย์กลางเมือง (Urban Center Rail Station) 
เป็นสถานีที่ได้รับการวางแผนให้เป็นจุดหมายปลายทางของประชากรโดยรอบที่มีการเปลี่ยนถ่าย  
การเดินทาง ทางเดินเท้าและทางจักรยานที่เข้มข้น  นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งงานหลักของ
ภูมิภาค มักมีลักษณะดังนี้ (ภาพท่ี 5) 

2.1 การใช้อาคารจอดรถยนต์ร่วมกัน (Shared Structured Parking) : 
อาจสามารถใช้กลยุทธ์บางประการเพ่ือการจัดการอาคารจอดรถยนต์หรือ 
การสร้างข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ 

2.2 การมุ่งเน้นให้เป็นพื้นที่แหล่งงาน (Employment Focus) : พ้ืนที่โดยรอบ
อาจเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของแหล่งงานในระดับภูมิภาค ซึ่งจะประกอบไปด้วย
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สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการท างานของพนักงาน และการมีขนส่ง
มวลชนที่มีความถ่ีสูงอยู่ในพ้ืนที่ 

2.3 พื้นที่ลานกิจกรรมและเปิดโล่งที่ มีกิจกรรม (Smaller Programmed 
Plazas & Open Spaces) : พ้ืนที่เปิดโล่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นสถานที่ส าหรับการอยู่อาศัย ท างาน และนันทนาการ การใช้งานพื้นที่เปิด
โล่งสาธารณะจะท าให้ พ้ืนที่ โดยรอบสถานีสามารถเป็นจุดปลายทาง 
ของชุมชนได ้

2.4 โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน (Higher Ease-of-Use Bicycle 
Infrastructure) : ความเข้มข้นสูงของพ้ืนที่โดยรอบท าให้เพ่ิมโอกาสในการใช้ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการใช้จักรยานเพ่ือแบ่งแยกทางจักรยานออกจาก
ทางรถยนต์หรือทางเดินเท้าเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

2.5 การขนส่งที่มีความถี่สูง (High Frequency Transit) : ปัจจัยส าคัญใน 
การอ านวยความสะดวกในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงคือการขนส่งในระบบราง 
ที่มีความถี่สูง รวมถึงเป็นพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายส าหรับโหมดการเดินทางที่ต่างกัน 

2.6 โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการเดินเท้า (Pedestrian Infrastructure) :  
การเข้าถึงสถานีของระบบรางจากหลากหลายแห่งซึ่งเน้นการเดินเท้าเป็นหลัก 
เช่น ทางเดินเท้า สะพานคนเดิน เป็นต้น 
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ภาพที่ 5 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีของระบบรางระดับศูนย์กลางเมือง (Urban Center Rail Station) 
ที่มา : City and County of Denver. [online], accessed February 27, 2018, available from 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/193/documents/TOD_Plan/TOD_Strategic
_Plan_FINAL.pdf 
 

3) สถานีของระบบรางในพื้นที่ เ มืองทั่ วไป (General Urban Rail Station) 
เป็นสถานีที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ส าหรับการอยู่อาศัยที่มีความเข้มข้นระดับปานกลางถึงสูง  
และมักมีอาคารในหลากหลายรูปแบบ มักมีลักษณะดังนี้ (ภาพท่ี 6) 

3.1 โ อกาสในกา รปรั บ เ ปลี่ ย นหรื อ เ ปลี่ ย นแปลง  (Adaptive Reuse 
Opportunities) : สถานีของระบบรางในพ้ืนที่เมืองทั่วไปมักพบในพ้ืนที่เมือง
ในปัจจุบัน ท าให้มีแนวโน้มในการใช้งานอาคารเดิมในรูปแบบใหม่ 

3.2 ที่อยู่อาศัยที่หลากหลายประเภท (Wide Array of Residential Types) :  
ความหลากหลายของที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลางถึงสูงที่มี
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่เมืองทั่วไป 

3.3 พาณิชยกรรมแฝง (Embedded Commercial)  : การใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชยกรรมสามารถพบได้ทั่วไปโดยรอบพ้ืนที่ แทรกตัวอยู่ทั้งในอาคาร  
ที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักหรือเป็นอาคารเดี่ยว 



  24 

3.4 สมดุลของโหมดการเดินทาง (Balance of All Modes) : พ้ืนที่โดยรอบ
สถานีมักมีโครงข่ายของโหมดการเดินทางที่หลากหลาย การเข้าถึงได้ด้วย
ทางเดินเท้า หรือทางจักรยานจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

3.5 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน (Some Higher Ease-of-Use 
Bike Facility) : พ้ืนที่โดยรอบสถานีจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าพ้ืนที่ระดับ
ศูนย์กลางเมือง (Urban Center) แต่จะเน้นสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การใช้จักรยานมากกว่า 

3.6 ที่จอดรถยนต์ (RTD Parking) : ที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้มาเยือนสามารถ 
พบได้ทั่วไปในพ้ืนที่นี้ โดยจะมีความสมดุลระหว่างความต้องการในการใช้
ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ในการเข้าถึงสถานีรวมถึงการพัฒนาในอนาคต 
 

 
 
ภาพที่ 6 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีของระบบรางในพื้นที่เมืองทั่วไป (General Urban Rail Station) 
ที่มา : City and County of Denver. [online], accessed February 27, 2018, available from 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/193/documents/TOD_Plan/TOD_Strategic
_Plan_FINAL.pdf 
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4) สถานีของระบบรางในพื้นที่เมือง (Urban Rail Station) เป็นสถานีที่มีลักษณะ
โดยรอบที่เน้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก หรือแบบเดี่ยว เน้นการเดินเท้าแต่น้อยกว่าประเภทอ่ืนที่มี 
ความเข้มข้นสูงกว่า มักมีลักษณะดังนี้ (ภาพท่ี 7) 

4.1 ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก (Lower Scale Residential) : พ้ืนที่ รองรับกับ 
ที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวเดี่ยว หรือหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่รวมกัน 
แบบไม่มาก ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยมีความหนาแน่นน้อย รวมถึงมีสภาพแวดล้อม
ที่มีความหนาแน่นน้อยเมื่อเทียบกับสถานีประเภทอ่ืน 

4.2 พาณิชยกรรมขนาดเล็ก (Embedded Low Scale Commercial)  : 
มีพ้ืนที่พาณิชยกรรมให้บริการพ้ืนที่โดยรอบ โดยมักแทรกตัวอยู่กับพ้ืนที่ 
อยู่อาศัย 

4.3 การใช้ขนส่งมวลชนระดับปานกลาง (Moderate Transit Use) : การใช้
ขนส่งมวลชนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย
โดยภาพรวมไม่มากนัก แต่จะมีการขนส่งมวลชนที่หนาแน่นขึ้นในก่อนหรือ
หลังเลิกงาน 

4.4 สมดุลของโหมดการเดินทาง (Balance of All Modes) : พ้ืนที่โดยรอบ
สถานีมักมีโครงข่ายของโหมดการเดินทางที่หลากหลาย การเข้าถึงได้ด้วย
ทางเดินเท้า หรือทางจักรยานจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

4.5 สถานีที่เชื่อมต่อด้วยการเดินเท้า (Walk-up Station) : พ้ืนที่โดยรอบเน้น
การเดินเท้าเป็นหลัก อาจมีที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้มาเยือนจ ากัด 

4.6 ทางเดินเท้าโดยรอบพื้นที่  (Pedestrian Oriented) : พ้ืนที่โดยรอบมี 
ความหนาแน่นน้อย แต่มีการกระจายตัวไปโดยรอบเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
จึงมีการออกแบบการเดินเท้ากระจายตัวไปรอบพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 7 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีของระบบรางในพื้นที่เมือง (Urban Rail Station) 
ที่มา : City and County of Denver. [online], accessed February 27, 2018, available from 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/193/documents/TOD_Plan/TOD_Strategic
_Plan_FINAL.pdf 
 

5) สถานีของระบบรางในพื้นที่ชานเมือง (Suburban Rail Station) เป็นสถานีที่มัก
พบที่จอดรถยนต์ที่เป็นอาคารหรือจัดหาไว้เป็นโครงสร้างต่าง ๆ มีพ้ืนที่ส่วนกลางเป็นพ้ืนที่พบปะ
ส าหรับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ มักมีลักษณะดังนี้ (ภาพท่ี 8) 

5.1 ที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ (Regional Park and Ride) : เป็นพ้ืนที่จอดรถยนต์ 
ขนาดใหญ่พร้อมศูนย์รับส่งรถบัส ซึ่งพ้ืนที่นี้เป็นสถานที่ที่มีผู้โดยสารหลั่งไหล
เข้ามามากมายในช่วงวันท างาน 

5.2 การพัฒนาขนาดใหญ่ (Large Scale Development) : การพัฒนาที่ดิน
ขนาดใหญ่สามารถสร้างโอกาสที่หลากหลายและสามารถเดินทางด้วยเท้าได้ 

5.3 โครงสร้างพื้นฐานส าหรับจักรยานระดับภู มิภาค (Regional Bike 
Infrastructure) : ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องเดินทางไกลเพ่ือมาถึง พ้ืนที่นี้ 
โดยพื้นที่นี้สามารถเพ่ิมการเดินทางไปบริเวณโดยรอบโดยใช้จักรยาน 

5.4 พื้นที่เปิดโล่งและจัตุรัสขนาดใหญ่ (Larger Open Spaces and Plaza) : 
พ้ืนที่เปิดโล่งส่วนกลางที่ท าหน้าที่เป็นสถานีที่รวมตัวของชุมชนเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
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ซึ่งสามารถเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับละแวกใกล้เคียงได้หากใช้เป็น 
ลานจัดกิจกรรมในบางโอกาส รวมถึงใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5.5 การค้าปลีกและที่จอดรถยนต์จ านวนมาก (High Amount for Retail 
and Parking) : พ้ืนที่นี้อาจพัฒนาให้เป็นแหล่งค้าปลีกส าหรับบริเวณโดยรอบ  
มักใช้ที่จอดรถยนต์จ านวนมากกว่าปกติเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่มาก 

5.6 การเดินเท้าที่ เข้มข้นกว่าบริ เวณโดยรอบ (More Walkable than 
Surrounding Areas) : พ้ืนที่นี้แม้จะไม่มีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยมาก 
รวมถึงมีการใช้สถานีของระบบรางที่ไม่มากเท่าในเมือง แต่บริเวณย่านสถานี 
ก็ยังสามารถเดินเท้าได้มากกว่าบริเวณโดยรอบย่านที่เน้นการใช้รถยนต์หรือ
ศูนย์กลางการค้า 
 

 
 
ภาพที่ 8 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีของระบบรางในพื้นที่ชานเมือง (Suburban Rail Station) 
ที่มา : City and County of Denver. [online], accessed February 27, 2018, available from 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/193/documents/TOD_Plan/TOD_Strategic
_Plan_FINAL.pdf 
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะของ TOD ในแต่ละประเภทตามแนวคดิของ City and County of Denver 
ประเภทของสถานี ลักษณะ 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสาน (Land Use Mix) 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ใจกลางเมอืง 
(Downtown Rail Station) 

- เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานเป็นหลัก 
- อาคารสูงระดับกลางถึงสูงมากซ่ึงมีการผสมผสานของที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม 

ส านักงาน โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและความบันเทิง 

สถานีของระบบรางระดับศูนย์กลางเมอืง 
(Urban Center Rail Station) 

- เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานเป็นหลัก 
- อาคารสูงระดับกลางถึงสูงมาก 
- ครอบครัวที่อยู่อาศัยมีความหลากหลาย 
- การใช้ประโยชนข์องพาณิชยกรรมที่ผสมผสานหลากหลายรูปแบบ 
- เป็นจุดหมายการเดินทางหลักของการเดินทางจากชุมชนโดยรอบ 
- เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งงาน 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมืองทั่วไป  
(General Urban Rail Station) 

- เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานเป็นหลัก โดยจะเน้นให้มีที่อยู่อาศัย 
แบบผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง พรอ้มกับบ้านแถวและอะพาร์ตเม้นต ์

- พื้นที่พาณิชยกรรมจะอยู่บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางของพื้นที่ที่มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
แบบผสมผสาน และบริเวณริมถนนสายหลักในพื้นที ่

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมือง  
(Urban Rail Station) 

- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก 
- ที่อยู่อาศัยรวมขนาดเล็ก เช่นห้องแถว และอะพาร์ตเม้นต์ 
- พาณิชยกรรมแบบฝังตัวไปตามชุมชนและแหล่งที่อยู่อาศัย 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ชานเมือง  
(Suburban Rail Station) 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานโดยรอบสถานี 
- มีลานสาธารณะหรือพื้นที่เปิดโล่งซ่ึงใช้เป็นพื้นที่พบปะหลักของชุมชน 
- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กซึ่งอยู่ถัดออกมาจากสถานีเป็นค่อนข้างไกล 
- พาณิชยกรรมจะอยู่บริเวณตามแนวถนนสายหลัก 

2. รูปแบบของถนนและบล็อก (Street and Block Pattern) 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ใจกลางเมอืง 
(Downtown Rail Station) 

- บล็อกถนนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
- มีการเชื่อมต่อกันของรูปแบบของเส้นทางการเดินเท้าและถนนแบบปกติ 
- อาจมีบล็อกถนนรูปสามเหลีย่ม 
- ถนนแบบเส้นตรง และมีซอยสม่ าเสมอ 

สถานีของระบบรางระดับศูนย์กลางเมอืง 
(Urban Center Rail Station) 

- บล็อกถนนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
- มีการเชื่อมต่อกันของรูปแบบของเส้นทางการเดินเท้าและถนนแบบปกติ 
- ถนนแบบเส้นตรง และมีซอยสม่ าเสมอ 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมืองทั่วไป  
(General Urban Rail Station) 

- บล็อกถนนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
- มีการเชื่อมต่อกันของรูปแบบของเส้นทางการเดินเท้าและถนนแบบปกติ 
- ถนนแบบเส้นตรง และมีซอยสม่ าเสมอ 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมือง  
(Urban Rail Station) 

- บล็อกถนนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
- มีการเชื่อมต่อกันของรูปแบบของเส้นทางการเดินเท้าและถนนแบบปกติ 
- ถนนแบบเส้นตรง และมีซอยสม่ าเสมอ 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ชานเมือง  
(Suburban Rail Station) 

- มีขนาดบล็อกแบบผสมผสาน ส าหรับบล็อกขนาดเล็กและทางเดินเท้าจะอยู่ใกล้กับ
สถานี ส่วนบลอ็กขนาดใหญ่จะไกลออกไป 
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ประเภทของสถานี ลักษณะ 

3. การวางตัวของอาคาร (Building Placement) 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ใจกลางเมอืง 
(Downtown Rail Station) 

- อาคารชิดกับทางเดินเท้าริมถนน 
- อาคารมีความใกล้ชิดกันและต่อเนื่องไปตามแนวถนน 
- มีที่จอดรถยนต์ด้านขา้ง/หลังของอาคาร หรืออาคาจอดรถ 

สถานีของระบบรางระดับศูนย์กลางเมอืง 
(Urban Center Rail Station) 

- อาคารชิดกับทางเดินเท้าริมถนนหรืออาจมีระยะร่นถอยเล็กน้อย 
- อาคารมีความใกล้ชิดกันและต่อเนื่องไปตามแนวถนน 
- มีที่จอดรถยนต์ด้านขา้ง/หลังของอาคาร หรืออาคาจอดรถ 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมืองทั่วไป  
(General Urban Rail Station) 

- อาคารมีระยะร่นถอยเล็กนอ้ยถึงปานกลาง 
- การวางแนวทางเข้าอาคารที่สอดคล้องกบัถนน 
- ที่จอดรถที่สามารถเข้าถึงได้จากซอยหรือลานข้างอาคาร 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมือง  
(Urban Rail Station) 

- อาคารมีระยะร่นถอยปานกลาง 
- การวางแนวทางเข้าอาคารที่สอดคล้องกบัถนน 
- ที่จอดรถที่สามารถเข้าถึงได้จากซอยหรือลานข้างอาคาร 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ชานเมือง  
(Suburban Rail Station) 

- อาคารมีระยะร่นถอยลกึ 
- ที่จอดรถอยู่บริเวณหนา้อาคาร 

4. ความสูงของอาคาร (Building Height) 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ใจกลางเมอืง 
(Downtown Rail Station) 

- ความสูงของอาคารยา่นประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กบับริบทที่อาจถูกก าหนด 
- ความสูงของอาคารระดับปานกลางถึงสูงในย่านนอกพื้นที่ประวัติศาสตร์ 

สถานีของระบบรางระดับศูนย์กลางเมอืง 
(Urban Center Rail Station) 

- ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สูงปานกลางถึงสูงมาก ที่ประกอบกิจกรรมเป็นที่อยู่อาศัย 
แบบผสมผสาน และพาณิชยกรรม 

- พื้นที่ศูนย์กลางมีความสูงมากที่สุดประมาณ 20 ชั้น และเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายของ 
การเดินทาง 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมืองทั่วไป  
(General Urban Rail Station) 

- อาคารที่อยูอ่าศัยสูงปานกลางถึงสูงมาก 
- อาคารพาณิชยกรรมแนวราบถึงสูงปานกลางในพื้นที่ที่เหมาะสม 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมือง  
(Urban Rail Station) 

- อาคารขนาดเล็ก 
- มีอาคารสูงปานกลางบา้งบริเวณศูนย์กลางหรือตามแนวถนนสายหลัก 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ชานเมือง  
(Suburban Rail Station) 

- เน้นอาคารในแนวราบ 
- อาจมีอาคารสูงปานกลางถึงสูงมากบา้งเล็กน้อย 

5. การเดินทาง (Mobility) 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ใจกลางเมอืง 
(Downtown Rail Station) 

- ให้ความส าคัญกับการเดินทางด้วยเท้าเป็นล าดับแรก 
- เน้นการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
- เป็นศูนย์กลางของการขนส่งในหลากหลายรูปแบบการเดินทาง 

สถานีของระบบรางระดับศูนย์กลางเมอืง 
(Urban Center Rail Station) 

- มีการเดินทางที่หนาแน่นเน้นการส่งเสริมการใช้จักรยานและการเดินเท้า 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมืองทั่วไป  
(General Urban Rail Station) 

- มีการเดินทางหนาแน่นสูง โดยเฉพาะบรเิวณแนวเส้นทางของการเดินทาง 
- ผสมผสานการเดินทางด้วยจกัรยาน การเดินเท้า และรถยนต์ที่ลงตัว 

สถานีของระบบรางในพื้นที่เมือง  
(Urban Rail Station) 

- มีการเดินทางในระดับปานกลาง แต่อาจมีการเดินทางสูงในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือ
บริเวณแนวเส้นทางของการเดินทาง 

- ผสมผสานการเดินทางด้วยจกัรยาน การเดินเท้า และรถยนต์ที่ลงตัว 
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ประเภทของสถานี ลักษณะ 

สถานีของระบบรางในพื้นที่ชานเมือง  
(Suburban Rail Station) 

- เน้นการเดินทางโดยใช้รถยนต ์
- เส้นทางจักรยานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที ่

ที่มา : City and County of Denver. [online], accessed February 27, 2018, available from 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/193/documents/TOD_Plan/TOD_Strategic
_Plan_FINAL.pdf 

 
(Leinberger, 2012) ได้อธิบายรูปแบบของศูนย์พาณิชยกรรมของเมืองแห่งการเดิน 

(Walkable City) และเมืองแห่งการขนส่งมวลชน (Transit City) ใน DC : The Walkup Wake-Up 
call โดยจ าแนกจากลักษณะของเมืองของพ้ืนที่รอบสถานีออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1) Downtown : เป็นพ้ืนที่ศูนย์พาณิชยกรรมดั้งเดิมของเมือง หรื อจัดเป็นศูนย์ 
พาณิชยกรรมใจกลางเมือง 

2) Downtown Adjacent : เป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับรองจากศูนย์พาณิชยกรรม
ใจกลางเมือง (Downtown) ซึ่งควรจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์พาณิชยกรรมใจกลางเมืองมากนัก 
โดยจะต้องพัฒนาให้มีความหนาแน่นระดับปานกลางและมีลักษณะเฉพาะของย่านที่โดดเด่น 

3) Urban Commercial : เป็นศูนย์พาณิชยกรรมดั้งเดิมแบบประจ าย่าน เป็นพ้ืนที่ 
ที่เหมาะกับกิจกรรรมค้าปลีก บริการ ส านักงาน ที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมเข้าไว้
ด้วยกัน 

4) Suburban Town Center : เป็นศูนย์พาณิชยกรรมชานเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ท าให้
เมืองมีความกระชับและขอบเขตชัดเจน และการขจัดการเกิดการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง 
(Urban Sprawl)  

5) Strip Commercial Redevelopment : เป็นศูนย์พาณิชยกรรมที่ได้จากการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูเมือง โดยเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์เหล่านี้คือเพ่ือสร้างความหนาแน่นประชากรให้มากขึ้น 
และส่งเสริมความมีชีวิตชีวา และเศรษฐกิจให้กับพื้นท่ี 

6) Greenfield : ศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานกับสถาบันการศึกษาหรือย่านนันทนาการ
เช่น ย่านพาณิชยกรรมริมน้ า ย่านพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยรอบมหาวิทยาลัย 

นอกาจากนี้  (Leinberger, 2012) ยังไดเ้สนอสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานที่
เหมาะสมของศูนย์พาณิชยกรรมของเมืองแห่งการเดิน (Walkable City) และเมืองแห่งการขนส่งมวลชน 
(Transit City) ในแต่ละประเภท (ตารางที่ 2) โดยมีแนวคิดที่ก าหนดให้เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทส านักงานเป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการพัฒนาเมือง และมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน
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รองลงมา โดยส าหรับในพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมืองมากจะก าหนดให้มีสัดส่วนของส านักงานมาก  
ส่วนพื้นที่ท่ีมีความเป็นเมืองรองลงก็จะก าหนดให้มีสัดส่วนของส านักงานรองลงมาตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์พาณิชยกรรมของเมืองแห่งการเดินและเมืองแห่งการขนส่งมวลชน 
ตามแนวคิดของ Christpher B. Leinberger 

ประเภท 
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (%) 

ส านักงาน ร้านค้า อะพาร์ตเมนต์ให้เช่า ที่อยู่อาศัย อื่น ๆ 
Downtown 83 1 3 3 10 
Downtown Adjacent 58 4 8 16 14 

Urban Commercial 20 15 13 43 9 
Suburban Town Center 46 16 11 19 8 
Strip Commercial 
Redevelopment 

46 16 12 19 7 

Greenfield 45 6 16 17 16 
ที่มา : Christpher B. Leinberger [online], accessed March 15, 2020, available from 
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/a/326/files/2016/12/CREUA_DC-Walkupd-
2hv29ib.pdf 

 
(Taki & Maatouka, 2018)  ได้ท าการศึกษาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟในกรุงจาการ์ต้า ประเทศ

อินโดนีเซียใน Promoting Transit Oriented Development Typology in the Transportation Planning  
ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและความเป็นเมืองที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีความเหมาะสมในการใช้
เป็นเกณฑ์ของลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร โดยได้ก าหนด
เกณฑ์ลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนที่โดยรอบสถานีในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับภูมิภาค (Regional TOD) 
ระดับเมือง (Urban TOD) ระดับชานเมือง (Suburban TOD) รายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/a/326/files/2016/12/CREUA_DC-Walkupd-2hv29ib.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/a/326/files/2016/12/CREUA_DC-Walkupd-2hv29ib.pdf
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ตารางที่ 3 ลักษณะของ TOD ตามแนวคิดของ Herika Muhamad Taki และ Mohamed Maatouk 
เกณฑ ์ ระดับภูมิภาค ระดับเมือง ระดับชานเมือง 

การเชื่อมต่อ 
ขนาดบล็อกที่ใหญ่ที่สุด (เมตร) 75-150 120-150 150-180 

พ้ืนที่เปิดโล่ง 
ความกว้างของทางเดินเท้า (เมตร) 7.5-10 6-10 6-8 

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ (%) 10-15% 10-20% 10-20% 
อาคาร 

FAR เฉลี่ย 3.5-6 2-4 1.5-2 
BCR สูงสุด 50% 50% 50% 

จ านวนช้ันสูงสุด (ช้ัน) ไม่ระบ ุ 8 4 
Active façade 65-90% 50-80% 60-90% 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

สัดส่วนของที่อยู่อาศัย (%) 30% 50% 75% 
ที่จอดรถยนต์ 

ที่จอดรถยนต์ อาคารจอดรถใต้ดิน/
อาคารจอดรถแบบ

หลายชั้น 

อาคารจอดรถใต้ดิน/
อาคารจอดรถแบบ

หลายชั้น 

อาคารจอดรถแบบ
หลายชั้น 

ที่มา : Herika Muhamad Taki and Mohamed Maatouk [ออนไลน์], accessed March 20, 2020, available from 
https://www.researchgate.net/publication/329965049_Promoting_transit_oriented_development_ 
typology_in_the_transportation_planning 
หมายเหตุ : พื้นที ่400 เมตรรอบสถานี 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสถานีเปลี่ยนถ่าย 
 

(Monzón, Hernández, & Ciommo, 2016) ได้ ท าการศึ กษา เ รื่ อ ง  Efficient urban 
interchanges: the City-HUB model ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกขนาดของสถานีเปลี่ยนถ่าย 
และองค์ประกอบทางกายภาพบริเวณสถานีเปลี่ยนถ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เกณฑ์การจ าแนกขนาดของสถานีเปลี่ยนถ่าย 
1.1) มิติของการใช้งานการเปลี่ยนถ่ายและโลจิสติกส์ 

 อุปสงค์ หมายถึง การใช้จ านวนผู้โดยสารเป็นตัวก าหนดขนาดของ 
การเปลี่ยนถ่าย ซึ่งก าหนดความต้องการของพ้ืนที่และลักษณะของการเข้าถึงใน 3 ระดับ ได้แก่  
น้อยกว่า 30,000 คน/วัน, 30,000 – 120,000 คน/วัน, และมากกว่า 120,000 คน/วัน 

 โหมดของการขนส่งที่เปลี่ยนถ่าย หมายถึง รูปแบบของการขนส่ง 
ที่เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ เปลี่ยนถ่ายกับรถโดยสารประจ าทางเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายกับระบบรางเป็นหลัก 
และเปลี่ยนถ่ายกับขนส่งสาธารณะ 2 โหมดขึ้นไปหรือเส้นทางอ่ืนของโหมดเดียวกัน 

 การให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ปริมาณและ
คุณภาพของการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณสถานีเปลี่ยนถ่าย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
ของผู้โดยสาร สามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ร้านค้าขนาดเล็กและตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ 
(2) ร้านค้าปลีก ร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร (3) ห้างสรรพสินค้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสถานี 
เปลี่ยนถ่าย 

1.2) มิติของข้อจ ากัดเชิงพื้นที่ 

 ที่ตั้งภายในเมือง หมายถึง มุมมองทางภูมิศาสตร์ของสถานีเปลี่ยนถ่าย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ตั้งภายในเมือง ซึ่งสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) พ้ืนที่ชานเมือง 
(2) ระหว่างเมืองที่เป็นแหล่งรวมของการขนส่งทั้งส่วนตัวและสาธารณะซึ่งเชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมือง 
กับบริเวณรอบนอก (3) บริเวณใจกลางเมือง 

 คุณลักษณะของพื้นที่โดยรอบ หมายถึง กิจกรรมของบริเวณพ้ืนที่
โดยรอบซึ่งอาจส่งเสริมหรือจ ากัดกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายของสถานีเปลี่ยนถ่าย ยกตัวอย่างเช่น 
พ้ืนที่ที่ส่งเสริมได้แก่ ศูนย์กลางการค้าและสนามกีฬาขนาดใหญ่ ส่วนพ้ืนที่ที่จ ากัดคือพ้ืนที่สีเขียวหรือ
พ้ืนที่อุตสาหกรรม เป็นต้น 

 แผนพัฒนา หมายถึง สถานีเปลี่ยนถ่ายอาจเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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เมื่อจ าเป็นต้องการฟ้ืนฟูเมือง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าที่อยู่อาศัยและส านักงานใหม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
เมื่อมีแผนการสร้างสถานีเปลี่ยนถ่ายในพ้ืนที่ 

2)  องค์ประกอบทางกายภาพบริเวณสถานีเปลี่ยนถ่าย 
  ปัจจัยต่าง ๆ ทางกายภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งการบูรณาการกันอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบ
ของสถานี รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการของประชากร รวมไปถึง
โซนของการเปลี่ยนถ่ายต่าง ๆ การให้บริการในพ้ืนที่นั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดคุณภาพและความส าเร็จ 
ของพ้ืนที่ โดยขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ว่างและปริมาณของผู้โดยสารที่ผ่านเข้ามาใช้งานพ้ืนที่ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะต้องท าการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้กับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน ที่ถูกใช้งานโดยผู้โดยสารซึ่งอาจมีปลายทาง
และความต้องการที่อาจแตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ กิจกรรม ความสนใจเฉพาะ 
อาชีพ ข้อจ ากัดทางกายภาพ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อปัจจัยในการเลือกโหมดการเดินทางและการใช้บริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่แตกต่างกัน เช่น แรงจูงใจ เวลา ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งควรได้รับการวิเคราะห์
ด้านการให้บริการและเชิงธุรกิจเพ่ือการจัดสรรและออกแบบการให้บริการรอบสถานีเปลี่ยนถ่าย  
โดยองค์ประกอบทางกายภาพที่ส าคัญของสถานีเปลี่ยนถ่ายพึงมีดังนี้ (ภาพท่ี 9) 

2.1) โซนการเข้าถึงและพื้นที่ต่อเนื่อง (Access/Egress Zone) : การเข้าถึง 
และโซนพ้ืนที่ต่อเนื่องควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับผู้ใช้งานหลากหลาย
ประเภท ทั้งที่ เดินทางมาถึงและหยุดการเปลี่ยนถ่าย ผู้ เดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน และผู้ใช้ขนส่ง  
แบบเครื่องยนต์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญที่ควรจัดหาให้ในพ้ืนที่นี้คือด้านความปลอดภัย 
และการเข้าถึงที่สะดวก ป้ายบอกทาง เส้นทางลัดส าหรับคนเดินเท้าและจักรยานที่มีการควบคุม  
ทางการจราจร เช่น ทางม้าลาย เป็นต้น การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลของพ้ืนที่ใกล้เคียงรวมถึง  
จุดบริการแท็กซี่และการบริการโทรเรียกรถ ส าหรับผู้ที่มีจักรยานหรือยานพหานะส่วนตัวจะต้องจัดให้
มีที่จอดที่ปลอดภัย รวมถึงพ้ืนที่ส าหรับผู้โดยสารสามารถพักรอขนส่งมวลชน 

2.2) โซนสิ่งอ านวยความสะดวกและโซนค้าปลีก (Facilities and Retail Zone) :  
สิ่งอ านวยความสะดวกและโซนค้าปลีกเป็นส่วนหนึ่ งของพ้ืนที่บริเวณสถานีเปลี่ยนถ่ายที่ผู้ใช้งาน
สามารถใช้เวลาพ้ืนที่โดยรอบได้นานขึ้น เช่น การซื้อของ รับประทานอาหารในขณะที่รอการเปลี่ยนถ่าย  
เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจัดให้มีร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ า และพ้ืนที่นั่งเล่นให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งอาจ
รวมไปถึงการให้บริการด้านการจองตั๋วและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า เพ่ือสร้างความมั่นใจ
เกี่ยวกับการล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางให้กับผู้โดยสาร 

2.3) โซนคมนาคมและเปลี่ยนถ่าย (Transport/Transfer Zone) : โซนคมนาคม 
และเปลี่ยนถ่ายเป็นบริเวณที่ผู้โดยสารใช้ส าหรับรอโหมดของการขนส่งบริเวณสถานีเปลี่ยนถ่าย 
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ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีห้องรอและที่พักส าหรับผู้ที่รอเปลี่ยนถ่ายที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 
รวมถึงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือพนักงานให้บริการช่วยเหลือ 
   

 
 
ภาพที่ 9 องค์ประกอบทางกายภาพบริเวณสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ที่มา : Andrés Monzón, Sara Hernández, and Floridea Di Ciommo, accessed February 19, 2019, 
available from 
https://www.researchgate.net/publication/304530000_Efficient_Urban_Interchanges_The_City-
HUB_Model 

  
3)  การจ าแนกประเภทพื้นที่เปลี่ยนถ่าย 

  (Auckland Council Organisation, 2013) ได้ท าการจ าแนกพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่เปลี่ยนถ่ายระดับชาติหรือภูมิภาค พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายหลักหรือจ าเพาะ และพ้ืนที่
เปลี่ยนถ่ายระดับท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

3.1) พื้นที่ เปลี่ ยนถ่ายระดับชาติหรือภู มิภาค (International/Regional 
Interchange) : พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายระดับชาติหรือภูมิภาคมักตั้งอยู่บริเวณเมืองที่มีรูปแบบการขนส่ง  
ที่หลากหลาย หรือในบริเวณที่เป็นจุดศูนย์รวมของการขนส่งในระดับภูมิภาค แต่หากมีข้อจ ากัด 
ด้านโลจิสติกส์ ภูมิศาสตร์ การด าเนินการ หรือด้านการเงิน ก็อาจท าให้พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายไม่เป็นไปตาม

https://www.researchgate.net/publication/304530000_Efficient_Urban_Interchanges_The_City-HUB_Model
https://www.researchgate.net/publication/304530000_Efficient_Urban_Interchanges_The_City-HUB_Model
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ลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้น ตัวอย่างของพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายระดับชาติหรือภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยาน 
อาคารขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง สถานีรถไฟที่ครอบคลุมการเดินทางในระดับชาติหรือระยะทาง 
ที่ไกลมาก เป็นต้น 

3.2) พื้นที่เปลี่ยนถ่ายหลักหรือจ าเพาะ (Major/Specialized Interchange) : 
พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายหลักหรือจ าเพาะมักตั้งอยู่บริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมือง (CBD) หรือในสถานที่ที่มี 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ลานกีฬาที่มีสามารถเดินทางในหลากหลายโหมดมาบรรจบกัน 
โดยทั่วไปแล้วพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายหลักมักจะตั้งอยู่บริเวณปลายทาง (ซึ่งไม่ใช่ย่านพักอาศัย) มากกว่าที่จะ
เป็นพ้ืนที่ต้นทางที่มักจะเป็นย่านพักอาศัย และโดยทั่วไปมักจะไม่มีที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการ
เนื่องจากการเข้าถึงหลักคือขนส่งสาธารณะ รวมถึงการเดินและขี่จักรยาน 

3.3) พื้นที่เปลี่ยนถ่ายระดับท้องถิ่น (Local Interchange) : พ้ืนที่เปลี่ยนถ่าย
ระดับท้องถิ่นนั้นมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่ป้ายรอรถประจ าทางที่มีเส้นทางเดินรถไม่กี่แห่ง  
ไปจนถึงสถานีรถประจ าทาง เรือข้ามฟาก สถานีรถไฟแบบเต็มรูปแบบ สถานีเปลี่ยนถ่ายระดับท้องถิ่น
จะให้บริการชุมชนในระดับท้องถิ่นและโดยทั่วไปมักจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะแรกที่ผู้ใช้งานใช้  
ในทุกเที่ยวการเดินทาง ดังนั้น รูปลักษณ์และการด าเนินงานของพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายอาจมีนัยส าคัญ  
ต่อการรับรู้และการใช้งานบริการขนส่งสาธารณะ พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายระดับท้องถิ่นอาจมีหลากหลาย
รูปแบบและสามารถแยกประเภทได้ตามขนาดหรือวิธีที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่เข้าถึง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
มักจะมีลักษณะดังนี้ 

 มีการเดินเท้า จักรยาน และรถโดยสารเป็นโหมดการเข้าถึงหลัก 

 มีการเปลี่ยนถ่ายระหว่างระดับท้องถิ่นกับรถโดยสารสาธารณะ (High 
Frequency Bus Routes) 

 เชื่อมต่อกับศูนย์กิจกรรมในท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน 
 และศูนย์การค้า ผ่านทางรถโดยสารระดับภูมิภาค 

ในความเป็นจริงแล้ว พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายระดับท้องถิ่นอาจเป็นประตูสู่จุดหมาย
ปลายทางส าหรับผู้โดยสารจ านวนมาก และเพ่ือความสะดวกสบาย ในการเปลี่ยนถ่าย ดังนั้น 
พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายจึงมักมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นให้เชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางหรือมีทางเดินเท้า
เชื่อมจากสถานีไปยังจุดหมายปลายทางนั้น เช่น โรงพยาบาล และศูนย์การค้า เป็นต้น  
 

Guidelines for the Development of Public Transport Interchange Facilities  
โดย (Ministry of Transport of Australia, 2008) ได้แบ่งสถานีเปลี่ยนถ่ายออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
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1) สถานีเปลี่ยนถ่ายในระดับโลก/ภูมิภาค (Global/Regional Interchanges) 
เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางหลักของภูมิภาค สถานีประเภทนี้
จะไม่เน้นที่จอดรถยนต์ของผู้มาใช้บริการ เนื่องจากการเข้าถึงส่วนใหญ่เน้นการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ การเดินเท้า รวมถึงจักรยาน โดยจะมีลักษณะดังนี้ 

 มีความถ่ีของการให้บริการขนส่งระบบรางสูงมาก 

 ปริมาณผู้โดยสารสูงมาก 

 เป็นจุดต้นทาง (Origin) และปลายทาง (Destination) หลักของการเดินทาง 

 มีสัดส่วนการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างโหมดสูง 

 เป็นจุดศูนย์รวมของโครงข่ายรถโดยสารประจ าทางทั้งระดับกว้างและระดับ
ท้องถิ่น 

 มีการบริการรถแท็กซี ่

 มีทางเดินเท้าและทางจักรยานเข้าถึงพ้ืนที่โดยรอบได้อย่างทั่วถึง 

 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใจกลางเมืองที่มีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยและการจ้างงานสูง  
รวมถึงมีพาณิชยกรรมหรือการค้าปลีกในระดับภูมิภาค 

2) สถานีเปลี่ยนถ่ายหลัก/เฉพาะ (Major/Specialised Interchange) เป็นสถานี
เปลี่ยนถ่ายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหลักหรือพ้ืนที่เฉพาะ สถานีประเภทนี้จะไม่เน้นที่จอดรถยนต์ของผู้มา
ใช้บริการ เนื่องจากการเข้าถึงส่วนใหญ่เน้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การเดินเท้า รวมถึงจักรยาน 
โดยจะมีลักษณะดังนี้ 

 มีความถ่ีของการให้บริการขนส่งระบบรางสูงมาก 

 เป็นจุดศูนย์รวมของโครงข่ายรถโดยสารประจ าทางระดับกว้าง 

 มีการบริการรถแท็กซี ่

 มีทางเดินเท้าและทางจักรยานเข้าถึงพ้ืนที่โดยรอบได้อย่างทั่วถึง 

 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่แหล่งงาน ซึ่งมีพ้ืนที่ส าหรับพาณิชยกรรมและร้านค้าปลีก 
มีประชากรพักอาศัยจ านวนมาก  

 อาจมีที่จอดรถยนต์ได้ตามความจ าเป็น 

 มีที่จอดจักรยานส าหรับอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เดินทางด้วยจักรยาน 
3) สถานีเปลี่ยนถ่ายที่มีการเข้าถึงที่หลากหลาย (Multi-Access Interchanges) 

เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของย่านใจกลางเมืองในระดับท้องถิ่น เน้นที่จอดรถยนต์  
ริมถนน โดยจะมีลักษณะดังนี้ 
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 มีการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางแบบพอสมควร 

 เป็นจุดตัดระหว่างบริการเส้นทางรถโดยสารประจ าทางและท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ 

 เป็นจุดศูนย์กลางของรถโดยสารประจ าทางในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่
ให้บริการในพ้ืนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก 

 มีจ านวนผู้เดินทางโดยเท้าและจักรยานจากพ้ืนที่ชานเมืองโดยรอบและที่อยู่อาศัย 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 มักตั้งอยู่ในละแวกย่านศูนย์กลางชุมชน เช่น หมู่บ้าน  

 มีการบริการแท็กซี่จ ากัด 

 มีที่จอดรถยนต์อ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เดินทางสามารถน ารถยนต์มาจอด
ใกล้บริเวณสถานีเพ่ือเปลี่ยนถ่ายการเดินทางได้ 

 มีที่จอดจักรยานส าหรับอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เดินทางด้วยจักรยาน 
4) สถานีเปลี่ยนถ่ายระดับท้องถิ่น (Local Interchanges) เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายที่ใน

ระดับท้องถิ่น เน้นที่จอดรถยนต์ริมถนน โดยมีลักษณะดังนี้ 

 มีการเดินเท้า และที่จอดรับส่งผู้โดยสาร (Kiss and Ride) เป็นโหมดเข้าถึงหลัก 

 ให้บริการชุมชนในระดับท้องถิ่น 

 มีการให้บริการรถโดยสารประจ าทางและแท็กซี่จ ากัด 

 เข้าถึงได้ด้วยจักรยาน 
5) สถานีเปลี่ยนถ่ายตามแนวการเดินรถประจ าทาง (Strategic Bus Corridor 

Interchanges) เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการวางแผนและจัดตั้ งโครงข่าย 
รถโดยสารประจ าทาง ซึ่งบูรณาการร่วมกันกับระบบขนส่งประเภทอ่ืน ๆ และเชื่อมโยงชุมชนที่อยู่อาศัย 
ศูนย์ภูมิภาค โรงพยาบาล และสถานศึกษาเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะดังนี้ 

 เน้นการเข้าถึงโดยการเดินเท้า จักรยาน และรถโดยสารประจ าทางเป็นหลัก 

 มีการให้บริการรถโดยสารประจ าทางที่มีความถี่สูง 

 มีรถโดยสารประจ าทางให้บริการชุมชนในระดับท้องถิ่น  

 มีการเปลี่ยนถ่ายกันระหว่างรถโดยสารประจ าทางที่ให้บริการในพ้ืนที่ระดับ
ท้องถิ่นและระดับท่ีกว้างกว่า 

 เชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมในระดับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เช่น โรงพยาบาล 
โรงเรียน และศูนย์การค้า ด้วยรถโดยสารประจ าทาง 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 ลักษณะการใช้ท่ีดินที่ส่งเสริมอุปสงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า
ใต้ดิน 
 (สญชัย ลบแย้ม, 2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ลักษณะการใช้ที่ดินที่ส่งเสริมอุปสงค์

การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ (1) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่สถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในรัศมีประมาณ 
500 เมตรจากสถานี และอุปสงค์ในการเดินทางของผู้โดยสารด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดิน 
(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์ในการเดินทางของผู้โดยสารด้วยระบบขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้าใต้ดิน ของสถานีของระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด 18 สถานี โดยได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับข้อมูลด้านการใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 รอบสถานี และข้อมูล  
การเดินทางของผู้ใช้งานรถไฟฟ้าใต้ดินเฉลี่ยรายเดือนของปริมาณการเดินทางผ่านเข้าและออก
ระหว่างสถานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2552 โดยผลการวิจัยสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้ที่ดินและอุปสงค์ของ
การเดินทางมีความสัมพันธ์กัน คือ การเดินทางในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) สถานีที่มีผู้โดยสารผ่าน
เข้า – ออกมากเป็นระดับต้น ๆ จะอยู่ในบริเวณที่มีอิทธิพลต่อการดึงดูดการเดินทาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแหล่งงาน และพาณิชยกรรม (พ้ืนที่ผังเมืองสีแดง) ในขณะที่วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีแนวโน้มปริมาณของการเดินทางที่ยังคล้ายคลึงกับวันธรรมดา คือ ย่านสุขุมวิท  
ซ่ึงมีลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) ระหว่างแหล่งงาน การค้าและที่พักอาศัย
หนาแน่นสูง (พ้ืนที่ผังเมืองสีแดงและสีน้ าตาล) ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางยังคงสภาพอยู่ ในกรณีที่
สถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินแบบเชิงเดี่ยว (Single Use) เช่น ย่านสีลม และย่านเพชรบุรี 
ซึ่งอยู่ในเขตผังเมืองพ้ืนที่สีน้ าเงิน พบว่ามีปริมาณการเดินทางท่ีลดลงเฉลี่ยร้อยละ 55 – 68 ส่วนสถานี
ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร (พ้ืนที่ผังเมืองสีเขียว) พบว่ามีปริมาณการเดินทางที่เพ่ิมขึ้น  
อย่างเห็นได้ชัด ประมาณร้อยละ 369 อาจเนื่องมาจากผู้โดยสารเดินทางไปท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
นันทนาการ เช่น การซื้อสินค้า การพักผ่อน หรือการออกก าลังกายในวันหยุด เป็นต้น 
  จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า
ใต้ดินอาจมีมากกว่าเรื่องการใช้ที่ดิน โดยปัจจัยอ่ืนที่น่าสนใจมีดังนี้ (1) ผู้ที่จ าต้องพ่ึงพาระบบขนส่ง
มวลชน เช่น นักเรียน และนักศึกษา มีผลต่อปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรายวัน ซึ่งพบว่าช่วงปิดภาคเรียน
การศึกษาปลายระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2551 – 2552 มีปริมาณ
ผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันลดลงร้อยละ 6 และร้อยละ 10 ตามล าดับ (2) สถานีเชื่อมต่อ พบว่า  
ในวันธรรมดานั้นสถานีเชื่อมต่อ 5 ใน 6 แห่ง ยกเว้นสถานีสวนจตุจักรติดอันดับ 10 สถานีที่มีผู้โดยสาร
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เดินทางมากที่สุด ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พบว่า สถานีเชื่อมต่อ 4 ใน 6 แห่ง 
ยกเว้นสถานีเพชรบุรีและสถานีบางซื่อ ติดอันดับ 10 สถานีที่มี ผู้ โดยสารเดินทางมากที่สุด 
 โดยที่สถานีเชื่อมต่อมีปริมาณผู้โดยสารใช้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการ
เรื่องการลดเวลาที่ผู้โดยสารใช้ขณะที่อยู่นอกยานพาหนะ เกิดจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ เวลาที่ใช้ใน 
การเชื่อมต่อกับระบบการเดินทางต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการรอคอยยานพาหนะ และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
เข้าสู่ระบบการเดินทางนั้น ทั้งหมดนี่เปรียบเหมือนความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 
คือ หากลดเวลาที่อยู่นอกยานพาหนะก็จะท าให้การเดินทางด้วยระบบดังกล่าวมีความสะดวกสูงขึ้น  
(Ben-Akiva & Lerman, 1985; Horowitz & Thompson, 1994; สญชัย ลบแย้ม, 2553) 

2.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ท าให้เกิดการพัฒนา 
เต็มศักยภาพตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ชานน กิติโสภากุล, 2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ท าให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ (1) เพ่ือแสดงแนวโน้มการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า (2) เพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า (3) หาข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
เต็มศักยภาพตามผังเมืองรวม โดยได้ท าการศึกษาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท 400 เมตร 
ซึ่งท าการวิเคราะห์การใช้ที่ดินของปี พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2557 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงกรใช้ที่ดิน โดยเน้นการศึกษาทางกายภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับอาคารสูงและกรรมสิทธิ์ของแปลงที่ดิน  

 จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของแปลงที่ดินเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของแปลงที่ดินเป็นหลัก และจากการศึกษายังพบว่า แปลงที่ดิน 
ที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสูง คือ แปลงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เดียว รองลงมา คือ แปลงที่ดินขนาดเล็ก  
ที่อยู่ติดกัน 3 – 4 แปลง โดยส่วนใหญ่เป็นแปลงการใช้ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ 
ล าดับต่อมา คือ แปลงที่ดินเปล่าที่ไม่ได้รับการพัฒนา มีทางเข้าจากถนนสายหลัก และมีรูปแบบ 
เป็นแปลงที่ดินแบบแนวยาว ส่วนแปลงที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอาคารภายในแต่ไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน คือ แปลงที่ดินประเภทราชการ และที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงยากที่สุด 
คือ แปลงที่ดินที่เป็นตึกแถวและมีหลายกรรมสิทธิ์ ซึ่งท าให้ยากแก่การพัฒนา 

2.4.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการก่อตั้งสถานี กรณีศึกษาสถานีอารีย์และรัชดาภิเษก 
(กชกานต์ ใจเย็น, 2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อตั้งสถานี กรณีศึกษาสถานีอารีย์ 
และรัชดาภิเษก พบว่า ลักษณะทางกายภาพของเมืองบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานีอารีย์และรัชดาภิเษก
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มีความคล้ายคลึงกัน คือ เป็นบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมรวมอยู่กันในพ้ืนที่อย่างหนาแน่น 
เนื่องด้วยการเลือกที่ตั้งของสถานีจะต้องค านึงถึงการเข้าถึงที่สะดวกและการคาดการณ์ปริมาณ
ผู้ใช้งานที่มากพอ ดังนั้น การเปิดให้บริการสถานีรถไฟฟ้าจะส่งผลต่อการเพ่ิมของสิ่งปลูกสร้างบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบทั้งสถานีของรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นใหม่มักจะมีขนาดใหญ่ 
ส่งผลให้ความหนาแน่นและพ้ืนที่ที่อาคารปกคลุมดินในบริเวณโดยรอบสถานีสูงขึ้นตามไปด้วย 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท มีดังนี้ (1) พ้ืนที่เมืองรอบ
สถานีรถไฟฟ้า BTS มีการเจริญเติบโตไปตามแนวเส้นทางถนนที่เชื่อมเข้าถึงพ้ืนที่สถานี เนื่องจาก 
ตัวสถานีมักตั้งอยู่เหนือเส้นทางการสัญจรสายหลัก (2) พ้ืนที่เมืองรอบสถานีรถไฟฟ้า MRT จะกระจุกตัว 
อยู่บริเวณริมทางออกสถานีเป็นหลัก  
 
2.5 กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย

และสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
 
จากการทบทวนกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงได้น ามาสู่การสังเคราะห์ให้เกิด 

ความเหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร และใช้ในการจัดท ามาตรฐานส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่
รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนถ่ายเป็นตัวแบ่งสถานีออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 1) สถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) และ 2) สถานีเปลี่ยนถ่าย 
(Interchange Station) โดยใช้องค์ประกอบของการพัฒนา พ้ืนที่ รอบสถานีขนส่ งมวลชน 
(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , 2564) เป็นองค์ประกอบหลักในการก าหนด 
กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่ เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและ 
สถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของกรอบ 
การพิจารณาในแต่ละข้อที่น ามาใช้ ดังนี้ (ตารางท่ี 4) 

2.5.1 กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง 

 อาคาร  : ใช้ เกณฑ์จาก  Promoting Transit Oriented Development 
Typology in the Transportation Planning โดย (Taki & Maatouka, 2018) ประกอบด้วยอัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินเฉลี่ย (Average Floor Area Ratio : Average FAR) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
ปกคลุมดินต่อพ้ืนที่ดิน (Building Coverage Ratio : BCR) และจ านวนชั้นสูงสุดของอาคารของพ้ืนที่
รอบสถานี โดยอนุมานให้สถานีเปลี่ยนถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานีระดับภูมิภาค และให้สถานีไม่เปลี่ยน
ถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานีระดับเมือง 
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 การใช้ประโยชน์อาคาร :  ใช้เกณฑ์จาก DC : The Walkup Wake-Up call 
โดย (Leinberger, 2012) โดยผู้วิจัยได้ปรับแก้ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการใช้ประโยชน์
อาคารแทนเนื่องจากข้อมูลของการใช้ประโยชน์อาคารมีการแบ่งประเภทที่ละเ อียดกว่า  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และได้ท าการปรับการใช้ประโยชน์บางส่วนให้เหมาะสมกับการวิจัย คือ 
รวมการใช้ประโยชน์ประเภทอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าเข้ากับการใช้ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถ
แบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์อาคารส าหรับการวิจัย ได้แก่ ส านักงาน ร้านค้า ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ  
โดยอนุมานให้สถานีเปลี่ยนถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานีประเภท Downtown และให้สถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
ใช้เกณฑ์ตามสถานีประเภท Downtown Adjacent จากเกณฑ์ที่อ้างอิง 

 ประชากร : ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ด้านจ านวนประชากรและจ านวนผู้โดยสาร
ของระบบหลักเพ่ิมเติมขึ้น เนื่องจากมีความเห็นว่าในการวิจัยนี้เลือกพ้ืนที่ศึกษาที่อยู่ในละแวก
ใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบประชากรรอบสถานีและจ านวนผู้โดยสารแล้ว สถานีเปลี่ยนถ่ายจะต้องมี
จ านวนประชากรและผู้โดยสารมากกว่าสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย  

2.5.2 การเชื่อมต่อ 

 ขนาดบล็อกถนน : ใช้เกณฑ์จาก Promoting Transit Oriented Development 
Typology in the Transportation Planning โดย (Taki & Maatouka, 2018)  ซึ่งมีผลต่อการเชื่อมต่อ
โดยเฉพาะการเดินเท้า โดยอนุมานให้สถานีเปลี่ยนถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานีระดับภูมิภาค และให้สถานี
ไม่เปลี่ยนถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานีระดับเมือง 

 ระบบขนส่งมวลชนหลัก : ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ด้านระบบขนส่งมวลชน
หลักขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยในการแบ่งประเภทสถานีรถไฟฟ้าของงานวิจัยนี้ออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ สถานีเปลี่ยนถ่าย และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 

 ระบบขนส่งมวลชนรอง : ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ด้านระบบขนส่งมวลชนรองขึ้น  
เนื่องจากมีความเห็นว่าควรมีขนส่งมวลชนรองเพ่ือรองรับการกระจายตัวของการขนส่งผู้โดยสาร  
จากระบบหลัก 

 ที่จอดรับส่งผู้โดยสาร: ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ด้านที่จอดรับส่งผู้โดยสารขึ้น 
เนื่องจากมีความเห็นว่าควรจัดให้มีเพ่ือรองรับการขนส่งทั้งสาธารณะและส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึง
สถานีรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก 

 เส้นทางเดินเท้า : ใช้เกณฑ์จาก Transit Oriented Development Strategic  
Plan  โดย (City and Country of Denver, 2014) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งเสริมการเดินเท้า การกระจายตัว
ของผู้โดยสาร ผู้ที่อาศัย ท างานและประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รอบสถานี โดยการพัฒนารอบสถานี 
ที่ดีจะต้อการเส้นทางเดินเท้าทั่วถึงพ้ืนที่รอบสถานี 
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2.5.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 ความกว้างของทางเดินเท้า : ใช้เกณฑ์จาก Promoting Transit Oriented 
Development Typology in the Transportation Planning โ ด ย  (Taki & Maatouka, 2018 ) 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ถึงความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานทางเดินเท้า โดยอนุมาน 
ให้สถานีเปลี่ยนถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานีระดับภูมิภาค และให้สถานีไม่เปลี่ยนถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานี
ระดับเมือง 

 พื้นที่สี เขียวเปิดโล่ งสาธารณะ : : ใช้ เกณฑ์จาก  Promoting Transit 
Oriented Development Typology in the Transportation Planning โดย (Taki & Maatouka, 
2018) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญส าหรับใช้งานเพ่ือการพบปะหรือนันทนาการส าหรับผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบ
สถานี โดยอนุมานให้สถานีเปลี่ยนถ่ายใช้เกณฑ์ตามสถานีระดับภูมิภาค และให้สถานีไม่เปลี่ยนถ่ายใช้
เกณฑ์ตามสถานีระดับเมือง 

 ที่จอดรถยนต์  : ใช้ เกณฑ์จาก Guidelines for the Development of 
Public Transport Interchange Facilities โดย (Ministry of Transport of Australia, 2008) ซึ่งแสดงถึง
การส่งเสริมการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ือการกระจายการเดินทางออกนอกพ้ืนที่รอบสถานี
ได้ระยะกลางถึงระยะไกล 

 ที่จอดรถจักรยาน : ใช้เกณฑ์จาก Guidelines for the Development of 
Public Transport Interchange Facilities โดย (Ministry of Transport of Australia, 2008) ซึ่งแสดงถึง 
การส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ด้วยจักรยาน เพ่ือเป็นการลดการก่อมลพิษและสามารถ
กระจายการเดินทางออกนอกพ้ืนที่รอบสถานีได้ระยะสั้นถึงระยะกลาง 

2.5.4 การเปลี่ยนถ่ายท่ีลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์  

 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยาน: ใช้เกณฑ์จาก  
Project for Studying the Implementation of Integrated UMRT and Urban Development 
for Hanoi in Vietnam โ ด ย  (Japan International Cooperation Agency Hanoi People's 
Committee (HPC), 2015) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญที่ต่อเนื่องออกมาจากตัวสถานี เป็นพ้ืนที่ที่อาจ
ประกอบด้วย พ้ืนที่พักคอย ที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถจักรยาน รวมถึงเป็นพ้ืนที่ส าหรับเชื่อมโยงระบบ
ขนส่งมวลชนหลักและระบบขนส่งมวลชนรองเข้าด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร 

 
 
 
 



  44 

ตารางที่ 4 กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

องค์ประกอบหลักของ 
TOD 

เกณฑ ์
สถานีเปลี่ยนถ่าย  

(Interchange Station) 
สถานีไม่เปลี่ยนถ่าย  

(Non-Interchange Station) 

กิจกรรมผสมผสาน 
ที่มีความหนาแน่นสูง 
(Mixed-Use and 
Densify) 

อาคาร 

FAR เฉลี่ย 3.5-6 2-4 

BCR สูงสุด 50% 50% 

จ านวนชั้นสูงสุด (ชั้น) ไม่ระบุ 8 

การใช้ประโยชน์อาคาร 

ส านักงาน (%) 83% 58% 

ร้านค้า (%) 1% 4% 

ที่อยู่อาศัย (%) 6% 24% 

อื่น ๆ  (%) 10% 14% 

ประชากร 

จ านวนประชากร มากกว่าสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

น้อยกว่าสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

จ านวนผู้โดยสารของระบบหลัก มากกว่าสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

น้อยกว่าสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

การเชื่อมต่อ (Linkages) ขนาดบล็อกถนน (เมตร) 75-150 เมตร 120-150 เมตร 

ระบบขนส่งมวลชนหลัก มากกว่า 1 ระบบ 1 ระบบ 

ระบบขนส่งมวลชนรอง รถโดยสารประจ าทาง 
แท็กซ่ี 

จักรยานยนต์รับจ้าง 

รถโดยสารประจ าทาง 
แท็กซ่ี 

จักรยานยนต์รับจ้าง 

ที่จอดรับส่งผู้โดยสาร มีส าหรับขนส่งมวลชนทุกระบบ มีส าหรับขนส่งมวลชนทุกระบบ 

เส้นทางเดินเท้า ครอบคลุมรอบพื้นที่ ครอบคลุมรอบพื้นที่ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 

ความกว้างของทางเดินเท้า (เมตร) 7.5-10 เมตร 6-10 เมตร 

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง
สาธารณะ (%) 

10-15% 10-20% 

ที่จอดรถยนต์ ไม่จ าเป็น จ าเป็น 

ที่จอดจักรยาน จ าเป็น จ าเป็น 

การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้
พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ 
(Non-Motorized Transit 
: NMT) 

พื้นที่ใจกลางรอบยา่นสถาน ี
ที่ส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยาน 

เช่ือมโยงสถานีหลักทกุระบบ 
กับระบบขนส่งมวลชนรอง 

เช่ือมโยงสถานีหลัก 
กับระบบขนส่งมวลชนรอง 

ที่มา : ปรับปรุงโดยผู้วิจยั, 2563 



 
 

 
บทที่ 3 

การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้ท าการสรุปกรอบ 
การพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในบทที่ 2 ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 
มาก าหนดรูปแบบและกระบวนการของการวิจัยนี้ โดยรูปแบบของการศึกษาวิจัย ขั้นตอนของ 
การศึกษาวิจัย แหล่งที่มาของข้อมูล และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดง
ต่อไปนี้ 
 
3.1 รูปแบบของการวิจัย 

 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง

สถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) 
เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ผ่านองค์ประกอบ 
ของลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่ กิจกรรมผสมผสาน 
ที่มีความหนาแน่นสูง การเชื่อมต่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และการเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะ  
ที่ใช้เครื่องยนต์ เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีในปัจจุบัน เปรียบเทียบและ
น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรือออกแบบลักษณะทางกายภาพส าหรับพื้นที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 2 ประเภทให้มีความเหมาะสมตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพ  
ของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครต่อไป โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
รอบสถานีขนส่งมวลชนและลักษณะของสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) เป็นส าคัญ รวมไปถึง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ผลการสอบถาม และเสนอแนะการพัฒนาลักษณะ 
ทางกายภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
(Non-Interchange Station) ในกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมตามกรอบการพิจารณาลักษณะ
ทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร 
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งานวิจัยชิ้นนี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นส าคัญ 
โดยส ารวจพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และท าการคัดเลือกสถานีเป้าหมาย  
โดยการเลือกกลุ่มสถานีที่เป็นตัวแทนของสถานี เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ซ่ึงทางผู้วิจัย 
มีเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ศึกษา ดังนี้ 

1) เป็นพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลอย่างมาก
จากผู้โดยสารของสถานี ท าให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าพ้ืนที่ที่อยู่ห่าง
ออกไป และมีความจ าเป็นอย่างมากในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

2) เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพ่ือเลือกกลุ่มของแนวสถานี (Corridor) ของพ้ืนที่ 
รอบสถานีที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกัน เช่น อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน อยู่ในย่าน
แหล่งงานของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3) กลุ่มของสถานีที่เลือกจะต้องประกอบด้วยสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย  
เพ่ือเป็นตัวแทนของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท และสามารถน ามาใช้เป็นตัว
เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพขอพ้ืนที่รอบสถานีที่เกิดข้ึนได้ 

จากเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกช่วงของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร (บีทีเอส) สายสีลม ตั้งแต่สถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน 
และกรุงธนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มของแนวสถานี (Corridor) ที่มบีริบทของพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน โดยท าการศึกษา
พ้ืนที่รอบสถานีรัศมี 400 เมตร ซึ่งใช้เกณฑ์จากแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี (Transit Oriented 
Development : TOD) เป็นมาตรฐาน โดยสามารถแบ่งประเภทของสถานีเป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรี และสะพานตากสิน และสถานีไม่เปลี่ยน  ได้แก่ สถานีราชด าริสุร
ศักดิ์ และกรุงธนบุรี  

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่งข้างต้น จะใช้ประเด็น
องค์ประกอบของการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร, 2564) เป็นองค์ประกอบหลักที่จะใช้ในการจัดกลุ่มของข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าการศึกษา 
รายละเอียดดังนี้ 
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1) กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) 
1.1) อาคาร แบ่งออกเป็น 3 ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) 
ของพ้ืนที่รอบสถานแีต่ละแห่ง 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่ดิน (Building Coverage 
Ratio : BCR) ของพ้ืนที่รอบสถานแีต่ละแห่ง 

 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพ้ืนทีร่อบสถานแีต่ละแห่ง 
1.2) การใช้ประโยชน์อาคาร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 ส านักงาน  

 ร้านค้า 

 ที่อยู่อาศัย 

 อ่ืน ๆ  
1.3) ประชากร ได้แก่  

 จ านวนประชากรของพ้ืนที่รอบสถานแีต่ละแห่ง 

 จ านวนผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวทีเ่ป็นจุดศูนย์กลาง
ของพ้ืนที่รอบสถานีแต่ละแห่ง 

2) การเชื่อมต่อ (Linkages) 
2.1) ขนาดบล็อกของถนนในพ้ืนทีร่อบสถานีแต่ละแห่ง 
2.2) ประเภทของระบบขนส่งมวลชนหลักท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่รอบสถานีแต่ละแห่ง 
2.3) ประเภทของระบบขนส่งมวลชนรองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานีแต่ละแห่ง 
2.4) ที่จอดรับส่งผู้โดยสารที่ตั้งอยู่ในพ้ืนทีร่อบสถานแีต่ละแห่ง 
2.5) เส้นทางเดินเท้าในพ้ืนที่รอบสถานีแต่ละแห่ง 

3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
3.1) ขนาดความกว้างของทางเดินเท้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานีแต่ละแห่ง 
3.2) พ้ืนทีส่ีเขียวเปิดโล่งสาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีรอบสถานีแต่ละแห่ง 
3.3) ที่จอดรถยนต์ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีรอบสถานีแต่ละแห่ง 
3.4) ที่จอดจักรยานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีรอบสถานีแต่ละแห่ง 

4) การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit : NMT) 
4.1) พ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

รอบสถานแีต่ละแห่ง 
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3.2 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 
ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่าย 

และไม่เปลี่ยนถ่าย กรณีศึกษา ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรีจะต้องมีการเก็บข้อมูลของพ้ืนที่ 
รอบสถานีแต่ละแห่งในแต่ละประเด็นเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเสนอแนะการพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย ( Interchange Station) และสถานี 
ไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange Station) ในกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่จะน ามาศึกษาจะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ทางผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่ได้มีการจัดท าไว้แล้ว 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ที่มา และประเภทข้อมูล 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 

รายการข้อมูล ที่มา 
ประเภทข้อมูล 

ปฐมภูม ิ ทุติยภูม ิ
1. กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) 
1.1 อาคาร 
อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR)  ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

จากส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน 
(BCR) 

 ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
จากส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี  ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
จากส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

1.2 การใช้ประโยชน์อาคาร  ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
จากส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

1.3 ประชากร   
จ านวนประชากรของพื้นที่รอบสถานี  ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

จากส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

จ านวนผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร   

2. การเชื่อมต่อ (Linkages) 
2.1 ขนาดบล็อกถนน  ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

จากส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

2.2 ระบบขนส่งมวลชนในพ้ืนที่รอบสถานี  ส ารวจภาคสนาม 

 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

  

2.3 ที่จอดรับส่งผู้โดยสาร  ส ารวจภาคสนาม   

2.4 เส้นทางเดินเท้า  ส ารวจภาคสนาม 

 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

  

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
3.1 ความกว้างของทางเดินเท้า  ส ารวจภาคสนาม   

3.2 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ  ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
จากส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

3.3 ที่จอดรถยนต์  ส ารวจภาคสนาม 

 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

  

3.4 ที่จอดจักรยาน  ส ารวจภาคสนาม 

 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

  

4. การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit : NMT) 
4.1 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการ
เดินเท้าและจักรยาน (Station Plaza) 

 ส ารวจภาคสนาม 

 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
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3.3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.3.1 การส ารวจภาคสนาม 
การส ารวจภาคสนามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาจาก 

การลงไปพ้ืนที่และสังเกตลักษณะต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ต้องการเก็บด้วยประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และน ามาใช้ประกอบการศึกษาวิจัย รวมถึงปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ เช่น 
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษามากที่สุด 

3.3.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ 

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ได้ โดยผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม 
Mapinfo และ Google Earth เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หลักในการประกอบ 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจ ค านวณ วิเคราะห์ และแสดงผลทั้งในรูปแบบของ
เชิงเลขและแผนที่ 

3.3.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการเอกสาร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการเอกสารเป็นเครื่องมือโดยทั่วไปที่ใช้ใน 

การจัดท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office ดังนี้ 

 Microsoft Word : ใช้ในการจัดเอกสารในรูปแบบรายงานเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์
ให้มีลักษณะเป็นรายงานรูปเล่มทีส่มบูรณ์ 

 Microsoft Excel : ใช้ในการวิเคราะห์และค านวณข้อมูลเชิงเลขเพ่ือน ามา
ประกอบการศึกษาวิจัยและเป็นข้อมูลสนับสนุน 

 Microsoft PowerPoint : ใช้ในการจัดท าสรุปเพ่ือแสดงความก้าวหน้า  
และน าเสนอการศึกษาวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อที่ปรึกษา คณะกรรมการ 
และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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3.3.4 แบบสอบถาม 
ผู้วิจัยจะน าผลลัพธ์ที่ได้จากการท าแบบสอบถามผู้ใช้งานสถานีและพ้ืนที่รอบสถานี 

มาใช้ประกอบกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย เพ่ือใช้อ้างอิงส าหรับเปรียบเทียบ  
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้หากอ้างอิงตามสูตรค านวณของ (Taro Yamane, 1987) ดังนี้ 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 
เมื่อ 𝑛 = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 𝑁 = ขนาดประชากร 
 𝑒 = ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง 
 
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้วิจัยจึงมี 

ความจ าเป็นจะต้องใช้การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ค่าความคาดเคลื่อนค่อนข้างสูงกว่า
ปกติ โดยใช้การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานีด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่ 20% 
และเก็บด้วยวิธีการออนไลน์ผ่าน Google Form เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
แต่ละแห่งเมื่อค านวณกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถาม พบว่าต้องเก็บแบบสอบถามในพ้ืนที่รอบ
สถานีแห่งละ 25 ชุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะต้องเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 150 ชุด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางที่ 6 จ านวนการสุม่ตัวอย่างเก็บแบบสอบถามของพื้นที่รอบสถานีในแต่ละแห่ง 

พ้ืนที่รอบสถาน ี จ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2560 (เท่ียวคนต่อวัน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

ราชด าร ิ 1,870,433 25 
ศาลาแดง 12,446,923 25 

ช่องนนทรี 9,455,480 25 
สุรศักดิ ์ 4,915,686 25 

สะพานตากสิน 6,979,566 25 
กรุงธนบุร ี 3,880,924 25 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด (คน) 150 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563. 
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3.4 ขั้นตอนการวิจัย 
 
1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบการวิจัย โดยเน้นแนวคิดที่เกี่ยวกับ 

การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และลักษณะของสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) 
เป็นส าคัญ 

2) สรุปกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
และสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

3) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ ผ่านองค์ประกอบของ 
การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนทั้ง 4 ประการ ได้แก่ กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง 
การเชื่อมต่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และการเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ของพ้ืนที่ศึกษา 
ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสินและกรุงธนบุรี  

4) วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 6 แห่ง พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย  
ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรีและสถานีสะพานตากสินและพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ 
สถานีราชด าริ สุรศักดิ์และสถานีกรุงธนบุรีตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม
ส าหรับพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

5) เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า ระหว่างสถานี 
เปลี่ยนถ่ายและสถานไีม่เปลี่ยนถ่าย 

6) เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานสถานีรถไฟฟ้าหรือพ้ืนที่รอบสถานี  
7) สรุปผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานี

เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
8) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
9) อภิปรายแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการวิจัย 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 
หมายเหตุ : สีน้ าเงิน หมายถึง ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  
 สีแดง  หมายถึง ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  
 สีม่วง  หมายถึง ใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
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3.5 การเสนอแนะการวิจัย 
 
การเสนอแนะการวิจัยจะท าโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และแบบสอบถามของ

ผู้ ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้ามาประมวลผล ชี้แจงประเด็นที่ส าคัญ และเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะ 
ทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังรวมถึงเสนอแนะแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจจะท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวเนื่อง หรือต่อยอดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือพ้ืนที่
อ่ืนตามความสนใจของผู้ที่จะวิจัย 



 
 

 
บทที่ 4 

ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 

เนื้อหาในบทนี้จะน าเสนอรายละเอียดข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ในกรุงเทพมหานครในระยะ 400 เมตร ซึ่งอ้างอิงรัศมีจากนิยามของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง 
ว่าจะต้องมีความหนาแน่นของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องจากสถานีขนส่งภายในระยะที่เดินได้  
ราว 400 เมตรจากสถานี หรือ 0.25 ไมล์ (Peter Calthrope, 1986) โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือก
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งหมด 6 แห่ง ดังแสดงในหัวข้อ 3.1 รูปแบบของการศึกษาวิจัย ได้แก่ 
สถานีราชด าริ สถานีศาลาแดง สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ สถานีสะพานตากสิน และสถานีกรุงธนบุรี 
โดยจะแสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นที่ศึกษาในแต่ละแห่ง ดังต่อไปนี้ 

5.1 อาคาร 
- อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
- อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่ดิน (BCR) 
- จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีรอบสถานี 

5.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 
5.3 ประชากร 

- ประชากรของพ้ืนที่รอบสถาน ี
- ผู้โดยสารของสถานีรถไฟบีทีเอส 

5.4 บล็อกถนน 
5.5 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นท่ีรอบสถานี 
5.6 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 
5.7 เส้นทางเดินเท้า 
5.8 ความกว้างของทางเดินเท้า 
5.9 พ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 
5.10 ที่จอดรถยนต์ 
5.11 ที่จอดจักรยาน 
5.12 พ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานี 
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ภาพที่ 11 แผนทีพ่ื้นที่ศึกษารอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งหมด 6 แห่ง 
ที่มา : Google Earth [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://www.google.com/earth/,
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.1 สถานีราชด าริ 
 

สถานีราชด าริ (รหัส S1) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ตั้งอยู่ที่ถนนราชด าริ ระหว่างแขวงปทุมวัน (ด้านตะวันตก)  
และแขวงลุมพินี (ด้านตะวันออก) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริเวณเหนือถนนราชด าริช่วงระหว่าง
ทางแยกราชด าริกับทางแยกราชประสงค์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 12 แผนที่บริเวณสถานีช่องนนทรี 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากัด (มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://www.bts.co.th/service/areamap.html 
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4.1.1 อาคาร 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2560 ของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งหมด 
1,708,833 ตารางเมตร และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 416,671 ตารางเมตร 
เมื่อค านวณอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า FAR เท่ากับ 4.10  

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2560 ของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 
123,048 ตารางเมตร และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 416,671 ตารางเมตร 
เมื่อค านวณอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า BCR เท่ากับ 
29.53% 

 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2560 ของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริในระยะ 400 เมตร  พบว่ามีอาคารทั้งหมด 118 หลัง 
โดยส่วนใหญ่เป็นอาคารที่มีความสูง 1 – 2 ชั้น จ านวน 118 หลัง หรือคิดเป็น 65.19% ของอาคาร
ทั้งหมด (ตารางที่ 7) และ (ภาพท่ี 13) 

 
ตารางที่ 7 จ านวนอาคารในแตล่ะช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีราชด าร ิ

ความสูงอาคาร (ชั้น) จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 

1 - 2 118 65.19% 
3 - 4 26 14.36% 

5 - 6 3 1.66% 
7 - 8 1 0.55% 

มากกว่า 8 33 18.23% 
รวม 181 100.00% 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 13 แผนที่อาคารในแต่ละชว่งความสูงของพื้นที่รอบสถานีราชด าริ 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.1.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 

จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 
ของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริในระยะ 400 เมตร พบว่า มีการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด 1,708,833 
ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอ่ืน ๆ จ านวน 846,594 ตารางเมตร 
หรือคิดเป็น 49.54% ของการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด (ตารางที่ 8) และ (ภาพท่ี 14) 
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ตารางที่ 8 การใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานีราชด าร ิ
การใช้ประโยชน์อาคาร พ้ืนที่ (ตร.ม.) สัดส่วน (%) 

ส านักงาน 266,527 15.60% 
ร้านค้า 41,595 2.43% 

ที่อยู่อาศัย 554,117 32.43% 
อื่น ๆ 846,594 49.54% 

รวม 1,708,833 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 
 
ภาพที่ 14 แผนที่การใช้ประโยชนอ์าคารของพื้นที่รอบสถานีราชด าร ิ
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.1.3 ประชากร 

 ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานี 
ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริในระยะ 400 เมตร ปี พ.ศ.2560 

สามารถแบ่งออกเป็นประชากรกลางวัน หมายถึง ประชากรที่เข้ามาเพ่ือท างานในพ้ืนที่ โดยสามารถ
อนุมานได้จากพ้ืนที่ส านักงาน และประชากรกลางคืน หมายถึง ประชากรพักอาศัยในพ้ืนที่ 
โดยสามารถอนุมานได้จากพ้ืนที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น พบว่า มีประชากรกลางวัน
จ านวน 16,658 คน และประชากรกลางคืนจ านวน 30,193 คน ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ  
มีประชากรรวม 46,851 คน (ตารางท่ี 9) 

 
ตารางที่ 9 จ านวนประชากรของพืน้ท่ีรอบสถานีราชด าร ิ

ประเภทพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับ 
การอนุมานประชากร 

ประชากรกลางวัน (คน) ประชากรกลางคืน (คน) 

ส านักงาน 1 16,658 - 
บ้านพักอาศัย 2 - 87 
อาคารพักอาศัยรวม 3 - 30,106 

รวม 16,658 30,193 
ประชากรรวม 46,851 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
หมายเหตุ : 
1   ค านวณจากมาตรฐานของ Workplace Standards and Guidelines for office space, 2014 
2   ค านวณจากจ านวนบ้านพักอาศัยหน่วยเป็นหลัง * ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
3  ค านวณจ านวนห้องพักได้จากจากพื้นที่ทั้งหมดหักพื้นที่ส่วนกลาง 30% / 20 ตารางเมตร (ขนาดห้องพัก

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
* ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  

 
 
 
 
 
 
 



 62 

 ผู้โดยสารของสถานีรถไฟบีทีเอส 
จากการสถิติจราจรปี 2560 โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานีราชด าริมีจ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 1,870,433 เที่ยวคน โดยช่วงที่มีจ านวน
ผู้โดยสารมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม จ านวน 173,695 เที่ยวคน (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางที่ 10 จ านวนผู้โดยสารในรายเดือนของสถานีราชด าริปี พ.ศ. 2560 

เดือน จ านวนผู้โดยสาร (เท่ียวคน) 
มกราคม 160,761 
กุมภาพันธ ์ 150,278 
มีนาคม 170,819 
เมษายน 135,021 

พฤษภาคม 147,757 
มิถุนายน 160,811 
กรกฎาคม 156,773 
สิงหาคม 173,695 
กันยายน 159,733 
ตุลาคม 138,623 
พฤศจิกายน 161,343 

ธันวาคม 154,819 
รวม 1,870,433 

ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 
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4.1.4 บล็อกถนน 
บล็อกถนนของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริส่วนใหญ่มีความกว้างของบล็อกค่อนข้างมาก 

พบบล็อกถนนที่มีความกว้างมากกว่า 150 เมตร เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานี (ภาพท่ี 15) 
 

 
 
ภาพที่ 15 แผนที่บล็อกถนนของพื้นท่ีรอบสถานีราชด าร ิ
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.1.5 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบสถานี 
สถานีราชด าริ เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับ  

ระบบขนส่งมวลชนหลัก (Non-Interchange) แตม่ีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ และรถขนส่งก่ึงสาธารณะ  
(ตารางท่ี 11) 

 
ตารางที่ 11 รูปแบบการเดินทางเช่ือมต่อกับสถานีราชด าร ิ

รูปแบบการเดินทาง รายละเอียด 

รถไฟฟ้าสายอื่น - 
รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) - 

เรือด่วนเจา้พระยา - 
รถโดยสารประจ าทาง  สาย 13 14 ปอ.14 15 17 ปอ.17 25 ปอ.504 ปอ.505  

ปอ.514 74 ปอ.76 77 ปอ.77 ปอ.A3 
รถตู ้  สาย ต.96 

รถขนส่งก่ึงสาธารณะ (Paratransit)   แท็กซี ่

 จักรยานยนต์รับจ้าง 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.1.6 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 

พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริมีที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทาง แต่ไม่มีที่จอดรถ 
รับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ จะต้องใช้การจอดรับส่งบริเวณป้ายรถประจ าทาง
ที่อยู่ใกล้เคียงหรือบริเวณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (ภาพท่ี 16) 

 

  
 
ภาพที่ 16 ที่จอดรถรับส่งผูโ้ดยสารส าหรับขนส่งมวลชนรองและส่วนบุคคลบรเิวณสถานีราชด าริ 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
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4.1.7 เส้นทางเดินเท้า 
เส้นทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริส่วนใหญ่พบบริเวณริมสองข้างทาง 

ของถนนราชด าริซึ่งเป็นถนนหลักในพ้ืนที่ศึกษา และพบได้ในบางซอยย่อยที่แตก ออกมาจากถนนราชด าริ  
เช่น ซอยมหาดเล็กหลวง เป็นต้น (ภาพท่ี 17) 

 

 
 
ภาพที่ 17 แผนที่เส้นทางเดินเท้าของพื้นที่รอบสถานีราชด าร ิ
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.1.8 ความกว้างของทางเดินเท้า 
ความกว้างของทางเดินเท้าบริเวณริมสองข้างทางของถนนราชด าริมีความกว้างเฉลี่ย

ประมาณ 6 เมตร แต่ในซอยมหาดเล็กหลวงพวกความกว้างเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร โดยทางเดินเท้า  
ทั้งในถนนหลักและในซอยพบสิ่งกีดขวางทางเดินเท้ามากมายที่รบกวนการเดินเท้าของประชาชน  
ในพ้ืนที่โดยรอบ เช่น เสาไฟฟ้า หัวดับเพลิง เป็นต้น (ภาพท่ี 18) 

 

  
ถนนราชด าร ิ ถนนราชด าร ิ

  
ซอยมหาดเล็กหลวง ซอยมหาดเล็กหลวง 

 
ภาพที่ 18 ความกว้างทางเดินเท้าบริเวณสถานีราชด าร ิ  
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
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4.1.9 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 
พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไป 

ใช้ในการประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ พบเพียงแต่ราชกรีฑาสโมสรซึ่งเป็น
พ้ืนที่เปิดโล่งขนาดใหญ่แต่ไม่ได้เปิดสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ (ภาพที่ 19) 

 

 
 
ภาพที่ 19 ทัศนียภาพบริเวณราชกรีฑาสโมสร 
ที่มา : วิกิพีเดีย [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ราชกรีฑาสโมสร. 

 
4.1.10 ที่จอดรถยนต์ 

พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริไม่มีที่จอดรถยนต์ที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ แต่พบที่จอดรถยนต์เอกชนทั่วไปที่ให้บริการแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย 
และผู้ที่มาใช้บริการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่นั้น ๆ เช่น ภายในอาคาร หรือลาน  
ข้างอาคาร เป็นต้น 

4.1.11 ที่จอดจักรยาน 
พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริไม่มีที่จอดจักรยานที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอื่น ๆ  
4.1.12 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานี 

พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเปลี่ยนถ่ายการ
เดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน เป็นต้น ที่เชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน
หลักกับระบบขนส่งมวลชนรอง และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยรอบเข้าด้วยกัน แต่พบ
พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบและไม่ส่งเสริมการเดินทาง  
แบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 
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4.2 สถานีศาลาแดง 
 

สถานีศาลาแดง (รหัส S2) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ตั้งอยู่ที่ถนนสีลม ระหว่างแขวงสุริยวงศ์ (ด้านเหนือ) 
แขวงสีลม (ด้านใต้) เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริเวณเหนือถนนสีลม ใกล้กับทางแยกศาลาแดง 
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 20 แผนที่บริเวณสถานีศาลาแดง 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากัด (มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://www.bts.co.th/service/areamap.html 
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4.2.1 อาคาร 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งหมด 2,182,819 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 394,489 ตารางเมตร เมื่อค านวณอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า FAR เท่ากับ 5.53  

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 236,844 ตาราง
เมตร และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 394,489 ตารางเมตร เมื่อค านวณ
อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดต่อพื้นที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า BCR เท่ากับ 60.04% 

 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงในระยะ 400 เมตร พบว่ามีอาคารทั้งหมด 1,187 หลัง โดยส่วนใหญ่เป็น
อาคารที่มีความสูง 3 – 4 ชั้น จ านวน 556 หลัง หรือคิดเป็น 46.84% ของอาคารทั้งหมด (ตารางที่ 12) 
และ (ภาพท่ี 21) 

 
ตารางที่ 12 จ านวนอาคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีศาลาแดง 

ความสูงอาคาร (ชั้น) จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 
1 - 2 360 30.33% 
3 - 4 556 46.84% 
5 - 6 183 15.42% 

7 - 8 47 3.96% 
มากกว่า 8 41 3.45% 

รวม 1,187 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 21 แผนที่อาคารในแต่ละชว่งความสูงของพื้นที่รอบสถานีศาลาแดง 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.2.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 

จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 
ของพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงในระยะ 400 เมตร พบว่า มีการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด 2,182,819 
ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์อาคารประเภทส านักงาน จ านวน 1,106,713 ตารางเมตร  
หรือคิดเป็น 50.70% ของการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด  (ตารางที่ 13) และ (ภาพท่ี 22) 
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ตารางที่ 13 การใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานีศาลาแดง 
การใช้ประโยชน์อาคาร พ้ืนที่ (ตร.ม.) สัดส่วน (%) 

ส านักงาน 1,106,713 50.70% 
ร้านค้า 12,678 0.58% 

ที่อยู่อาศัย 175,887 8.06% 
อื่น ๆ 887,542 40.66% 

รวม 2,182,819 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 
 
ภาพที่ 22 แผนทีก่ารใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานีศาลาแดง 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.2.3 ประชากร 

 ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานี 
ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงในระยะ 400 เมตร ปี พ.ศ.2560 

สามารถแบ่งออกเป็นประชากรกลางวัน หมายถึง ประชากรที่เข้ามาเพ่ือท างานในพ้ืนที่ โดยสามารถ
อนุมานได้จากพ้ืนที่ส านักงาน และประชากรกลางคืน หมายถึง ประชากรพักอาศัยในพ้ืนที่ 
โดยสามารถอนุมานได้จากพ้ืนที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น พบว่า มีประชากรกลางวัน
จ านวน 69,170 คน และประชากรกลางคืนจ านวน 7,471 คน ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง 
มีประชากรรวม 76,641 คน (ตารางที่ 14) 

 
ตารางที่ 14 จ านวนประชากรของพื้นที่รอบสถานีศาลาแดง 

ประเภทพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับ 
การอนุมานประชากร 

ประชากรกลางวัน (คน) ประชากรกลางคืน (คน) 

ส านักงาน 1 69,170 - 
บ้านพักอาศัย 2 - 670 
อาคารพักอาศัยรวม 3 - 6,801 

รวม 69,170 7,471 
ประชากรรวม 76,641 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564 
หมายเหตุ : 
1   ค านวณจากมาตรฐานของ Workplace Standards and Guidelines for office space, 2014 
2   ค านวณจากจ านวนบ้านพักอาศัยหน่วยเป็นหลัง * ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
3  ค านวณจ านวนห้องพักได้จากจากพื้นที่ทั้งหมดหักพื้นที่ส่วนกลาง 30% / 20 ตารางเมตร (ขนาดห้องพัก

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
* ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
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 ผู้โดยสารของสถานีรถไฟบีทีเอส 
จากการสถิติจราจรปี 2560 โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานีศาลาแดงมีจ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 12,446,923 เที่ยวคน โดยช่วงที่มี
จ านวนผู้โดยสารมากที่สุดคือเดือนมีนาคม จ านวน 1,128,494 เที่ยวคน (ตารางท่ี 15)  

 
ตารางที่ 15 จ านวนผู้โดยสารในรายเดือนของสถานีศาลาแดงปี พ.ศ. 2560 

เดือน จ านวนผู้โดยสาร (เท่ียวคน) 
มกราคม 1,055,967 
กุมภาพันธ ์ 986,207 
มีนาคม 1,128,494 
เมษายน 973,789 

พฤษภาคม 1,005,962 
มิถุนายน 1,074,498 
กรกฎาคม 1,022,266 
สิงหาคม 1,118,202 
กันยายน 1,053,504 
ตุลาคม 961,290 
พฤศจิกายน 1,081,037 

ธันวาคม 985,707 
รวม 12,446,923 

ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 
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4.2.4 บล็อกถนน 
บล็อกถนนของพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงส่วนใหญ่มีความกว้างของบล็อกค่อนข้างมาก 

พบบล็อกถนนทีม่ีความกว้างมากกว่า 150 เมตร เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานี (ภาพท่ี 23) 
 

 
 
ภาพที่ 23 แผนที่บล็อกถนนของพื้นท่ีรอบสถานีศาลาแดง 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.2.5 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบสถานี 
สถานีศาลาแดง เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับ 

ระบบขนส่งมวลชนหลัก (Interchange) และการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ และรถขนส่ง
กึ่งสาธารณะ (ตารางท่ี 16) 

 
ตารางที่ 16 รูปแบบการเดินทางเช่ือมต่อกับสถานีศาลาแดง 

รูปแบบการเดินทาง รายละเอียด 

รถไฟฟ้าสายอื่น  รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (สถานีสลีม) 
รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) - 

เรือด่วนเจา้พระยา - 
รถโดยสารประจ าทาง  สาย 115 ปอ.172 ปอ.177 ปอ.504 ปอ.514 ปอ.547 77 ปอ.

77 
รถตู ้  สาย ต.151 ต.67 ต.29 ต.137 ต.132 

รถขนส่งก่ึงสาธารณะ (Paratransit)   แท็กซี ่

 จักรยานยนต์รับจ้าง 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สถานศีาลาแดง, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.2.6 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 

พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงมีที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทาง แต่ไม่มี  
ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ จะต้องใช้การจอดรับส่งบริเวณป้ายรถ
ประจ าทางท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือบริเวณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (ภาพท่ี 24) 

 

  
 
ภาพที่ 24 ที่จอดรถรับส่งผูโ้ดยสารส าหรับขนส่งมวลชนรองและส่วนบุคคลบรเิวณสถานีศาลาแดง 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com. 

https://mapstreetview.com/
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4.2.7 เส้นทางเดินเท้า 
เส้นทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงส่วนใหญ่พบบริเวณริมสองข้างทาง  

ของถนนพระรามที่ 4 และถนนสีลมซึ่งเป็นถนนหลักในพ้ืนที่ศึกษา และพบได้ในบางซอยย่อย  
ที่แตก ออกมาจากถนนพระรามที่ 4 และถนนสีลม เช่น ถนนสุรวงศ์ ถนนอังรีดูนังต์ ซอยศาลาแดง  
ซอยคอนแวนต์ เป็นต้น (ภาพท่ี 25) 
 

 
 
ภาพที่ 25 แผนที่เส้นทางเดินเท้าของพื้นที่รอบสถานศีาลาแดง 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 
 
 
 



 77 

 

4.2.8 ความกว้างของทางเดินเท้า 
ความกว้างของทางเดินเท้าบริเวณริมสองข้างทางของถนนพระรามที่ 4 และถนนสีลม 

มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 6 เมตร แต่ในซอยถนน ถนนอังรีดูนังต์ ซอยศาลาแดง ซอยคอนแวนต์ 
มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร โดยทางเดินเท้าทั้งในถนนหลักและในซอยพบสิ่งกีดขวางทางเดินเท้า 
มากมายที่รบกวนการเดินเท้าของประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ เช่น เสาไฟฟ้า หัวดับเพลิง เป็นต้น  
(ภาพท่ี 26) 
 

  
ถนนสีลม ถนนพระรามที่ 4 

  
ถนนสุรวงศ์ ซอยศาลาแดง 

 
ภาพที่ 26 ความกว้างทางเดินเท้าบริเวณสถานีศาลาแดง 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
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4.2.9 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 

พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงมีสวนลุมพินีซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่
ส าหรับประชาชนทั่วไปใช้ในการประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างอิสระ  
อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตในระยะรัศมี 400 เมตร จากสถานีศาลาแดง พบว่ามีพ้ืนที่สวนลุมพินีอยู่ใน
รัศมีเพียงส่วนน้อย ขนาด 1,023 ตารางเมตร และเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของการใช้ที่ ดินจะอยู่ที่ 0.26% 
ของพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาได้รอบสถานี 400 เมตร (ภาพที่ 27) และ (ภาพท่ี 28) 

 

 
 
ภาพที่ 27 แผนที่พ้ืนท่ีสีเขียวเปิดโล่งสาธารณะของพื้นที่รอบสถานศีาลาแดง 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 28 ทัศนียภาพบริเวณสวนลุมพิน ี
ที่มา : วิกิพีเดีย [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สวนลุมพินี. 
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4.2.10 ที่จอดรถยนต์ 
พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงไม่มีที่จอดรถยนต์ที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ แต่พบที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า 
เอ็มอาร์ทีสามย่าน ซึ่งอยู่ถัดออกไปจากพ้ืนที่ศึกษาเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบที่จอดรถยนต์เอกชน
ทั่วไปที่ให้บริการแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย และผู้ที่มาใช้บริการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่
นั้น ๆ เช่น ภายในอาคาร หรือลานข้างอาคาร เป็นต้น และยังมีบริการให้เช่าที่จอดรถยนต์แบบ 
รายเดือน ได้แก่ ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ อาคารธนิยะพลาซ่า และอาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ภาพที่ 29) 
 

 
 
ภาพที่ 29 แผนที่ต าแหน่งที่จอดแล้วจรของพื้นที่รอบสถานีศาลาแดง 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.2.11 ที่จอดจักรยาน 
พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงพบที่จอดจักรยานที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอื่น ๆ บริเวณริมถนนใต้สถานีศาลาแดงเพียงเล็กน้อย และพบที่จอดจักรยาน
เอกชนทั่วไปที่ให้บริการแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย และผู้ที่มาใช้บริการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณ
สถานที่นั้น ๆ เช่น ภายในอาคาร หรือลานข้างอาคาร เป็นต้น โดยที่จอดจักรยานที่พบ ได้แก่ 
ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ และซีพีทาวเวอร์ 1 (ภาพที่ 30) และ (ภาพท่ี 31) 
 

 
 
ภาพที่ 30 แผนที่ต าแหน่งที่จอดจกัรยานของพื้นที่รอบสถานีศาลาแดง 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 31 ที่จอดจักรยานบริเวณสถานีศาลาแดง 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
4.2.12 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานี 

พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเปลี่ยนถ่าย
การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน เป็นต้น ที่เชื่ อมโยงระบบขนส่ง
มวลชนหลักกับระบบขนส่งมวลชนรอง และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยรอบเข้าด้วยกัน 
แต่พบพื้นท่ีที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบและไม่ส่งเสริมการเดินทางแบบ
ไม่ใช้เครื่องยนต์ 
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4.3 สถานีช่องนนทรี 
 

สถานีช่องนนทรี (รหัส S3) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าของรถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร บริเวณซอยพิพัฒน์ 2 (ย่านการค้าซอยละลายทรัพย์) ระหว่างทางแยกสีลม-
นราธิวาส กับทางแยกสาทร-นราธิวาส เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 32 แผนที่บริเวณสถานีช่องนนทรี 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากัด (มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://www.bts.co.th/service/areamap.html 
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4.3.1 อาคาร 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งหมด 2,845,924 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 392,142 ตารางเมตร เมื่อค านวณอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า FAR เท่ากับ 7.26 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 207,288 ตาราง
เมตร และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 392,142 ตารางเมตร เมื่อค านวณ
อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดต่อพื้นที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า BCR เท่ากับ 52.86% 

 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีในระยะ 400 เมตร พบว่ามีอาคารทั้งหมด 851 หลัง โดยส่วนใหญ่เป็น
อาคารที่มีความสูง 1 – 2 ชั้น จ านวน 407 หลัง หรือคิดเป็น 47.83% ของอาคารทั้งหมด (ตารางที่ 17) 
และ (ภาพท่ี 33) 
 
ตารางที่ 17 จ านวนอาคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีช่องนนทรี 

ความสูงอาคาร (ชั้น) จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 
1 - 2 407 47.83% 
3 - 4 317 37.25% 
5 - 6 64 7.52% 

7 - 8 27 3.17% 
มากกว่า 8 36 4.23% 

รวม 851 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 33 แผนทีอ่าคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีช่องนนทรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

4.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 

ของพ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีในระยะ 400 เมตร พบว่า มีการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด 2,845,924 
ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์อาคารประเภทส านักงาน จ านวน 1,404,276 ตารางเมตร  
หรือคิดเป็น 49.34% ของการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด (ตารางที ่18) และ (ภาพที่ 34) 
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ตารางที่ 18 การใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานีช่องนนทรี 
การใช้ประโยชน์อาคาร พ้ืนที่ (ตร.ม.) สัดส่วน (%) 

ส านักงาน 1,404,276 49.34% 
ร้านค้า 57,320 2.01% 

ที่อยู่อาศัย 308,472 10.84% 
อื่น ๆ 1,075,856 37.80% 

รวม 2,845,924 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

 
 

ภาพที่ 34 แผนทีก่ารใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานีช่องนนทรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.3.3 ประชากร 

 ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานี 
ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีในระยะ 400 เมตร ปี พ.ศ.2560 

สามารถแบ่งออกเป็นประชากรกลางวัน หมายถึง ประชากรที่เข้ามาเพ่ือท างานในพ้ืนที่ โดยสามารถ
อนุมานได้จากพ้ืนที่ส านักงาน และประชากรกลางคืน หมายถึง ประชากรพักอาศัยในพ้ืนที่ 
โดยสามารถอนุมานได้จากพ้ืนที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น พบว่า มีประชากรกลางวัน
จ านวน 50,844 คน และประชากรกลางคืนจ านวน 10,673 คน ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรี 
มีประชากรรวม 61,517 คน (ตารางที่ 19) 

 
ตารางที่ 19 จ านวนประชากรของพื้นที่รอบสถานช่ีองนนทรี 

ประเภทพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการ
อนุมานประชากร 

ประชากรกลางวัน (คน) ประชากรกลางคืน (คน) 

ส านักงาน 1 50,844 - 
บ้านพักอาศัย 2 - 713 
อาคารพักอาศัยรวม 3 - 9,960 

รวม 50,844 10,673 
ประชากรรวม 61,517 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564 
หมายเหตุ : 
1   ค านวณจากมาตรฐานของ Workplace Standards and Guidelines for office space, 2014 
2   ค านวณจากจ านวนบ้านพักอาศัยหน่วยเป็นหลัง * ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
3  ค านวณจ านวนห้องพักได้จากจากพื้นที่ทั้งหมดหักพื้นที่ส่วนกลาง 30% / 20 ตารางเมตร (ขนาดห้องพัก

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
* ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
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 ผู้โดยสารของสถานีรถไฟบีทีเอส 
จากการสถิติจราจรปี 2560 โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานีช่องนนทรีมีจ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 9,455,480 เที่ยวคน โดยช่วงที่มี
จ านวนผู้โดยสารมากที่สุดคือเดือนมีนาคม จ านวน 874,953 เที่ยวคน (ตารางท่ี 20) 
 
ตารางที่ 20 จ านวนผู้โดยสารในรายเดือนของสถานีช่องนนทรีปี พ.ศ. 2560 

เดือน จ านวนผู้โดยสาร (เท่ียวคน) 
มกราคม 773,621 
กุมภาพันธ ์ 745,928 
มีนาคม 874,953 
เมษายน 679,219 

พฤษภาคม 792,559 
มิถุนายน 847,093 
กรกฎาคม 782,965 
สิงหาคม 861,833 
กันยายน 816,524 
ตุลาคม 721,830 
พฤศจิกายน 824,748 

ธันวาคม 734,207 
รวม 9,455,480 

ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 
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4.3.4 บล็อกถนน 
บล็อกถนนของพ้ืนที่ รอบสถานีช่องนนทรีส่วนใหญ่มีความกว้าง ของบล็อก

ค่อนข้างมาก พบบล็อกถนนที่มีความกว้างมากกว่า 150 เมตร เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานี 
(ภาพท่ี 35) 
 

 
 
ภาพที่ 35 แผนที่บล็อกถนนของพื้นที่รอบสถานช่ีองนนทรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.3.5 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบสถานี 
สถานีช่องนนทรี เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับ 

ระบบขนส่งมวลชนหลัก (Interchange) และการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถโดยสารด่วนพิเศษ รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ 
และรถขนส่งก่ึงสาธารณะ (ตารางท่ี 21) 

 
ตารางที่ 21 รูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อกับสถานีช่องนนทรี 

รูปแบบการเดินทาง รายละเอียด 

รถไฟฟ้าสายอื่น - 
รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit)  สายสาทร-ราชพฤกษ์ (สถานีสาทร) 

เรือด่วนเจา้พระยา - 

รถโดยสารประจ าทาง  สาย 116 149 17 ปอ.17 77 ปอ.77 
รถตู ้  สาย ต.29 ต.74 ต.75 

รถขนส่งก่ึงสาธารณะ (Paratransit)   แท็กซี ่

 จักรยานยนต์รับจ้าง 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สถานช่ีองนนทรี, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.3.6 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 

พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีมีที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทาง แต่ไม่มี  
ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ จะต้องใช้การจอดรับส่งบริเวณป้ายรถ
ประจ าทางท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือบริเวณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (ภาพท่ี 36) 
 

  
 
ภาพที่ 36 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับขนส่งมวลชนรองและส่วนบุคคลบริเวณสถานีช่องนนทรี 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com. 

 

https://mapstreetview.com/
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4.3.7 เส้นทางเดินเท้า 
เส้นทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีส่วนใหญ่พบบริเวณริมสองข้างทาง

ของถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสีลม และถนนสาทรซึ่งเป็นถนนหลักในพ้ืนที่ศึกษา และพบได้ใน
บางซอยย่อยที่แตก ออกมาจากถนนสีลมและถนนสาทร เช่น ซอยศึกษาวิทยา เป็นต้น (ภาพท่ี 37) 

 

 
 
ภาพที่ 37 แผนทีเ่ส้นทางเดินเท้าของพื้นที่รอบสถานช่ีองนนทรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.3.8 ความกว้างของทางเดินเท้า 
ความกว้างของทางเดินเท้าบริเวณริมสองข้างทางของถนนนราธิวาสราชนครินทร์  

และถนนสีลมมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 3.5 เมตร แต่ในซอยศึกษาวิทยามีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 
2.5 เมตร โดยทางเดินเท้าทั้งในถนนหลักและในซอยพบสิ่งกีดขวางทางเดินเท้ามากมายที่รบกวน 
การเดินเท้าของประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ เช่น เสาไฟฟ้า หัวดับเพลิง เป็นต้น (ภาพท่ี 38) 
 

  
ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ ถนนสีลม 

  
ซอยศึกษาวิทยา ซอยศึกษาวิทยา 

 
ภาพที่ 38 ความกว้างทางเดินเท้าบริเวณสถานีช่องนนทรี 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
4.3.9 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 

พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไป
ใช้ในการประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
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4.3.10 ที่จอดรถยนต์ 
พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีไม่มีที่จอดรถยนต์ที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ แต่พบที่จอดรถยนต์เอกชนทั่วไปที่ให้บริการแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย 
และผู้ที่มาใช้บริการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่นั้น ๆ เช่น ภายในอาคาร หรือลานข้าง
อาคาร เป็นต้น 

4.3.11 ที่จอดจักรยาน 
พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีพบที่จอดจักรยานที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ บริเวณริมถนนใต้สถานีช่องนนทรีเพียงเล็กน้อย (ภาพที่ 39) และ 
(ภาพท่ี 40) 
 

 
 
ภาพที่ 39 แผนทีต่ าแหน่งท่ีจอดจักรยานของพื้นที่รอบสถานช่ีองนนทรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 40 ที่จอดจักรยานบริเวณสถานีช่องนนทรี 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
4.3.12 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานี 

พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเปลี่ยนถ่าย
การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน เป็นต้น ที่เชื่อมโยงระบบขนส่ง
มวลชนหลักกับระบบขนส่งมวลชนรอง และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยรอบเข้าด้วยกัน 
แต่พบพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบและไม่ส่งเสริมการเดินทาง  
แบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 
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4.4 สถานีสุรศักดิ์ 
 

สถานีสุรศักดิ์ (รหัส S5) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าของรถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรเหนือ ระหว่างแขวงสีลม เขตบางรัก 
(ด้านเหนือ) และแขวงยานนาวา เขตสาทร (ด้านใต้) กรุงเทพมหานคร บริเวณทางแยกสาทร-สุรศักดิ์ 
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 41 แผนที่บริเวณสถานีสุรศักดิ์ 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากดั (มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://www.bts.co.th/service/areamap.html 
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4.4.1 อาคาร 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งหมด 1,247,555 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 395,961 ตารางเมตร เมื่อค านวณอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า FAR เท่ากับ 3.15 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 187,799 ตาราง
เมตร และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 395,961 ตารางเมตร เมื่อค านวณ
อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดต่อพื้นที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า BCR เท่ากับ 47.43% 

 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ในระยะ 400 เมตร พบว่ามีอาคารทั้งหมด 1,196 หลัง โดยส่วนใหญ่เป็นอาคาร
ที่มีความสูง 1 – 2 ชั้น จ านวน 642 หลัง หรือคิดเป็น 53.68% ของอาคารทั้งหมด (ตารางท่ี 22) และ 
(ภาพท่ี 42)  

 
ตารางที่ 22 จ านวนอาคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีสุรศักดิ ์

ความสูงอาคาร (ชั้น) จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 
1 - 2 642 53.68% 
3 - 4 439 36.71% 
5 - 6 73 6.10% 

7 - 8 20 1.67% 
มากกว่า 8 22 1.84% 

รวม 1,196 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 42 แผนทีอ่าคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีสุรศักดิ์ 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

4.4.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 

ของพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ในระยะ 400 เมตร พบว่า มีการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด 1,247,555 
ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอ่ืน ๆ จ านวน 526,995 ตารางเมตร 
หรือคิดเป็น 42.24% ของการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด  (ตารางที่ 23) และ (ภาพท่ี 43) 
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ตารางที่ 23 การใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานสีุรศักดิ์ 
การใช้ประโยชน์อาคาร พ้ืนที่ (ตร.ม.) สัดส่วน (%) 

ส านักงาน 244,410 19.59% 
ร้านค้า 137,207 11.00% 

ที่อยู่อาศัย 338,945 27.17% 
อื่น ๆ 526,995 42.24% 

รวม 1,247,555 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

 
 
ภาพที่ 43 แผนที่การใช้ประโยชนอ์าคารของพื้นที่รอบสถานีสรุศักดิ ์
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.4.3 ประชากร 

 ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานี 
ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ในระยะ 400 เมตร ปี พ.ศ.2560 

สามารถแบ่งออกเป็นประชากรกลางวัน หมายถึง ประชากรที่เข้ามาเพ่ือท างานในพ้ืนที่ โดยสามารถ
อนุมานได้จากพ้ืนที่ส านักงาน และประชากรกลางคืน หมายถึง ประชากรพักอาศัยในพ้ืนที่ 
โดยสามารถอนุมานได้จากพ้ืนที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น พบว่า มีประชากรกลางวัน
จ านวน 15,276 คน และประชากรกลางคืนจ านวน 15,431 คน ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักด์ิ 
มีประชากรรวม 30,707 คน (ตารางที่ 24) 

 
ตารางที่ 24 จ านวนประชากรของพื้นที่รอบสถานสีุรศักดิ์  

ประเภทพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับ 
การอนุมานประชากร 

ประชากรกลางวัน (คน) ประชากรกลางคืน (คน) 

ส านักงาน 1 15,276 - 
บ้านพักอาศัย 2 - 1,355 
อาคารพักอาศัยรวม 3 - 14,076 

รวม 15,276 15,431 
ประชากรรวม 30,707 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564 
หมายเหตุ : 
1   ค านวณจากมาตรฐานของ Workplace Standards and Guidelines for office space, 2014 
2   ค านวณจากจ านวนบ้านพักอาศัยหน่วยเป็นหลัง * ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
3  ค านวณจ านวนห้องพักได้จากจากพื้นที่ทั้งหมดหักพื้นที่ส่วนกลาง 30% / 20 ตารางเมตร (ขนาดห้องพัก

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
* ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
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 ผู้โดยสารของสถานีรถไฟบีทีเอส 
จากการสถิติจราจรปี 2560 โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานีสุรศักดิ์มีจ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 4,915,686 เที่ยวคน โดยช่วงที่มีจ านวน
ผู้โดยสารมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม จ านวน 471,499 เที่ยวคน (ตารางท่ี 25) 
 
ตารางที่ 25 จ านวนผู้โดยสารในรายเดือนของสถานีสุรศักดิ์ปี พ.ศ. 2560 

เดือน จ านวนผู้โดยสาร (เท่ียวคน) 
มกราคม 409,660 
กุมภาพันธ ์ 382,787 
มีนาคม 414,753 
เมษายน 336,563 

พฤษภาคม 393,202 
มิถุนายน 446,249 
กรกฎาคม 425,739 
สิงหาคม 471,499 
กันยายน 434,078 
ตุลาคม 360,276 
พฤศจิกายน 449,918 

ธันวาคม 390,962 
รวม 4,915,686 

ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 
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4.4.4 บล็อกถนน 
บล็อกถนนของพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ส่วนใหญ่มีความกว้างของบล็อกค่อนข้างมาก 

พบบล็อกถนนที่มีความกว้างมากกว่า 150 เมตร เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานี (ภาพท่ี 44) 
 

 
 

ภาพที่ 44 แผนที่บล็อกถนนของพื้นท่ีรอบสถานสีรุศักดิ ์
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.4.5 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบสถานี 
สถานีสุรศักดิ์ เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับระบบ

ขนส่งมวลชนหลัก (Non-Interchange) แต่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ และรถขนส่งกึ่งสาธารณะ  
(ตารางท่ี 26) 

 
ตารางที่ 26 รูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อกับสถานีสุรศักดิ์ 

รูปแบบการเดินทาง รายละเอียด 

รถไฟฟ้าสายอื่น - 
รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit)   - 

เรือด่วนเจา้พระยา   - 
รถโดยสารประจ าทาง  สาย 116 149 17 ปอ.17 77 ปอ.77 

รถตู ้  สาย ต.29 ต.74 ต.75 
รถขนส่งก่ึงสาธารณะ (Paratransit)   แท็กซี ่

 จักรยานยนต์รับจ้าง 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สถานสีุรศักดิ์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.4.6 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 

พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์มีที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทาง แต่ไม่มีที่จอดรถ 
รับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ จะต้องใช้การจอดรับส่งบริเวณป้ายรถประจ าทาง
ที่อยู่ใกล้เคียงหรือบริเวณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (ภาพท่ี 45) 
 

  
 
ภาพที่ 45 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับขนส่งมวลชนรองและส่วนบุคคลบริเวณสถานีสุรศักดิ์ 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
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4.4.7 เส้นทางเดินเท้า 
เส้นทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ส่วนใหญ่พบบริเวณริมสองข้างทาง 

ของถนนสาทรเหนือ และถนนเจริญราษฎร์ซึ่งเป็นถนนหลักในพ้ืนที่ศึกษา และพบได้ในบางซอยย่อย  
ที่แตกออกมาจากถนนสาทรเหนือ เช่น ถนนศรีเวียง ถนนสุรศักดิ์ ถนนประมวญ และถนนปั้น เป็นต้น 
(ภาพท่ี 46) 

 

 
 
ภาพที่ 46 แผนทีเ่ส้นทางเดินเท้าของพื้นที่รอบสถานสีุรศักดิ ์
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 
 
 
 
 



 104 

4.4.8 ความกว้างของทางเดินเท้า 
ความกว้างของทางเดินเท้าบริเวณริมสองข้างทางของถนนสาทรเหนือและ 

ถนนเจริญราษฎร์มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 3.5 เมตร แต่ในถนนศรีเวียง ถนนสุรศักดิ์ ถนนประมวญ 
และถนนปั้นมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 1.5 – 3 เมตร โดยทางเดินเท้าทั้งในถนนหลักและในซอยพบ
สิ่งกีดขวางทางเดินเท้ามากมายที่รบกวนการเดินเท้าของประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ เช่น เสาไฟฟ้า  
หัวดับเพลิง เป็นต้น (ภาพท่ี 47) 
 

  
ถนนสาทรเหนือ ถนนเจริญราษฎร ์

  
ถนนสุรศักดิ์ ถนนประมวญ 

 
ภาพที่ 47 ความกว้างทางเดินเท้าบริเวณสถานีสุรศักดิ์ 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
4.4.9 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 

พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไปใช้ 
ในการประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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4.4.10 ที่จอดรถยนต์ 
พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ไม่มีที่จอดรถยนต์ที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า  

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ แต่พบที่จอดรถยนต์เอกชนทั่วไปที่ให้บริการแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย 
และผู้ที่มาใช้บริการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่นั้น ๆ เช่น ภายในอาคาร หรือลานข้าง
อาคาร เป็นต้น 

4.4.11 ที่จอดจักรยาน 
พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์พบที่จอดจักรยานที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ บริเวณริมถนนใต้สถานีสุรศักดิ์เพียงเล็กน้อย (ภาพที่ 48) และ (ภาพที่ 49) 
 

 
 
ภาพที่ 48 แผนทีต่ าแหน่งท่ีจอดจกัรยานของพื้นที่รอบสถานสีรุศักดิ ์
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 49 ที่จอดจักรยานบริเวณสถานีสุรศักดิ์ 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
4.4.12 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานี 

พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์ไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเปลี่ยนถ่าย 
การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน เป็นต้น ที่เชื่อมโยงระบบขนส่ง
มวลชนหลักกับระบบขนส่งมวลชนรอง และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยรอบเข้าด้วยกัน 
แต่พบพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบและไม่ส่งเสริมการเดินทาง  
แบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 
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4.5 สถานีสะพานตากสิน 
 

สถานีสะพานตากสิน (รหัส S6) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าของรถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรเหนือ ระหว่างแขวงสีลม เขตบางรัก 
(ด้านเหนือ) และแขวงยานนาวา เขตสาทร (ด้านใต้) กรุงเทพมหานคร บริเวณด้านตะวันออกของ
แม่น้ าเจ้าพระยา เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 50 แผนที่บริเวณสถานีสะพานตากสิน 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากดั (มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://www.bts.co.th/service/areamap.html 
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4.5.1 อาคาร 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งหมด 1,194,439 ตารางเมตร  
และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 305,291 ตารางเมตร เมื่อค านวณอัตราส่วน 
พ้ืนที่อาคารรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า FAR เท่ากับ 3.91 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 152,451 
ตารางเมตร และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 305,291 ตารางเมตร เมื่อค านวณ
อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดต่อพื้นที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า BCR เท่ากับ 49.94% 

 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินในระยะ 400 เมตร พบว่ามีอาคารทั้งหมด 1,618 หลัง โดยส่วนใหญ่
เป็นอาคารที่มีความสูง 1 – 2 ชั้น จ านวน 917 หลัง หรือคิดเป็น 56.67% ของอาคาร (ตารางที่ 27) 
และ (ภาพท่ี 51) 
 
ตารางที่ 27 จ านวนอาคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีสะพานตากสิน 

ความสูงอาคาร (ชั้น) จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 
1 - 2 917 56.67% 
3 - 4 582 35.97% 
5 - 6 97 6.00% 

7 - 8 6 0.37% 
มากกว่า 8 16 0.99% 

รวม 1,618 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 51 แผนทีอ่าคารในแต่ละชว่งความสูงของพื้นที่รอบสถานีสะพานตากสิน 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

4.5.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 

ของพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินในระยะ 400 เมตร พบว่า  มีการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด 
1,194,439 ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอ่ืน ๆ จ านวน 879,518 
ตารางเมตร หรือคิดเป็น 73.63% ของการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด  (ตารางที่ 28) และ (ภาพที่ 52) 
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ตารางที่ 28 การใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานสีะพานตากสิน 
การใช้ประโยชน์อาคาร พ้ืนที่ (ตร.ม.) สัดส่วน (%) 

ส านักงาน 3,086 0.26% 
ร้านค้า 77,157 6.46% 

ที่อยู่อาศัย 234,678 19.65% 
อื่น ๆ 879,518 73.63% 

รวม 1,194,439 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 
 
ภาพที่ 52 แผนทีก่ารใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานีสะพานตากสิน 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.5.3 ประชากร 

 ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานี 
ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินในระยะ 400 เมตร ปี พ.ศ.2560 

สามารถแบ่งออกเป็นประชากรกลางวัน หมายถึง ประชากรที่เข้ามาเพ่ือท างานในพ้ืนที่ โดยสามารถ
อนุมานได้จากพ้ืนที่ส านักงาน และประชากรกลางคืน หมายถึง ประชากรพักอาศัยในพ้ืนที่ โดย
สามารถอนุมานได้จากพ้ืนที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น พบว่า มีประชากรกลางวัน
จ านวน 193 คน และประชากรกลางคืนจ านวน 10,696 คน ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสิน 
มีประชากรรวม 10,889 คน (ตารางที่ 29) 
 

ตารางที่ 29 จ านวนประชากรของพื้นที่รอบสถานสีะพานตากสิน ปี พ.ศ.2560 
ประเภทพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับ 

การอนุมานประชากร 
ประชากรกลางวัน (คน) ประชากรกลางคืน (คน) 

ส านักงาน 1 193 - 
บ้านพักอาศัย 2 - 1,782 
อาคารพักอาศัยรวม 3 - 8,9145 

รวม 193 10,696 
ประชากรรวม 10,889 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564 
หมายเหตุ : 
1   ค านวณจากมาตรฐานของ Workplace Standards and Guidelines for office space, 2014 
2   ค านวณจากจ านวนบ้านพักอาศัยหน่วยเป็นหลัง * ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
3  ค านวณจ านวนห้องพักได้จากจากพื้นที่ทั้งหมดหักพื้นที่ส่วนกลาง 30% / 20 ตารางเมตร (ขนาดห้องพัก

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
* ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
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 ผู้โดยสารของสถานีรถไฟบีทีเอส 
จากการสถิติจราจรปี 2560 โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานีสะพานตากสินมีจ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 6,979,566 เที่ยวคน โดยช่วงที่มี
จ านวนผู้โดยสารมากที่สุดคือพฤศจิกายน จ านวน 633,826 เที่ยวคน (ตารางท่ี 30) 
 
ตารางที่ 30 จ านวนผู้โดยสารในรายเดือนของสถานีสะพานตากสินปี พ.ศ. 2560 

เดือน จ านวนผู้โดยสาร (เท่ียวคน) 
มกราคม 628,490 
กุมภาพันธ ์ 594,238 
มีนาคม 610,017 
เมษายน 506,118 

พฤษภาคม 532,501 
มิถุนายน 566,759 
กรกฎาคม 584,592 
สิงหาคม 628,022 
กันยายน 555,572 
ตุลาคม 531,977 
พฤศจิกายน 633,826 

ธันวาคม 607,454 
รวม 6,979,566 

ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 
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4.5.4 บล็อกถนน 
บล็อกถนนของพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินส่วนใหญ่มีความกว้างของบล็อก

ค่อนข้างมาก พบบล็อกถนนที่มีความกว้างมากกว่า 150 เมตร เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานี 
(ภาพท่ี 53) 

 

 
 
ภาพที่ 53 แผนที่บล็อกถนนของพื้นท่ีรอบสถานสีะพานตากสิน 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.5.5 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบสถานี 
สถานีสะพานตากสิน เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับ

ระบบขนส่งมวลชนหลัก (Interchange) และการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ เรือด่วนเจ้าพระยา 
รถสองแถวและรถขนส่งก่ึงสาธารณะ (ตารางท่ี 31)  

 
ตารางที่ 31 รูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อกับสถานีสะพานตากสิน 

รูปแบบการเดินทาง รายละเอียด 

รถไฟฟ้าสายอื่น - 
รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit)   - 

เรือด่วนเจา้พระยา  เรือด่วนเจา้พระยา - ธงเขียว ธงส้ม ธงเหลือง เรือประจ าทาง 
รถโดยสารประจ าทาง  สาย 1 15 ปอ.35 ปอ.547 75 ปอ.75 77 ปอ.77 

 รถสองแถว สาย 1256 บางรัก-เซนต์หลุยส์ สาย 1271 
วัดไผเ่งิน-เลิดสิน 

รถตู ้  สาย ต.132 
รถขนส่งก่ึงสาธารณะ (Paratransit)   แท็กซี ่

 จักรยานยนต์รับจ้าง 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สถานสีะพานตากสิน, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.5.6 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 

พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทาง 
แต่ไม่มีที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ จะต้องใช้การจอดรับส่งบริเวณ
ป้ายรถประจ าทางที่อยู่ใกล้เคียงหรือบริเวณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (ภาพที่ 54) 
 

  
  
ภาพที่ 54 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับขนส่งมวลชนรองและส่วนบุคคลบริเวณสถานีสะพานตากสิน 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
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4.5.7 เส้นทางเดินเท้า 
เส้นทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินส่วนใหญ่พบบริเวณริมสองข้างทาง 

ของถนนสาทรเหนือ และถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนหลักในพ้ืนที่ศึกษา และพบได้ในบางซอยย่อย  
ที่แตกออกมาจากถนนสาทรเหนือและถนนเจริญกรุง เช่น ถนนศรีเวียง ซอยเจริญกรุง 42 และ 
ซอยเจริญกรุง 50 เป็นต้น (ภาพท่ี 55) 
 

 
 
ภาพที่ 55 แผนทีเ่ส้นทางเดินเท้าของพื้นที่รอบสถานสีะพานตากสิน 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.5.8 ความกว้างของทางเดินเท้า 
ความกว้างของทางเดินเท้าบริเวณริมสองข้างทางของถนนสาทรเหนือ ถนนเจริญกรุง 

ถนนศรีเวียง ซอยเจริญกรุง 42 และซอยเจริญกรุง 50 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 2 – 2.5 เมตร  
โดยทางเดินเท้าท้ังในถนนหลักและในซอยพบสิ่งกีดขวางทางเดินเท้ามากมายที่รบกวนการเดินเท้าของ
ประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ เช่น เสาไฟฟ้า หัวดับเพลิง เป็นต้น (ภาพท่ี 56) 
 

  
ถนนเจริญกรุง ถนนสาทรเหนือ 

  
ถนนศรีเวียง ซอยเจริญกรุง 50 

 
ภาพที่ 56 ความกว้างทางเดินเท้าบริเวณสถานีสะพานตากสิน 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
4.5.9 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 

พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีสวนสาธารณะสะพานตากสิน และสวนป่า 
เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะขนาดเล็กส าหรับประชาชนทั่วไปใช้ใน  
การประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างอิสระ พบว่ามีพ้ืนที่สวนสาธารณะ
สะพานตากสินอยู่ในรัศมีขนาด 14,481 ตารางเมตร และเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของการใช้ที่ดินจะอยู่ที่ 
4.74% ของพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาได้รอบสถานี 400 เมตร (ภาพที่ 57) และ (ภาพท่ี 58) 
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ภาพที่ 57 แผนทีพ่ื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะของพื้นที่รอบสถานสีะพานตากสิน 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

  

 
ภาพที่ 58 ทัศนียภาพบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (ซ้าย) และสวนสาธารณะสะพานตากสิน (ขวา) 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 



 118 

4.5.10 ที่จอดรถยนต์ 
พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินไม่มีที่จอดรถยนต์ที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ แต่พบที่จอดรถยนต์เอกชนทั่วไปที่ให้บริการแก่พนักงาน 
ผู้อยู่อาศัย และผู้ที่มาใช้บริการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่นั้น ๆ เช่น ภายในอาคาร 
หรือลานข้างอาคาร เป็นต้น และยังมีบริการให้เช่าที่จอดรถยนต์แบบรายชั่วโมง – รายวัน ได้แก่ 
ลานจอดรถยนต์วัดยานนาวา และโรบินสันบางรัก (ภาพที่ 59) 

 

 
 

ภาพที่ 59 แผนทีต่ าแหน่งท่ีจอดแล้วจรของพื้นที่รอบสถานสีะพานตากสิน 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.5.11 ที่จอดจักรยาน 
พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินไม่มีที่จอดจักรยานที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอื่น ๆ  
4.5.12 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานี 

พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเปลี่ยนถ่าย 
การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน เป็นต้น ที่เชื่อมโยงระบบขนส่ง
มวลชนหลักกับระบบขนส่งมวลชนรอง และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยรอบเข้าด้วยกัน 
แต่พบพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบและไม่ส่งเสริมการเดินทาง  
แบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 
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4.6 สถานีกรุงธนบุรี 
 

สถานีสะพานตากสิน (รหัส S7) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าของรถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ส่วนต่อขยายช่วงตากสิน - บางหว้า ช่วงที่  1  
(สะพานตากสิน - วงเวียนใหญ่) ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร บริเวณด้านตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 60 แผนที่บริเวณสถานีกรุงธนบุรี 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จ ากัด (มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://www.bts.co.th/service/areamap.html 
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4.6.1 อาคาร 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งหมด 1,009,130 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 390,081 ตารางเมตร เมื่อค านวณอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า FAR เท่ากับ 2.59 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีในระยะ 400 เมตร พบว่ามีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 196,979 ตารางเมตร  
และพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไม่รวมถนน แม่น้ า และคลอง) 390,081 ตารางเมตร เมื่อค านวณอัตราส่วน 
พ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดต่อพื้นที่ดินทั้งหมด จะได้ค่า BCR เท่ากับ 50.50% 

 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีในระยะ 400 เมตร พบว่ามีอาคารทั้งหมด 1,750 หลัง โดยส่วนใหญ่เป็น
อาคารที่มีความสูง 1 – 2 ชั้น จ านวน 1,118 หลัง หรือคิดเป็น 63.89% ของอาคารทั้งหมด (ตารางที่ 32)  
และ (ภาพท่ี 61) 
 
ตารางที่ 32 จ านวนอาคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีกรุงธนบุรี 

ความสูงอาคาร (ชั้น) จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 
1 - 2 1,118 63.89% 
3 - 4 594 33.94% 
5 - 6 23 1.31% 

7 - 8 8 0.46% 
มากกว่า 8 7 0.40% 

รวม 1,750 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 61 แผนทีอ่าคารในแต่ละช่วงความสูงของพื้นที่รอบสถานีกรุงธนบุรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

4.6.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 

ของพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีในระยะ 400 เมตร พบว่า มีการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด 1,009,130 
ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย จ านวน 581,950 ตารางเมตร 
หรือคิดเป็น 57.67% ของการใช้ประโยชน์อาคารทั้งหมด (ตารางที่ 33) และ (ภาพท่ี 62) 
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ตารางที่ 33 การใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานกีรุงธนบุรี 
การใช้ประโยชน์อาคาร พ้ืนที่ (ตร.ม.) สัดส่วน (%) 

ส านักงาน 266,534 26.41% 
ร้านค้า 906 0.09% 

ที่อยู่อาศัย 581,950 57.67% 
อื่น ๆ 159,740 15.83% 

รวม 1,009,130 100.00% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

 
 
ภาพที่ 62 แผนทีก่ารใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่รอบสถานีกรุงธนบุรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.6.3 ประชากร 

 ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานี 
ประชากรของพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีในระยะ 400 เมตร ปี พ.ศ.2560 

สามารถแบ่งออกเป็นประชากรกลางวัน หมายถึง ประชากรที่เข้ามาเพ่ือท างานในพ้ืนที่ โดยสามารถ
อนุมานได้จากพ้ืนที่ส านักงาน และประชากรกลางคืน หมายถึง ประชากรพักอาศัยในพ้ืนที่ 
โดยสามารถอนุมานได้จากพ้ืนที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น พบว่า มีประชากรกลางวัน
จ านวน 16,658 คน และประชากรกลางคืนจ านวน 27,245 คน ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรี 
มีประชากรรวม 43,903 คน (ตารางท่ี 34) 

 
ตารางที่ 34 จ านวนประชากรของพื้นที่รอบสถานกีรุงธนบุรี 

ประเภทพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับ 
การอนุมานประชากร 

ประชากรกลางวัน (คน) ประชากรกลางคืน (คน) 

ส านักงาน 1 16,658 - 
บ้านพักอาศัย 2 - 1,751 
อาคารพักอาศัยรวม 3 - 25,494 

รวม 16,658 27,245 
ประชากรรวม (คน) 43,903 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564 
หมายเหตุ : 
1   ค านวณจากมาตรฐานของ Workplace Standards and Guidelines for office space, 2014 
2   ค านวณจากจ านวนบ้านพักอาศัยหน่วยเป็นหลัง * ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560  
3  ค านวณจ านวนห้องพักได้จากจากพื้นที่ทั้งหมดหักพื้นที่ส่วนกลาง 30% / 20 ตารางเมตร (ขนาดห้องพัก

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
* ครัวเรือนเฉลี่ยในรายเขตจากกรมการปกครองปี พ.ศ. 2560   
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 ผู้โดยสารของสถานีรถไฟบีทีเอส 
จากการสถิติจราจรปี 2560 โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานีกรุงธนบุรีมีจ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 3,880,924 เที่ยวคน โดยช่วงที่มี
จ านวนผู้โดยสารมากที่สุดคือสิงหาคม จ านวน 352,996 เที่ยวคน (ตารางท่ี 35) 
 
ตารางที่ 35 จ านวนผู้โดยสารในรายเดือนของสถานีกรุงธนบุรีปี พ.ศ. 2560 

เดือน จ านวนผู้โดยสาร (เท่ียวคน) 
มกราคม 321,441 
กุมภาพันธ ์ 304,078 
มีนาคม 344,902 
เมษายน 277,627 

พฤษภาคม 316,042 
มิถุนายน 341,574 
กรกฎาคม 324,753 
สิงหาคม 352,996 
กันยายน 334,664 
ตุลาคม 308,869 
พฤศจิกายน 349,060 

ธันวาคม 304,918 
รวม 3,880,924 

ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 
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4.6.4 บล็อกถนน 
บล็อกถนนของพ้ืนที่ รอบสถานีกรุ งธนบุรีส่วนใหญ่มีความกว้างของบล็อก

ค่อนข้างมาก พบบล็อกถนนที่มีความกว้างมากกว่า 150 เมตร เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานี  
(ภาพท่ี 63) 
 

 
 
ภาพที่ 63 แผนที่บล็อกถนนของพื้นที่รอบสถานกีรุงธนบุรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.6.5 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบสถานี 
สถานีกรุงธนบุรี เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับ

ระบบขนส่งมวลชนหลัก (Non-Interchange) แต่มีการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางกับระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง และรถขนส่งกึ่งสาธารณะ 
(ตารางท่ี 36) 

 
ตารางที่ 36 รูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อกับสถานีกรุงธนบุรี 

รูปแบบการเดินทาง รายละเอียด 

รถไฟฟ้าสายอื่น - 
รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit)   - 

เรือด่วนเจา้พระยา - 
รถโดยสารประจ าทาง  สาย 120 ปอ.167 169 ปอ.172 3 ปอ.3 ปอ.76 84 ปอ.84 

รถตู ้ - 
รถขนส่งก่ึงสาธารณะ (Paratransit)   แท็กซี ่

 จักรยานยนต์รับจ้าง 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สถานกีรุงธนบุรี, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
4.6.6 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 

พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีมีที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทาง แต่ไม่มี 
ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ จะต้องใช้การจอดรับส่งบริเวณป้ายรถ
ประจ าทางท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือบริเวณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (ภาพท่ี 64) 
 

  
 
ภาพที่ 64 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับขนส่งมวลชนรองและส่วนบุคคลบริเวณสถานีกรุงธนบุรี 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 



 128 

4.6.7 เส้นทางเดินเท้า 
เส้นทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีส่วนใหญ่พบบริเวณริมสองข้างทางของ

ถนนกรุงธนบุรีซึ่งเป็นถนนหลักในพื้นที่ศึกษา (ภาพท่ี 65) 
 

 
 
ภาพที่ 65 แผนทีเ่ส้นทางเดินเท้าของพื้นที่รอบสถานกีรุงธนบุรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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4.6.8 ความกว้างของทางเดินเท้า 
ความกว้างของทางเดินเท้าบริเวณริมสองข้างทางของถนนกรุงธนบุรี และ 

ซอยเจริญนคร 14 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 2 -3.5 เมตร โดยทางเดินเท้าทั้งในถนนหลักพบสิ่งกีดขวาง 
ทางเดินเท้ามากมายที่รบกวนการเดินเท้าของประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ เช่น เสาไฟฟ้า หัวดับเพลิง 
เป็นต้น (ภาพท่ี 66) 
 

  
ถนนกรุงธนบุรี ซอยเจริญนคร 14 

 
ภาพที่ 66 ความกว้างทางเดินเท้าบริเวณสถานีกรุงธนบุรี 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
 

4.6.9 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 
พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไป 

ใช้ในการประกอบกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
4.6.10 ที่จอดรถยนต์ 

พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีมีที่จอดรถยนต์เอกชนให้เช่าบริการแก่ผู้โดยสารที่มา 
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ และยังพบที่จอดรถยนต์เอกชนทั่วไป 
ที่ให้บริการแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย และผู้ที่มาใช้บริการห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่นั้น 
ๆ เช่น ภายในอาคาร หรือลานข้างอาคาร เป็นต้น (ภาพท่ี 67) และ (ภาพท่ี 68) 
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ภาพที่ 67 แผนทีต่ าแหน่งท่ีจอดแล้วจรของพื้นที่รอบสถานกีรุงธนบุรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
 

  
 
ภาพที่ 68 ที่จอดแล้วจรบริเวณสถานีกรุงธนบุรี 
ที่มา : Park and ride finder [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://parkandridefinder.com/properties/krungthonburiland/#google_vignette. 
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4.6.11 ที่จอดจักรยาน 
พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีพบที่จอดจักรยานที่รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอสหรือขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ บริเวณริมถนนใต้สถานีกรุงธนบุรีเพียงเล็กน้อย (ภาพที่ 69) และ  
(ภาพท่ี 70) 
 

 
 
ภาพที่ 69 แผนทีต่ าแหน่งท่ีจอดจักรยานของพื้นที่รอบสถานกีรุงธนบุรี 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 70 ที่จอดจักรยานบริเวณสถานีกรุงธนบุรี 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
4.6.12 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานี 

พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเปลี่ยนถ่าย
การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน เป็นต้น ที่เชื่อมโยงระบบขนส่ง
มวลชนหลักกับระบบขนส่งมวลชนรอง และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยรอบเข้าด้วยกัน 
แต่พบพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบและไม่ส่งเสริมการเดินทาง 
แบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 



 
 

 
บทที่ 5 

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่าย 
และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย กรณีศึกษา ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 

 
จากข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษาที่ทางผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมในบทที่ 4 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นนี้ มาวิเคราะห์ตามกรอบการพิจารณา
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในบทที่ 2 เพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนที่รอบสถานีในแต่ละแห่งมีลักษณะเป็นไป
ตามกรอบการพิจารณาฯ หรือไม่ รวมไปถึงการเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มของพ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
5.1 กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) 

5.1.1 อาคาร 
5.1.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 
5.1.3 ประชากร 
5.1.4 จ านวนผู้โดยสาร 

5.2 การเชื่อมต่อ (Linkages) 
5.2.1 บล็อกถนน 
5.2.2 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นท่ีรอบสถานี 
5.2.3 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร 
5.2.4 เส้นทางเดินเท้า 

5.3 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
5.3.1 ความกว้างของทางเดินเท้า 
5.3.2 พ้ืนทีส่ีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 
5.3.3 ที่จอดรถยนต์ 
5.3.4 ที่จอดจักรยาน 

5.4 การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit : NMT) 
5.4.1 พ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถาน ี
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5.1 กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) 
 

5.1.1 อาคาร 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 

- พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง

ช่องนนทรี และสะพานตากสิน มี FAR เท่ากับ 5.53 7.26 และ 3.91 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
กับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนด FAR ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายไว้ที่ 3.5 – 6 พบว่า 
พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและสะพานตากสินมี FAR ที่เหมาะสม ส่วนพื้นที่รอบสถานีช่องนนทรีมี FAR 
สูงกว่ากรอบการพิจารณาฯ 

- พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 

สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรี มี FAR เท่ากับ 4.10 3.15 และ 2.59 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 
กรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนด FAR ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายไว้ที่ 2 – 4 พบว่า 
พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์และกรุงธนบุรีมี FAR ที่เหมาะสม ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริมี FAR สูงกว่า 
กรอบการพิจารณาฯ เพียงเล็กน้อย 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
ระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายพบว่า พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท มี FAR 
สูงกว่ากรอบการพิจารณาฯ ประเภทละ 1 แห่ง ได้แก่พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย คือ สถานีช่องนนทรี 
และพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย คือ สถานีราชด าริ (ตารางท่ี 37) และ (ภาพท่ี 71) 
 
ตารางที่ 37 เปรียบเทียบอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  

ล าดับ พื้นที่รอบสถานี FAR ที่ก าหนด FAR ปัจจุบัน 
พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง 3.5 – 6 5.53 
2 ช่องนนทรี 3.5 – 6 7.26 
3 สะพานตากสิน 3.5 – 6 3.91 

พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
4 ราชด าร ิ 2 – 4 4.10 
5 สุรศักดิ์ 2 – 4 3.15 
6 กรุงธนบุรี 2 – 4 2.59 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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ภาพที่ 71 เปรียบเทียบอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR) 

- พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง

ช่องนนทรี และสะพานตากสิน มี BCR เท่ากับ 60.04% 52.86% และ 49.94% ตามล าดับ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนด BCR ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ไว้ที่ 50% พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมี BCR ที่เหมาะสม ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง 
และช่องนนทรีมี BCR สูงกว่ากรอบการพิจารณาฯ ซึ่งพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงมี BCR สูงกว่า 
กรอบการพิจารณาฯ เพียงเล็กน้อย 2.86%  

- พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 

สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรี มี BCR เท่ากับ 29.53% 47.43% และ 50.50% ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
กับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนด BCR ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายไว้ที่ 50% พบว่า  
พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริและสุรศักดิ์มี BCR ที่เหมาะสม ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีมี BCR สูงกว่า
กรอบการพิจารณาฯ เพียงเล็กน้อย 0.50% 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่ดิน (BCR) 
ระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายพบว่า พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมี BCR 
สูงกว่ากรอบการพิจารณาฯ 2 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและช่องนนทรี ส่วนพ้ืนที่  
รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมี BCR สูงกว่ากรอบการพิจารณาฯ 1 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรี 
และผู้วิจัยยังพบว่ามีเพียงพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริเท่านั้น ที่มี BCR น้อยกว่ากรอบการพิจารณาฯ มาก  
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เนื่องจากทางด้านตะวันตกของสถานีรถไฟฟ้าราชด าริเป็นสนามราชกรีฑาสโมสรซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง
ขนาดใหญ่ที่ไม่มีอาคารปกคลุม ส่วนพ้ืนที่อ่ืนทั้งที่มี BCR อยู่ในเกณฑ์หรือสูงกว่ากรอบการพิจารณาฯ 
มักจะมีค่าใกล้เคียงกับ BCR สูงสุดที่ก าหนด (ตารางท่ี 38) และ (ภาพท่ี 72) 
 
ตารางที่ 38 เปรียบเทียบอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนท่ีดิน (BCR) ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี BCR ที่ก าหนด BCR ปัจจุบนั 

พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
1 ศาลาแดง 50% 60.04% 
2 ช่องนนทรี 50% 52.86% 

3 สะพานตากสิน 50% 49.94% 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 

4 ราชด าริ 50% 29.53% 
5 สุรศักดิ์ 50% 47.43% 

6 กรุงธนบุรี 50% 50.50% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 
 
ภาพที่ 72 เปรียบเทียบอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนท่ีดิน (BCR) ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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 จ านวนชั้นของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถานี 

- พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงส่วนใหญ่พบอาคารที่สูง 3 – 4 ชั้น ส่วนพื้นที่

รอบสถานีช่องนนทรีและสะพานตากสินส่วนใหญ่พบอาคารที่สูง 1 – 2 ชั้น ซึ่งจากกรอบการพิจารณาฯ  
ไม่ได้ก าหนดความสูงของอาคารในพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย ท าให้พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง  
ไม่พบอาคารที่มีความสูงเกินกรอบการพิจารณาฯ 

- พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 

สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรีส่วนใหญ่พบอาคารที่สูง 1 – 2 ชั้น โดยจากกรอบการพิจารณาฯ ได้ก าหนด 
ให้พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีอาคารที่ไม่ควรสูงเกิน 8 ชั้น และเมื่อได้ท าการศึกษาสภาพปัจจุบัน  
ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 3 แห่ง พบว่ามีอาคารที่มีจ านวนชั้นสูงกกว่ากรอบการพิจารณาฯ ดังนี้ 
พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริพบ 33 หลัง หรือคิดเป็น 18.23% พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์พบ 22 หลัง 
หรือคิดเป็น 1.84% และพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีพบ 7 หลัง หรือคิดเป็น 0.40% 

เนื่องจากสถานีเปลี่ยนถ่ายซึ่งไม่ได้ก าหนดความสูงอาคารจึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบระหว่างสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายได้ แต่สามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า
พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงซึ่งเป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย ส่วนใหญ่พบอาคารที่มีความสูง 3 – 4 ชั้น ส่วนพื้นที่
รอบสถานีช่องนนทรีและสะพานตากสินซึ่งเป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย และพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ สุรศักดิ์
และกรุงธนบุรีซึ่งเป็นสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ส่วนใหญ่พบอาคารที่มีความสูง 1 – 2 ชั้น (ตารางที่ 39) และ 
(ภาพที่ 73) 
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ตารางที่ 39 เปรียบเทียบจ านวนช้ันของอาคารของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี จ านวนชั้นสูงสุดที่ก าหนด (ชั้น) 
อาคารสูงมากกว่าที่ก าหนด 

จ านวน (หลัง) สัดส่วน (%) 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง N/A - - 
2 ช่องนนทรี N/A - - 

3 สะพานตากสิน N/A - - 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 

4 ราชด าริ 8 33 18.23% 
5 สุรศักดิ์ 8 22 1.84% 

6 กรุงธนบุรี 8 7 0.40% 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 
 
ภาพที่ 73 เปรียบเทียบจ านวนช้ันของอาคารของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.1.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
การใช้ประโยชน์อาคารปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย  พบว่า 

พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและช่องนนทรีมีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทส านักงานเป็นส่วนใหญ่ 
50.70% และ 49.34% ตามล าดับ แต่พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีการใช้ประโยชน์อาคารประเภท
อ่ืน ๆ เป็นส่วนใหญ่ 73.63% จากการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์อาคารกับกรอบการพิจารณาฯ 
สามารถสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง มีการใช้ประโยชน์อาคารในภาพรวมที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่า พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินซึ่งควรมีการใช้ประโยชน์อาคารประเภท
ส านักงานเป็นส่วนใหญ่ถึง 83% แต่ในปัจจุบันมีเพียง 0.26% ซึ่งน้อยกว่ากรอบการพิจารณาฯ 
อยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและช่องนนทรี 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
การใช้ประโยชน์อาคารปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า 

พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริและสุรศักดิ์มีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาล 
และโรงเรียน เป็นต้น เป็นส่วนใหญ่ 49.54% และ 42.24% ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแต่พ้ืนที่ 
รอบสถานีกรุ งธนบุรีมีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่  57. 67% 
จากการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์อาคารกับกรอบการพิจารณาฯ สามารถสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานี
ไม่เปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง มีการใช้ประโยชน์อาคารในภาพรวมที่ไม่เหมาะสม  

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์อาคารระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย
และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคารประเภท
ที่อยู่อาศัยที่สูงว่ากรอบการพิจารณาฯ และสูงกว่าพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายในทุกแห่ง ดังนั้น  
จึงสามารถสรุปได้ว่า พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทั้งหมดมีศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่ที่รองรับ 
การใช้งานแบบที่อยู่อาศัยเป็นหลัก และพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายส่วนใหญ่มีศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่ 
ที่รองรับการใช้แบบส านักงานเป็นหลัก ยกเว้นพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครท าให้มีลักษณะการใช้งานที่เน้นด้านการอยู่อาศัยเช่นเดียวกับ
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (ตารางที่ 40) และ (ภาพที่ 74) 
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ตารางที่ 40 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 

ล าดับ พื้นที่รอบสถานี 
ส านักงาน ร้านค้า ที่อยู่อาศัย อ่ืน ๆ 

ที่ก าหนด 
(%) 

ปัจจุบัน 
(%) 

ที่ก าหนด 
(%) 

ปัจจุบัน 
(%) 

ที่ก าหนด 
(%) 

ปัจจุบัน 
(%) 

ที่ก าหนด 
(%) 

ปัจจุบัน 
(%) 

พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง 83% 50.70% 1% 0.58% 6% 8.06% 10% 40.66% 
2 ช่องนนทรี 83% 49.34% 1% 2.01% 6% 10.84% 10% 37.80% 
3 สะพานตากสิน 83% 0.26% 1% 6.46% 6% 19.65% 10% 73.63% 

พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
4 ราชด าริ 58% 15.60% 4% 2.43% 24% 32.43% 14% 49.54% 

5 สุรศักดิ์ 58% 19.59% 4% 11.00% 24% 27.17% 14% 42.24% 
6 กรุงธนบุรี 58% 26.41% 4% 0.09% 24% 57.67% 14% 15.83% 

ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 
 
ภาพที่ 74 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์อาคารของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.1.3 ประชากร 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและช่องนนทรีมีจ านวนประชากรกลางวันมากกว่า

ประชากรกลางคืน แต่พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีจ านวนประชากรกลางวันน้อยกว่าประชากร
กลางคืน แสดงว่าพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและช่องนนทรีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งงาน  
ในทางตรงกันข้ามพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีศักยภาพในการเป็นที่อยู่อาศัย 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์และกรุงธนบุรี 

มีจ านวนประชากรกลางคืนมากกว่าประชากรกลางวัน โดยพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์มีจ านวนประชากร
กลางคืนมากกว่าประชากรกลางวันเพียงเล็กน้อย 155 คน แสดงว่าพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 
และกรุงธนบุรีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งงานเป็นหลัก ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์มีศักยภาพ 
ในการเป็นแหล่งงานและที่อยู่อาศัยที่เท่า ๆ กัน 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบประชากรระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและ 
สถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า หากมองในภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง จะสังเกตได้ว่า 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายจะมีจ านวนประชากรน้อยกว่าสถานีเปลี่ยนถ่ายที่อยู่ใกล้ เคียง  
เว้นแต่พ้ืนที่สถานีสะพานตากสินซึ่งเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ทุกสถานี เนื่องจากมีอาคารประเภทส านักงานน้อยมาก จึงท าให้ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นประชากรกลางคืน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร 
มีอาคารอยู่อาศัยของพ้ืนที่รอบสถานีส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยในแนวราบ และพ้ืนที่อยู่ติด  
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมมากกว่าบริเวณอ่ืน ท าให้นักลงทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หลีกเลี่ยงที่จะพัฒนาพัฒนาอาคารส านักงานขนาดใหญ่รวมถึงอาคารที่อยู่อาศัยรวม 
เช่น คอนโดมิเนียม หรือหอพัก บริเวณดังกล่าวจึงส่งผลให้มีประชากรกลางวันและกลางคืนน้ อย 
จึงท าให้เป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนประชากรรอบสถานีน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย  
จึงส่งผลให้มีเพียงพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินแห่งเดียวที่มีจ านวนประชากรที่ไม่เป็นไปตาม 
กรอบการพิจารณาฯ (ตารางที่ 41) และ (ภาพที่ 75) 
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ตารางที่ 41 เปรียบเทียบจ านวนประชากรของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี ประเภทสถาน ี
ประชากร (คน) 

กลางวัน กลางคืน  รวม 
1 ราชด าริ ไม่เปลี่ยนถ่าย 16,658 30,193 46,851 

2 ศาลาแดง เปลี่ยนถ่าย 69,170 7,471 76,641 
3 ช่องนนทรี เปลี่ยนถ่าย 50,844 10,673 61,517 

4 สุรศักดิ์ ไม่เปลี่ยนถ่าย 15,276 15,431 30,707 
5 สะพานตากสิน เปลี่ยนถ่าย 193 10,696 10,889 

6 กรุงธนบุรี ไม่เปลี่ยนถ่าย 16,658 27,245 43,903 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 

 
 
ภาพที่ 75 เปรียบเทียบจ านวนประชากรของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.1.4 จ านวนผู้โดยสาร 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรีและสะพานตากสิน ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้โดยสาร 
12,446,923 คนเที่ยวต่อปี 9,455,480 คนเที่ยวต่อปี และ 6,979,566 คนเที่ยวต่อปี ตามล าดับ 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี 

ไม่เปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์และกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้โดยสาร 
1,870,433 คนเที่ยวต่อปี 4,915,686 คนเที่ยวต่อปี และ 3,880,924 คนเที่ยวต่อปี ตามล าดับ 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบจ านวนผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสระหว่าง 
สถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า หากมองในภาพรวมของจ านวนผู้โดยสาร 
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งหมด 6 แห่ง จะสังเกตได้ว่าจ านวนผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกแห่ง 
มีลักษณะเป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ คือ สถานีเปลี่ยนถ่ายจะมีจ านวนผู้โดยสารมากกว่าสถานี 
ไม่เปลี่ยนถ่ายที่อยู่ใกล้เคียง (ตารางที่ 42) และ (ภาพที่ 76) 

 
ตารางที่ 42 เปรียบเทียบจ านวนผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี ประเภทสถาน ี
จ านวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ปี พ.ศ. 2560 (คนเท่ียวต่อปี) 

1 ราชด าริ ไม่เปลี่ยนถ่าย 1,870,433 

2 ศาลาแดง เปลี่ยนถ่าย 12,446,923 
3 ช่องนนทรี เปลี่ยนถ่าย 9,455,480 

4 สุรศักดิ์ ไม่เปลี่ยนถ่าย 4,915,686 
5 สะพานตากสิน เปลี่ยนถ่าย 6,979,566 

6 กรุงธนบุรี ไม่เปลี่ยนถ่าย 3,880,924 
ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 
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ภาพที่ 76 เปรียบเทียบจ านวนผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf. 

 
เนื่องจากข้อมูลด้านอาคาร การใช้ประโยชน์อาคาร ประชากร และจ านวนผู้โดยสาร 

เป็นข้อมูลที่ควรประเมินจากข้อเท็จจริงน ามาเปรียบเทียบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไม่ได้ท าการถามผู้ใช้งาน
โดยตรง แต่ใช้การสอบถามในภาพรวมแทน และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่  
รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานี 
ทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี  สุรศักดิ์ สะพานตากสินและกรุงธนบุรี 
64% 92% 100% 84% 64% และ 92% ตามล าดับ มีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีกิจกรรม 
และการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
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5.2 การเชื่อมต่อ (Linkages) 
 

5.2.1 บล็อกถนน 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง พบบล็อกถนนที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบ

การพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีขนาดของบล็อกถนนกว้างระหว่าง  75 – 
150 เมตร เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทุกแห่งยังมี
ขนาดบล็อกถนนที่กว้างมากกว่า 150 เมตร ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายจึงมีบล็อกถนน 
ไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง พบบล็อกถนนที่มีลักษณะเป็นไปตาม

กรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีขนาดของบล็อกถนนกว้างระหว่าง  
120 – 150 เมตร เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย
ทุกแห่งยังมีขนาดบล็อกถนนที่กว้างมากกว่า 150 เมตร ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายจึง 
มีบล็อกถนนไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบบล็อกถนนระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและ 
ไม่เปลี่ยนถ่ายพบว่า บล็อกถนนของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท ที่มีลักษณะของบล็อกสมบูรณ์และ
เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ ในแต่ละแห่งมีน้อยมาก เนื่องจากสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา 
ทุกแห่งยังมีการจัดวางของอาคาร กลุ่มอาคารและถนนที่ซับซ้อน  มีขนาดบล็อกถนนที่กว้าง 
ซึ่งไม่ส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าของผู้ที่มาท ากิจกรรมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้นทั้งพ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายจึงควรได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดบล็อกที่เล็กลงและมีถนน 
ที่ไม่ซับซ้อน เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าภายในพ้ืนที่ศึกษารวมถึงพ้ืนที่
ข้างเคียง และเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีอย่างทั่วถึง (ภาพท่ี 77) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง และกรุงธนบุรี  60% 
และ 56% ตามล าดับ มีความเห็นว่าพ้ืนที่รอบสถานีมีการเชื่อมต่อของถนนรวมถึงบล็อกถนน 
ที่เหมาะสม ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ ช่องนนทรี  สุรศักดิ์ 
และสะพานตากสินความเห็นว่า พ้ืนที่รอบสถานีมีการเชื่อมต่อของถนนรวมถึงบล็อกถนน 
ที่ไม่เหมาะสม 64% 56% 52% และ 52% ตามล าดับ 
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พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
  

  
สถานีศาลาแดง สถานีราชด าริ 

  

  
สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ 

  

  
สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี 

 
ภาพที่ 77 เปรียบเทียบบล็อกถนนของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.2.2 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบสถานี 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
นอกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของพ้ืนที่รอบสถานี

เปลี่ยนถ่ายในแต่ละแห่งแล้ว ยังพบระบบขนส่งมวลชนหลักอ่ืนในพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 แห่ง 
ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงมีรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีมีรถโดยสารด่วน
พิเศษ BRT สถานีสาทร และพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีเรือด่วนเจ้าพระยาท่าเรือสาทร ส่วนระบบ
ขนส่งมวลชนรองในพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีระบบขนส่งมวลชน
เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ คือ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่รอบสถานีได้โดยรถโดยสารประจ าทาง แท็กซ่ี 
และจักรยานยนต์รับจ้าง 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมีระบบขนส่งมวลชนหลักเพียง 1 ระบบ 

คือ สถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่รอบสถานีในงานวิจัยชิ้นนี้ ส่วนระบบขนส่งมวลชน
รองในพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีระบบขนส่งมวลชนเป็นไปตาม
กรอบการพิจารณาฯ คือ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่รอบสถานีได้โดยรถโดยสารประจ าทาง แท็กซี่ และ
จักรยานยนต์รับจ้าง 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบระบบขนส่งมวลชนระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและ
ไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมีระบบขนส่งมวลชนหลัก 2 ระบบ ส่วนพ้ืนที่
รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีเพียง 1 ระบบ ซึ่งเป็นเหตุผลในการคัดเลือกและจ าแนกประเภทสถานี  
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ส่วนระบบขนส่งมวลชนรองระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและไม่เปลี่ยนถ่ายมี
ลักษณะที่คล้ายกัน คือ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่รอบสถานีได้โดยรถโดยสารประจ าทางประเภทรถเมล์ 
รถแท็กซี่ และจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกันทุกแห่ง ส่วนรถตู้พบในบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีทุกแห่ง
ยกเว้นสถานีกรุงธนบุรี ส่วนรถสองแถวจะพบบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินเท่านั้น ดังนั้น 
จึงสามารถสรุปได้ว่าพ้ืนที่ศึกษามีทั้งระบบขนส่งมวลชนหลักและระบบขนส่งมวลชนรองเป็นไปตาม
กรอบการพิจารณาฯ ที่ได้ก าหนดไว้ (ตารางท่ี 43) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ  
ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสินและกรุงธนบุรี มีความเห็นว่าพ้ืนที่รอบสถานีดังกล่าว 
มีระบบขนส่งมวลชนหลากหลายประเภท มีคุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้โดยสาร  
84% 92% 96% 88% 80% และ 76% ตามล าดับ  
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ตารางที่ 43 เปรียบเทียบรูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีศึกษาทั้งหมด 

ล าดับ พื้นที่รอบสถานี 

ระบบขนส่งมวลชนหลัก ระบบขนส่งมวลชนรอง 

BTS MRT BRT เรือด่วนฯ 
รถโดยสารประจ าทาง 

แท็กซี่ 
จักรยานยนต ์

รับจ้าง รถเมล ์ รถตู้ รถสองแถว 

พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง          

2 ช่องนนทร ี          

3 สะพานตากสิน          

พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 

4 ราชด าร ิ          

5 สุรศักดิ ์          

6 กรุงธนบุรี          

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 

 
5.2.3 ทีจ่อดรถรับส่งผู้โดยสาร 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมีพ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือ 

เป็นพ้ืนที่ส าหรับจอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนหลักทุกระบบ ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS 
รถไฟฟ้า MRT รถโดยสารด่วนพิเศษ MRT และเรือด่วนเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีที่จอดรับส่งผู้โดยสาร
ส าหรับรถโดยสารประจ าทางประเภทรถเมล์โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายส าหรับยืนรอหรือศาลา 
มีที่นั่งพักคอยบริเวณริมทางเดินเท้าที่มีขอบฟุตบาทสีขาวเหลืองแตกต่างกันออกไปแต่ละแห่ง และไม่พบ
ที่จอดรับส่งผู้ โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนรองอ่ืน ๆ ได้แก่  รถตู้  รถสองแถว แท็กซี่  
และจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงที่จอดรับส่งส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล โดยสามารถสรุปได้ว่าพ้ืนที่ 
รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีที่จอดรับส่งผู้โดยสารไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ เนื่องจากมีที่จอดรับส่ง
ผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในบางระบบ 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมีพ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการออกแบบมา 

เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับจอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนหลัก ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS นอกจากนี้
ยังมีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางประเภทรถเมล์โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นป้าย
ส าหรับยืนรอหรือศาลามีที่นั่งพักคอยบริเวณริมทางเดินเท้าที่มีขอบฟุตบาทสีขาวเหลืองแตกต่างกั น
ออกไปแต่ละแห่ง และไม่พบที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนรองอ่ืน ๆ ได้แก่ รถตู้  
รถสองแถว แท็กซ่ี และจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงที่จอดรับส่งส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล โดยสามารถ
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สรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีที่จอดรับส่งผู้โดยสารไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ 
เนื่องจากมีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในบางระบบ 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบที่จอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย
และไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภทมีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่ง
มวลชนหลักในทุกระบบ แต่ส าหรับที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนรองมีเพียงที่จอด
รับส่งผู้โดยสารส าหรับรถโดยสารประจ าทางประเภทรถเมล์เท่านั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายส าหรับยืนรอ
หรือศาลามีที่นั่งพักคอยบริเวณริมทางเดินเท้าที่มีขอบฟุตบาทสีขาวเหลืองแตกต่างกันออกไปแต่ละ
แห่ง และไม่พบที่จอดรับส่งผู้ โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนรองประเภทอ่ืน ได้แก่ รถตู้   
รถสองแถว แท็กซี่ และจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล 
โดยจะต้องใช้การจอดรับส่งบริเวณที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทางประเภทรถเมล์หรือบริเวณ  
ที่สะดวกและมีสัญลักษณ์ให้สามารถจอดรับส่งได้ (ภาพท่ี 78) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง สะพานตากสิน และกรุงธนบุรี 
52% 60% และ 52% ตามล าดับ มีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล 
และรถโดยสารสาธารณะจอดรับ-ส่งที่เพียงพอและเหมาะสม ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ ช่องนนทรี และสุรศักดิ์ 72% 64% และ 60% ตามล าดับ มีความเห็นว่า
พ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะจอดรับ-ส่งที่ไม่เพียงพอ 
และไมเ่หมาะสม 
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พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
  

  
สถานีศาลาแดง สถานีราชด าริ 

  

  
สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ 

  

  
สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี 

 
ภาพที่ 78 ที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
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5.2.4 เส้นทางเดินเท้า 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทุกแห่งสามารถพบเส้นทางเดินเท้าได้บริเวณตลอด

สองข้างทางของถนนสายหลักในพ้ืนที่ศึกษา ส าหรับส าหรับถนนสายรองหรือซอยขนาดใหญ่ที่แตกแขนง
ออกมาจากถนนสายหลักยังพบเส้นทางเดินเท้าบางส่วน แต่ในซอยขนาดเล็กส่วนมากมักไม่พบเส้นทาง
เดินเท้าที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งก าหนดให้ 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีเส้นทางเดินเท้าที่ครอบคลุมโดยรอบพ้ืนที่ ดังนั้น พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ทุกแห่งมีลักษณะทางเดินเท้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งสามารถพบเส้นทางเดินเท้าได้บริเวณ

ตลอดสองข้างทางของถนนสายหลักในพ้ืนที่ศึกษา ส าหรับส าหรับถนนสายรองหรือซอยขนาดใหญ่  
ที่แตกแขนงออกมาจากถนนสายหลักยังพบเส้นทางเดินเท้าบางส่วน แต่ในซอยขนาดเล็กส่วนมากมักไม่พบ 
เส้นทางเดินเท้าที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งก าหนดให้
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีเส้นทางเดินเท้าที่ครอบคลุมโดยรอบพ้ืนที่ ดังนั้น พ้ืนที่รอบสถานี  
ไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมีลักษณะทางเดินเท้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบเส้นทางเดินเท้าระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและ 
ไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท มีเส้นทางเดินเท้าบริเวณถนนสายหลักในพ้ืนที่  
แต่ส าหรับถนนสายรองหรือซอยขนาดเล็กมักพบเส้นทางเดินเท้าที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่พบเส้นทางเดินเท้า
ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้า 
และควรได้รับการปรับปรุงหรือจัดหาพ้ืนที่ทางเดินเท้าสาธารณะที่อ านวยความสะดวกและดึงดูด 
ให้ประชากรรอบพ้ืนที่สามารถเดินเท้าได้ทั่วถึงรอบพื้นท่ี (ภาพที่ 79) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 
ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรีมีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีทางเดินเท้า
กระจายตัวยังไม่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่และไม่อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินเท้าไปยังบริเวณต่าง ๆ 
โดยรอบ 68% 56% 72% 64% 52% และ 56% ตามล าดับ  
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พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
  

  
สถานีศาลาแดง สถานีราชด าริ 

  

  
สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ 

  

  
สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี 

 
ภาพที่ 79 เปรียบเทียบเส้นทางเดินเท้าของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.3 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
 

5.3.1 ความกว้างของทางเดินเท้า 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
จากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่ 

รอบสถานีศาลาแดงมีความกว้างของทางเดินเท้าประมาณ 2 – 6 เมตร พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีมี 
ความกว้างของทางเดินเท้าประมาณ 2.5 – 3.5 เมตร และพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีความกว้าง 
ของทางเดินเท้าประมาณ 2 – 2.5 เมตร โดยมักพบทางเดินเท้าบริเวณริมถนนสายหลักกว้างกว่าใน 
ซอยย่อย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ที่ได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมี  
ความกว้างของทางเดินเท้าประมาณ 7.5 – 10 เมตร จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมี
ความกว้างของทางเดินเท้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ เนื่องจากมีความกว้างน้อยกว่าที่ก าหนด 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
จากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบ

สถานีราชด าริมีความกว้างของทางเดินเท้าประมาณ 2 – 6 เมตร พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์มีความกว้าง 
ของทางเดินเท้าประมาณ 1.5 – 3.5 เมตร และพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีมีความกว้างของทางเดินเท้า
ประมาณ 2 – 3.5 เมตร โดยมักพบทางเดินเท้าบริเวณริมถนนสายหลักกว้างกว่าในซอยย่อย 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ที่ได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีความกว้าง 
ของทางเดินเท้าประมาณ 6 – 10 เมตร จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมีความกว้าง
ของทางเดินเท้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ เนื่องจากมีความกว้างน้อยกว่าที่ก าหนด 

เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบความกว้างทางเดินเท้าระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย
และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท มีขนาดความกว้างของทางเดินเท้าน้อย
กว่ากรอบการพิจารณาฯ ในทุกแห่ง ซึ่งส่งผลให้พ้ืนที่รอบสถานีเหล่านี้ไม่มีลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิด
การเดินเท้า รวมทั้งทางเดินเท้าในปัจจุบันยังไม่มีคุณภาพและมีสิ่งกีดขวางทางเดินอยู่หลายแห่ง 
ดังนั้น ทางเดินเท้าดังกล่าวจึงควรได้รับการปรับปรุงทั้งขนาดและคุณภาพของทางเดินเท้าให้เหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีทุกแห่ง (ตารางท่ี 44) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 
ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรี มีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีทางเดินเท้า
ที่ไม่เหมาะสมต่อการเดิน คุณภาพที่ไม่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานทางเดินเท้า  
80% 60% 64% 76% 76% และ 68% ตามล าดับ 
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ตารางที่ 44 เปรียบเทียบความกว้างทางเดินเท้าของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี
ความกว้างของทางเดินเท้า (เมตร) 

ที่ก าหนด ปัจจุบนั 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง 7.5 - 10 2 - 6 
2 ช่องนนทรี 7.5 - 10 2.5 – 3.5 

3 สะพานตากสิน 7.5 - 10 2 – 2.5 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

4 ราชด าริ 6 - 10 2 - 6 
5 สุรศักดิ์ 6 - 10 1.5 – 3.5 

6 กรุงธนบุรี 6 - 10 2 – 3.5 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 

 
5.3.2 พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
จากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบ

สถานีศาลาแดงมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 0.26% แต่พบสวนลุมพินี ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ
ระดับย่านโดยผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงสามารถเดินทางไปใช้บริการได้  พ้ืนที่รอบสถานีช่อง
นนทรีไม่พบพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ ส่วนพื้นที่รอบสถานีสะพานตากสินพบพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่ง
สาธารณะ 4.74% ซึ่งจากกรอบการพิจารณาฯ ได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีสัดส่วนของ
พ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 10 – 20% ดังนั้น จึงสามารถอนุมานได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงมีพ้ืนที่
สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะเพียงพอตามที่ก าหนด ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีและสะพานตากสินมีพ้ืนที่
สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะไม่เพียงพอ 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
จากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบ

สถานีราชด าริไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ แต่พบราชกรีฑาสโมสรที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันตกของสถานี โดยเมื่อตรวจสอบในรายละเอียดแล้วพบว่าไม่ได้เป็นพ้ืนที่สีเขียว
เปิดโล่งสาธารณะเนื่องจากเป็นที่ดินของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  รวมถึงพ้ืนที่รอบ 
สถานีสุรศักดิ์และกรุงธนบุรีซึ่งไม่มี พ้ืนที่สี เขียวเปิดโล่งสาธารณะ ซึ่งจากกรอบการพิจารณาฯ 
ได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 10 – 15% ดังนั้น 
จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะไม่เพียงพอ 
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เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและ
สถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ 
ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 2 แห่ง มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะแต่มีสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้ในกรอบการพิจารณาฯ ได้แก่ สถานีศาลาแดง และสถานีสะพานตากสิน โดยสถานีศาลาแดง
สามารถอนุมานได้ว่ามีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะเพียงพอเนื่องจากอยู่ใกล้กับสวนลุมพินี ส่วนพ้ืนที่
รอบสถานีช่องนนทรีไม่พบพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ (ตารางที่ 45) และ (ภาพที่ 80) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพื้นที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง และสะพานตากสิน 
มีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ 72% และ 80% ตามล าดับ 
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ ช่องนนทรี สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรี 
มีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอ 64% 64% 68% และ 
64% ตามล าดับ  

  
ตารางที่ 45 เปรียบเทียบสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวเปิดโล่งสาธารณะของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี
สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ (%) 
ที่ก าหนด ปัจจุบนั 

พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง 10 – 20 0.26 
2 ช่องนนทรี 10 – 20 0.00 

3 สะพานตากสิน 10 – 20 4.74 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

4 ราชด าริ 10 – 15 0.00 
5 สุรศักดิ์ 10 – 15 0.00 

6 กรุงธนบุรี 10 – 15 0.00 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
  

  
สถานีศาลาแดง สถานีราชด าริ 

  

  
สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ 

  

  
สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี 

 
ภาพที่ 80 เปรียบเทียบพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.3.3 ที่จอดรถยนต์ 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
จากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบ

สถานีศาลาแดงมีที่จอดรถยนต์ให้เช่าทั่วไปของเอกชน และส าหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานี 
สามย่าน ซึ่งอยู่ภายในพ้ืนที่รอบสถานี ส่วนพื้นที่รอบสถานีสะพานตากสินมีที่จอดรถยนต์ให้เช่าทั่วไป 
ของเอกชน แต่พ้ืนที่รอบสถานีช่องนนทรีไม่พบที่จอดรถยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ 
ซึ่งได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายไม่จ าเป็นต้องมีที่จอดรถยนต์ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่  
รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทั้งหมดมีที่จอดรถยนต์ที่เพียงพอตามที่ก าหนด 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
จากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันของพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า มีเพียง

พ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีเท่านั้นที่มีที่จอดรถยนต์ให้เช่าทั่วไปของเอกชน ส่วนพื้นที่รอบสถานีราชด าริ
และสุรศักดิ์ไม่พบที่จอดรถยนต์ให้เช่า เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนดให้พ้ืนที่ 
รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายจ าเป็นต้องมีที่จอดรถยนต์ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรี  
มีที่จอดรถยนต์เพียงพอตามที่ก าหนด ส่วนพื้นที่รอบสถานีราชด าริและสุรศักดิ์ไม่มีที่จอดรถยนต์ตาม 
ที่ก าหนด 

เมื่อเปรียบเทียบที่จอดรถยนต์บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย  
พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายโดยเฉพาะสถานีศาลาแดงและสะพานตากสิน มีการส่งเสริมให้เกิด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ดังนั้น จึงควรก าหนดให้มีที่จอดรถยนต์ 
บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย โดยเฉพาะพ้ืนที่ รอบสถานีราชด าริและสุรศักดิ์ให้เพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับในงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้รวมถึงการค านวณความต้องการปริมาณที่จอดรถยนต์ 
ที่เพียงพอต่อผู้โดยสาร ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญหากจะจัดให้มีที่จอดรถยนต์ที่เพียงพอต่อความต้องการ
และควรท าการศึกษาในประเด็นดังกล่าว (ตารางท่ี 46) และ (ภาพท่ี 81) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีกรุงธนบุรีมีความเห็นว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวมีที่จอดรถยนต์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 80% ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ 
รอบสถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ และสะพานตากสินมีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าว  
มีที่จอดรถยนต์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 76% 60% 60% 80% และ 60% ตามล าดับ 
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ตารางที่ 46 เปรียบเทียบที่จอดรถยนต์ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี
ที่จอดรถยนต์ให้เช่า 

ทั่วไป ส าหรับผู้ใช้บริการ MRT 

พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง   

2 ช่องนนทรี - - 

3 สะพานตากสิน  - 

พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 

4 ราชด าริ - - 

5 สุรศักดิ์ - - 

6 กรุงธนบุรี  - 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 
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พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
  

  
สถานีศาลาแดง สถานีราชด าริ 

  

  
สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ 

  

  
สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี 

 
ภาพที่ 81 เปรียบเทียบที่จอดรถยนต์ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมลูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร]์, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.3.4 ที่จอดจักรยาน 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 2 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและ 

ช่องนนทรีมีที่จอดจักรยานแบบทั่วไปซึ่งมีลักษณะเป็นโครงเหล็กใช้จอดจักรยาน แต่พ้ืนที่รอบสถานี
สะพานตากสินไม่พบที่จอดจักรยาน เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งก าหนดให้พ้ืนที่รอบ
สถานีเปลี่ยนถ่ายจ าเป็นต้องมีที่จอดจักรยาน จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดงและช่องนนทรีมีที่
จอดจักรยานเพียงพอตามที่ก าหนด แต่พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินมีที่จอดจักรยานไม่เพียงพอ 

 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 2 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์และ 

กรุงธนบุรีมีที่จอดจักรยาน โดยส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์มีที่จอดจักรยานแบบอัจฉริยะ ส่วนพื้นที่
รอบสถานีกรุงธนบุรีมีที่จอดจักรยานแบบทั่วไปซึ่งมีลักษณะเป็นโครงเหล็กใช้จอดจักรยาน แต่พ้ืนที่รอบ
สถานีราชด าริไม่พบที่จอดจักรยาน เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งก าหนดให้พ้ืนที่รอบ
สถานีไม่เปลี่ยนถ่ายจ าเป็นต้องมีที่จอดจักรยาน จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีสุรศักดิ์และกรุงธนบุรีมีที่
จอดจักรยานเพียงพอตามที่ก าหนด แต่พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริมีที่จอดจักรยานไม่เพียงพอ 

เมื่อเปรียบเทียบที่จอดจักรยานบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่
เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท ไม่พบที่จอดจักรยานประเภทละ 1 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่
รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย คือ พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสิน ส่วนพื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย คือ พ้ืนที่
รอบสถานีราชด าริ ดังนั้น จึงควรก าหนดให้มีที่จอดจักรยานที่เพียงพอส าหรับพื้นที่รอบสถานีที่ยังขาด 
อย่างไรก็ตามส าหรับในงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้รวมถึงการค านวณความต้องการปริมาณที่จอดจักรยานที่
เพียงพอต่อผู้โดยสารซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญหากจะจัดให้มีที่จอดจักรยานที่เพียงพอต่อความต้องการ
ควรได้รับการศึกษาในประเด็นดังกล่าว (ตารางท่ี 47) (ภาพที่ 82) และ (ภาพท่ี 83) 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 
ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรีมีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีที่จอดจักรยาน 
ทีไ่มเ่พียงพอต่อการใช้งาน 88% 64% 80% 92% 76% และ 72% ตามล าดับ  
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ตารางที่ 47 เปรียบเทียบที่จอดจักรยานของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด  

ล าดับ พ้ืนที่รอบสถาน ี
ที่จอดจักรยาน 

แบบทั่วไป แบบอัจฉริยะ 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

1 ศาลาแดง  - 
2 ช่องนนทรี  - 

3 สะพานตากสิน - - 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 

4 ราชด าริ - - 
5 สุรศักดิ์ -  

6 กรุงธนบุรี  - 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 

 

  
โครงเหล็กใช้จอดจักรยาน ที่จอดจักรยานอัจฉริยะ 

 
ภาพที่ 82 ประเภทของที่จอดจักรยานที่พบบริเวณพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
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พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
  

  
สถานีศาลาแดง สถานีราชด าริ 

  

  
สถานีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ 

  

  
สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี 

 
ภาพที่ 83 เปรียบเทียบที่จอดจักรยานของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
ที่มา : ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์], ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัย, 2564. 
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5.4 การเปลี่ยนถ่ายท่ีลดการใช้พาหนะท่ีใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit : NMT) 
 

5.4.1 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานี 

 พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทุกแห่งไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่เป็นพ้ืนที่

เพ่ือรองรับการคมนาคมจากผู้โดยสารของระบบราง และพ้ืนที่ส าหรับการเดิน การรอคอยเพ่ือการสัญจร  
และการพบปะของผู้คน โดยพบว่าสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่รอบสถานี จะตั้งอยู่เหนือ 
ถนนสายหลักในพ้ืนที่นั้น ๆ และมีบันได ทางเลื่อน และลิฟต์ที่เชื่อมตัวสถานีกับทางเดินเท้าบริเวณ 
ริมถนนสายหลัก และไม่มีการออกแบบพ้ืนที่ส าหรับการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่ส่งเสริมการไม่ใช้
เครื่องยนต์ที่เชื่อมโยงสถานีหลักกับระบบขนส่งมวลชนรองและกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังพบทางเชื่อมลอยฟ้า (Skywalk) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS กับสถาน ี
ของระบบขนส่งมวลชนหลักอีกประเภทซึ่งสามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้ 
ระหว่างรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดงกับรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม และระหว่างรถไฟฟ้า BTS 
สถานีช่องนนทรีกับรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT สถานีสาทร แต่ไม่พบทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้า BTS 
สถานีสะพานตากสินกับเรือด่วนเจ้าพระยาท่าสาทร (ภาพท่ี 84) และ (ภาพท่ี 85) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมี พ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานี 
ที่ส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยานเชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบกับระบบขนส่งมวลชนรอง จึงสรุปได้
ว่าพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายทุกแห่งไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ ส่งเสริมการเดินเท้าและ
จักรยานเชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบกับระบบขนส่งมวลชนรองตามที่ก าหนด 
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ภาพที่ 84 ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดงและสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสีลม 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 
 

 
 

ภาพที่ 85 ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรีและสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษสาทร 
ที่มา : Google Street View [ออนไลน]์, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com 

 
 
 

https://mapstreetview.com/
https://mapstreetview.com/
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 พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ เป็น

พ้ืนที่เพ่ือรองรับการคมนาคมจากผู้โดยสารของระบบราง และพ้ืนที่ส าหรับการเดิน การรอคอย  
เพ่ือการสัญจร และการพบปะของผู้คน โดยพบว่าสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่รอบ
สถานีจะตั้งอยู่เหนือถนนสายหลักในพ้ืนที่นั้น ๆ และมีบันได ทางเลื่อน และลิฟต์ที่เชื่อมตัวสถานี  
กับทางเดินเท้าบริเวณริมถนนสายหลัก และไม่มีการออกแบบพ้ืนที่ส าหรับการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง
ทีส่่งเสริมการไม่ใช้เครื่องยนต์ที่เชื่อมโยงสถานีหลักกับระบบขนส่งมวลชนรองและกิจกรรมการเปลี่ยนถ่าย 
การเดินทางต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาฯ ซึ่งได้ก าหนดให้พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยานเชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบกับ  
ระบบขนส่งมวลชนรอง จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานี
ทีส่่งเสริมการเดินเท้าและจักรยานเชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบกับระบบขนส่งมวลชนรองตามที่ก าหนด 

เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยาน
เชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบกับระบบขนส่งมวลชนรองระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานี
ไม่เปลี่ยนถ่าย พบว่า พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท ไม่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีส่งเสริมการเดินเท้า 
และจักรยานเชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบกับระบบขนส่งมวลชนรอง แต่ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
บางแห่งพบทางเชื่อมลอยฟ้า (Skywalk) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS กับสถานีของ 
ระบบขนส่งมวลชนหลักอีกประเภทซึ่งสามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้แก่ 
ระหว่างรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดงกับรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม และระหว่างรถไฟฟ้า BTS  
สถานีช่องนนทรีกับรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT สถานีสาทร ดังนั้น จึงควรจัดให้มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่าน
สถานีส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยานเชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบกับระบบขนส่งมวลชนรองส าหรับ
พ้ืนที่รอบสถานีในทุกประเภท เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง การเดินเท้า และการเชื่อมโยง
ไปยังพื้นท่ีรอบสถานแีบบไม่ใช้เครื่องยนต์ได้อย่างสะดวกและเหมาะสม 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 
ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรีมีความเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มี 
การส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าหรือจักรยานมากกว่าการเดินทางโดยใช้เครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ 
จักรยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีที่จอดรับ/ส่งทั้งรถโดยสารสาธารณะหรือรถส่วนบุคคลที่เป็นสัดส่วน 
84% 52% 68% 76% 68% และ 72% ตามล าดับ  
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จากผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า  BTS ทั้งสถานี 
เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีศาลาแดง ช่องนนทรีและสะพานตากสิน และพ้ืนที่รอบสถานีไม่
เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ สุรศักดิ์และกรุงธนบุรี ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์
ข้างต้นในรูปแบบตารางเพ่ือเป็นการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ตามกรอบการพิจารณาลักษณะ
ทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครในแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 48) 

 
ตารางที่ 48 ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาตามกรอบการพิจารณาฯ 

เกณฑ์ 
พื้นท่ีรอบสถานีเปลี่ยนถ่าย  
(Interchange Station) 

พื้นท่ีรอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
(Non-Interchange Station) 

กรอบการพิจารณาฯ ศาลาแดง ช่องนนทรี สะพานตากสิน กรอบการพิจารณาฯ ราชด าริ สุรศักดิ์ กรุงธนบุรี 

กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) 

อาคาร         

FAR เฉลี่ย 3.5 – 6  -  2 - 4 -   

BCR สูงสุด 50% - -  50%   - 

จ านวนชั้นสูงสุด (ชั้น) ไม่ระบุ    8 ชั้น - - - 

การใช้ประโยชน์อาคาร         

ส านักงาน (%) 83% - - - 58% - - - 

ร้านค้า (%) 1% - - - 4% - - - 

ที่อยู่อาศัย (%) 6% - - - 24% - - - 

อื่น ๆ (%) 10% - - - 14% - - - 

ประชากร         

จ านวนประชากร มากกว่าสถาน ี
ไม่เปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

  - น้อยกว่าสถานี
เปลี่ยนถ่าย 

ที่อยู่ใกล้เคียง 

   

จ านวนผู้โดยสาร 
ของระบบหลัก 

 

มากกว่าสถาน ี
ไม่เปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

   น้อยกว่าสถานี
เปลี่ยนถ่าย 

ที่อยู่ใกล้เคียง 

   

การเชื่อมต่อ (Linkages) 

ขนาดบลอ็กที่ใหญ่ที่สดุ (เมตร) 75-150 เมตร - - - 120-150 เมตร - - - 

ระบบขนส่งมวลชนหลัก มากกว่า 1 ระบบ    1 ระบบ    

ระบบขนส่งมวลชนรอง รถโดยสารประจ าทาง 
แท็กซ่ี 

จักรยานยนต์รับจ้าง 

   รถโดยสารประจ าทาง 
แท็กซ่ี 

จักรยานยนต์รับจ้าง 

   

ที่จอดรับส่งผู้โดยสาร มีส าหรับขนส่ง
มวลชนทุกระบบ 

- - - มีส าหรับขนส่ง
มวลชนทุกระบบ 

- - - 

เส้นทางเดินเท้า 
 

ครอบคลุมรอบพื้นที่ - - - ครอบคลุมรอบพื้นที่ - - - 
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เกณฑ์ 
พื้นท่ีรอบสถานีเปลี่ยนถ่าย  
(Interchange Station) 

พื้นท่ีรอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
(Non-Interchange Station) 

กรอบการพิจารณาฯ ศาลาแดง ช่องนนทรี สะพานตากสิน กรอบการพิจารณาฯ ราชด าริ สุรศักดิ์ กรุงธนบุรี 

สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

ความกวา้งของทางเดินเท้า 
(เมตร) 

7.5 – 10 เมตร - - - 6 – 10 เมตร - - - 

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเปิด
โล่งสาธารณะ (%) 

10-15% * - - 10-20% - - - 

ที่จอดรถยนต ์ ไม่จ าเป็น    จ าเป็น - -  

ที่จอดจักรยาน จ าเป็น   - จ าเป็น -   

การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit : NMT) 

พื้นที่ใจกลางรอบยา่นสถาน ี
ที่ส่งเสริมการเดินเท้าและ
จักรยาน 

เช่ือมโยงสถานีหลัก
ทุกระบบ 

กับระบบขนส่ง
มวลชนรอง 

- - - เช่ือมโยงสถานีหลัก 
กับระบบขนส่ง

มวลชนรอง 

- - - 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 
หมายเหตุ :    หมายถึง  มีเพียงพอตามเกณฑ ์
 *  หมายถึง เนื่องด้วยบรเิวณที่ตดิกับพื้นทีร่อบสถานีมสีวนลมุพินีซึ่งเปน็สวนสาธารณะระดบัยา่น  
   จึงสามารถอนมุานได้ว่ามีพื้นท่ีสีเขยีวเปิดโล่งสาธารณะเพียงพอ 

-  หมายถึง  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์/ไมม่ ี



 
 

 
บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานี
เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย กรณีศึกษา ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี ในบทที่ 5 
ในบทนี้ทางผู้วิจัยจะท าการสรุปผลการวิจัยที่ได้เพ่ือน าไปสู่การอภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) ได้แก่ สถานี
ศาลาแดง ช่องนนทรีและสะพานตากสิน และพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange 
Station) ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรี โดยมีล าดับเนื้อหาและรายละเอียดดังนี้ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีที เอส 

ทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
6.2 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
6.3 อภิปรายแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
6.4 ข้อจ ากัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
6.1 สรุปผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานี

เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
 

6.1.1 บทน า 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

กายภาพและสังคมอย่างรวดเร็ว มีรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักที่สะดวกและประหยัดเวลา
ส าหรับประชากรในเมืองใช้เพ่ือการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงานเป็นหลัก และยังส่งผลให้
เกิดการพัฒนาเมืองบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีอันเนื่องมาจากปริมาณผู้โดยสารและความหนาแน่นของ
ประชากร ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ควรได้รับการศึกษาด้านการวางแผนชุมชนเมือง โดยใช้การเปลี่ยนถ่าย 
การเดินทางของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่รอบสถานีเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทสถานี 
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) คือ สถานีที่ผู้โดยสารสามารถ 



 169 
 

เปลี่ยนถ่ายการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนหลักอ่ืนได้ และสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-Interchange 
Station)  คือ สถานีที่ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนหลักอ่ืนได้  

ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย กรณีศึกษา ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
โดยท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 400 เมตรรอบสถานี ผ่านองค์ประกอบของลักษณะ
ทางกายภาพที่ส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่ กิจกรรมผสมผสานที่มี 
ความหนาแน่นสูง การเชื่อมต่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และการเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้
เครื่องยนต์ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , 2563) ซึ่งสามารถแบ่งสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยสถานีเปลี่ยนถ่าย ได้แก่ 1) สถานีศาลาแดง เปลี่ยนถ่ายกับ
สถานีสามย่าน (MRT) 2) สถานีช่องนนทรี เปลี่ยนถ่ายกับสถานีสาทร (BRT) และ 3) สถานีสะพานตากสิน  
เปลี่ยนถ่ายกับท่าเรือสาทร (เรือด่วนเจ้าพระยา) ส่วนสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ 1) สถานีราชด าริ 
2) สถานีสุรศักดิ์ และ 3) สถานีกรุงธนบุรี  

6.1.2 การด าเนินงานวิจัย 
ค าถามของการศึกษาวิจัย คือ “พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange Station) 

ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรีและสะพานตากสิน และพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย (Non-
Interchange Station) ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์ และกรุงธนบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัย มีลักษณะ
ทางกายภาพที่ส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนเป็นไปตามกรอบการพิจารณา
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร” 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 1) ก าหนดกรอบการพิจารณาลักษณะ
ทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 6 
แห่ง 3) เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า ระหว่างพ้ืนที่รอบ
สถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่
ศึกษาทั้ง 6 แห่ง 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นไปที่ประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development 
: TOD) และแนวคิดเกี่ยวกับสถานีเปลี่ยนถ่ายเป็นส าคัญเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จาการทบทวน
วรรณกรรมมาสร้างเป็นกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ผ่านองค์ประกอบของลักษณะ
ทางกายภาพที่ส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่ กิจกรรมผสมผสานที่มีความ
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หนาแน่นสูง การเชื่อมต่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และการเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ 
(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563) รายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 49) 

 
ตารางที่ 49 กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถา่ย
ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

องค์ประกอบหลักของ 
TOD 

เกณฑ ์
สถานีเปลี่ยนถ่าย  

(Interchange Station) 
สถานีไม่เปลี่ยนถ่าย  

(Non-Interchange Station) 

กิจกรรมผสมผสาน 
ที่มีความหนาแน่นสูง 
(Mixed-Use and 
Densify) 

อาคาร 

FAR เฉลี่ย 3.5-6 2-4 

BCR สูงสุด 50% 50% 

จ านวนชั้นสูงสุด (ชั้น) ไม่ระบุ 8 

การใช้ประโยชน์อาคาร 

ส านักงาน (%) 83% 58% 

ร้านค้า (%) 1% 4% 

ที่อยู่อาศัย (%) 6% 24% 

อื่น ๆ  (%) 10% 14% 

ประชากร 

จ านวนประชากร มากกว่าสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

น้อยกว่าสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

จ านวนผู้โดยสารของระบบหลัก มากกว่าสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

น้อยกว่าสถานีเปลี่ยนถ่าย 
ที่อยู่ใกล้เคียง 

การเชื่อมต่อ (Linkages) ขนาดบล็อกถนน (เมตร) 75-150 เมตร 120-150 เมตร 

ระบบขนส่งมวลชนหลัก มากกว่า 1 ระบบ 1 ระบบ 

ระบบขนส่งมวลชนรอง รถโดยสารประจ าทาง 
แท็กซ่ี 

จักรยานยนต์รับจ้าง 

รถโดยสารประจ าทาง 
แท็กซ่ี 

จักรยานยนต์รับจ้าง 

ที่จอดรับส่งผู้โดยสาร มีส าหรับขนส่งมวลชนทุกระบบ มีส าหรับขนส่งมวลชนทุกระบบ 

เส้นทางเดินเท้า ครอบคลุมรอบพื้นที่ ครอบคลุมรอบพื้นที่ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 

ความกวา้งของทางเดินเท้า (เมตร) 7.5-10 เมตร 6-10 เมตร 

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง
สาธารณะ (%) 

10-15% 10-20% 

ที่จอดรถยนต ์ ไม่จ าเป็น จ าเป็น 

ที่จอดจักรยาน จ าเป็น จ าเป็น 

การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้
พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ 
(Non-Motorized Transit 
: NMT) 

พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริม 
การเดินเท้าและจักรยาน 

เช่ือมโยงสถานีหลักทกุระบบ 
กับระบบขนส่งมวลชนรอง 

เช่ือมโยงสถานีหลัก 
กับระบบขนส่งมวลชนรอง 

ที่มา : ปรับปรุงโดยผู้วิจยั, 2563 
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6.1.3 การสรุปผลการวิเคราะห์ 
จากการศึกษา วิเคราะห์และสอบถามผู้ใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาจึง

น ามาสู่การสรุปผลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แห่ง ตามกรอบการพิจารณา
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานครที่ทางผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น โดยจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
จึงสามารถตอบค าถามของการศึกษาวิจัยได้ว่า “พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย
ที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 6 แห่งมีลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
ขนส่งมวลชนบางประการไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพเหมาะสมส าหรับ
พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และต้องได้รับ
การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบางประการให้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทาง
กายภาพเหมาะสมส าหรับพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ ยนถ่ายของรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 6 แห่งมีลักษณะ 
ทางกายภาพที่มีความเหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย”  

หากเปรียบเทียบโดยการแบ่งประเภทของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 6 แห่ง  ออกเป็น 2 
ประเภท คือ พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย ได้แก่ สถานีศาลาแดง ช่องนนทรีและสะพานตากสิน  
กับพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ สถานีราชด าริ สุรศักดิ์และกรุงธนบุรี พบว่า พ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่ายและไม่เปลี่ยนถ่ายที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาในทุกแห่ง มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นไปตามกรอบ
การพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย
ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 2 ประการ ได้แก่  

 จ านวนผู้โดยสารของระบบหลักของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท เมื่อเปรียบเทียบ
พ้ืนที่ในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน พบว่า สถานีเปลี่ยนถ่ายมีจ านวนผู้โดยสารมากกว่า
สถานีไม่เปลี่ยนถ่ายที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีศักยภาพ 
ในการเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทาง จุดหมายในการเดินทาง และจุดเปลี่ยนถ่าย  
ในการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนหลักและระบบขนส่งมวลชนรอง ซึ่งสามารถ
ดึงดูดผู้โดยสารได้มากกว่าพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทาง  
จุดหมายในการเดินทาง และจุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนรอง
เท่านั้น 
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 ระบบขนส่งมวลชนหลักและระบบขนส่งมวลชนรองของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท  
พบว่า เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนหลักซึ่งเป็นปัจจัยในการจ าแนกประเภทของสถานี
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย จึงท าให้มี
ลักษณะที่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาฯ นั่นคือ พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีระบบ
ขนส่งมวลชนหลักมากกว่า 1 ระบบ คือ 1) สถานีศาลาแดง เปลี่ยนถ่ายกับสถานี 
สามย่าน (MRT) 2) สถานีช่องนนทรี เปลี่ยนถ่ายกับสถานีสาทร (BRT) และ 3) สถานี
สะพานตากสิน เปลี่ยนถ่ายกับท่าเรือสาทร (เรือด่วนเจ้าพระยา) ส่วนพื้นที่รอบสถานี
ไม่เปลี่ยนถ่ายมีระบบขนส่งมวลชนหลักเพียง 1 ระบบเท่านั้น คือ 1) สถานีราชด าริ 
2) สถานีสุรศักดิ์ และ 3) สถานีกรุงธนบุรี ส่วนระบบขนส่งมวลชนรอง พบว่า พ้ืนที่
รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ด้วย รถโดยสารประจ าทาง รถแท็กซ่ี 
และรถจักรยานยนต์รับจ้าง  

ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและไม่เปลี่ยนถ่ายที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาในทุกแห่ง มีลักษณะ 
ทางกายภาพที่ไม่เป็นไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 6 ประการ และจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พ้ืนที่รอบสถานีมีความเหมาะสม ได้แก่ 

 การใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบว่า พ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่าย ได้แก่ สถานีศาลาแดงและช่องนนทรีมีศักยภาพในการเป็นย่านส านักงาน 
แต่พ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสินไม่มีศักยภาพดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในย่านเมืองเก่า
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ส่วนพ้ืนที่รอบสถานี  
ไม่เปลี่ยนถ่ายทุกแห่งมีศักยภาพในการเป็นที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่รอบสถานี
ทั้ง 2 ประเภท ยังมีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์อาคารประเภทส านักงานต่ ากว่า
กรอบการพิจารณาฯ อยู่มาก และมีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่
อาศัยและประเภทอ่ืน เช่น โรงแรม โรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นต้น สูงกว่ากรอบ
การพิจารณาฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท ยังมีกิจกรรม 
การใช้งานพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
ที่จะต้องมีการใช้งานประเภทส านักงานเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้เป็นย่านที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเมืองและเกิดความคุ้มต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 
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 ขนาดถนนของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบว่า มักมีขนาดที่กว้างและไม่จูงใจ 
ให้เกิดการเดินเท้าในพ้ืนที่รอบสถานี เนื่องจากมีเส้นทางที่ซับซ้อน มีบล็อกที่ 
ไม่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รอบสถานีในทุกแห่ง นอกจากนี้
ยังพบซอยตันที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปหลายแห่ง และควรได้รับการปรับปรุงให้มี
ขนาดบล็อกที่เล็กลงและมีถนนที่ไม่ซับซ้อน เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริม 
ให้เกิดการเดินเท้าภายในพ้ืนรอบสถานีทั้ง 2 ประเภท รวมถึงพ้ืนที่ข้างเคียง และเกิด
การเชื่อมโยงกันระหว่างพ้ืนที่รอบสถานีอย่างท่ัวถึง 

 ที่จอดรับส่งผู้โดยสารของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบว่า มีเพียงที่จอดรับส่ง
ผู้โดยสารส าหรับขนส่งมวลชนระบบหลักทุกระบบ และที่จอดรับส่งผู้โดยสารของ  
รถโดยสารประจ าทางประเภทรถเมล์เท่านั้น แต่ยังขาดที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับ
ระบบขนส่งประเภทอ่ืน เช่น รถตู้ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถยนต์ 
ส่วนบุคคล เป็นต้น โดยจะต้องท าการจอดรับส่งบริเวณริมถนนหรือที่จอดรับส่ง
ผู้โดยสารส าหรับรถประจ าทางประเภทรถเมล์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด 
และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 เส้นทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบว่า มีเส้นทางเดินเท้าบริเวณ
ถนนสายหลักในพ้ืนที่ แต่ส าหรับถนนสายรองหรือซอยขนาดเล็กมักพบเส้นทางเดินเท้า 
ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่พบเส้นทางเดินเท้าที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ท าให้พ้ืนที่
ดังกล่าวลักษณะที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้า ส่งผลให้ประชากรเน้นการเดินทาง 
โดยใช้เครื่องยนต์ในการเข้าถึงพ้ืนที่รอบสถานีแทนการเดินเท้า เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น  

 ความกว้างของทางเดินเท้าของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบว่า มีความกว้าง
น้อยกว่ากรอบการพิจารณาฯ โดยพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีความกว้างทางเดินเท้า
ราว 2 – 6 เมตร ส่วนพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมีความกว้างทางเดินเท้า 
ราว 1.5 – 6 เมตร ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้าอยู่ในหลายแห่ง ไม่มีร่มเงา 
และไม่มีทัศนียภาพที่ร่มรื่น ท าให้พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะที่ไม่ส่งเสริม
ให้เกิดการเดินเท้า 

 พื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยานของพ้ืนที่รอบสถานี
ทั้ง 2 ประเภท พบว่า ไม่มีพ้ืนที่รอบสถานีใดท่ีมีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริม
การเดินเท้าและจักรยาน และไม่เชื่อมโยงระหว่างระบบขนส่งมวลชนหลักกับ  
ระบบขนส่งมวลชนรองทุกระบบเข้าด้วยกัน เนื่องจากไม่ได้รับการวางแผนและ



 174 
 

ออกแบบพ้ืนที่รอบสถานีเพ่ือส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยาน ท าให้ประชากร
บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีเลือกใช้การเดินทางแบบใช้เครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล 
และรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดมลพิษจากการใช้เครื่องยนต์จ านวนมาก  
การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว 

 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนรอบสถานีในแต่ละแห่ง 
ทุกองค์ประกอบ เปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ 
รอบสถานเีปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ (ตารางท่ี 50) 

 
ตารางที่ 50 สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพตามกรอบการพิจารณาฯ ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 

เกณฑ ์
พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
(Interchange Station) 

พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย  
(Non-Interchange station) 

ศาลาแดง ช่องนนทรี สะพานตากสิน ราชด าร ิ สุรศักดิ์ กรุงธนบุร ี

กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแน่นสูง (Mixed-Use and Densify) 

อาคาร       

FAR เฉลี่ย  -  -   

BCR สูงสุด - -    - 

จ านวนชั้นสูงสุด    - - - 

การใช้ประโยชน์อาคาร       

ส านักงาน - - - - - - 

ร้านค้า - - - - - - 

ที่อยู่อาศัย - - - - - - 

อื่น ๆ - - - - - - 

ประชากร       

จ านวนประชากร   -    

จ านวนผู้โดยสารของระบบหลัก       

การเชื่อมต่อ (Linkages) 

ขนาดบล็อกถนน - - - - - - 

ระบบขนส่งมวลชนหลัก       

ระบบขนส่งมวลชนรอง       

ที่จอดรับส่งผู้โดยสาร - - - - - - 

เส้นทางเดินเท้า - - - - - - 

สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

ความกว้างของทางเดินเท้า - - - - - - 

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ  * - - - - - 

ที่จอดรถยนต์    - -  

ที่จอดจักรยาน   - -   
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เกณฑ ์
พื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย 
(Interchange Station) 

พื้นที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย  
(Non-Interchange station) 

ศาลาแดง ช่องนนทรี สะพานตากสิน ราชด าร ิ สุรศักดิ์ กรุงธนบุร ี

การเปลี่ยนถ่ายที่ลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit : NMT) 

พื้นที่ใจกลางรอบยา่นสถานีที่ส่งเสริม 
การเดินเท้าและจักรยาน 

- - - - - - 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 
หมายเหต ุ:    หมายถึง  มีเพียงพอตามเกณฑ ์
 *  หมายถึง เนื่องด้วยบริเวณที่ติดกับพื้นทีร่อบสถานีมีสวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนสาธารณะ 

ระดับยา่น จึงสามารถอนุมานได้วา่มีพื้นท่ีสีเขียวเปดิโล่งสาธารณะเพียงพอ 
-  หมายถึง  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์/ไมม่ ี

  
เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของเมืองของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบว่า พ้ืนที่รอบสถานี

ไม่เปลี่ยนถ่ายมีลักษณะเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของอาคารไม่มาก และมีลักษณะการใช้งานพ้ืนที่
เป็นย่านที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายมีลักษณะเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของอาคารสูง 
และมีลักษณะการใช้งานพ้ืนที่เป็นย่านส านักงานและพาณิชยกรรมเป็นหลัก ยกเว้นพ้ืนที่รอบสถานี
สะพานตากสินที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครท าให้มีมีลักษณะการใช้
งานพ้ืนที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย 
 
6.2 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  

ทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม

ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร  
และการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบ
สถานีราชด าริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสินและกรุงธนบุรี โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบ
ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนเป็นตัวตั้งต้น ในการสร้าง
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพจากข้อจ ากัดหรือความไม่เหมาะสมของพ้ืนที่ศึกษา
ในปัจจุบัน ซึ่งจะน าเสนอในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ (ภาพท่ี 86) 
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ภาพที่ 86 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการศึกษากับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2564 

 
6.2.1 ควบคุมความหนาแน่นของอาคารและการใช้ประโยชน์อาคารให้เหมาะสมกับ 

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายและไม่เปลี่ยนถ่ายควรมีลักษณะ 

ความหนาแน่นของอาคารและลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกรอบการพิจารณา
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครที่ทางผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานครมีลักษณะของอาคาร ความหนาแน่นและการใช้ประโยชน์ของอาคารที่เหมาะสม 
โดยประเด็นส าคัญที่ควรค านึงถึงในการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานคร คือ พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายควรมีความหนาแน่นของอาคารและการใช้ประโยชน์ 
อาคารประเภทส านักงานที่เข้มข้นกว่าพ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจะส่งเสริม 
ให้พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ 
(Centric Business District: CBD) ที่ส าคัญและเป็นแหล่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง 
เนื่องจากพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่มีความหนาแน่นของแหล่งงานจะดึงดูดประชากรให้เข้ามา
ประกอบอาชีพภายในพ้ืนที่ได้ 
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6.2.2 จัดให้มีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในทุกระบบ 
พ้ืนที่ศึกษาที่เป็นพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและไม่เปลี่ยนถ่าย 

ที่พบในปัจจุบันพบเพียงแต่ที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนหลักในพ้ืนที่ ได้แก่  
สถานีไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT และท่าเรือด่วนเจ้าพระยา 
ส าหรับระบบขนส่งมวลชนรองพบเพียงป้ายรถโดยสารประจ าทางประเภทรถเมล์เท่านั้น ดังนั้น  
ควรจัดให้มีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในทุกระบบ ซึ่งในปัจจุบัน การจัดให้มี  
ที่จอดรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะส าหรับระบบขนส่งมวลชนในแต่ละระบบที่ชัดเจน จะช่วยลดการจราจร 
ติดขัดจากการจอดรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งระบบขนส่งประเภทที่ไม่มีที่จอดรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะ  
มักจอดรับส่งบริเวณป้ายรถประจ าทางประเภทรถเมล์หรือริมทางเดินเท้า เช่น แท็กซี่ จักรยานยนต์
รับจ้างและรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการจอดรอผู้โดยสารบริเวณริมทางเดินเท้า
ในช่องจราจรซ้ายสุดซึ่งท าให้เสียช่องจราจรที่ช่วยระบายการเคลื่อนตัวของกระแสจราจรบนถนน 
ดังนั้น จึงควรจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรับส่งผู้โดยสารของระบบขนส่งในทุกระบบที่เหมาะสมกับบริบท
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถแท็กซ่ี และรถจักรยานยนต์รับจ้าง (ภาพท่ี 87) 

 

 
 
ภาพที่ 87 แนวทางการจัดที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 
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6.2.3 ออกแบบและวางผังบล็อกถนนให้สามารถเชื่อมต่อพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึงและจัดให้มีทางเดินเท้าที่มีคุณภาพตลอดแนวบล็อก 
พ้ืนที่ศึกษาที่เป็นพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและไม่เปลี่ยนถ่าย 

ที่พบในปัจจุบันมีรูปแบบของบล็อกถนนไม่ชัดเจน มีซอยตัน และขนาดของบล็อกที่กว้างเกินมาตรฐาน 
ท าให้ยากต่อการเดินทางเนื่องจากมีระบบถนนที่ไม่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ตัวเลือกเส้นทาง
ในการเดินทางมีน้อยกว่าพ้ืนที่ที่มีบล็อกที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่าในซอยขนาดเล็ก
มักไม่พบทางเดินเท้าที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรผ่านพ้ืนที่ ดังนั้น ควรมีการออกแบบและวาง
ผังบล็อกของถนนในรูปแบบตาราง (Grid Pattern) แบบบล็อกสั้น ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันอย่าง
สมบูรณ์และสามารถกระจายความเจริญได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดให้มีทางเดินเท้าที่มีคุณภาพ 
ไม่มีสิ่งกีดกวาง และมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าตลอดแนวบล็อกโดยการสอดแทรกร้านค้า
ปลีก หน้าต่างและทางเข้าอาคารเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้ที่สัญจรใช้งานทางเดินเท้า
บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และสร้างความรู้สึกถึงการเชื่อมต่อระหว่างคนเดินเท้าและกิจกรรมภายใน
อาคาร ท าให้ผู้ที่ เดินเท้ารู้สึกพึงพอใจในประสบการณ์ในการเดินเท้า (Pedestrian Experience) 
ซึ่งส่งผลให้ลดการก่อมลพิษเนื่องจากการลดการใช้พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ รวมถึงควรให้ความส าคัญ
กับการเดินเท้าบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าเป็นหลัก และลดการสัญจรทางถนน ยกตัวอย่างเช่น 
การออกแบบและวางผังบริเวณต่อเนื่องจากสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นจุดศูนย์กลางให้มีบล็อกของถนน 
ที่สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินเท้าเท่านั้น ส่วนถนนส าหรับรถยนต์หรือรถโดยสารสาธารณะอ่ืน ๆ ให้อยู่
ถัดออกไปบล็อกข้างนอก (ภาพท่ี 88) 
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ภาพที่ 88 แนวทางการการออกแบบและวางผังพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมการเดินเท้า 
เป็นส าคัญ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 

 
6.2.4 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะหรือพื้นที่นันทนาการส าหรับประชาชน

บริเวณพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
พ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะส าหรับนันทนาการถือเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญส าหรับผู้โดยสาร 

หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย
สามารถมาใช้งานประกอบกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ นันทนาการพักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นพ้ืนที่ซึมน้ าได้  
นอกจากนี้ยังช่วยให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีชีวิตชีวา โดยสามารถสร้างการรับรู้และความดึงดูดใจแก่ผู้ที่ใช้งาน
พ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะได้โดยการสร้างจุดสังเกต (Landmark) หรือออกแบบภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
และเหมาะสมต่อวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผู้ใช้งาน เช่น การจัดให้มีทางวิ่งเพ่ือออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น 
และที่นั่งพักตามทางเดินเป็นระยะ เป็นต้น โดยพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะบริเวณพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท ควรเป็นมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กหลายแปลงกระจายตัวอยู่ทั่วพ้ืนที่ 
หรือพ้ืนที่ขนาดกลางแปลงเดียวเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้งานพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้า กล่าวคือไม่จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่จนเกินไปและเลือกบริเวณที่อาจไม่สามารถน ามาพัฒนา
เป็นอาคารขนาดใหญ่ เช่น พ้ืนที่ริมแม่น้ า เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างความคุ้มค่า 
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ทางเศรษฐกิจในการใช้งานพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยควรได้รับการออกแบบตามแนวคิด  
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัย
ต่อคนทุกกลุ่ม สอดคล้องกับการใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟไฟฟ้า และจะต้องออกแบบให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายจากทุกจุดบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า นอกจากพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะจะเป็น
พ้ืนที่ส าหรับประชากรมนุษย์แล้ว ยังถือเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนที่อาศัยอยู่ในเมือง 
เช่น นก กระรอก แมลง เป็นต้น ซึ่งเป็นการด ารงรักษาและเคารพในธรรมชาติ ท าให้ประชากรมนุษย์
และสัตว์บางจ าพวกสามารถอยู่ร่วมกันภายในเมืองได้อย่างเหมาะสม (ภาพท่ี 89) 

 

 
 

ภาพที่ 89 แนวทางการออกแบบและวางผังพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2564. 
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6.2.5 จัดให้มีที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยานส าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนบุคคลหรือจักรยานมาเพื่อใช้งานพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ 
ที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยานเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญส าหรับ 

ผู้ที่ต้องการเดินทางมาใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือให้มีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยทางผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

 ที่จอดรถยนต์ ควรจัดให้มีที่จอดรถยนต์ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเน้นที่บริเวณ 
พ้ืนที่รอบสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายมากกว่าสถานีเปลี่ยนถ่าย เนื่องจากพ้ืนที่รอบ
สถานีเปลี่ยนถ่ายมีระบบขนส่งมวลชนหลักมากกว่า 1 ระบบ ท าให้มีศักยภาพ
ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากกว่าสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ประกอบกับ 
การจัดให้มีที่จอดรถยนต์จะต้องใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
สร้างที่จอดรถยนต์มากนัก ดังนั้น ที่จอดรถยนต์จึงอาจไม่จ าเป็นส าหรับ
บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่าย แต่ก็ควรจัดให้มีเล็กน้อยเพ่ือให้เกิดตัวเลือก 
ในการเข้าถึงพ้ืนทีร่อบสถานีเปลี่ยนถ่าย 

 ที่จอดจักรยาน ควรจัดให้มีที่จอดรจักรยานกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณพ้ืนที่รอบ
สถานี โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานพ้ืนที่ได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น  
สถานีระบบขนส่งมวลชน อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าเลือกใช้การเดินทาง
ด้วยจักรยานแทนการเดินทางประเภทอ่ืนที่ใช้เครื่องยนต์ ทั้งนี้  อาจใช้ 
ทางจักรยานร่วมกับทางเดินเท้าหรือออกแบบให้คู่ขนานกันไป เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ระหว่างทางเดินเท้าและจักรยานที่เท่าเทียมกัน 

6.2.6 จัดให้มีพื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมให้เกิดการเดิน และอ านวยความสะดวก 
ต่อการเดินทางและการเปลี่ยนถ่ายแก่ผู้ใช้งาน 
พ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ เป็นพ้ืนที่ส าหรับเปลี่ยนถ่ายที่ เน้นการเดินทาง 

แบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transit-NMT) เป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ 
รอบสถานีขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการออกแบบและ
วางผังบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ท าให้พ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครมีลักษณะที่ขาดการบูรณาการการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน 
และไม่ส่งเสริมให้ประชาชนเดินเท้าหรือใช้จักรยานในการเดินทาง โดยในพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานี
นี้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่  
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 ลานเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (Station Plaza) ส าหรับผู้โดยสารที่เข้า – ออก 
สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้า ขี่จักรยานและใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทางเข้าถึงสถานีรวมทั้งเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่รอบสถานี 
โดยลดการใช้รถยนต์ และจะต้องมีจุดจอดรับ – ส่งผู้โดยสารส าหรับระบบ
ขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีอ่ืนที่อยู่ไกลออกไป 

 สิ่ ง อ า นวยความสะดวก เพื่ อ ก า ร เดิ น เท้ า  (Pedestrian Facility) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงภายในพ้ืนที่รอบสถานี 
ด้วยการเดินเท้าหรือชี่จักรยาน เช่น สะพานลอย/ทางลอดส าหรับคนเดินเท้า 
(Skywalk/Tunnel) บันไดเลื่อน และลิฟต์  เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาตาม 
ความจ าเป็นและเหมาะสมในรายแห่ง 

 ที่จอดรถ (Parking) เ พ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ือให้การเปลี่ยนถ่าย 
การเดินทางระหว่างยานพาหนะส่วนบุคคลสู่ระบบรางมีความสะดวก ได้แก่ 
พ้ืนที่จอดแล้วจร (Park & Ride) ส าหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งควร
จัดให้มีตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่  

จะสังเกตได้ว่าพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญและสามารถบรรจุ  
ที่จอดรับ – ส่งผู้โดยสาร ทางเดินเท้า พ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะ ที่จอดรถยนต์และจักรยานซึ่งทาง
ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาไว้ก่อนหน้าลงในพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานี ได้ โดยจะต้อง 
ให้ความส าคัญกับการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้าและจักรยานเป็นหลัก 
การออกแบบให้ที่จอดแล้วจร (Park & Ride) อยู่บริเวณไกลออกไปจากทางเข้า – ออกของสถานี
รถไฟฟ้า เป็นต้น 
 
6.3 การอภิปรายแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 
 
การอภิปรายในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายถึงแนวทางในการด าเนินงานตามการเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานี
ไม่เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ ถึง สถานีกรุงธนบุรีที่ทางผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในหัวข้อ 6.2 พอสังเขป 
เพ่ือเป็นแนวในการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติหรือด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าทั้ง
สถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายในเป็นพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงอาจน าไปปรับใช้กับพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครทั้งปัจจุบันและอนาคตให้มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมตาม
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กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพเหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานี 
ไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.3.1 การจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
ผังเมืองเฉพาะ มีความหมายว่า แผนผังแสดงโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือ

ด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท  
เพ่ือประโยชน์ในการสร้างเมือง การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟื้นฟูเมือง (พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562, 2562) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ส าคัญที่จะต้องใช้ความรู้
เฉพาะด้านในเรื่องต่าง ๆ ในการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ เช่น ผังเมือง ออกแบบชุมชนเมือง 
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมขนส่งและจราจร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการหลักและมี
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท า โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดท า
ผังเมืองเฉพาะเครื่องสามารถส าคัญที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่
รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายช่วงสถานีราชด าริ ถึง  
สถานีกรุงธนบุรีได้ ดังนี้ 

1) ควบคุมความหนาแน่นของอาคารและการใช้ประโยชน์อาคารให้เหมาะสม
กับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 

การจัดท าผังเมืองเฉพาะสามารถควบคุมความหนาแน่นของอาคารและ 
การใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดท าผังเฉพาะได้  
โดยการออกข้อก าหนดประกอบผัง ซึ่งสามารถก าหนดทั้ง FAR BCR และความสูงของอาคารในพ้ืนที่
ผังเมืองเฉพาะให้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพเหมาะสมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานี
เปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่เปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครที่ทางผู้วิจัยได้ท าการเสนอไว้ 
เพ่ือให้พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้ามีความหนาแน่นของอาคารและการใช้ประโยชน์อาคารที่เหมาะสม 
และสอดคล้องศักยภาพของพ้ืนที่  

2) จัดให้มีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในทุกระบบ 
การจัดให้มีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในทุกระบบ

สามารถใช้ผังเมืองเฉพาะในการศึกษาและออกแบบด้านการคมนาคมในพ้ืนที่ผังเมืองเฉพาะและ
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีรอบนอก และก าหนดที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในทุกระบบลง
ในแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองเฉพาะ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการระบบ
ขนส่งมวลชนให้มีความเป็นระเบียบ และสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้าได้  
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3) ออกแบบและวางผังบล็อกของถนนให้สามารถเชื่อมต่อพื้นที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและจัดให้มีทางเดินเท้าที่มีคุณภาพตลอดแนวบล็อก  

การออกแบบและวางผังบล็อกของถนนให้สามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและจัดให้มีทางเดินเท้าที่มีคุณภาพตลอดแนวบล็อก โดยก าหนดลงในแผนผัง
แสดงโครงการการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองเฉพาะ  เพ่ือให้การออกแบบและวางผังมี
ประสิทธิภาพและค านึงถึงด้านการคมนาคมขนส่งและเมืองให้สัมพันธ์กันบริเวณพ้ืนที่ผังเฉพาะ 
โดยผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรด าเนินการก่อนที่สถานีรถไฟฟ้าจะก่อสร้างหรือเปิดให้บริการ 
เนื่องจากมีพ้ืนที่โล่งว่างเพ่ือการตัดถนนรวมถึงทางเดินเท้ามากกว่าหลังจากที่รถไฟฟ้าเปิดให้บริการ 

4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะหรือพื้นที่นันทนาการส าหรับประชาชน 
บริเวณพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ 

การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะหรือพ้ืนที่นันทนาการส าหรับ
ประชาชนโดยก าหนดลงในแผนผังแสดงที่โล่ง หรือแผนผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่อนุรักษ์ของ 
ผังเมืองเฉพาะ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ส าคัญ
ของเมืองและยังเป็นพ้ืนที่ซึมน้ าป้องกันน้ าท่วมได้บางส่วน 

5) จัดให้มีที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยานส าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางด้วย 
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือจักรยานมาเพื่อใช้งานพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในพื้นที่  

การจัดให้มีที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยานจะต้องศึกษาถึงความต้องการใน
การใช้งานบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน
ของประชาชน โดยจะต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ในบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในปริมาณที่จ ากัด 
และเพ่ิมจ านวนของที่จอดจักรยานรวมถึงปรับปรุงคุณภาพของที่จอดจักรยานเดิมให้มีคุณภาพ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเดินทางด้วยการเดินและจักรยาน และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้มีเท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น โดยก าหนดลงในแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองเฉพาะ 

6) จัดให้มีพื้นที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมให้เกิดการเดิน และอ านวย
ความสะดวกต่อการเดินทางและการเปลี่ยนถ่ายแก่ผู้ใช้งาน 

การจัดให้มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมให้เกิดการเดิน และอ านวย
ความสะดวกต่อการเดินทางและการเปลี่ยนถ่ายแก่ผู้ใช้งานรวมทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับพบปะ 
ของประชาชน โดยบูรณาการคมนาคมกับการผังเมืองเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การออกแบบและวางผัง  
มีประสิทธิภาพและค านึงถึงด้านการคมนาคมและเมืองให้สัมพันธ์กันบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า  
โดยสามารถก าหนดลงในแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองเฉพาะ 
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6.3.2 การจัดหาพื้นที่รองรับการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ 
สืบเนื่องจากการจัดท าผังเมืองเฉพาะ ในข้อนี้จะเป็นการจัดหาพื้นที่รองรับการพัฒนา

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการจัดหาพ้ืนที่ที่หลากหลาย  
เช่น การเวนคืน การจัดรูปที่ดิน การแลกเปลี่ยนที่ดิน เป็นต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมเป็น
รายกรณี และควรให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือเจ้าของที่ดินในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือออก
ความคิดเห็น  

จากข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายและสถานีไม่ เปลี่ยนถ่าย ช่วงสถานีราชด าริ 
ถึง สถานีกรุงธนบุรี ในหัวข้อ 6.3.1 ซึ่งมีข้อเสนอแนะบางประการที่อาจน าการจัดหาพ้ืนที่รองรับ 
การพัฒนาลักษณะทางกายภาพเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งพ้ืนที่ส าหรับพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองเฉพาะ ได้แก่ 

1) จัดให้มีที่จอดรับส่งผู้โดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนในทุกระบบ 
2) ออกแบบและวางผังบล็อกของถนนให้สามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่รอบสถานี

รถไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและจัดให้มีทางเดินเท้าที่มีคุณภาพตลอดแนวบล็อก 
3) จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะหรือพ้ืนที่นันทนาการส าหรับประชาชน

บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
4) จัดให้มีที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยานส าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางด้วย

รถยนต์ส่วนบุคคลหรือจักรยานมาเพ่ือใช้งานพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในพ้ืนที่ 

5) จัดให้มีพ้ืนที่ใจกลางรอบย่านสถานีที่ส่งเสริมให้เกิดการเดิน และอ านวย 
ความสะดวกต่อการเดินทางและการเปลี่ยนถ่ายแก่ผู้ใช้งาน 

6.3.3 การใช้มาตรการส่งเสริมเพื่อจูงใจภาคเอกชนให้ร่วมจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีมาตรการส่งเสริมเพ่ือจูงใจภาคเอกชนให้ร่วมจัดท า 

สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวมในรูปแบบของ FAR Bonus ที่จะประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ซึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่ามี 
ความเหมาะสมในการน ามาปรับใช้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้า ได้แก่ 1) พื้นที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 2) ที่จอดรถยนต์ส าหรับประชาชน
ทั่วไปรอบสถานีรถไฟฟ้าบางแห่ง 3) พ้ืนที่ว่างเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะริมน้ า 
4) การจัดให้มีพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปรอบสถานีรถไฟฟ้า  ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวปัจจุบันเป็นเพียงการส่งเสริมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในบางแห่งเท่านั้น และผู้วิจัยเห็น



 186 
 

ว่าควรมีการประกาศใช้เพ่ิมเติมส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในหลายแห่ง เช่น พ้ืนที่ที่ได้ท าการวิจัย
ในวิทยานิพนธ์นี้ทั้ง 6 แห่ง เป็นต้น  

นอกจากนี้ ภาครัฐยังควรออกมาตรการส่งเสริมอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเติมเงื่อนไข 
FAR Bonus การก าหนดมาตรการทางการเงินหรือภาษีที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่สาธารณะบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้พ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
และพ้ืนที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะที่เพียงพอรองรับต่อกิจกรรมของผู้โดยสารและประชากรโดยรอบ 
และเป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าอยู่และมีความเหมาะสม 

6.3.4 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า  
ในกรุงเทพมหานคร 
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พื้นที่กรณีศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่รอบสถานีราชด าริ 

ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรี เป็นพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่ปัจจุบันมี
การเปิดให้บริการแล้ว และมีการพัฒนาหนาแน่นสูงค่อนข้างเต็มพ้ืนที่ ทางผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า 
การพัฒนาลักษณะทางกายภาพส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครปัจจุบันให้มี 
ความเหมาะสมในทุกประการนั้นอาจเป็นไปได้ยากในหลายแห่ง เนื่องจากพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า
ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมักมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้ว (Developed Area) คือ มีอาคารที่มี 
ความหนาแน่นสูงกระจุกตัวรวมอยู่ด้วยกันบริเวณพ้ืนที่รอบสถานี ท าให้มีที่ดินที่จะน าไปพัฒนาเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้งานส าหรับผู้ โดยสารรถไฟฟ้าและผู้ที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างจ ากัด 
อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในการรื้อย้าย การก่อสร้าง และการบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือ  
ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจมีเพียงการจัดให้มีทางเดินเท้าที่มีคุณภาพตลอด  
แนวบล็อกและที่จอดจักรยานที่เพียงเท่านั้นที่พอจะสามารถจัดท าในพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูงอยู่แล้วได้ 
เนื่องจากเป็นแนวทางการพัฒนาที่ไม่จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ดิน
เพ่ือน ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาก 

ส าหรับพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในอนาคต ผู้วิจัยเห็นว่าควรมี 
การจัดท าแผนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ในลักษณะการจัดท าผังเมืองเฉพาะตั้งแต่ก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้า เพ่ือให้พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม 
โดยสามารถจัดท าการพัฒนาลักษณะทางกายภาพตามที่ได้เสนอแนะไว้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทุก
ประการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา (Undeveloped Area) ท าให้มี พ้ืนที่ว่าง 
เพ่ือรองรับการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ 
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6.4 ข้อจ ากัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

6.4.1 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 
1) เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้

การลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามมีปัญหา ทางผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องเก็บแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน 
Google Form ซึ่งท าให้ยากต่อการหากลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ใช้งานรถไฟฟ้าและพ้ืนที่รอบสถานีในพ้ืนที่
เป้าหมายเพื่อเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  

2) การศึกษาวิจัยได้มุ่งเน้นไปที่ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาเป็นส าคัญ 
ท าให้ข้อมูลในบางประเด็นที่เก่ียวข้องหรือแนวคิดทฤษฎีในด้านอื่น อาจไม่ได้มีการลงละเอียดในเชิงลึก 
เช่น ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสังคมและชุมชน ด้านระบบการคมนาคมขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

3) ข้อมูลแผนผังหรือแผนที่ในการศึกษาบางส่วนอาจไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอ้างอิงจากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากส านักการวางผัง
และพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบันในระหว่างการจัดท าวิจัย 
ได้มีการเปิดใช้งานรถไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ สถานีเซนหลุยส์ (รถไฟฟ้าสายสีเขียว) 
ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และสถานีกรุงธนบุรี (รถไฟฟ้าสายสีทอง) ซึ่งเปิด
ให้บริการเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 

6.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ก าหนดขนาดและปริมาณตามขีดความสามารถใน

การรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถยนต์และ
ที่จอดจักรยาน เป็นต้น ซึ่งจะท าการศึกษาถึงความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ที่จะท าการออกแบบและ
วางผังให้มีขนาด ปริมาณ และต าแหน่งที่เหมาะสม 

2) ควรท าการศึกษาในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอย่างบูรณาการ เช่น ด้านเศรษฐกิจ
และการเงิน ด้านสังคมและชุมชน ด้านระบบการคมนาคมขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสถาปัตยกรรม 
เป็นต้น เพ่ือให้ทราบแนวทางการพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้าในพ้ืนที่ศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

3) กรอบแนวคิดที่ทางผู้วิจัยใช้ในการศึกษาอาจน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในแห่งอ่ืนได้ 

4) ผลของการศึกษาอาจใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาในเบื้องต้นได้  
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