บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของการศึกษา
กรุงเทพมหานครปจจุบันมีการวางแนวเสนทางของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญไ ว
หลายโครงการแต เ สร็จ สมบู ร ณแ ต มีก ารสร างเสร็จ สมบู ร ณ แ ละใหบ ริก ารเพี ย ง 2 โครงการ
(ป พ.ศ. 2551) ไดแก รถไฟฟาสายสีเขียวหรือรถไฟฟาบีทีเ อส คาใชจา ยในการดํ าเนินโครงการ
กอสราง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 50,000 ลานบาท ลงทุนโดยรัฐบาลและบริหารงานโดยเอกชน และสี
น้ําเงิน หรือรถไฟฟาใตดินที่ลงทุนและบริหารโดยเอกชนทั้งระบบคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ก อสรา ง รวมทั้ ง สิ้น 115,812 ล านบาท ทํ าใหป ระชาชนมีท างเลือ กในการเดิ น ทางมากขึ้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพในการเดินทาง ช วยให เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และชว ยบรรเทาปญหา
จากการจราจรบนทองถนนในปจจุบัน โดยแนวเสนทางไดถูกกําหนดใหเขาถึงจากพื้นที่รอบนอกไป
ยังพื้นที่ศูนยกลางธุรกิ จและแหลงการคาใจกลางเมืองเปนหลัก เนื่องดวยในปจจุบัน น้ํามันมีราคา
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นทางภาครัฐบาลจึงไดมีนโยบายทั้งการรณรงคใหเกิดการประหยัดน้ํามัน
มีโครงการในการสราง และขยายระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ทั้งรถไฟลอยฟาและรถไฟฟาใตดิน
เปนระบบขนสงมวลชนหลัก และใชระบบสัญจรทางถนนเปนระบบขนสงรอง ไดแก รถประจําทาง
รถแท็กซี่ รถจักรยานยนตรับจาง รถตู และรถยนตสวนบุคคล เพื่อขนสงผูโดยสารเขาสูพื้นที่รอบ ๆ
สถานีรถไฟฟา โดยขยายเสนทางใหมีเสนทางมากขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางในอนาคตเพื่อเปนการ
เพิ่มศักยภาพในการสงถายผูโดยสารไปยังพื้นที่สําคัญของกรุงทพมหานคร แตทวาในการออกแบบ
ลักษณะทางกายภาพของตั วสถานีนั้น มีลักษณะเหมื อนกั นทั้ง หมด และมิไดใ หค วามสํ าคั ญถึ ง
ความสัมพันธตอบริบทโดยรอบ กอใหเกิดปญหาตอผูใชงานที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
จากรถไฟลอยฟามายังรถไฟฟาใตดิน รถแท็กซี่ รถประจําทาง รถตูโดยสาร รถจักรยานยนตรั บจาง
รถยนตส วนบุค คล ไดแ ก เส นทางเชื่อมตอการสัญ จรทางเทาเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางที่ไม
มี ก ารจั ด องค ป ระกอบที่ เ หมาะสม ขาดการเชื่ อ มต อ กั บ อาคารขนาดใหญ แหล ง กิ จ กรรม
สวนสาธารณะ รวมถึงที่จอดรถ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เน น ศึ ก ษาเฉพาะบริ เวณสถานีที่ มี แ นวเสน ทางตั ด กัน ระหว า ง
รถไฟฟาบีทีเอส กับรถไฟฟาใตดินเนื่องจากวาเปนสถานีที่มีผูโดยสารเขามาใชบริการจํานวนมาก

1

2
ตอวัน แตละแหงมีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แตกตางกัน ไดแก สถานีรถไฟฟาบีทีเอสหมอชิต
อยูในยานที่อยูอาศัยและเปนตนสายของระบบ สวนสถานีรถไฟฟาบีทีเอสอโศกและสถานีรถไฟฟา
บีทีเ อสศาลาแดงอยูในยานเศรษฐกิจที่ สํา คัญของกรุง เทพมหานคร ทั้ง 3 แห งดังกล าว ยัง ไม มี
ความสมบูรณในการเชื่อมตอกับระบบขนสงรอง ทั้งระบบการสัญจรทางเทาที่เชื่อมตอ และตัวชาน
ชาลาของระบบขนสงรองเอง รวมถึงการเชื่อมตอ กับ บริบ ทโดยรอบของแตล ะสถานี ทํา ใหเกิ ด
ปญหาในการเดินทางเชื่อมตอที่ไมสมบูรณ ทั้งทางกายภาพและทัศนียภาพ เกิดความไมคลองตัว
ในการเดินทาง เห็น ได จากการใชงานบนทางเทา ที่มี ความคับ คั่งในช วงเวลาตาง ๆ บริเวณรอบ
สถานี การจอดรถบริเวณริม ถนนเนื่องจากไมมีพื้ นที่ drop-off การจอดรถอยางไมเป นระเบียบในที่
จอดรถ การตั้งจุดจอดจักรยานยนตบนทางเทา รวมถึงรานคา และรถเข็นที่เปนอุปสรรคตอการเดิน
เท า การขาดองคป ระกอบของปายรถประจําทาง ป ญหาเหลานี้ เกิดจากขาดการวางแผนที่เ ปน
รายละเอีย ดปลีกยอย คํานึ งถึงการออกแบบเพีย งแนวเสนทาง สถานี และจุด เขา -ออกเทา นั้ น
ดังนั้น การออกแบบใหเ กิด การเชื่อมต อ ตองออกแบบใหเกิ ดการเกาะกลุมกันของ
อาคารตาง ๆ ที่สําคั ญ กอให เกิดการพัฒนาแหลงเศรษฐกิ จที่สําคัญ ออกแบบให มีที่ จอดรถและ
ระบบขนสง สาธารณะที่สมบูรณตอเนื่องกัน กับ กลุมอาคารหรือแหลงกิจ กรรมเกิด เป นศูนย กลาง
การขนส งสาธารณะ สามารถเขาถึงพื้น ที่กิ จกรรมที่ หลากหลายไดงา ย มี ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และตองมีการออกแบบ ปายสัญ ลักษณ จัดภูมิทัศ นใหสวยงาม ซึ่งทั้งหมดนี้ตองมีการ
ลงทุน ทั้งรั ฐบาลและเอกชนที่เห็น ป ญ หา รวมมือกั นแกไ ขป ญ หา สง ผลให การเดิน ทางในการ
เชื่ อมต อบริเ วณจุดตัดเสน ทางของรถไฟฟ าบีทีเ อส กับรถไฟฟ าใตดินมี ความสมบูรณตอเนื่อ งกั น
อยางเปนระบบ จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการเชื่อมตอระหวางสถานี ระบบการสัญจร
ทางเทา การใช park and ride การใช Intermodal และการใชกลุมอาคารในการเชื่อมตอ รวมถึง
ศึก ษาลั ก ษณะของการเชื่ อมต อระบบขนส ง มวลชนของตา งประเทศเพื่ อเปรีย บเทีย บกับ การ
เชื่อมตอระบบขนสงมวลชนของประเทศไทย
2. เพื่ อศึ กษาลั กษณะทางกายภาพบริ เวณของการเชื่ อมต อระหว างรถไฟฟ าบี ทีเอส
รถไฟฟาใตดิน รถประจํา ทาง รถแท็กซี่รถยนตสว นบุคคล รถจักรยานยนตรับจาง ที่จอดรถ อาคาร
ตาง ๆ และทางเทา บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
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3. วิเคราะหป ญหาระหวางจุดเชื่อ มตอตา ง ๆ ที่เ กิดขึ้น บริเวณจุดเชื่ อมต อทั้งป ญหา
ภายในและภายนอกสถานี รถไฟฟ าบี ที เอส สถานี หมอชิ ต สถานี ศาลาแดง และสถานี อโศก
เพื่อออกแบบระบบเชื่อมตอสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และระบบขนสงรองชนิดตาง ๆ
4. เสนอแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. เน นศึก ษาบริ เวณสถานี ที่อ ยูในแนวเส นทางที่ตั ดกั นของรถไฟฟ าบีที เอส และ
รถไฟฟ าใต ดิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนเสน ทางของผูโ ดยสารรถไฟฟาและมี ความแตกตางกันของ
พื้นที่ ไดแก สถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก รัศมีโดยรอบ
ประมาณ 300 เมตร เปนระยะหา งระหวางสถานีที่สามารถเดินทางดวยเทาเปนมาตราฐานสากล
(พล.ต.อ. สลาง บุนนาค, 2551, น. 33)
2. เนนศึกษากรณีศึกษาที่มีสถานีรถไฟฟาและสถานีระบบขนสงมวลชนของ
ตางประเทศ ที่มีการเชื่อมตออยางเปนระบบ แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1) สถานีรถไฟฟาที่ใชแนวคิดแบบ Intermodal ที่ตั้งอยูในยานชานเมืองหรือรอบ
นอกเมือง
2) สถานีรถไฟฟาที่ใชแนวคิดในการการเชื่อมตอโดยใชกลุมอาคารเปนศูนยกลาง
ระบบขนสงสาธารณะ ที่ตั้งอยูบริเวณ ใจกลางเมือง หรือยานเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของเมือง
3. เนนศึกษาเฉพาะลัก ษณะการออกแบบทางกายภาพของการเชื่ อมตอ ระหวาง
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส กับสถานีรถไฟฟาใตดิน รถประจําทาง รถแท็กซี่ รถตู รถจักรยานยนรับจาง ที่
จอดรถ และอาคารหรือแหลงกิจกรรมรอบ ๆ สถานี
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เกี่ยวกับลักษณะการเชื่อมตอของ
สถานีรถไฟฟา ในระดับตาง ๆ เนนเนื้อหาที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ องคประกอบ การออกแบบ
ทางสถาป ตยกรรม การออกแบบภูมิทัศ น ของการเชื่ อมตอ ของสถานี รถไฟฟา โดยศึก ษาจาก
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บทความ วารสาร งานวิจั ย ภาพถ าย และทฤษฎี ตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
2. ทํา การศึ กษาและสํ ารวจสภาพแวดลอมป จจุ บั น ทางด านกายภาพบริเวณรอบ
สถานีรถไฟฟาบีทีเอสทั้ง 3 สถานี ไดแก สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
1) ศึกษารู ปแบบการเชื่อมต อระหวางสถานี รถไฟฟ าบี ทีเอส กั บระบบขนสงรอง
ประเภทอื่น (mode of transportation)
2) ศึกษารูปแบบการเชื่อมตอระหวางสถานีรถไฟฟาบีทีเอสกับอาคารหรือแหลง
กิจกรรมใกลเคียง
3) ศึกษาระบบการสัญจรทางเทาที่ใชในการเดินทางออกจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
3. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
1) ขอมูลจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา
2) วิเคราะหพื้นที่และทําการออกแบบจุดเชื่อมตอการเดินทางบริเวณสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
3) ขอมูลจากการประเมินจุดเชื่อมตอการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดงและสถานีอโศก จากผูเชี่ยวชาญ
4. ออกแบบเบื้องตนจุดเชื่อมตอการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสถานีหมอชิต
สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
5. ประเมินงานออกแบบจุดเชื่ อมตอการเดิ นทางบริเวณสถานีรถไฟฟ าบี ทีเอสทั้ ง 3
สถานีโดยผูเชี่ยวชาญ
6. อภิ ปรายและสรุ ปผลการวิ จั ย ตั้ งข อเสนอแนะเกี่ยวกั บการออกแบบจุ ดเชื่ อมตอ
บริเวณ รถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย คือ แนวทางการออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณ
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส
1. ไดทราบถึงแนวทางการออกแบบระบบการเชื่อ มตอบริเ วณสถานี รถไฟฟาของ
ตางประเทศ ในแนวความคิดตาง ๆ เพื่อ นําแนวความคิดที่เหมาะสมกับ สถานีรถไฟฟาบีทีเอสมา
ปรับใชในการออกแบบจุดเชื่อมตอ
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2. ไดทราบถึงวิธีของการเชื่อมตอกับระบบขนสงประเภทอื่นบริเวณสถานีรถไฟฟาบีที
เอสที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาที่มีลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน
3. ไดแ นวทางการออกแบบจุดเชื่อมตอ บริเวณสถานีรถไฟฟ าบีทีเ อสบริเ วณสถานี
หมอชิต สถานีศาลาแดง สถานีอโศก
4. ไดแนวทางพัฒนาการออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสําหรับพื้นที่
ตาง ๆ ในอนาคต
1.6 นิยามคําศัพท
1. การเชื่อมตอ หมายถึ ง การพัฒนาการประสานระบบขนสงหลากหลายรูป แบบไม
วาจะเปนระบบขนสงมวลชนหลัก หรือ รอง เพื่ อรองรับมวลชนที่เ ขามาใชงานใช พื้นที่ โดยการใช
ระบบการสั ญ จรทางเท า เชื่ อมต อกั น ระหว างระบบขนส ง มวลชนทุ ก ประเภท กับ กลุ มอาคาร
กิจกรรมที่สํ าคัญ รวมถึงที่จอดรถ ใหมีความตอเนื่องสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก คลองตัวและ
ยังสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจที่ดี
2. ระบบขนสงมวลชน หมายถึง ระบบขนสงสาธารณะที่นําเทคโนโลยีการขนสงของ
เมือง มาใชสําหรับการขนสงมวลชนขนาดใหญ ซึ่งมีอยูหลายระบบ ตามขนาดความจุในการขนสง
ผูโดยสาร และลักษณะการใชงาน ตามระดับของการเดินทางที่แตกตางกัน
3. ระบบขนส ง รอง หมายถึ ง รูป แบบของการเดิน ทางที่เ ข ามารองรั บ ผู โดยสารที่
ตองการเปลี่ยนเสนทาง หรือเขาสูพื้นที่รอบ ๆ สถานี
4. ระบบการสั ญจรทางเท า หมายถึ ง ทางเดิ นเท าที่ จั ดไว เพื่ ออํ านวยความสะดวก
สําหรับ การสัญ จรของคน มี 2 ระบบหลัก คื อ ระบบการสัญจรทางเทาในแนวราบกับระบบการ
สัญจรทางเทาในแนวตั้ง ซึ่ งทั้ง 2 ระบบจะทํางานรวมกันใหเกิดการสัญจรทางเทามีความไหลลื่ น
คลองตัว สามารถเขาถึงอาคารสําคัญ พื้นที่แหลงกิจกรรมตาง ๆ ไดโดยตรง
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1.7 ขั้นตอนการศึกษา
ภาพที่ 1.1
ขั้นตอนการศึกษา
ศึกษาปญหาการเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ
1. แนวความคิดการเชื่อมตอระหวางชานชาลา
2. แนวความคิดการใชการสัญจรทางเทาในการเชื่อมตอ
(1) ระบบของการสัญจรทางเทาที่ใชในการเชื่อมตอ
การเดินทาง
(2) อง ค ประก อบ ข องก ารสั ญ จ รทางเท าที่
เหมาะสมกับการเชื่อมตอ
3. แนวความคิดในการใชจุดจอดแลวจร (park&ride)
(1) การพิจารณาที่ตั้งของจุดจอดแลวจร
(2) การออกแบบ park and ride
4. แนวคิดการเชื่อมตอการเดินทางแบบ Intermodal
5. แนวคิดการเชื่อมตอการเดินทางโดยใชกลุมอาคาร
เปนศูนยกลางระบบขนสง

พื้นที่ศึกษา :
บริเวณสถานีที่มีแนวเสนทางรวมกันระหวางรถไฟฟาบีทีเอส
และรถไฟฟ า ใตดิ น ไดแ ก สถานี ห มอชิ ต สถานี ศาลาแดง
สถานีอโศก
(1) ลั ก ษณะทางกายภาพในการเชื่ อ มตอ ของพื้ น ที่
ศึกษาทั้ง 3 สถานี
(2) การออกแบบทางสัญจรทางเทา
(3) การออกแบบทางเชื่อมตอระหวางสถานีรถไฟฟากั บ
อาคาร
(4) การออกแบบทางเชื่อมตอระหวางสถานีรถไฟฟากับ
รูปแบบการเดินทาง
(5) การออกแบบทางเชื่อมตอระหวางสถานีรถไฟฟากั บ
จุดจอดแลวจร
กรณีศึกษา :
1. สถานีรถไฟฟาที่ใชแนวคิดการเชื่อมตอการเดินทางโดยใช
กลุมอาคารเปนศูนยกลางระบบขนสง
- สถานี Shinjuku โตเกียว ประเทศญี่ปุน
- Bukit Bintang Monorail station ประเทศมาเลเซีย
2. สถานีรถไฟฟาที่ใชแนวคิดการเชื่อมตอการเดินทางแบบ
Intermodal
- Terminal Hoenheim Nord, Strasbourg ประเทศ
ฝรั่งเศส
- Milwaukee Intermodal station ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิเคราะหพื้นที่และสรุปแนวทางการออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณ
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส

ออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
สรุปแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมจุดเชื่อมตอ
บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

เสนอแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมจุดเชื่อมตอบริเวณ
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส

