บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 ขอสรุปผลจากการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทฤษฎี 1) แนวทางการเชื่อมตอระหวางสถานี 2) แนวทางการเชื่อมตอดวยการสัญจร
ทางเทา 3) แนวความคิด park and ride 4) แนวความคิด Intermodal 5) แนวความคิดในการใช
กลุ ม อาคารในการเชื่ อ มต อ รวมถึ ง ศึ ก ษาลั ก ษณะของการเชื่ อ มต อระบบขนส ง มวลชนของ
ตางประเทศ การศึกษาลักษณะทางกายภาพบริ เวณของการ เชื่อมตอระหวาง รถไฟฟาบีทีเอส
รถไฟฟาใตดิน รถประจํา ทาง รถแท็ก ซี่ รถยนตสวนบุค คลรถจัก รยานยนรับ จา ง ที่ จอดรถ
อาคารตาง ๆ ดวยระบบการสัญจรทางเทา บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสถานีหมอชิต สถานีศาลา
แดง และสถานีอโศก โดยวิเคราะหปญหาระหวางจุดเชื่อมตอตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดเชื่อมตอทั้ง
ปญหาภายในและภายนอกสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
เพื่อ สรา งแนวทางในการออกแบบสถานี ของระบบขนสงมวลชนและระบบขนสง รองชนิด ตาง ๆ
และเสนอแนวทางในการออกแบบและปรับ ปรุงจุ ดเชื่อ มตอ บริ เวณสถานีรถไฟฟ าบีที เอสสถานี
หมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก
5.1.1 หลักการออกแบบจุดเชื่อมตอการเดินทาง
หลักในการออกแบบจุ ดเชื่อ มตอการเดินทางนั้นจากการสรุปเนื้อหาจากการรวบรวม
ขอมูลจากทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัย ที่เกี่ยวของสามารถสรุปออกมาไดดังนี้
1. แนวความคิดการเชื่อมตอระหวางชานชาลา
แนวคิดที่ใชในการวางตํ าแหนง หรือรู ปแบบของชองทางการเขา-ออกของรูปแบบการ
เดินทางตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ พื้นที่ที่มีอยูในพื้นที่ศึกษา เพื่อใหสะดวกในการเดินเทาใหเขาถึงโดย
สามารถแบงออกไดเป น 4 ชนิด คือ ชานชาลาแบบ bay platform ชานชาลาแบบ through
platform ชานชลาแบบ island platform และชานชาลาแบบ side platform ซึ่งชานชลาแบบ bay
platform เปนชานชลาพื้น ฐานที่สามารถเขาใจไดงาย ซึ่ง เหมือนกับ ปายรถประจํา ทางที่สามารถ
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เห็นอยูตามถนนทั่ว ๆ ไป ซึ่งในการนําไปใชงานนั้น ตองคํานึงถึงลักษณะพื้นที่ เสนทางการสัญจร
ของรถ และปริมาณรถยนตตาง ๆ ที่อยูบนทองถนน
2. แนวความคิดการใชการสัญจรทางเทาในการเชื่อมตอ
แนวคิดที ่ใชรูป แบบตา ง ๆ ของการสรา งทางเดินสัญ จรทางเทา เพื่อใชใ นการเชื่อม
ตอไปยังจุด ตาง ๆ ถือวา การนําแนวคิดนี ้มาใชใ นงานออกแบบจะมีค วามสํา คัญมากที่ส ุด โดย
จะตองคํานึ งถึง ปริมาณคน เสนทางการสัญจรที่ใกลที่สุด เขาถึงไดงายที่สุดและไมทําใหเกิดการ
แออัดของผูเดิน ทางที่ใ ชงานรถไฟฟา ซึ่งในการนําไปใชนั้นจะตองคํานึงถึงระบบการสัญจรทั้งทาง
ตั้งและทางนอน รวมถึงองคประกอบของทางเทาที่เหมาะสม เชน มีหลังคาคลุม แสงสวาง ที่นั่งพัก
ผูโดยสาร ถังขยะ ปายใหขอมูล
3. แนวความคิดในการใชจุดจอดแลวจร (park & ride)
แนวคิดที่ใชในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพื่อเอื้ออํานวยต อผูเดินทางที่ตองการ
เปลี่ ยนรูป แบบการเดินทางจากทางรถยนต สวนตัวไปยัง รูปแบบการเดิน ทางอื่ น ๆ รวมถึ งการ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถสาธารณะไปยังระบบขนสงมวลชนที่มีขนาดใหญที่มีความสะดวก
และรวดเร็ว กวาการใชง านรถยนต สวนตัวเพื่อทํา กิจกรรมในพื้นที่เ มืองชั้ นใน โดยสว นใหญ แ ลว
การสรางจุดจอดและจรนั้นจะมีอยูตามพื้นที่เมืองชั้นนอก ซึ่งเปนแนวคิด ที่ชวยในการลดปริมาณ
รถยนตสวนตัวที่เขามาภายในเมืองชั้น ใน ซึ่งในการนําแนวคิดนี้ไ ปใชจะตองพิจารณาถึงตําแหนง
ที่ตั้งของจุดจอดแลวจร โดยจะตองอยูใกลกับระบขนสงมวลชนขนาดใหญ และตองมีพื้นที่วางมาก
พอที่จะรองรับปริ มาณรถยนตจํานวนมาก ๆ โดยสามารถสรางเปนลานหรือเปนอาคารและมีการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและเก็บคาจอดรถยนต
4. แนวคิดการเชื่อมตอการเดินทางแบบ Intermodal
แนวคิดที่รวบรวมระบบขนสงการเดิน ทางหลากหลายชนิดไวในพื้ นที่จุดเดีย วกัน โดย
รูปแบบการสัญจรหลัก คือ รถไฟฟ า โดยมีการจั ดพื้น ที่ไวเ พื่อรองรับผูโดยสารจาก รถประจําทาง
รถแท็กซี่ รถตู รถจักรยานยนตรับจาง รวมถึงรถบริการตาง ๆ ที่มีการผานเขา-ออกภายในพื้นที่ โดย
การสรางเปนอาคารที่มีหลักการใชแนวคิดการเชื่อมตอการเดินทางขอ 1-3 รวมอยูดวยกัน ในการ
นํามาใชนั้น ตองมีการคํานึงถึงตําแหนงพื้นที่ ซึ่งจากกรณีศึกษาสวนใหญจะจัดอยูบริเวณชานเมือง
หรือเมืองรอบนอกที่เปนปลายทางของเสนทางรถไฟฟาที่ออกจากพื้นที่เมืองชั้นใน และการจัดวาง
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ตํา แหนงของการเขา-ออกของระบบขนสงการเดินทางชนิดตาง ๆ รวมถึงการจัดการสัญจรทางเทา
ใหมีการเขาถึงอยางเปนระบบ
5. แนวคิดการเชื่อมตอการเดินทางโดยใชกลุมอาคารเปนศูนยกลางระบบขนสง
แนวคิดที่ใชกลุมอาคารที่อยูในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน กลางเมืองในยาน downtown ใหมี
การเกาะกลุมกันโดยใชทางสัญจรทางเทา ที่แยกออกจากทางเทาปกติ เพื่อ ใหกลุม อาคารในยาน
นั้นเชื่อมตอไดถึงกันโดยสามารถใชทางเดินภายในอาคารรว มกันได และยังสามารถเชื่อมตอกับ
ระบบขนสงชนิดตาง ๆ ไดโ ดยใชอ าคารแตละแหงเปนจุด จอด-รับสงผูโ ดยสารแตล ะชนิด โดย
แนวคิด นี้จะตองคํานึงถึง ลัก ษณะทางกายภาพของพื้น ที่ศึกษา วามีอาคารสูงหรืออาคารที่มีการ
ใชงานอยางหนาแนน มีระบบขนสงการเดินทางที่หลากหลาย และยังไดมีศักยภาพในการสรา ง
ทางเชื่อมตอไปยังแตละระบบขนสงการเดินทางไดอยางเปนระบบ โดยในการออกแบบจุ ดจอดรับ สงผูโดยสารของแตล ะจุ ดนั้ น จําเป นต องตอ งมีการคํ านึ งถึ งการออกแบบองคประกอบของที่พั ก
คอยผูโดยสารใหมีพื้ นที่พักคอยที่มีหลังคาปองกันไดจากสภาพภูมิอากาศ ปายขอมูล แสงสวาง ถัง
ขยะ และมีที่นั่งสําหรับรอรถโดยสาร
5.1.2 การออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส หมอชิต อโศกและศาลาแดง
ในการเลือกพื้นที่ที่จะใชในการออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบริเวณสถานี
รถไฟฟาบีทีเอสนั้น ใชการเลือกพื้นที่โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่มีเสนทางของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ
ที่มีการเชื ่อมตอระหวางรถไฟฟา บีท ีเอส และรถไฟฟาใตดิน เนื่องจากเปน พื้น ที่ที่มีป ริม าณของ
ผูโ ดยสารจํานวนมากที่มีการเขา -ออก เปลี่ยนเสนทางการเดิน ทางตลอดทั้งวัน และอยูในพื้นที่ที่มี
ความแตกตางกัน ดังนี้ สถานีหมอชิตที่อยูบริเวณสถานีตนทางอยูในพื้นที่นอกแหลงพื้นที่เศรษฐกิจ
มีพื้ นที่ในการพัฒ นาการเชื่อ มตอขนาดใหญได ส วนสถานี ศาลาแดงกับสถานีอ โศกอยูในแหลง
เศรษฐกิจที่สําคัญในยานใจกลางเมือง โดยนําเอาแนวคิดที่ไดศึกษามาใชทดลองออกแบบ
1. การออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสหมอชิต
บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสหมอชิตนั้นเชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาใตดินจตุจักร ซึ่งอยู
บริเวณพื้น ที่เ มืองชั้น กลาง ซึ่ งบริเ วณยา นนั้น เปนพื้นที่ว างเปน สวนใหญ ทํ าให สามารถสราง
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อการเชื่อมตอไดงาย ดังนั้นในการออกแบบจุดเชื่อมตอ
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บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส จึงไดมีการพัฒนาแนวคิดที่ไดศึกษามาในขั้นตนเพื่อนํามาใชในการ
วางผังของการจัดวางทางเดินรถ และการเขา-ออกของระบบขนสงการเดินทางชนิดตาง ๆ
ในบริ เวณนี้ ทุกรูป แบบการเดิน ทางนั้ นจะวางตัวอยูใ นแนวขนานกัน ซึ่งทําใหงายต อ
การจัดวาง และใชการสัญจรทางเทาเปนตัว เชื่อมตอ การเดิน ทางทั้ง หมดเขาด วยกัน มีการสรา ง
ความสัมพันธกับ การเดินทางของผูเดินทางทั้งในเวลาเชาและในเวลาเย็น โดยในฝงขาเขาเมืองนั้นได
ออกแบบอาคารจอดแลว จรขนาดใหญ เพื่ อรองรับ ปริ มาณรถยนตที่ ตอ งการจอดฝากรถยนต
สวนตัวไวแลวใชระบบขนสงมวลชนเพื่อเขาไปยังเมืองชั้นใน รวมถึงจุดจอดรับสงผูโดยสารรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และสวนฝงขาออกเมืองมี
การออกแบบอาคารสํ าหรั บเป นศู นย กลางการเปลี่ ยนถ ายการขนส งจากรถไฟฟ าบี ที เอสไปยั ง
รถประจํ าทาง รถแท็กซี่ รถตู รถจักรยานยนตรับจาง และรถยนตสวนตัว โดยการเดินทางเชื่อมตอ
แตละระบบดวยทางสัญจรทางเทา เพื่ อรองรับการเดินทางออกจากสถานี และชองทางการจอด
รับสงผูโ ดยสารของระบบขนสงรองชนิ ดอื่น ๆ เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในการเดินทาง
ออกจากบริเวณจุดเชื่อมตอ รวมถึงยัง มีการออกแบบเพื่ อสรา งความสัม พันธ กับแหล งกิ จกรรมที่
สําคัญในยานนี้
2. การออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสอโศก
บริเ วณสถานีร ถไฟฟา บีท ีเ อสอโศกมีก ารเชื่อ มตอ กับ สถานีร ถไฟฟา ใตดิน สุข ุม วิท
ตั้งอยูบริเวณยานเศรษฐกิจ แหลงอาคารสํานักงาน และยานการคาที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร
มีการออกแบบอาคารเชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอสเรียบรอยแลว แตทางเดินลอยฟายังขาดการ
พัฒนาใหมีกิจกรรมบนทางเดิน จึงไดออกแบบใหมีพื้น ที่จําหนายตั๋ว จะชวยชะลอปริมาณผูเดินทาง
ไมใหอัดแนนบริเวณสถานี มากเกินไป และออกแบบให เป นทางเทาแบบปดใหมี การปองกันจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ปรับอุณหภูมิภายใน และในการออกแบบบริเวณสถานีนี้จะเปนเรื่องของ
การเขาถึงรู ปแบบการเดิน ทางชนิด รองอื่น ๆ เพื่ อใหผูเดิน ทางสามารถเดินทางเพื่อเขาถึงแหลง
กิจ กรรมไดงายและเป นระบบ เมื่อบริเ วณพื้นที่ย านนี้เ ปน พื้นที่ที่มี ราคาแพงและไมมีพื้ นที่เพื่อการ
พัฒนามากนั ก ดั งนั้ นแนวคิดเพื่ อการสรางจุดเชื่ อมต อบริเวณ รถไฟฟ าบี ทีเอส คื อ การใช นํา
ประโยชน ข องกลุม อาคารมาใช เนื่ องจากกลุ มอาคารตา ง ๆ เป น พื้ น ที่ ที่มีกิ จ กรรมและคนอยู
หนาแนน และดึงประโยชนของการออกแบบอาคารตาง ๆ มาใช ไดแก อาคารแตละแหงมีพื้นที่ลาน
พลาซาหนาอาคาร ซึ่งทําใหเกิดเปนพื้นที่วางพอที่จะสรางจุด จอดรับสงผูโดยสารของรู ปแบบการ
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เดินทางตา ง ๆ ได ชวยใหเกิ ดความสะดวกในการจอดรับสงผูโดยสารและทําใหผูเดินทางจาก
รถไฟฟาบีทีเอส สามารถเขาถึงแตละอาคารและจุดจอดรับสงผูโดยสารแตละชนิดไดงาย
3. การออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสศาลาแดง
สถานีรถไฟฟาบีทีเอสศาลาแดงนั้นเชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาใตดินสีลม โดยที่บริเวณ
ยานนี้เปนแหลงกิจกรรมหนาแนน เปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญ และมีพื้นที่ราคาแพงมากที่สุดใน
ประเทศ ทําให สามารถหาพื้นที่ว าง และนํามาสร างจุด เชื่ อมต อโดยใชแ นวคิดแบบ Intermodal
คอนขางยาก เนื่องจากจะตองใชพื้นที่กว าง ดังนั้นแนวคิดที่เ หมาะกับ บริเวณนี้ก็ต องใชป ระโยชน
จากกลุมอาคารที่อ ยูร อบ ๆ สถานีที่มีอยูอยางหนาแนน โดยปจจุบ ันมีการสรางทางเดินลอยฟา
เชื่อมตอกับอาคารรอบ ๆ สถานีศาลาแดงและเชื่อมตอไปยังสถานรถไฟฟาใตดินสีลมเปนที่เรียบ รอย
แตว าป ญหาของการเชื่อมต อกั บรูปแบบการเดินทางตาง ๆ นั้น ยังมี ปญ หาอยางมาก ซึ่ง ในการ
ออกแบบจุดเชื่อมตอบริเวณสถานีรถไฟฟาศาลาแดงนั้นจะตองใชการเชื่อมตอไปยังอาคารตาง ๆ ให
อาคารตาง ๆ เปนจุดจอดรับสงผูโดยสารของแตละรูปแบบการเดินทาง โดยการใชทางเดินลอยฟา
ซึ่งควรมีการสรางตอเพื่อเติมอีกดานของสถานีรถไฟฟาเชื่อมตอไปยังอาคารตาง ๆ บริเวณถนนสีลม
เพื่อทําใหชวยลดปริมาณคนสัญจรบนทางเทาซึ่งมีความหนาแนนอยางมาก
5.1.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอสไดแก
คุณ สุร เชษฐ แสงชโยสวัสดิ์ ผู จัดการศูน ยป ระสานงาน บริษัท ระบบขนส งมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปได ดังนี้
1. ดานการเชื่อมตอกับรูปแบบการเดินทางชนิดตาง ๆ
สถานีหมอชิต มีความเปนไปไดในการสรางเปนรูปแบบ Intermodal ถาตัดขอจํากัดใน
ดานพื้นที่กอสรางและจํานวนเงินลงทุน ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอที่มีการสรางพื้นที่สถานีใหมีการเชื่อมตอ
กันระหวางรูป แบบการเดินทางชนิ ดรอง (feeder) ซึ่งไดแก รถประจําทาง รถแท็ กซี่ รถตู และ
รถจักรยานยนตรับจางกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟาใตดินใหเกิดการใชงานรวมกันรวมถึง
การสรางทางเดินเทาเชื่อมตอไปยังตลาดนัดสวนจตุจักร
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สถานีศาลาแดง ไดมีความเห็นวาควรมีการสรางทางเดินเทาลอยฟาเชื่อมตอไปยังอาคาร
อื่น ๆ รอบสถานี แตไดมองวาการใชแนวคิดในการเชื่อมตอที่ใชอาคารเปนจุดศูนยกลางการเดินทาง
นั้น ไมเหมาะสมในพื้นที่ถนนสีลม เนื่องจากถนนที่แคบ ระยะทางสั้นไมมี เสนทางอื่น ๆ ตัดทํ าใหไม
เกิดการระบายรถออกไปในทิศทางอื่น และใหขอเสนอแนะในการศึกษาการเชื่อมตอพื้นที่ บริเวณ
ฝงโรงพยาบาลจุฬาฯ เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ที่กวางกวา และกําลังมีการสรางสะพานลอยตอจาก
ทางเดินลอยฟาระหวางรถไฟฟาบีทีเอสกับรถไฟฟาใตดิน
สถานีอ โศก ผู เชี่ยวชาญเห็นด วยกับการเชื่อ มต อกับ รูป แบบการเดิน ทางชนิดต าง ๆ
ยกเวนบริเวณหนาอาคาร Time Square นั้นเหมาะสมกับการใหบริการกับผูใชงานทั่วไปที่ไมใข
ผูโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส เนื่องจากอยูไกล และเห็นวาจุดที่อยูบริเวณแยกอโศกมีความเหมาะสม
กวา เนื่ องจากอยูบ ริ เ วณทางเดิน ขึ้ น -ลงสถานี และให ความเห็นว ามีค วามเป น ไปได ในการให
คํา ปรึก ษาในการร ว มมื อกั บ อาคารที่ กํ า ลั งก อ สร า งอยู ในการจั ด พื้ น ที่ เ พื่ อรองรั บ รูป แบบการ
เดินทางที่รองรับผูโดยสารจากรถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟาใตดิน
ในสวนของรถจักรยานยนรับ จ างนั้ น ผูเชี่ ยวชาญไมแ นะนํ าใหนํามาอยูรวมกั บการ
ออกแบบ แม วาจะสามารถควบคุมจุดจอดจั กรยานยนรับจ างจุดตาง ๆ มารวมกันได แตว าไม
สามารถควบคุมปริมาณรถจักรยานยนที่จะเขามาจอดรอผูโดยสารได โดยอาจเปนการจัด ทําเปน
ปายบอกตําแหนงจุดจอดรถจะเกิดความสะดวกกวา
2. ดานการออกแบบจุดจอดรับสงผูโดยสารของรูปแบบการเดินทางชนิดตาง ๆ
สถานีหมอชิตนั้นไดใหความเห็นวามีความเหมาะสมในการจัดชองเขาออกของรูปแบบ
การเดินทางที่เขามาบริเ วณสถานี และไดใหความเห็นในเรื่อ งของการนํารถประจํ าทางเขามาใน
พื้น ที่ดวย บริเ วณฝงลานจอดรถและการออกแบบใหมองถึ งเมื่ อมีก ารสรางเสนทางสวนตอขยาย
ออกไปแลวจะทําใหรถยนตที่เขามาบริเวณนี้ลดลง การออกแบบอาคารจอดรถอาจจะไมคุมคาการ
ลงทุน อาจจะเปนการสรางศูนยการคาเพื่อเพิ่มมูลคาใหเกิดการคุมทุนไดเร็วขึ้น สวนฝงสวนจตุจักร
ถาตัดขอจํากัดในเรื่องการไมอนุญาติใหสรางบนพื้นที่ของสวนจตุจักร ก็มีความเหมาะสมกับการใช
งาน มีชองทางเขาของรูป แบบการเดินทางที่เหมาะสม การจัดใหมีพื้นที่รอผูโดยสาร รวมถึงรานคา
เล็ก ๆ และจุดใหบริการขอมูล รวมถึงการสรางทางบันไดเลื่อนขึ้น-ลงเพื่อเชื่อมกับรถไฟฟาใตดิน
ดังนั้นหมายความวา ระบบการเชื่อมตอดวยแนวคิด Intermodal มีความเหมาะสมตอ
พื้ น ที่ บ ริ เ วณสถานี จ ตุ จั ก ร เนื่ อ งจากมี พื้ น ที่ ว า งขนาดใหญ สามารถนํ า รู ป แบบการเดิ น ทาง
หลากหลายชนิดเขามาอยูในพื้นที่เดียวกันได ถาไมมีขอจํากัดดานพื้นที่ฝงสวนจตุจักรที่ไมอนุญาติ
ใหใชพื้นที่สรางสิ่งปลูกสรางทับ
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สถานีศาลาแดงนั้น ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับการสรางพื้นที่รอรับผูโดยสารบริเวณพื้นที่
เชื่อมตอจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส แตวาไมเห็นดวยในการตัดพื้นที่ drop-off เขาไปในพื้นที่ทางเทา
เนื่องจากตองระวังทอตาง ๆ บนถนนสีลม เนื่องจากเปนถนนที่มีการนําสายไฟลงไปอยูใตดินทั้งถนน
ดังนั้นจึง หมายความวา ระบบการเชื่อมตอ บริเ วณถนนสีลมของสถานีร ถไฟฟาศาลา
แดงนั้นไมส ามารถใชแนวคิดที่ใชอาคารเปนศูนยกลางการเดินทางได เนื่องจากขอจํากัดทางดาน
พื้น ที่ที่มีการอั ดแนนเกินไป อาจเปนแนวคิด ในดานการสัญจรทางเท าใหเ ชื่อ มตอกับอาคารหรือ
แหลงกิ จกรรมบริเ วณสถานีจ ะเหมาะสมกับ ลัก ษณะการใชพื้น ที่แ ละลัก ษณะทางกายภาพของ
สถานีมากกวา
สถานีอโศก เห็นดวยกับ การสรางพื้น ที่รอรับ ผูโดยสารของรถแท็ก ซี่และรถประจําทาง
แตใหลองศึกษาในเรื่องของวิธีการทําใหคนขับแท็กซี่รับรูวามีผูโดยสารตองการรถแท็กซี่ เนื่องจาก
ปายรถแท็กซี่อัจฉริยะนั้นไมสามารถใชงานจริงไดในทางปฎิบัติ
ดังนั้นหมายความวาสถานีอโศกสามารถใชแนวคิดในการใชอาคารเปนศูนยกลางการ
เดินทางได เนื่ องจากอาคารสูงบริเ วณสถานี มีระยะร นที่สามารถพัฒนาเปน จุด drop-off หน า
อาคารได โดยความรวมมือจากเจาของอาคารแตละหลัง ซึ่งยังชวยในการดึงดูดคนใหเขามาใชงาน
อาคารมากขึ้น
โดยทั้ งสถานีศาลาแดงและสถานีอโศกนั้น ผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นว าไมจํ าเปน
ตองสรางพื้นที่มีหลังคาคลุมสําหรับรถจักรยานยนรับจาง เนื่องจากวาไมมีความจําเปน โดยเฉพาะ
ช ว งเวลาที่ มี ฝ นตก จะทํ า ให ก ารบริ ก ารของรถจั ก รยานยนต รั บ จ า งไม มี ก ารใช บ ริ ก าร ซึ่ ง
รถจักรยานยนตรับจางนั้นเปนการใหบริการสวนบุคคล ไมไดมีสวนไดสวนเสียกับทางบีทีเอส และมี
ตําแหนงที่ไมแนนอนในการจอดใหบริการ
5.2 ขอเสนอแนะและการนําไปใชตอในอนาคต
สํา หรั บงานวิ จัยเรื่อ งแนวทางการออกแบบจุดเชื่อ มตอบริ เวณสถานีร ถไฟฟา บีทีเ อส
เปนแนวทางการออกแบบเบื้องตนเพื่อรวบรวมแนวความคิดเปนหลัก สามารถนําแนวคิดไปใชเปน
แนวทางของการสรางจุดเชื่อมตอตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีจุ ดรวมของสถานีรถไฟฟาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตตามแผนงานการสรางสวนตอขยายของรัฐบาล โดยสามารถนําแนวคิดไปใชกับ ลักษณะ
ของการพัฒนาพื้น ที่แ ละบริบทของเมือ งตา ง ๆ ได มีขอเสนอแนะในการนําไปใชศึกษาครั้งตอไป
ดังนี้
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1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลในเรื่องพฤติกรรมของผูโดยสารรถไฟฟา
บีทีเอสวามีการใชงานระบบขนสงรอง อยางไร
2. ควรมี การเก็บขอมูล ปริ มาณการจราจรบริ เวณสถานีทั้ ง รถประจําทาง รถแท็ กซี่
รถตู ทั้งชวงเวลา เชา กลางวัน เย็น
3. ควรมีการเก็บ ขอ มูลปริมาณผูโดยสารที่เข ามาใช งานรถไฟฟ าบีทีเอสทั้ งช วง เช า
กลางวัน เย็น
4. ในการนําแนวความคิดไปใช ในงานวิจั ยที่มี การออกแบบครั้งต อไป ควรมีการเพิ่ ม
การศึ กษาในเรื่องของปริ มาณ ทั้ง ขนาดที่ เหมาะสมในการออกแบบการสัญ จร
ทางเทา ขนาดชานชาลาที่ใชในการจอดรถรอของ รถประจําทาง รถแท็กซี่ รถตู
5. ควรมีการคิดในเรื่องของความคุมทุนรวมดวย
6. ในการวิ จัยครั้งนี้ เปนแนวทางระยะสั้ นในการออกแบบจุดเชื่ อมตอบริเวณสถานี
รถไฟฟ าบี ที เอส ถ ามีการศึ กษาต อในระยะยาว ควรมีการศึ กษาถึ งระบบ และ
เสนทางการเดินทางรถของระบบขนสงรองประกอบ
ในเรื่องของผูดําเนินการนั้น ผูลงทุนควรจะเป น กรุงเทพมหานคร เปนผูรับผิดชอบใน
การลงทุนเนื่องจากเป น การสร างพื้ นที่ เชื่อมต อในการเดิ นทางที่เป น การบริก ารเพื่ อประชาชน
สามารถเจรจากับทางเจาของในการเวรคืนพื้นที่เพื่อสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ได และเพื่อใหเกิด
การสรางใหมีการใชงานเอื้อเฟอแกป ระชาชนที่ใชงานรถไฟฟา เนื่องจากการลงทุนโดยเอกชน นั้น
จะมองในเรื่อ งของการลงทุนมากกวา เพื่อ ใหเกิด ผลประโยชนแ กต นเอง ดังนั้น ถา การกอสรา งที่
ตองใชเงิน ลงทุนสูง เอกชนก็จะไมส รางเนื่องจากไมคุม คาในการลงทุน ทั้ง ตัวจุดเชื่อมตอบริเวณ
สถานีหมอชิตและทางเดินลอยฟาบริเวณสถานีศาลาแดงและสถานีอโศก

