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บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่กับปริมาณผู้ใช้
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่รอบสถานีตามแนวคิด Node-Place Model
โดยศึกษาพื้นที่รอบสถานีรัศมี 500 เมตรของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสายสีลมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 33 สถานี ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ หาความสัมพันธ์และจัดกลุม่ แบ่งคุณลักษณะของพืน้ ทีร่ อบสถานีเพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนา
พื้้�นที่่�รอบสถานีีให้้สามารถพััฒนาได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ผลของการศึึกษาโดยใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์ค่่าสหสััมพัันธ์์
(Correlation coefficient) พบว่่า ความหนาแน่่นการใช้้ประโยชน์์อาคาร ลัักษณะประโยชน์์อาคารประเภทพาณิิชยกรรม
และประเภทสาธารณูปการ รวมถึงปัจจัยด้านความสามารถในการเข้าถึงประเภท สถานีรว่ ม จ�ำนวนสายรถเมล์ จ�ำนวนทีจ่ อดรถ
สาธารณะและจำำ�นวนสายรถตู้้�โดยสารสาธารณะ ทั้้�งหมดมีีความสััมพัันธ์์กับั จำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่ละสถานีี ผลของการจััดกลุ่่�ม
คุุณลัักษณะของสถานีีโดยใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์จััดกลุ่่�ม (Cluster analysis) ด้้วยเทคนิิค Hierarchical Cluster Analysis
จากค่่าปััจจััยลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ตามแนวคิิด Node-Place
Model สามารถจำำ�แนกแบ่่งคุุณลัักษณะออกได้้ 3 กลุ่่�ม โดยคุุณลัักษณะของประเภทสถานีีที่่�แตกต่่างกัันส่่งผลจำำ�นวนผู้้�
โดยสารแตกต่่างกัันด้้วยผลของการศึึกษานำำ�มาสู่่�ข้้อเสนอการพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีด้้วยการพััฒนาการใช้้ประโยชน์์อาคาร
ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม รวมถึึงพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนรองเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีตามคุุณลัักษณะ
ของสถานีี เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้งานพื้้�นที่่�รอบสถานีีไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การใช้ประโยชน์อาคาร ความสามารถในการเข้าถึง การจ�ำแนกคุณลักษณะของสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส
กรุงเทพมหานคร

ABSTRACT
This article examines the relationship between the characteristics of building use and the accessibility
to access areas compares with the number of railway system passengers in Bangkok. By studying the area
around the stations at the radius of 500 meters of the BTS Sukhumvit Line and Silom Line in a total of 33
stations. The purpose of this research is to correlate and group the characteristics of the area around the
station to propose the developing guidelines for areas around the station to maximum capacity. The results
of the study using Correlation coefficient, commercial built-up area, public assistance built-up area, exchange
station, bus directions, public car parking capacity and public van directions. All that are mentioned are also
related to the number of passengers in each station. and the effect of grouping the features of the station
using analytical methods grouped (Cluster analysis) with the Hierarchical Cluster Analysis technique based
on values, building use and accessibility which were able to classify the features into 3 group. These results
classification shows building use and accessibility effect on numbers of railway system passengers. The results
of the study lead to the proposal to develop the area around the station by developing the use of the building
appropriately. Including the development of a secondary railway system passengers, increasing the potential
for access to the area around the stations according to the characteristics of the station in order to effectively use
the area around the stations.
Keywords: Building Use, Accessibility, Classify Railway Station, Node-Place Model, BTS, Bangkok
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1. บทนำำ�
กรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองหลวงที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ทางด้้านเศรษฐกิิจและแหล่่งงานที่่�สำำ�คัญ
ั ของประเทศไทย ซึ่่�งทำำ�ให้้กรุุงเทพฯ
เป็็นเมืืองที่่�เป็็นศููนย์์กลางความเจริิญ (Growth Pole) ซึ่่�งภาวะนี้้�ทำำ�ให้้กรุุงเทพฯมีีการเจริิญเติิบโตของเนื้้�อเมืืองและการเพิ่่�มขึ้้�น
ของความหนาแน่่นเมืืองตลอดเวลาเพื่่�อรองรัับแหล่่งงานและประชากรที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นนั้้�นเองและการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรรวมถึึง
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลกระทบต่่อปััญหาการจราจรในกรุุงเทพฯ จึึงทำำ�ให้้รัฐั บาลได้้ตัดั สิินใจพััฒนาระบบรถไฟฟ้้า
ขนส่่งมวลชนและเปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่ปีพี .ศ. 2542 การพััฒนาระบบรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาเมืืองไปตามแนว
ระบบรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนมากขึ้้�นแทนที่่�การพััฒนาเมืืองไปตามถนนในรููปแบบเดิิมเหมืือนที่่�ผ่่านมา (สรััสไชย องค์์ประเสริิฐ,
2561)
แต่่สถานการณ์์ปัจั จุุบันั พบว่่า จำำ�นวนผู้้�โดยสารในระบบรถไฟฟ้้ามีีจำ�ำ นวนน้้อยกว่่าที่่�ได้้มีกี ารคาดการณ์์ไว้้ ทำำ�ให้้การให้้บริิการ
รถไฟฟ้้าบางเส้้นทางอยู่่�ในสภาวะขาดทุุนและส่่อเค้้าถึึงความไม่่คุ้้�มค่่าในการลงทุุนพััฒนาระบบรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน (สามารถ
ราชพลสิิทธิ์์�, 2559) และยัังส่่งผลให้้ราคาค่่าโดยสารรถไฟฟ้้าในปััจจุุบัันมีีราคาแพงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับราคาค่่าโดยสาร
ระบบขนส่่งมวลชนในระดัับสากล (สุุเมธ องกิิตติิกุลุ , 2562) ทั้้�งนี้้�อนาคตรััฐบาลมีีแผนการพััฒนาระบบรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
ขึ้้�นอีีกหลายเส้้นทาง หากไม่่มีกี ารวางแผนการเพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�โดยสารอย่่างเหมาะสม อาจก่่อให้้เกิิดปััญหาการขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้�น
ทำำ�ให้้ภาครััฐต้้องสิ้้�นเปลืืองงบประมาณในการช่่วยเหลืือการให้้บริิการระบบขนส่่งสาธารณะ และอาจส่่งผลให้้เกิิดการขึ้้�น
ราคาค่่าโดยสารขึ้้�นอีีกในอนาคต
ผลการทบทวนงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องบ่่งชี้้�ว่า่ การใช้้ประโยชน์์อาคารที่่�มีีความหนาแน่่นสููงจะมีีผลให้้จำ�ำ นวนผู้้�ใช้้งานระบบขนส่่ง
มวลชนมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นตามไปด้้วย (Bertaud & Richardson, 2004) อีีกทั้้�งปริิมาณของระบบขนส่่งมวลชนรอง (Feeder)
ส่่งผลถึึงศัักยภาพการเข้้าถึึงสถานีีและมีีผลต่่อจำำ�นวนของผู้้�โดยสาร (Vale, 2015) แต่่ไม่่มีงี านวิิจัยั ใดที่่�อธิิบายถึึงความสััมพัันธ์์
ของจำำ�นวนผู้้�โดยสารของรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนกัับลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ในบริิบท
ของกรุุงเทพมหานครมาก่่อน
อย่่างไรก็็ตามแต่่ละพื้้�นที่่�รอบสถานีีจะมีีบริิบทและลัักษณะแตกต่่างกัันไปซึ่่�งเป็็นผลให้้มีปี ริิมาณการใช้้งานแตกต่่างกัันด้้วย
จึึงมีีแนวคิิดการวิิเคราะห์์คุณ
ุ ลัักษณะของสถานีีโดยใช้้ปัจั จััยการพััฒนาและปััจจััยการเชื่่�อมต่่อ (Node-Place model) เพื่่�อจััด
กลุ่่�มประเภทสถานีีและกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาจากกลุ่่�มคุุณลัักษณะสถานีี หากรััฐบาลมีีแผนที่่�ต้้องการพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีี
ให้้เกิิดการใช้้งานที่่�เหมาะสม การจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะของสถานีีจะช่่วยให้้สามารถจััดลำำ�ดัับการพััฒนา แผนและรููปแบบ
ของการพััฒนาพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ดัังนั้้�นหากสามารถพิิสูจู น์์ได้้ว่า่ จำำ�นวนผู้้�โดยสารของรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนในกรุุงเทพมหานครมีีความสััมพัันธ์์กับั ลัักษณะ
การใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�โดยรอบสถานีี รวมถึึงจััดแบ่่งกลุ่่�มประเภทของสถานีีตามลัักษณะ
การใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึง จะช่่วยให้้สามารถระบุุแนวทางการเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�โดยสารของระบบรถไฟฟ้้า
ในแต่่ละสถานีีในกรุุงเทพมหานครได้้ชัดั เจนมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วยให้้ภาครััฐสามารถหลีีกเลี่่�ยงภาวะการขาดทุุนจากการให้้บริิการ
รถไฟฟ้้า ประหยััดงบประมาณของรััฐในการช่่วยเหลืือ และมีีส่ว่ นช่่วยทำำ�ให้้ราคาค่่าโดยสารรถไฟฟ้้าลดลง
งานวิิจััยนี้้�จึึงใช้้พื้้�นที่่�รอบสถานีีของระบบรถไฟฟ้้าสายสุุขุุมวิิทและสายสีีลมเป็็นกรณีีศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการใช้้
ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงกัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารในกรุุงเทพมหานคร เนื่่�องจากรถไฟฟ้้าทั้้�งสองเส้้นทาง
ได้้เปิิดให้้บริิการแก่่ประชาชนในกรุุงเทพมหานครเป็็นสายแรกและให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�องถึึงปััจจุุบันั อีีกทั้้�งยัังประกอบด้้วยสถานีี
หลากหลายรููปแบบทั้้�งสถานีีศูนู ย์์กลางเมืืองและสถานีีชานเมืือง งานวิิจัยั มุ่่�งเน้้นการตรวจสอบความสััมพัันธ์์ของลัักษณะการใช้้
ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีกับั จำำ�นวนผู้้�โดยสารของแต่่ละสถานีีของรถไฟฟ้้าสายสุุขุมุ วิิท
และสายสีีลม พร้้อมทั้้�งจััดแบ่่งประเภทของสถานีีรถไฟฟ้้าสายดัังกล่่าวตามลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถ
ในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีี เพื่่�อเสนอแนะวิิธีกี ารเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�โดยสารรถไฟฟ้้าที่่�เหมาะสมกัับสภาพและลัักษณะของแต่่ละ
สถานีี
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2. วััตถุุประสงค์์ในการศึึกษา
1. ศึึกษาลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีี
2. ศึึกษาหาความสััมพัันธ์์ของลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีกับั จำำ�นวน
ผู้้�โดยสารในแต่่ละสถานีี
3. จััดกลุ่่�มแบ่่งคุุณลัักษณะของสถานีีจากลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีี
ด้้วย จึึงมีีแนวคิิดการวิิเคราะห์์คุณ
ุ ลัักษณะของสถานีีโดยใช้้ปัจั จััยการพััฒนาและปััจจััยการเชื่่�อมต่่อ (Node-Place model)
เพื่่�อจััดกลุ่่�มประเภทสถานีีและกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาจากกลุ่่�มคุุณลัักษณะสถานีี หากรััฐบาลมีีแผนที่่�ต้้องการพััฒนา
พื้้�นที่่�รอบสถานีีให้้เกิิดการใช้้งานที่่�เหมาะสม การจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะของสถานีีจะช่่วยให้้สามารถจััดลำำ�ดัับการพััฒนาแผน
และรููปแบบของการพััฒนาพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

3. การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระบบขนส่่งมวลชนเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน จนทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการในใช้้งานและก่่อให้้เกิิด
การเดิินทางขึ้้�น Meyer และ Miller (1984) มีีการอธิิบายความสััมพัันธ์์ของการใช้้ประโยชน์์และระบบขนส่่งมวลชน โดยใช้้คำ�ว่
ำ า่
“การปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างการใช้้ที่่�ดินิ กัับขนส่่งมวลชน (Land-use and Transport Interaction)” โดยระบุุไว้้ว่า่ การปรัับปรุุง
การจราจรส่่งผลต่่อการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเข้้าถึึงศููนย์์กลางทางกิิจกรรมในชีีวิติ ประจำำ�วันั ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�เหล่่านั้้�นดึึงดููดลููกค้้า
และกิิจกรรมก่่อให้้เกิิดมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงขึ้้�น โดยกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งคืือการพััฒนาระบบขนส่่งจะก่่อให้้การพััฒนาพื้้�นที่่�
ซึ่่�งการพััฒนาพื้้�นที่่�จะก่่อให้้เกิิดความต้้องการใช้้งานและก่่อให้้เกิิดความต้้องการในการเดิินทางขึ้้�นมา ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
แนวความคิิด ของนิิตยา ประพุุทธนิิติสิ าร (2547) ที่่�ได้้ระบุุไว้้ว่า่ ระบบการขนส่่ง (Transportation system) จะสามารถบ่่งชี้้�
ถึึงการเข้้าถึึงบริิเวณในชุุมชนเมืืองและเมื่่�อระดัับในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ความต้้องการการใช้้ที่่�ดิินก็็จะเพิ่่�มขึ้้�นตามมา
ซึ่่�งเป็็นผลให้้เกิิดการเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณความต้้องการเดิินทาง
ผลการวิิจัยั ของ Bertaud และ Richardson (2004) ได้้ข้อ้ สรุุปว่่า ความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคารส่่งผลต่่อ
จำำ�นวนผู้้�โดยสารของระบบขนส่่งสาธารณะและยัังมีีงานวิิจััยที่่�ศึึกษามาตรการในการพััฒนาความสามารถในการเข้้าถึึง
ของการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ Geursและ Van Wee (2004) ระบุุไว้้ว่า่ พฤติิกรรมการเดิินทางของผู้้�โดยสารนั้้�นจะขึ้้�นอยู่่�กัับความ
สามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่� และรููปแบบการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ซึ่่�งรููปแบบการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ที่่�ต่่างกัันจะส่่งผลให้้เกิิดการใช้้งาน
ที่่�แตกต่่างกัันด้้วย (Sarkar & Mallikarjuna, 2013)
อย่่างไรก็็ตามแต่่ละพื้้�นที่่�ย่่อมมีีลัักษณะการใช้้งานและความสามารถในการเข้้าถึึงที่่�แตกต่่างกัันออกไป โดยมีีแนวคิิด
การในการศึึกษาความแตกต่่างกัันของพื้้�นที่่�รอบสถานีี เพื่่�อจำำ�แนกคุุณลัักษณะของพื้้�นที่่�รอบสถานีี ซึ่่�งเรีียกว่่า Node-Place
Model โดยแนวคิิดนี้้�ถููกพััฒนาและใช้้ครั้้�งแรกที่่�ประเทศเนเธอร์์แลนด์์โดย Bertolini (1999) โดยนำำ�ค่า่ ปััจจััยด้้านความสามารถ
ในการเข้้าถึึง (Node Value) และปััจจััยด้้านการพััฒนาพื้้�นที่่� (Place Value) มาวิิเคราะห์์หาความแตกต่่างกัันของพื้้�นที่่�รอบ
สถานีี
โมเดลนี้้�จะแสดงความสััมพัันธ์์ของค่่าดััชนีีของการใช้้การพััฒนาที่่�ดิินและจุุดเชื่่�อมต่่อคมนาคม ในรููปแบบแกน x และแกน y
โดยที่่�แกน x แทนค่่าดััชนีีการพััฒนาที่่�ดิินและแกน y แทนค่่าดััชนีีจุดุ เชื่่�อมโยงคมนาคมในพื้้�นที่่� โดยจากภาพที่่� 1 จะสามารถ
จำำ�แนกสถานีีออกเป็็น 5 ประเภทลัักษณะดัังนี้้�
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ภาพที่ 1 แนวคิด Node-Place Model
ที่่�มา : (Vale, 2015)

1) การใช้้งานเข้้มข้้น (Stress) เป็็นบริิเวณที่่�มีีค่่า Node-Value และค่่า Place-Value มีีค่่าอยู่่�ในระดัับสููง อธิิบายได้้ว่่า
บริิเวณพื้้�นที่่�มีีการพััฒนาทั้้�งระบบขนส่่งมวลชนและการพััฒนาพื้้�นที่่�อย่่างเข้้มข้้น ซึ่่�งทำำ�มีีการใช้้งานในพื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�สููง
เนื่่�องจากมีีการพััฒนามากทำำ�ให้้มีีพื้้�นที่่�ว่่างน้้อย
2) การใช้้งานสมดุุล (Balance) เป็็นบริิเวณที่่�มีีค่า่ Node-Value และค่่า Place-Value มีีค่า่ อยู่่�ในระดัับปานกลางอธิิบาย
ได้้ว่่าบริิเวณพื้้�นที่่�มีีการพััฒนาทั้้�งระบบขนส่่งมวลชนและการพััฒนาพื้้�นที่่�อย่่างเหมาะสม
3) การใช้้งานบางเบา (Dependency) เป็็นบริิเวณที่่�มีีค่่า Node-Value และค่่า Place-Value มีีค่่าอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
อธิิ บายได้้ ว่่าบริิ เวณพื้้�นที่่�มีี การพัั ฒนาทั้้�งระบบขนส่่ งมวลชนและการพัั ฒนาพื้้�นที่่�อย่่ างบางเบาจะเกิิ ดขึ้้�นบริิ เวณที่่�มีี
ความหนาแน่่นต่ำำ��
4) การใช้้งานไม่่สมดุุลเพราะคมนาคม (Unbalance Node) เป็็นบริิเวณที่่�มีีค่่า Node-Value สููงกว่่า Place-Value
อธิิบายได้้ว่่าบริิเวณนี้้�มีีพื้้�นที่่�มีีการพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนสููงกว่่าการพััฒนาพื้้�นที่่� อาจจะยัังไม่่มีีการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
อย่่างเหมาะสม
5) การใช้้งานไม่่สมดุุลเพราะการพััฒนา (Unbalance Place) เป็็นบริิเวณที่่�มีีค่่า Node-Value ต่ำำ��กว่่า Place-Value
อธิิบายได้้ว่่าบริิเวณพื้้�นที่่�มีีพััฒนาพื้้�นที่่�มากกว่่าการพััฒนาระบบขนส่่งมวลชน
David S. Vale ได้้ใช้้แนวคิิด Node-Place Model เพื่่�อจำำ�แนกคุุณลัักษณะพื้้�นที่่�รอบสถานีีโดยบููรณาการการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิิน ระบบขนส่่งมวลชนและการเดิินเท้้า (Vale, 2015) โดยกำำ�หนดตััวแปรปััจจััยที่่�ใช้้ของด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง
คืือ จำำ�นวนเส้้นทางและความถี่่�ของรถไฟสาธารณะ จำำ�นวนสถานีี จำำ�นวนเส้้นทางการใช้้บริิการของระบบขนส่่งมวลชนรอง
(รถเมล์์, รถบริิการสาธารณะ) จุุดขึ้้�นลงทางด่่วนและจำำ�นวนของที่่�จอดรถ ส่่วนการกำำ�หนดตััวแปรของปััจจััยด้้านการพััฒนา
ประกอบไปด้้วย จำำ�นวนผู้้�พัักอาศััย จำำ�นวนแรงงานประเภทการให้้บริิการ จำำ�นวนแรงงานของการให้้บริิการประเภทสาธารณููปการ
จำำ�นวนแรงงานอุุตสาหกรรมและค่่าดััชนีีของความหลากหลายของพื้้�นที่่� โดยทำำ�การจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะออกได้้เป็็น 7 กลุ่่�ม
ประเภท และ David S. Vale ได้้ทำ�ำ การศึึกษาถึึงลัักษณะทางเท้้าไปด้้วยแล้้วพบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้คะแนนของค่่าดััชนีี
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ปััจจััยความสามารถในการเข้้าถึึงและด้้านการพััฒนาดีีทั้้�งคู่่�จะมีีการพััฒนาของทางเดิินเท้้าดีีเช่่นกััน ยัังมีีงานวิิจััยที่่�ศึึกษา
ผลกระทบของคุุณลัักษณะสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีเี อสต่่อราคาคอนโดมีีเนีียม (ธีีรวััฒน์์ เสรีีอรุุโณ, 2560) ซึ่่�งเป็็นจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะ
ประเภทของสถานีีในบริิบทของกรุุงเทพฯ โดย ธีีรวััฒน์์ เสรีีอรุุโณ (2560) ได้้ทำ�ำ การแบ่่งย่่อยปััจจััยความสามารถในการเข้้าถึึง
ออกเป็็น 2 ด้้าน คืือ ปััจจััยด้้านการเดิินทางและปััจจััยด้้านการเชื่่�อมโยง โดยเพิ่่�มระยะทางและลัักษณะของเส้้นทางมาเป็็นตััวแปร
ที่่�เพิ่่�มจากงานวิิจัยั ของ David S. Vale ส่่วนในด้้านของปััจจััยด้้านการพััฒนานั้้�นธีีรวััฒน์์ เสรีีอรุุโณ (2560) ใช้้ลักั ษณะของ
การใช้้ประโยชน์์อาคารมาใช้้แทนจำำ�นวนแรงงาน โดยคำำ�นวณจากความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคารและแบ่่งตามลัักษณะ
ของการใช้้งาน คืือ พื้้�นที่่�อยู่่�อาศััย พื้้�นที่่�พาณิิชยกรรม พื้้�นที่่�ของโครงสร้้างพื้้�นฐาน พื้้�นที่่�ใช้้งานแบบผสมผสานและความหลาก
หลายของการใช้้งาน โดยผลของการจััดกลุ่่�มออกมาได้้ 3 ลัักษณะประเภทสถานีี คืือ กลุ่่�มสถานีีศูนู ย์์กลาง กลุ่่�มสถานีีทั่่�วไป
และกลุ่่�มสถานีีย่า่ นพาณิิชยกรรม โดยทั้้�ง 3 กลุ่่�มจะมีีปัจั จััยที่่�ส่่งผลต่่อราคาคอนโดมิิเนีียมต่่างกัันออกไป
ผลจาการทบทวนงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องสรุุปได้้ว่า่ เมื่่�อมีีการพััฒนาระบบรถไฟฟ้้ามวลชนขึ้้�นจะทำำ�ให้้ความต้้องการในใช้้ที่่�ดินิ
เพิ่่�มขึ้้�นตามมา ซึ่่�งเป็็นผลให้้เกิิดการเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณความต้้องการเดิินทาง แต่่ด้ว้ ยลัักษณะการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ และความ
สามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีที่่�แตกต่่างกัันจะมีีผลทำำ�ให้้จำ�ำ นวนผู้้�โดยสารแตกต่่างกัันออกไปด้้วย แนวคิิด Node-Place
Model จึึงถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อวิิเคราะห์์และจำำ�แนกคุุณลัักษณะของพื้้�นที่่�รอบสถานีีว่า่ มีีศักั ยภาพเป็็นอย่่างไร โดยใช้้ปัจั จััยด้้านการ
ใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีี งานวิิจัยั ครั้้�งนี้้�จึึงนำำ�แนวคิิด Node-Place Model มาประยุุกต์์
ใช้้เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามรถของการเข้้าถึึงกัับจำำ�นวนผู้้�โดยสาร รวมถึึงจััดกลุ่่�ม
คุุณลัักษณะประเภทสถานีีโดยมีีรายละเอีียดของวิิธีวิี จัิ ยั ดัังต่่อไปนี้้�

4. ระเบียบวิธีวิจัย
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั คืือ หาความสััมพัันธ์์ระหว่่างลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�
รอบสถานีีกัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่ละสถานีีและจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะประเภทสถานีี จึึงทำำ�ให้้เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์
จึึงแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท คืือ 1) ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ (Correlation Coefficient) เพื่่�อตรวจสอบความสััมพัันธ์์
ของข้้อมููล และ 2) วิิเคราะห์์การจััดกลุ่่�ม (Cluster analysis) เพื่่�อใช้้ในการจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะประเภทสถานีีโดยมีีระเบีียบ
วิิธีีวิิจััยดัังต่่อไปนี้้�
4.1 พื้้�นที่่�ศึึกษา
	พื้้�นที่่�รอบสถานีีรััศมีี 500 เมตรของสายสุุขุุมวิิทและสายสีีลม รวมทั้้�งสิ้้�น 33 สถานีี
4.2 ขอบเขตของการศึึกษา
จากการทบทวนงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องและการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิด Node-Place Model ใน การจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะ
สถานีีของการวิิจััยในครั้้�งนี้้� สามารถระบุุปััจจััยออกเป็็น 2 ด้้านคืือ ปััจจััยด้้านลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและปััจจััย
ด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่� เพื่่�อมาหาความสััมพัันธ์์กับั จำำ�นวนผู้้�โดยสารรถไฟขนส่่งมวลชนโดยแต่่ละปััจจััยมีีข้อ้ มููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้� (ตารางที่่� 1)
4.2.1. ปััจจััยการใช้้ประโยชน์์อาคารรอบพื้้�นที่่�สถานีี โดยเป็็นข้้อมููลสารสนเทศภููมิิศาสตร์์(GIS) ข้้อมููลการใช้้
ประโยชน์์อาคารปีี พ.ศ. 2558 จากสำำ�นักั งานผัังเมืืองกรุุงเทพมหานคร ประกอบด้้วยข้้อมููลทั้้�งหมด 6 ตััวแปรด้้วยกััน คืือ 1)
ความหนาแน่่นการใช้้ประโยชน์์อาคาร 2) พื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทที่่�พัักอาศััย 3) พื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคารประเภท
พาณิิชยกรรม 4) พื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทผสมผสาน (อาคารที่่�มีีสัดั ส่่วนการใช้้พื้้�นที่่�พาณิิชยกรรมและที่่�พัักอาศััย
เท่่า ๆ กััน) 5) พื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทสาธารณููปการ และ6) พื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคารอื่่�น ๆ (เกษตรกรรม
และอุุตสาหกรรม)
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4.2.2. ปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีจากการสำำ�รวจพื้้�นที่่� ประกอบด้้วยข้้อมููลทั้้�งหมด
6 ตััวแปรด้้วยกััน คืือ 1) สถานีีร่่วมของรถไฟฟ้้า 2) จำำ�นวนสายรถเมล์์ 3) จำำ�นวนที่่�จอดรถ 4) จำำ�นวนสายรถตู้้�สาธารณะ
5) จำำ�นวนสายเรืือสาธารณะ และ 6) จำำ�นวนสายรถโดยสารประจำำ�ทางด่่วนพิิเศษ (BRT)
4.2.3. จำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่สถานีีซึ่่�งข้้อมููลของกลุ่่�มนี้้�มีีเพีียงค่่าเฉลี่่�ยของจำำ�นวนผู้้�โดยสารรายวัันในแต่่ละสถานีี
ของปีี พ.ศ.2560
4.3 วิิธีีการรวบรวมข้้อมููลและสัังเคราะห์์ข้้อมููล
4.3.1 การเก็็บข้้อมููล
ข้้อมููลที่่�นำำ�ใช้้ในการวิิเคราะห์์สามารถแบ่่งวิิธีีการเก็็บข้้อมููลออกเป็็น 2 ลัักษณะการดัังนี้้� (ตารางที่่� 1)
1) ข้้อมููลจากการสำำ�รวจ ได้้แก่่ จำำ�นวนสายรถเมล์์ จำำ�นวนสายของเรืือโดยสารสาธารณะ และสถานีีร่่วม
ของรถไฟฟ้้า เป็็นต้้น
2) ข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบได้้แก่่ การใช้้ประโยชน์์อาคาร จำำ�นวนที่่�จอดรถ จำำ�นวนสายรถตู้้�โดยสาร
สาธารณะและจำำ�นวนสายรถโดยสารประจำำ�ทางด่่วนพิิเศษ (BRT)
		
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลในการวิเคราะห์

หน่วย

แหล่งที่มาของข้อมูล

จำ�นวนผู้โดยสารเฉลี่ยใน
แต่ละสถานี

คน

บริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำ�กัด

จำ�นวนเส้นทางของการ
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า

เส้นทาง

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮ
ลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนเส้นทางของรถเมล์
สาธารณะ

เส้นทาง

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

จำ�นวนเส้นทางของรถตู้
สาธารณะ

เส้นทาง

สำ�รวจ

จำ�นวนเส้นทางของ BRT

เส้นทาง

สำ�รวจ

คัน

สำ�รวจ

ตารางเมตร

สำ�นักงานผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ตารางเมตร

สำ�นักงานผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ปริมาณที่จอดรถ
สาธารณะ
พื้นที่ก่อสร้างการใช้
ประโยชน์อาคารประเภท
ที่พักอาศัย
พื้นที่ก่อสร้างการใช้
ประโยชน์อาคารประเภท
พาณิชยกรรม
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ข้อมูลในการวิเคราะห์
(ต่อ)

พื้นที่ก่อสร้างการใช้
ประโยชน์อาคารประเภท
แบบผสมผสาน
พื้นที่ก่อสร้างการใช้
ประโยชน์อาคารประเภท
สาธารณูปการ
พื้นที่ก่อสร้างการใช้
ประโยชน์อาคารประเภท
ที่อื่น ๆ

หน่วย

แหล่งที่มาของข้อมูล

ตารางเมตร

สำ�นักงานผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ตารางเมตร

สำ�นักงานผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

ตารางเมตร

สำ�นักงานผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

(ต่อ)

ด้านปัจจัย

(ต่อ)

(ต่อ)

ลักษณะ
การใช้ประโยชน์อาคาร

4.3.2 การสัังเคราะห์์ข้้อมููล
จากการทบทวนงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่าข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้มีีความหลากหลายของหน่่วยข้้อมููลทั้้�งลัักษณะ
การใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่� มีีผลให้้ไม่่สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบและหาความสััมพัันธ์์กันั ได้้
จึึงจำำ�เป็็นต้้องนำำ�ข้้อมููลทำำ�ให้้อยู่่�ในในรููปค่่ามาตรฐาน (Z-score) เพื่่�อให้้สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบค่่าของข้้อมููลได้้ว่่าจะมีี
ความแตกต่่างกัันอย่่างไร ถึึงแม้้ข้้อมููลจะต่่างชุุดกััน รวมถึึงเมื่่�อได้้สัังเคราะห์์ข้้อมููลให้้อยู่่�ในรููปค่่ามาตรฐานแล้้วจะสามารถ
นำำ�มารวมกัันเพื่่�อระบุุเป็็นค่่าปััจจััยของทั้้�งสองด้้าน โดยระบุุชื่่�อเป็็นค่่าปััจจััยด้้านลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคาร (Building
Use Index) และค่่าปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง (Accessibility Index) โดยค่่ามาตรฐาน (Z-score)
สามารถคำำ�นวณได้้จากสมการ (1) นี้้�
			
Z-score =
( X-X ) / S			
(1)
		
โดยที่
Z
คือ
คะแนน Z – score
			
X
คือ
คะแนนดิบ
			
X
คือ
ค่าเฉลี่ย
			
S
คือ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากนั้้�นเมื่่�อได้้ค่่ามาตรฐาน (Z-score) ของข้้อมููลตััวแปรทุุกตััวแล้้วจึึงนำำ�ผลที่่�ได้้รวมกัันหารด้้วยจำำ�นวน
ของตััวแปร (Garau et al, 2015) เพื่่�อหาค่่าของปััจจััยการใช้้ประโยชน์์อาคารและค่่าปััจจััยความสามารถในการเข้้าถึึง
ได้้จากสมการ (2)
				
			

xin = ( x1+x2+……..xn) / n				

โดยที่		 xin

คือ

ค่าดัชนีของปัจจัย

					 x1

คือ

ค่ามาตรฐานตัวแปรตัวที่ 1

					 x2

คือ

ค่ามาตรฐานตัวแปรตัวที่ 2

					 n

คือ

จ�ำนวนตัวแปรที่น�ำมาคิด

(2)
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4.4 วิิธีีการวิิเคราะห์์
ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจะเป็็นการวิิเคราะห์์ 2 ส่่วนคืือการวิิเคราะห์์หาความสััมพัันธ์์โดยวิิธีกี ารวิิเคราะห์์ค่า่ สหสััมพัันธ์์
(Correlation coefficient) และการวิิเคราะห์์และจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะประเภทของสถานีีด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์การจััดกลุ่่�ม
(Cluster analysis) โดยแต่่ละวิิธีีมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1) การวิิเคราะห์์หาความสััมพัันธ์์ (Correlation coefficient)
การวิิเคราะห์์หาความสััมพัันธ์์ของแต่่ละปััจจััยในกลุ่่�มการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีี
กัับจำำ�นวนผู้้�โดยใช้้วิิธีีการหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ (Correlation coefficient) เพื่่�อบอกระดัับความสััมพัันธ์์ของข้้อมููล
โดยใช้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ หากค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์มีีค่่าเข้าใกล้ -1 หรืือ 1 แสดงถึึงการมีีความสััมพัันธ์์กัันใน
ระดัับสููง แต่่หากมีีค่าเข้าใกล้้ 0 แสดงถึึงการมความสััมพัันธ์์ในระดัับน้้อยหรืือไม่่มีีเลย (Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1998)
2) การวิิเคราะห์์การจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะของสถานีี (Cluster analysis)
จากนั้้�นวิิเคราะห์์โดยโปรแกรม SPSS โดยวิิธีีการวิิเคราะห์์การจััดกลุ่่�ม (Cluster analysis) ด้้วยเทคนิิค Hierarchical
Cluster Analysis ด้้วยวิิธีกี ารแบ่่งกลุ่่�มแบบ Between-groups linkage ซึ่่�งเป็็นวิิธีกี ารคำำ�นวนหาระยะค่่าเฉลี่่�ยของคะแนน
ปััจจััยที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์ และแบ่่งกลุ่่�มของพื้้�นที่่�รอบสถานีีรถไฟฟ้้าทั้้�ง 33 สถานีีโดยพิิจารณาจากแผนภููมิิ Dendrogram

5. ผลการวิจัย
5.1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีกัับจำำ�นวนผู้้�โดยสาร
แต่่ละสถานีี
ผลการสำำ�รวจข้้อมููลการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีนำำ�มาเป็็นปััจจััยในการนำำ�มา
วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารแต่่ละสถานีีโดยใช้้โปรแกรม SPSS ด้้วยการหาค่่าสััมประสิิทธิ์์� สหสััมพัันธ์์
(Correlation Coefficient) ผลออกมาได้้ดััง ตารางที่่� 2 นี้้�
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์การใช้ประโยชน์อาคารและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่รอบสถานีกับจ�ำนวนผู้โดยสาร
จำ�นวนผู้ โดยสาร

การใช้ประโยชน์อาคาร

ความสามารถในการเข้าถึง

Correlation

.504**

.749**

Significance

0.003

0.000

ค่าสถิติ
** ความสัมพันธ์มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01

ตารางที่่� 2 เห็็นได้้ปัจั จััยการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงทั้้�งคู่่�มีีค่า่ นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (Significance)
กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่ละสถานีีน้้อยกว่่า .05 ซึ่่�งแปลว่่าปััจจััยทั้้�งสองด้้านมีีความสััมพัันธ์์กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสาร โดยปััจจััย
ด้้านการใช้้ประโยชน์์มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สััมพัันธ์์ (Correlation) อยู่่�ที่่� 0.504 ซึ่่�งหมายความว่่า การใช้้ประโยชน์์อาคาร
มีีความสััมพัันธ์์กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารในระดัับปานกลาง ส่่วนปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สััมพัันธ์์
(Correlation) อยู่่�ที่่� .749 ซึ่่�งหมายความว่่า ความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสาร ในระดัับ
สููง 5
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5.2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและประเภทความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีกัับ
จำำ�นวนผู้้�โดยสารแต่่ละสถานีี
ผลการสำำ�รวจข้้อมููลของปััจจััยด้้านลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและข้้อมููลของปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง
พื้้�นที่่�รอบสถานีีนำำ�มาเป็็นปััจจััยในการนำำ�มาวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์กับั จำำ�นวนผู้้�โดยสารด้้วยการหาค่่าสััมประสิิทธิ์์� สหสััมพัันธ์์
(Correlation Coefficient) ผลออกมาได้้ดัังนี้้� ตารางที่่� 3 และ ตารางที่่� 4
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารกับจ�ำนวนผู้โดยสาร
จำ�นวนผู้
โดยสาร

ที่พักอาศัย

พาณิชยกรรม

ผสมผสาน

สาธารณูปการ

อื่น ๆ

Correlation

-0.105

.521**

-0.151

.531**

-0.048

Significant

0.561

0.002

0.401

0.001

0.791

หมายเหตุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่่� 3 พบว่่าข้้อมููลที่่�มีีค่า่ นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (Significance) น้้อยกว่่า 0.5 ประกอบด้้วย พื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคาร
ประเภทพาณิิชยกรรมและพื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทสาธารณููปการ ซึ่่�งมีีแปลได้้ว่่าข้้อมููลทั้้�งสองมีีความสััมพัันธ์์
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01 กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่ละสถานีี และเมื่่�อพิิจารณาจากค่่าสััมประสิิทธิ์์�สััมพัันธ์์ (Correlation)
อยู่่�ที่่� 0.521และ 0.531 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งหมายความว่่าพื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทพาณิิชยกรรมและพื้้�นที่่�การใช้้
ประโยชน์์อาคารประเภทสาธารณููปการมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกระดัับปานกลางกัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารรถไฟฟ้้า
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความสามารถในการเข้าถึงกับจ�ำนวนผู้โดยสาร
จำ�นวนผู้
โดยสาร

สถานีร่วม

จำ�นวนสาย
รถเมล์

ที่จอดรถ
สาธารณะ

จำ�นวนสาย
รถตู้

จำ�นวนสาย
เรือโดยสาร

จำ�นวนสาย
BRT

Correlation

.723**

.471**

.724**

.521**

-0.097

-0.047

Significant

0.000

0.006

0.000

0.002

0.592

0.794

หมายเหตุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่่� 4 พบว่่าข้้อมููลที่่�มีีค่่านััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (Significance) น้้อยกว่่า 0.5 ประกอบด้้วย 4 ตััวแปร คืือ สถานีีร่่วม
จำำ�นวนสายรถเมล์์ จำำ�นวนที่่�จอดรถสาธารณะ และจำำ�นวนสายรถตู้้�โดยสารสาธารณะจากผลทางสถิิติสิ ามารถสรุุปได้้ว่า่ ระบบ
ขนส่่งทั้้�ง 4 ตััวแปรมีีความสััมพัันธ์์ทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01 กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่ละสถานีีซึ่่�งหมายความว่่าระบบขนส่่ง
มวลชนรองไม่่ว่า่ จะเป็็น สถานีีร่ว่ ม จำำ�นวนสายรถเมล์์ จำำ�นวนที่่�จอดรถสาธารณะและจำำ�นวนสายรถตู้้�โดยสารมีีความสััมพัันธ์์
กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารรถไฟฟ้้า
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5.3 การจััดกลุ่่�มคุุณลัักษณะสถานีี
การจััดกลุ่่�มด้้วยการใช้้ปััจจััยด้้านลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�
ของรถไฟฟ้้าสายสุุขุมุ วิิทและสายสีีลมทั้้�ง 33 สถานีี ผลการวิิเคราะห์์การจััดกลุ่่�มสามารถแบ่่งออกมาได้้เป็็น 3 กลุ่่�มคุุณลัักษณะ
สถานีีดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 คืือ กลุ่่�มที่่�มีีค่่าปััจจััยด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ต่ำำ��ทั้้�งคู่่� สถานีีที่่�จััด
อยู่่�ในกลุ่่�มนี้้�มีี 21 สถานีีประกอบไปด้้วย สถานีีทองหล่่อ สถานีีธนบุุรีี สถานีีโพธิ์์�นิิมิิต สถานีีวงเวีียนใหญ่่ สถานีีสะพานควาย
สถานีีพระโขนง สถานีีบางจาก สถานีีอุุดมสุุข สถานีีปุุณณวิิถีี สถานีีอ่่อนนุุช สถานีีบางหว้้า สถานีีบางนา สถานีีสนามเป้้า
สถานีีเอกมััย สถานีีราชดำำ�ริิ สถานีีสุุรศัักดิ์์� สถานีีอารีีย์์ สถานีีพร้้อมพงษ์์ สถานีีเพลิินจิิต สถานีีนานาและสถานีีวุุฒากาศ

ภาพที่ 2 ค่าปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์อาคารและความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มที่ 1
ด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคาร ในภาพรวมกลุ่่�มนี้้�มีีความหนาแน่่นต่ำำ��มาก รวมถึึงมีีการใช้้ประโยชน์์อาคารในทุุกประเภท
น้้อยกว่่ากลุ่่�มอื่่�น อีีกทั้้�งมีีอาคารที่่�มีีการใช้้ประโยชน์์ประเภทพาณิิชยกรรมและสาธารณููปการอยู่่�ในระดัับน้้อยมาก
แต่่พบว่่าการใช้้ประโยชน์์อาคารส่่วนใหญ่่เป็็นที่่�พัักอาศััย
ด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง ในภาพรวมกลุ่่�มนี้้�มีีคะแนนของความสามารถในการเขาถึึงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ที่่�สุุด
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากในแต่่ละปััจจััยของด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงมีีค่่าต่ำำ��ทุุกปััจจััย
กลุ่่�มที่่� 2 กลุ่่�มที่่�มีีค่่าปััจจััยด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคารและปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�อยู่่�ในระดัับ
สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย สถานีีที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มนี้้�มีี 9 สถานีีประกอบไปด้้วยสถานีีพญาไท สถานีีราชเทวีี สถานีีอโศก สถานีีตลาดพลูู
สถานีีสนามกีีฬาแห่่งชาติิ สถานีีสะพานตากสิิน สถานีีช่่องนนทรีี สถานีีชิิดลมและสถานีีศาลาแดง
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	ด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคาร ในภาพรวมกลุ่่�มนี้้�มีีความหนาแน่่นอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด มีีการใช้้ประโยชน์์อาคาร
ประเภทพาณิชยกรรมอยู่ในระดับมาก
ความสามารถในการเข้าถึง ในภาพรวมกลุ่มนี้มีคะแนนของความสามารถในการเข้าถึงอยู่ในระดับปานกลาง
ซึง่ เป็นผลมาจากในแต่ละปัจจัยของระบบขนส่งมวลชนรองประเภทสถานีรว่ ม จ�ำนวนสายรถเมล์และเรือสาธารณะในพืน้ ที่
รอบสถานี
กลุ่่�มที่่� 3 ที่่�มีีค่า่ ปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�อยู่่�ในระดัับสููงมาก ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่า่ เฉลี่่�ยจำำ�นวนผู้้�โดยสาร
สููงที่่�สุุดสถานีีที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มนี้้�มีี 3 สถานีีประกอบไปด้้วย สถานีีอนุุสาวรีีย์์ชััยสมรภููมิิ สถานีีสยามและสถานีีหมอชิิต
ด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคาร ในภาพรวมกลุ่่�มนี้้�มีีความหนาแน่่นอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ย แต่่มีีการใช้้ประโยชน์์
อาคารประเภทสาธารณููปการมากที่่�สุุด โดยมีีการใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทอื่่�นอยู่่�ในระดัับน้้อยมาก
ความสามารถในการเข้้าถึึงในภาพรวมกลุ่่�มนี้้�มีีคะแนนของความสามารถในการเข้้าถึึงอยู่่�ในระดัับสููงมาก ซึ่่�งเป็็น
ผลมาจากในแต่่ละปััจจััยของระบบขนส่่งมวลชนรองประเภทสถานีีร่่วม จำำ�นวนสายรถเมล์์ ที่่�จอดรถสาธารณะและรถตู้้�
โดยสารสาธารณะในพื้้�นที่่�มีีจำำ�นวนมาก

ภาพที่ 4 ค่าปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์อาคารและความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มที่ 3
จากผลการวิิเคราะห์์การจััดกลุ่่�มสามารถจำำ�แนกคุุณลัักษณะสถานีีออกได้้เป็็น 3 กลุ่่�มหากพิิจารณาเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ย
ค่่าปััจจััยด้้านใช้้ประโยชน์์อาคาร ความสามารถในการเข้้าถึึง และจำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่ละกลุ่่�ม จะพบว่่าค่่าปััจจััย
ด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคารและปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงส่่งผลต่่อจำำ�นวนผู้้�โดยสารต่่างกัันดัังนี้้� กลุ่่�มที่่� 1 มีีค่่า
ปััจจััยด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงมีีค่่าน้้อยกว่่าค่่าเฉลี่่�ยพบว่่ามีีค่่าของจำำ�นวนผู้้�โดยสารน้้อย
ตามไปด้้วยกลุ่่�มที่่� 2 มีีค่่าของการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงอยู่่�ในช่่วงระดัับสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย พบว่่า
มีีค่่าของจำำ�นวนผู้้�โดยสารมากกว่่ากลุ่่�มแรก กลุ่่�มที่่� 3 ค่่าปััจจััยของการใช้้ประโยชน์์อาคารอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยแต่่
มีีค่่าปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงอยู่่�ในระดัับที่่�สููงมากพบว่่ามีีค่่าของจำำ�นวนผู้้�โดยสารสููงที่่�สุุด (ตารางที่่� 5)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยปัจจัยการใช้ประโยชน์อาคารและความสามารถในการเข้าถึงและจ�ำนวนผู้โดยสารในแต่ละกลุ่ม
ค่าปัจจัย

กลุ่มคุณลักษณะของสถานี
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

การใช้ประโยชน์อาคาร

-0.34

0.76

0.1

ความสามารถในการเข้าถึง

-2

0.26

2.34

จำ�นวนผู้โดยสาร

-0.44

0.31

2.14

เมื่่�อเราพิิจารณาจากตางรางที่่� 5 และผลการวิิจััยข้้างต้้นทั้้�งหมด สามารถสรุุปได้้ว่่าปััจจััยด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคาร
และปััจจััยด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รอบสถานีีมีคี วามสััมพัันธ์์กับั จำำ�นวนผู้้�โดยสาร อีีกทั้้�งลัักษณะการใช้้ประโยชน์์
อาคารและรููปแบบของระบบขนส่่งมวลชนที่่�แตกต่่างกัันยัังมีีความสััมพัันธ์์กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารต่่างกัันอีีกด้้วย โดยสามารถ
สรุุปลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและรููปแบบของระบบขนส่่งมวลชนที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารกัับลัักษณะ
ของพื้้�นที่่�รอบสถานีีตามกลุ่่�มคุุณลัักษณะประเภทสถานีีได้้ดัังต่่อไปนี้้� (ภาพที่่�5)
กลุ่่�มที่่� 1 เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคารน้้อยที่่�สุุดและส่่วนใหญ่่มีีการใช้้ประโยชน์์อาคาร
เป็็นประเภทที่่�พัักอาศััย ซึ่่�งอาจจะเป็็นเพราะสถานีีในกลุ่่�มนี้้�เป็็นสถานีีที่่�อยู่่�ปลายสายของรถไฟฟ้้าซึ่่�งลัักษณะของพื้้�นที่่�รอบ
สถานีีจะเป็็นที่่�ดิินขนาดเล็็ก รููปร่่างของขนาดแปลงที่่�ดิินไม่่เหมาะสมในการพััฒนา จึึงเป็็นผลให้้ไม่่มีกี ารพััฒนาการใช้้ประโยชน์์
อาคารให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมหรืือหากมีีการพััฒนาก็็จะเป็็นการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นส่่วนมากเนื่่�องจากเพราะว่่าที่่�ดิิน
มีีราคาถููกซึ่่�งผลการวิิเคราะห์์พบว่่าลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทที่่�พัักอาศััยไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั จำำ�นวนผู้้�โดยสาร
รถไฟฟ้้า อีีกทั้้�งความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� อาจจะเป็็นเพราะโคร่่งขายของถนนไม่่เพีียงพอ สััดส่่วน
ของถนนอยู่่�ระดัับที่่�น้้อยเป็็นผลให้้ทำำ�ให้้รถเมล์์มีเี ส้้นทางการให้้บริิการที่่�ซ้้อนทัับกัันและไม่่ครอบคลุุม รวมถึึงไม่่มีกี ารพััฒนา
ระบบขนส่่งมวลชนรองประเภทอื่่�น ๆ ให้้สามารถใช้้งานรวมกัันรถไฟฟ้้าได้้ จึึงส่่งผลให้้จำำ�นวนผู้้�โดยสารในสถานีี ในกลุ่่�มนี้้�
มีีจำำ�นวนอยู่่�ในระดัับที่่�น้้อยกว่่ากลุ่่�มสถานีีอื่่�น
กลุ่่�มที่่� 2 เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคารอยู่่�ในระดัับสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย เพราะส่่วนเป็็นสถานีีที่่�อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ศููนย์์กลางเมืือง ลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารในกลุ่่�มมีีสัดั ส่่วนการใช้้ประโยชน์์อาคารทั้้�งประเภทพาณิิชยกรรมมากที่่�สุุด
ซึ่่�งเป็็นรููปแบบลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารที่่�มีีความสััมพัันธ์์กับั จำำ�นวนผู้้�โดยสารและเนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�มีีเส้้นทางโครงข่่าย
ของระบบถนนที่่�มากพอ ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�รอบสถานีีในกลุ่่�มนี่่�มีีจำ�ำ นวนของสายรถเมล์์จำ�ำ นวนมาก รวมถึึงบางสถานีีมีรี ะบบขนส่่งมวล
รองประเภทเรืือโดยสาร รถเมล์์โดยสารด่่วนพิิเศษ (BRT) ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยให้้ความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
ด้้วยลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงของพื้้�นที่่�รอบสถานีีในกลุ่่�มนี้้�อยู่่�ในระดัับมากกว่่าค่่าเฉลี่่�ย
จึึงทำำ�ให้้มีีจำำ�นวนผู้้�โดยสารมากกว่่าในกลุ่่�มที่่� 1
กลุ่่�มที่่� 3 เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคารอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยแต่่มากกว่่า กลุ่่�มที่่� 1
โดยลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารส่่วนใหญ่่เป็็นการใช้้งานประเภทสาธารณููปการ เนื่่�องจากเป็็นที่่�ดิินของรััฐเป็็นส่่วนใหญ่่
ทำำ�ให้้การพััฒนาอาจจะยัังไม่่เต็็มศัักยภาพอย่่างที่่�ควรจะเป็็นและลัักษณะเด่่นที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มนี้้�คืือเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี ค่่าปััจจััย
ด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงอยู่่�ในระดัับสููงมากเนื่่�องจากบริิบทของพื้้�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ศููนย์์กลางการเชื่่�อมต่่อของระบบขนส่่ง
มวลชนประเภทต่่าง ๆ เข้้ามายัังพื้้�นที่่� ทั้้�งรถเมล์์โดยสาร รถตู้้�สาธารณะและสถานีีร่ว่ ม ซึ่่�งทำำ�ให้้พื้้�นที่่�รอบสถานีีในกลุ่่�มนี้้�มีีหน้้า
ที่่�ในการเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนถ่่ายผู้้�โดยสารจากระบบขนส่่งมวลชนประเภทอื่่�น ๆ เข้้ามาสู่่�ระบบรถไฟฟ้้าจึึงทำำ�ให้้
จำำ�นวนของผู้้�โดยสารในกลุ่่�มสถานีีมีีจำำ�นวนมากที่่�สุุด
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงต�ำแหน่งของกลุ่มคุณลักษณะสถาน

6. บทสรุุป

ผลของการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารรููปแบบต่่าง ๆ และประเภทของของความสามารถ
ในการเข้้าถึึงจำำ�นวนผู้้�โดยสารของแต่่ละสถานีี พบว่่าลัักษณะการใช้้ประโยชน์์อาคารประเภทพาณิิชยกรรมและพื้้�นที่่�การใช้้
ประโยชน์์อาคารประเภทสาธารณููปการมีีความสััมพัันธ์์กัับจำำ�นวนผู้้�โดยสารรถไฟฟ้้าและในส่่วนปััจจััยของความสามารถใน
การเข้้าถึึงตััวแปรระบบขนส่่งมวลชนรอง ประเภทสถานีีร่ว่ ม จำำ�นวนสายรถเมล์์ จำำ�นวนที่่�จอดรถสาธารณะ และจำำ�นวนสาย
รถตู้้�โดยสารสาธารณะ ทั้้�งหมดมีีความสััมพัันธ์์กับั จำำ�นวนผู้้�โดยสาร อีีกทั้้�งพื้้�นที่่�รอบสถานีีรถไฟฟ้้าทั้้�ง 33 สถานีีมีคี วามแตกต่่างกััน
การพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีจึงึ จำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึงึ ถึึงปััจจััยที่่�แตกต่่างกัันด้้วย โดยผลการวิิเคราะห์์การจััดกลุ่่�มด้้วยปััจจััยลัักษณะ
การใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่� สามารถจำำ�แนกคุุณลัักษณะออกได้้ 3 กลุ่่�ม โดยแต่่ละกลุ่่�มจะมีีปัจั จััย
ที่่�แตกต่่างกัันตามที่่�ได้้กล่่าวไปในผลการศึึกษา ซึ่่�งแนวทางของการพััฒนาจะถููกวิิเคราะห์์จากค่่าปััจจััยของแต่่ละด้้าน
โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 มีีแนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีคืือการเพิ่่�มความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคาร โดยส่่งเสริิม
ให้้มีีการพััฒนาอาคารประเภทพาณิิชยกรรมและประเภทสาธารณููปการเพื่่�อสร้้างแหล่่งงานขึ้้�นในพื้้�นที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิด
ความต้้องการเดิินทาง รวมถึึงเพิ่่�มความสามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ให้้มากขึ้้�น โดยการพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนรอง
ให้้ครอบคลุุมและเชื่่�อมโยงกัันมากขึ้้�น มีีการพััฒนาโคร่่งข่่ายถนนวางแผนเส้้นทางให้้บริิการของรถเมล์์ให้้มีคี วามหลากหลาย
รวมถึึงอาจจะมีีการเพิ่่�มการให้้บริิการรถจัักรยนต์์รัับจ้้าง รถสองแถวเพื่่�อให้้เกิิดการเชื่่�อมต่่อจากสถานีีรถไฟฟ้้ามากขึ้้�น
กลุ่่�มที่่� 2 มีีแนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีคืือการเพิ่่�มความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคาร ถึึงแม้้พื้้�นที่่�จะมีี
ความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคารอยู่่�บ้้างแล้้ว โดยเป็็นการส่่งเสริิมให้้เพิ่่�มสััดส่่วนลัักษณะการใช้้งานอาคารประเภท
พาณิิชยกรรมและประเภทสาธารณููปการมากขึ้้�นบางสถานีี อีีกทั้้�งพื้้�นที่่�ยัังจำำ�เป็็นต้้องมีีการออกแบบพื้้�นที่่�ให้้เป็็นมิิตรมากขึ้้�น
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การใช้้งานในกลุ่่�มคนทุุกระดัับ รวมถึึงออกแบบระบบขนส่่งมวลชนรองให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากเนื่่�องจากลัักษณะ
ของพื้้�นที่่�ในกลุ่่�มนี้้�ส่่วนใหญ่่อยู่่�ศููนย์์กลางเมืืองซึ่่�งมีีปริิมาณของรถยนต์์มาก ทำำ�ให้้ระบบขนส่่งมวลชนบางอย่่างใช้้งาน
ได้้ไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพเนื่่�องจากต้้องใช้้พื้้�นที่่�ถนนในการสััญจรเช่่น รถเมล์์ แนวการพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนรองในพื้้�นที่่�
อาจจะพััฒนาระบบขนส่่งที่่�ไม่่ต้้องใช้้ถนนเป็็นเส้้นทางสััญจรเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบขนส่่งมวลรองในพื้้�นที่่�

65

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

กลุ่่�มที่่� 3 มีีแนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีคืือการเพิ่่�มความหนาแน่่นของการใช้้ประโยชน์์อาคาร โดยการให้้เอกชน
สััมปทานเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่� โดยส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาอาคารประเภทพาณิิชยกรรมเพื่่�อสร้้างแหล่่งงานรวมถึึงอาจจะมีี
การพััฒนาที่่�พัักอาศััยขึ้้�นบางส่่วนเพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการใช้้งานพื้้�นที่่�รอบสถานีีมากขึ้้�น พื้้�นที่่�รอบสถานีีในกลุ่่�มนี้้�ส่่วนใหญ่่มีจำี �ำ นวน
ของระบบขนส่่งมวลชนรองอยู่่�ในระดัับที่่�สููงอยู่่�แล้้วจึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องพััฒนาด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงแต่่ควรมีี
การออกแบบพื้้�นที่่�ให้้เกิิดความเป็็นมิิตรต่่อการใช้้งานเพิ่่�มมากขึ้้�นเนื่่�องจากกลุ่่�มคนที่่�จะมีีการใช้้งานอาจจะได้้รัับผลกระทบ
ต่่อระบบขนส่่งและมลพิิษในที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ทั้้�งนี้้�รููปแบบการพััฒนาที่่�เสนอแนะมาจากการวิิเคราะห์์ที่่�ใช้้ปััจจััยด้้านการใช้้ประโยชน์์อาคารและความสามารถใน
การเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ที่่�มาจากการศึึกษาและทบทวนวรรณกรรม หากจะพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีให้้ควรต้้องพิิจารณาตามบริิบท
และสภาพแวดล้้อมของพื้้�นที่่�รายสถานีีด้้วย
ข้้อเสนอจากการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่าการลงทุุนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบขนส่่งมวลชนเพีียงอย่่างเดีียวไม่่สามารถ
ตอบสนองความต้้องการใช้้งานของประชาชนได้้ ภาครััฐควรจะมีีแนวทางการพััฒนาส่่งเสริิมพื้้�นที่่�รอบสถานีีให้้มีีการใช้้งาน
ที่่�หลากหลายและมีีความหนาแน่่นที่่�เหมาะสม รวมถึึงพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนรองที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการใช้้ระบบขนส่่ง
รถไฟฟ้้าให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยในอนาคตภาครััฐควรมีีการศึึกษาพื้้�นที่่�รอบสถานีีโดยใช้้แนวความคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�
รอบสถานีีโดยใช้้แนวความคิิดพััฒนาการใช้้ประโยชน์์อาคารและพััฒนาความสามารถในการเข้้าถึึงควบคู่่�กัับการวางแผน
ระบบขนส่่ง เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบขนส่่งมวลชนให้้มีีผู้้�ใช้้งานเพิ่่�มมากขึ้้�น
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