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ขนส่งมวลชนไปยังจุดหมายที่ 1 ที่และส่วนใหญ่เดินเท้าสู่จุดหมายที่ 2 และจุดหมายที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ห่างประมาณ 20 กิโลเมตร โดยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถยนต์ส่วน
บุคคล ส่วนใหญ่เดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาได้ในระยะไกลถึง 800 เมตร และเดินเท้าในเวลา 10 นาท ี 

การวิจัยนี้ พบว่า พ้ืนที่ตามแนวเส้นทางสัญจรหลักซึ่งมีทางเท้าที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี
ประกอบกับกิจกรรมมีโครงข่ายทางเดินเท้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด  และได้เสนอแนะการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงข่ายทางเดินเท้าโดยเสนอให้มีการปรับปรุง 4 ด้าน คือ (1) ปรับรุงการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่าย (2) ความปลอดภัย (3) สิ่งอ านวยความสะดวก และ(4) ความน่าสนใจของกิจกรรม
และสภาพแวดล้อมกายภาพ 
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The purpose of this research was to study the effectiveness of the 
pedestrian network in Ratchaprasong and Ploenchit shopping area, which has an 
important economic role (Nichanan Boon-On, 2019). This role was reflected in 
the Comprehensive Plan of Bangkok that stipulates land use as a commercial center 
for businesses, trades, services, recreations, and large job sites, (Somsakao, 
Phetchanon and Walaiporn Attanan, 2017),  This research analyzed the data 
collected using a geographic information system, statistical data, questionnaires field 
survey, and observations for in-depth understanding of the pedestrian network, 
physical and functional components linking activities and  important transit nodes. 

The analysis of data on pedestrians’ behavior and needs collected from a 
samplegroup of 218 people showed that the majority then reach their first 
destination, which are workplaces and shopping malls by means public transit. In 
addition, most of them walk to the 2nd and 3rd destinations which are restaurants 
and parks. Statistically the samples entered to the district from locations as far as 20 
kilometers via the BTS Sky Train system and private vehicles. Most of the pedestrians 
were able to walk in the area at a distance of up to 800 meters and to walk as long 
as 10 minutes. 

Therefore, the areas along the main thoroughfares which have footpaths 
with good physical conditions and mix activities are the most effective pedestrian 
zone. Recommendations to improve the effectiveness of the pedestrian network in 
the area includes 4 improvements : 1) the network connections, 2) safety, 3) 
facilities, and 4) attractiveness of the activities and the physical environment. 
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ศิลปากร 

ขอขอบคุณ บิดา มารดา พ่ี ๆ น้อง ๆ  และนางสาวสุนิษา มีนรินทร์  รวมถึงเพ่ือนร่วมงานทุก
คนให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในทุกด้าน ขอบคุณนางสาวรางรัก รอดโพธิ์ทอง ที่
คอยห่วงใยเป็นก าลังใจ และแรงขับเคลื่อนในการท าวิทยานิพนย์ครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้  จนกระท่ังประสบความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ ในการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่าน
การค้าราชประสงค์และเพลินจิต หวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 

กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2501 เป็นช่วงเวลาที่บริษัท Litchfield, Whiting, Brown 
and Associates จากสหรัฐอเมริกา เข้ามาส ารวจเพ่ือวางผังเมืองให้กับกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก 
ขณะนั้นพ้ืนที่เมืองของกรุงเทพมหานครมีขนาดเพียง 76.1 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินในเขตเมืองถึง
จะมีลักษณะกระชับ (Compact form) แต่ค่อนข้างแออัด โดยจะเห็นได้จากมีพื้นที่ใช้การที่ดิน
เพื ่ออยู ่อาศัย 42.2 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 55.6 ซึ ่งถ ือแม้ว ่าจะเป ็นส ัดส ่วน
ค่อนข้างมาก แต่ก็มีชุมชนแออัดและพ้ืนที่เสื่อมโทรมอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีรูปแบบการใช้
ที่ดินเพ่ือเป็นสถาบันราชการ มีประมาณร้อยละ 25 บริเวณชานเมือง ในขณะนั้นยังล้อมรอบด้วยพ้ืนที่
เกษตรกรรมขนาดใหญ่ และยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาถึง 29 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 
1.8 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (เกียรติ จิวะกุล, 2545) ต่อมาพ้ืนที่เมืองได้ขยายตัวด้วยอัตราที่เพ่ิมข้ึนมาโดย
ตลอด โดยในปี พ.ศ. 2545 พ้ืนที่เมืองได้ขยายเป็น 1,568.7 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 5.8 
ล้านคน (ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพ, 2545) และกรุงเทพมหานครมีประวัติความเป็นมาใน
ฐานะเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยาวนานกว่า 226 ปี โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีการพัฒนาให้
ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความสมดุล น่าอยู่อาศัย สอดรับกับความต้องการในอนาคต 

ปัจจุบันพบว่า กรุงเทพมหานครมีศูนย์กลางความเจริญในหลากหลายด้าน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ความเจริญเหล่านี้ส่งผลให้จ านวนประชากรในเมือง
เพิ่มขึ ้น (อริสา จันทรบุญทา และจิรัฐ เจนพึ่งพร , 2561) ท าให้เมืองเกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว น ามาสู่ปัญหาการเดินทางสัญจรที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเดินทางโดยรถยนต์ 
การจราจรจึงติดขัด (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2546) จากปริมาณยานพาหนะ
ดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากหลายเมืองที่ส าคัญทั่วโลกที่ต่างหันมาปรับตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
เมืองให้กลายเป็น “เมืองที่สามารถเข้าถึงด้วยการเดินได้” สอดรับกับความต้องการสังคมเมือง  
(Pujinda. P. & Boonsom. Y, 2016) ที่ไม่ได้ต้องการพ้ืนที่ส าหรับใช้รถยนต์มากเหมือนเดิมอีกต่อไป 
เราจึงต้องปรับตัวให้เป็นเมืองที่เอ้ือต่อการเดินเท้ามากข้ึน เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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พ้ืนที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาด้านการจราจร โครงข่ายการคมนาคม
ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างถนนเพ่ือรถยนต์มากจนเกินไป จนส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็วของรถยนต์ในเวลาอันสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนใน
เมือง จากการใช้การเดินเท้าและการขนส่งสาธารณะเปลี่ยนมาเป็นค่านิยมในการใช้รถยนต์ส่วนตัว ท าให้
ถนนเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในเมืองมากขึ้น (Phatchaney. K. & Chamaratana. T, 2018) 
จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับสังคมหรืออิทธิพลต่อการขยายตัวของเมือง และท าลาย
พ้ืนที่สาธารณะไปพร้อมกัน ซึ่งปัญหาที่ตามมา คือ ปัญหาทางด้านมลพิษ และปัญหาการจราจรติดขัด 
(ภาพท่ี 1) 

 

   
 

ภาพที่ 1 แสดงการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนพระรามที่ 1 และแยกปทุมวัน 
ถนนพญาไท 
ที่มา: โดย ผู้วิจัย, 2565 
 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับนโยบายการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการลดใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงาน ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเพ่ิม
ความน่าอยู่ให้กับเมือง (ส างานสถิติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2565) จึงน ามาสู่
การศึกษาข้อมูลกายภาพ (ขวัญสรวง อติโพธิ, 2548) แนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางเดินเท้าในเขต
เมืองได้รับความสนใจจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและการแก้ปัญหาการขาดแคลน
พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักการ แนวคิด แนวโน้ม ในการพัฒนาเมืองในการช่วยลด
ปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมของเมืองและเพิ่ม
ความน่าอยู่ให้กับเมืองในปัจจุบัน  
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การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดิน
เท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีบทบาทส าคัญ (ณิชนันทน์ บุญอ่อน, 
2562) และมีการพัฒนาเปลี ่ยนแปลงมาอย่างต ่อเนื ่อง ซึ ่งบทบาทนี ้สะท ้อนใน ผังเม ืองรวม
กรุงเทพมหานครที่ก าหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม เพื่อส่งเสริม ความเป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ แหล่งงานขนาดใหญ่ (โสมสกาว เพชรานนท์ 
และวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, 2560) ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงสถิติ และส ารวจ เพ่ือให้ทราบโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการ
เดินเท้าลักษณะทางกายภาพและการใช้งานเชื่อมโยงกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ประกอบกับการเป็นจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ส าคัญในระดับเมือง การเดินทางสัญจรเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่มีความหลากหลาย ได้แก่ 
1. รถโดยสารประจ าทาง บริเวณถนนราชด าริ ถนนเพชรบุรี ถนนเพลินจิต ซึ่งพบปัญหาการจราจรที่
หนาแน่น 2. ระบบขนส่งมวลชนระบบราง ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส ที่วิ่งตามแนวถนนสุขุมวิท ถนนสีลม 
3. ระบบขนส่งทางน้ า ได้แก่ เรือโดยสารประจ าทางในคลองแสนแสบ และ 4. ระบบโครงข่ายการ
เดินเท้าที่มีทางเท้าลอยฟ้า (Sky Walk) บริเวณตลอดแนวถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต เชื่อม
สถานีรถไฟฟ้าและกลุ่มผู้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว  

ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต โครงข่ายตามแนวเส้นทางสัญจรหลักซึ่งมีทางเท้าที่มีความกว้างและ
ลักษณะทางกายภาพที่ดีประกอบกับความหลากหลายของกิจกรรมและเส้นทางหลักเป็นส่วนของ
โครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายทางเดินเท้า
ของพื้นที ่ศึกษาประกอบด้วยการปรับปรุง 4 ด้าน คือ ปรับรุงการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย ความ
ปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวก และความน่าสนใจของกิจกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประเด็นที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่เฉพาะในการเชื่อมต่อพ้ืนที่ของ
โครงข่าย ระบบสัญจรต่าง ๆ และการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้า 

2. ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงข่ายทางเท้า และพฤติกรรมการสัญจรใน
ปัจจุบัน เพื่อประเมินระดับประสิทธิภาพและความต้องการการปรับปรุงของโครงข่ายในการเข้าถึง
ทางเดินเท้า ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

3. สังเคราะห์ผลการศึกษาสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงข่ายในพื้นที่
ย ่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ที่มีผลต่อพฤติกรรมเหมาะสมกับการสัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.3 ค าถามในการวิจัย 

1. โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงคแ์ละเพลินจิต 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพ้ืนที่และสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการเดินเท้ามีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร 

2. ปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่จะเดิน เพ่ือไปพื้นท่ีเป้าหมายในย่าน 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต  
ส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพยกเว้นเส้นทางสายหลักและถนนซอยที่เชื่อมสถานีรถไฟฟ้าและท่าเรือ
โดยสารโดยตรงที่สามารถรองรับผู้คนใช้งานเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายทาง
กิจกรรม เศรษฐกิจ สังคม ในพ้ืนที่ของย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตอีกด้วย 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่

ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต โดยการศึกษาข้อมูลดังนี้ 
1.1 ทางด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อม 
1.2 พฤติกรรมการสัญจร และกิจกรรมการใช้งานในพื้นที ่ศึกษา รวมถึงการ

เชื่อมต่อเส้นทางการสัญจรของผู้ใช้งานในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต  
1.3 การลงส ารวจพื้นที่ น ามาวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญของระดับประสิทธิภาพ

ของเส้นทางการเดินเท้ากับข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ศึกษาประกอบไปด้วยพ้ืนที่ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการ และย่านพาณิช

ยกรรมหลักที่มีความหลากหลายของกิจกรรมในระดับเมือง มีพ้ืนที่ต่อเนื่องและการเชื่อมต่อการสัญจร
ของโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า ทางราง และทางเดินเท้า ซึ่งพื้นที่ศึกษาคาบเกี่ยวกับพื้นที่เขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร 2 เขต ได้แก ่(ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา  
ที่มา: จาก Google Earth, โดย ผู้วิจัย, 2565 
 

เขตราชเทวี คาบเกี่ยว 4 เขต คือ เขตทุ่งพญาไท เขตถนนพญาไท เขตถนนเพชรบุรี และ
เขตมักกะสัน และประกอบด้วย 2 ย่าน คือ ประตูน้ า และย่านมักกะสัน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นย่าน
การค้าและย่านเชื่อมต่อการเดินทางที่ส าคัญ ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 0.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 55.81 ไร่ 

เขตปทุมวัน คาบเกี่ยว 3 เขต คือ เขตวังใหม่ เขตปทุมวัน และเขตลุมพินี ประกอบด้วย 
5 ย่าน คือ สยาม ราชประสงค์ เพลินจิต วิทยุ นานา และอโศก ที่เป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 0.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 362.6 ไร่ 

การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต โดยมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 0.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 418.40 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ (ภาพท่ี 3) 

ทิศเหนือ ติดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และคลองแสนแสบ 
ทิศตะวันออก ติดกับทางเฉลิมพิเศษมหานคร และถนนวิทยุ 
ทิศตะวันตก ติดกับถนนราชด าริ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ทิศใต้ ติดกับถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต และเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สายสุขุมวิท 
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ภาพที่ 3 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาเบื้องต้น และระบบเส้นทางคมนาคมของพื้นที่ ในระดับเมือง 
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1.6 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึง
ทางเดินเท้า ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต จากพ้ืนที่ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
คมนาคมที่มีรูปแบบหลากหลาย โดยจะเน้นลักษณะการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าของกลุ่มคน โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นแนวทางข้ันตอนการศึกษาและขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ (ภาพท่ี 4) 

1. ส ารวจพื้นที่เบื ้องต้น เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในปัจจุบัน ได้แก่ 
ทางเท้า ถนน รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟ และเรือด่วน คลองแสนแสบ รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านประวัติศาสตร์ และสังคมของพ้ืนที่ศึกษา  

2. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาเบื้ องต้นและ
จากต าราหนังสือต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง เพ่ือเป็นข้อมูล
พื้นฐาน รวมทั้งทราบถึงขั้นตอน รูปแบบ วิธีการและผลการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อน ามาก าหนด
กรอบการศึกษาได้อย่างชัดเจน 

3. ก าหนดตัวแปรที่ต้องการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาจากบทบาท ศักยภาพและ
ปัญหาของพ้ืนที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ทั้งทางด้านกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านพฤติกรรม
ของกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย รวมทั้งระบบการสัญจร ระบบขนส่งมวลชน และการเชื่อมโยงของ
พ้ืนที่ศึกษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของโครงข่ายทางเท้า  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ ได้แก ่
4.1 การรวบรวมเอกสาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย 

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลลักษณะกายภาพท่ัวไปของพื้นที่ศึกษา 
4.2 ข้อมูลจากการส ารวจสภาพพ้ืนที่ (Site Survey) การเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียด

เฉพาะทางกายภาพในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะทางสัญจร ทางถนน ทางเท้า และระบบขนส่ง
มวลชน ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพและลักษณะของอาคาร พ้ืนที่ว่างสาธารณะ  

4.3 ข้อมูลพฤติกรรมการสัญจรและเส้นทางของผู้สัญจร ความพึงพอใจต่อสภาพ
ของเส้นทาง ความต้องการปรับปรุงโครงข่ายด้วยการใช้แบบสอบถาม 

5. การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการเข้าถึงทางเดินเท้า และระบบทางสัญจรของ
พ้ืนที่ศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการใช้พื้นท่ี ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

5.1 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โครงข่ายตามแนวเส้นทางสัญจรหลัก ทางเท้าที่มี
ความกว้างและลักษณะทางกายภาพ เส้นทางท่ีมีความหลากหลายของกิจกรรม 

5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพโครงข่ายในการเข้าถึงการเดินเท้า การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและการใช้งานเชื่อมโยงกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ประกอบจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ส าคัญ  
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5.3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงทางเดินเท้า และ
การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการใช้เส้นทางเดินเท้าในย่านจากกลุ่มตัวอย่าง 

6. การสรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงทางเดินเท้า ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต และข้อเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายในการ
เข้าถึงทางเดินเท้า 
 

 
 
ภาพที่ 4 วิธีการด าเนินการศึกษา 



 10 
 

1.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. แนวความคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและความเชื่อมโยงการสัญจร
ในพ้ืนที่ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับย่านของเมืองที่มีลักษณะเหมือนกับพ้ืนที่ศึกษา  

2. วิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและศักยภาพการเข้าถึงพ้ืนที่ด้วย
ทางเดินเท้า และการใช้งานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในย่านพาณิชยกรรมของเมือง 

3. แนวทางในการปรับปรุงในย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตอย่างเหมาะสม 
โดยสนับสนุนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้ระบบการสัญจรการเดินเท้ามากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงข่ายทางเท้า 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของ

โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ประกอบด้วย
การศึกษาแนวความคิดที่ส าคัญ เพ่ือสร้างความเข้าใจและน าไปใช้ในการวิเคราะห์ อ้างอิง และสรุป
ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่าย ในการเข้าถึงโดย
การเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการศึกษา 
แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1) ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยโครงข่ายการสัญจรทางเดินเท้า 
2) ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความเป็นสถานที่ 
3) ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาฟ้ืนฟูย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 
4) งานวิจัยและกรณีศึกษา 
5) สรุปการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยโครงข่ายการสัญจรทางเดินเท้า 

2.1.1  ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นที่ด้วยโครงข่ายการสัญจร 

บาทวิถีทั้งในย่านพาณิชยกรรม ย่านใจกลางเมือง และย่านที่อยู่อาศัย เป็นพ้ืนที่
ประชาสังคม (Lynch, 1960) กล่าวคือ การติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Jacobs, 1961) 
ปฏิสัมพันธ์กันทางสังความ ซึ่งท าให้พ้ืนที่นั้น ๆ มีชีวิตสาธารณะที่สมบูรณ์ ในการเชื่อมโยงมุมมอง 
โครงข่ายถนนและพ้ืนที่สาธารณะมีการประสานเชื่อมต่อกัน (Hillier 1989) การเชื่อมต่อการใช้ที่ดินใน
ระบบเศรษฐกิจ (กิจฐเชต ไกรวาส, 2538) พ้ืนที่ที่มีการสัญจรที่คึกคักและหลากหลายจะส่งให้เป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2547) 

พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมที่ดีต้องสามารถตอบรับกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้น และสอดรับกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมภายในพ้ืนที่นั้น จะสามารถบ่งชี้ถึงการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่บริเวณที่มีคนเดินเท้าเป็นจ านวนมาก จะท าให้พ้ืนที่เมืองในบริเวณนั้นเกิดความคึกคักและพัฒนา
เป็นแหล่งการค้าที่ส าคัญมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัย
ประโยชน์จากคนเดินผ่าน เช่น ร้านขายสินค้า ร้านให้บริการต่าง ๆ ซึ่งจะต่างกับพ้ืนที่ที่คนเดินผ่าน
ค่อนข้างบางตา พ้ืนที่บริเวณนั้นจะเงียบเหงา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งบทบาท
ความส าคัญของทางสัญจรต่อการเป็นองค์ประกอบเมือง โดยแต่ละเมืองมีองค์ประกอบหลักที่มองเห็นได้
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และเป็นส่วนส าคัญในส่งเสริมเมืองให้ดูสวยงาม มีความน่าประทับใจต่อนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัย ถนน 
ทางเดิน ทางสัญจรต่าง ๆ ได้แก่ ถนน ทางเท้า ทางจักรยาน ทางรถไฟ รวมถึงแม่น้ า ล าคลอง ที่ใช้ใน
การสัญจร นับเป็นส่วนประกอบของเมืองที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ซึ่งส่วนประกอบของ
เมืองเหล่านั้น จะถูกประสานร้อยเรียงและสามารถเข้าถึงได้โดยแนวทางสัญจร 

 

2.1.2  ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการวางผังโครงข่ายสัญจรประเภทถนน 

(Road Network Planning) 

   การวางผังระบบถนนของเมืองที่ดี จะต้องค านึงถึงหน้าที่ 2 ประการของถนน 
ได้แก่ หน้าที่การให้บริการพ้ืนที่และหน้าที่ให้เกิดการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ซึ่งหน้าที่ทั้งสองประการมี
ความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง จึงจ าเป็นต้องหาจุดสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างหน้าที่ทั้งสอง อันจะท าให้เกิด
ความคล่องตัวทางจราจร ลดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสวยงาม และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ ซึ่งถ้า
สามารถหาจุดสมดุลนั้นได้ ก็จะเป็นเครื่องวัดความส าเร็จในการวางผังของพ้ืนที่นั้น (กรมการผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย, 2539) โดยข้อพิจารณาในการเลือกวางระบบถนนของเมืองที่เหมาะสม มีดังนี้ 

การศึกษาศักยภาพของความมีปฏิสัมพันธ์ทางพ้ืนที่เพ่ือการวางแผนการขนส่ง 
การสร้างถนน หรือการวางเส้นทางของระบบการขนส่งต่าง ๆ ที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ที่มีจ านวน
การเดินทางสูง ย่อมเป็นเส้นทางที่สนองความต้องการการเดินทาง (ไพฑูรย์ เกียรติก าจร, 2535) 
โครงข่ายของการขนส่งของพ้ืนที่พัฒนามาจากการเชื่อมต่อระหว่างบริเวณที่ต้องการการเดินทาง เช่น 
บริเวณที่อยู่อาศัยกับย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือจุดสถานีบริการต่าง ๆ โดยแบบแผนของการพัฒนา
โครงข่ายนั้นจะต้องเริ่มต้นจากความต้องการในการเคลื่อนที่ระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางที่มี
ความแตกต่างเฉพาะ หรือระหว่างบริเวณที่มีการเกื้อหนุนค้ าจุนกันและกัน ความต้องการในการเดิน
ติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ ท าให้เกิดการพัฒนาของโครงข่ายการขนส่ง 

โครงข่ายการขนส่ง จะเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนที่ (Movement) ของคนจาก
บริเวณหนึ่งสู่อีกบริเวณหนึ่ง ที่มีความต้องการในการแลกเปลี่ยนด้านอุปสงค์ อุปทาน ขั้นตอนต่อมาจึง
เกิดการเลือกเส้นทาง (Route) ที่จะท าให้เกิดการเดินทางที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพ้ืนที่จุดต้นและจุดปลายทาง ต่างท าให้เกิดเป็นเส้นทางตัดกัน เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายคลุม
พ้ืนที่ จุดตัดกันนี้เรียกว่าจุดเชื่อม (Node) ซึ่งจะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือทิศทางของ
การเคลื่อนที่ และจุดเชื่อมต่าง ๆ ภายในพื้นที่เหล่านี้จะล าดับชั้นของถนนประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะ
กิจกรรมบนพื้นที่นั้น ๆ (Chapman, 1980) 

การแสดงลักษณะที่ปรากฏบนพ้ืนที่ของโครงข่าย แสดงลักษณะพ้ืนที่ถึง 3 มิติ 
ทั้งในด้านรูปร่างโครงข่าย ทิศทางการไหล และที่ส าคัญที่สุด คือ การแสดงลักษณะการเชื่อมโยง
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ระหว่างจุด ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์หรือประเมินโครงข่าย หรือน าไปเปรียบเทียบกับโครงข่ายอื่นได้  
(Abler, Adams, Gould, 1971) การแสดงลักษณะดังกล่าวนี้ไม่สามารถแสดงออกเป็นแผนที่กายภาพ 
(Topographic map) แบบธรรมดาแต่ต้องแสดงเป็นไปในทางลักษณะการเชื่อมระหว่างเส้นและจุดเชื่อม
ตามลักษณะการติดต่อกันและการล าดับอันเป็นลักษณะส าคัญที่จะท าให้เห็นภาพรวมของการขนส่ง โดย
มีองค์ประกอบส าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโครงข่ายถนนที่เหมาะสม ได้แก่  

1. การจ าแนกลักษณะของชุมชนในเมือง  
การวางระบบถนนที่จะท าให้สามารถให้บริการพ้ืนที่ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

นั้น สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ ลักษณะชุมชนที่อาจมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกัน เนื่องจากขนาดชุมชนที่
ต่างกันจะเป็นตัวบอกถึงอัตราการเดินทางที ่ต ่างกันด้วย เพื ่อความเหมาะสมในการวางระบบ
โครงข่ายถนน จึงจ าเป็นต้องพิจารณาจ าแนกชุมชนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 หมู่บ้าน (Neighborhood) เป็นกลุ่มชุมชนที่เล็กที่สุด ศูนย์กลางชุมชน
มีขนาดเดินถึงได้ประมาณ 1 กิโลเมตร 

1.2 ชุมชน (Community Group) เป็นการรวมกลุ่มชุมชนย่อย 4-5 กลุ่ม 
1.3 ย่าน (District) มีการรวมหลาย ๆ ชุมชนเข้าด้วยกัน ขนาดของ

ชุมชนถูกก าหนดโดย ระยะทางที่คนในชุมชนสามารถเดินทางไปศูนย์กลางได้สะดวก 
1.4 เขตเมือง (Urban Area) เป็นการรวมของย่านกลุ่มต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

กับศูนย์กลางการบริหาร และศูนย์กลางการจ้างงาน (Central Business District CBD) 
2. ลักษณะการเข้าถึงศูนย์กลางแต่ละชุมชน  

ลักษณะเข้าถึงศูนย์กลางแต่ละชุมชน สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
2.1 ศูนย์กลางชุมชนระดับหมู่บ้าน (Neighborhood Center) อาศัย

การเดินเท้าหรือจักรยานเป็นส่วนใหญ่ การเดินเป็นวิธีการเคลื ่อนไหวที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
ระยะทางสั้น ๆ ชุมชนจึงควรจัดให้มีทางเดินเท้าไว้โดยเฉพาะ 

2.2 ศูนย์กลางชุมชนระดับกลุ่มชุมชน (Group Center) เริ่มมีการใช้
ยานพาหนะอ่ืนมากขึ้น เนื่องจากระยะทางไกลขึ้น 

2.3 ศูนย์กลางชุมชนระดับย่าน (District Center) อาศัยยานพาหนะชนิด
ต่าง ๆ รวมทั้งรถประจ าทางมากกว่าการเดินทาง 

2.4 ศูนย์กลางชุมชนระดับเมือง (City Center) ส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะ
และรถโดยสารสาธารณะเกือบทั้งหมด เนื่องจากระยะทางห่างจากท่ีอยู่อาศัยมาก 

การออกแบบระบบเมือง ควรจัดการเรื่องความต้องการด้านจราจรโดยต้องท าให้
เมืองน่าอยู่และมีการเข้าถึงได้สะดวก ยึดหลักในการปรับปรุงการเคลื่อนที่ต่อความสะดวกในการเข้าถึง 
และการจราจรเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเมืองมีคุณภาพท่ีดี 
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3. ลักษณะการจราจรบนถนนในเมือง 
 ระบบการจราจรควรสัมพันธ์กับรูปแบบของเมืองว่ามีความหนาแน่นสูงหรือต่ า 

ซึ่งส่งผลต่อลักษณะปริมาณการจราจรของชุมชน ลักษณะการจราจรบนถนนในเมืองสามารถแบ่งตาม
ประเภทชุมชนได้ ดังนี้ 

3.1 การจราจรภายในหมู่บ้าน (Neighborhood) เป็นการให้บริการพ้ืนที่โดย
เชื่อมต่อกับถนนโดยรอบหมู่บ้าน (Neighborhood) นั้น ๆ จะสามารถวางผังให้เกิดความสวยงามและ
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย 

3.2 การจราจรระหว่างหมู่บ้าน (Neighborhood to Neighborhood) เป็น
การจราจรระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ หรือระบบถนนรอบชุมชน ทางแยกจะมีระยะห่างกันไม่มากนัก 

3.3 การจราจรระหว่างชุมชน (Community to Community) เป็นการรวม
การจราจร จากชุมชนไปสู่ชุมชนอ่ืน เป็นการเดินทางระยะปานกลาง และเป็นการจราจรที่มีปัญหาและ
ความสับสนมากที่สุด 

3.4 การจราจรระหว่างย่าน (District to District) มีลักษณะเป็นการรวม
การจราจรจากย่านต่าง ๆ แล้วกระจายเข้าสู่ CBD หรือ District ที่อยู่ห่างออกไปส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
ระยะยาวถนนจึงควรจ ากัดทางเข้าออกให้มากที่สุด 

4.  บทบาทและหน้าที่ใช้สอยของถนน  
 หน้าที ่ของถนนจะเป็นอย่างไรย่อมจะต้องขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้

ถนน ส่วนบทบาทของถนนที่ต่างกันย่อมขึ้นกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นบนถนน สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

4.1.1 กิจกรรมส าหรับยานพาหนะ เป็นถนนที่มีการจราจรคับคั่ง เช่น 
ทางหลวง  

4.1.2 กิจกรรมส าหรับคนเดินเท้า โดยจะสร้างให้มีทางเดินเท้าหรือ
อาจเป็นถนนส าหรับให้คนเดินเฉพาะ (Buchanan, 1963) ได้ชี้ให้เห็นว่าการเดินท าให้เกิดความเป็น
อิสระรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองด้วย 

4.2 ประเภทของยานพาหนะ ซึ่งมีความต้องการขนาดและรูปแบบถนนที่
แตกต่างกัน 

5. ประเภทของอาคาร  
 กลุ่มอาคารจะถูกแบ่งเป็นโซนตามแนวถนน เส้นทางของถนนขึ้นกับแนวที่ตั้ง

ของอาคาร ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเป็นกว้าง ๆ ดังนี้ 
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5.1 อาคารเพ่ือการพักอาศัย เช่น บ้านเดี่ยว อพาร์ทเมนท์ ซึ่งแต่ละ
ประเภทจะมีระยะด้านหน้าอาคาร น้อยเนื่องจากต้องแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ท าให้บนถนนมี
กิจกรรมของย่านที่พักอาศัยที่เกิดข้ึนบนถนนที่คับค่ัง เช่น เด็กเล่นบนถนน ขี่จักรยาน 

5.2 อาคารเพ่ือการพาณิชย์ กิจกรรมที่เกิดในตอนกลางวันจะคับคั่งกว่าช่วงอ่ืน 
สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ ควรเป็นบริเวณท่ีมีเส้นทางการจราจรเข้าถึงได้สะดวก 

5.3 อาคารเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ ควรจะอยู่ในละแวกย่านชุมชน
ทั้งท่ีเป็นที่พักอาศัย และย่านพาณิชยกรรม 

ดังนั้น พ้ืนที่ถนนที่มีประสิทธิภาพจึงต้องเป็นพ้ืนที่ที่ให้บริการชุมชนได้ ไม่ใช่
เพียงเฉพาะกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงส่วนรวม และควรออกแบบให้
สามารถใช้เพ่ือเดินทางและใช้ชีวิตหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ บนถนนได้ด้วย และต้องไม่ก่อให้เกิดเสียง
ดังหรือมลภาวะอ่ืน ๆ ประกอบกับควรพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารบริเวณรอบ ๆ (ที่พัก
อาศัย ร้านค้า อุตสาหกรรม) โดยสรุปแล้ว นอกจากหน้าที่เพ่ือให้บริการด้านจราจรแล้วถนนยังมีหน้าที่
ส าคัญอ่ืนอักดังเช่น Smithson (1967) เขียนไว้ว่า ถนนไม่เพียงพอแต่มีหน้าที่เป็นวิธีท าให้เกิดการ
เข้าถึงได้เท่านั้น แต่ยังเป็นสนามส าหรับการแสดงออกทางสังคมอย่างหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังมีความ
คิดเห็นอื่นท่ีให้ความสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยเช่นกัน 

Jacobs (1965) กล่าวว่า ถนนและทางเท้าเป็นสถานที่สาธารณะที่ส าคัญ
ของเมืองที่จ าเป็นมากที่สุด การที่ถนนถูกแทนที่ด้วยอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างสัณฐานไม่แน่นอน 
เป็นความคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพวกหัวขโมย สิ่งที่ต้องตระหนักถึงในการพัฒนาถนน จ าเป็น
จะต้องออกแบบให้เหมาะสม ให้สามารถแบ่งพื้นที ่เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท างาน การ
พักผ่อน การจับจ่ายใช้สอย โดยที่ทุกคนสามารถมีความสุขร่วมกันได้อย่างเต็มที่ 

6.  การจ าแนกประเภทของระบบถนน  
 การจ าแนกประเภทและลักษณะโครงข่ายถนนขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีกหลาย

ประการ ปัจจัยประการหนึ่งซึ่งได้อธิบายไว้ คือ การจัดแบ่งประเภทของถนนตามจุดประสงค์และการ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 

6.1 จ าแนกประเภทตามล าดับความส าคัญ  คือ แบ่ งเป็น  Primary 
Distributor, Secondary Distributor และ District Distributor 

6.2 จ าแนกประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ แบ่งเป็น Truck Road, 
Motors Roads และ Bicycle Roads 

6.3 จ าแนกประเภทตามปริมาณการจราจร คือ แบ่งเป็น High Capacity 
Roads, Main Traffic Arteries Side Roads 
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6.4 จ าแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบ คือ แบ่งเป็น Motor Wey, 
Express Way และ Ways 

6.5 จ าแนกประเภทตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ แบ่งเป็น  National 
Roads, Provincial Roads และ Municipal Roads 

อย่างไรก็ตาม การจ าแนกประเภทของถนนอาจพิจารณาได้จากสภาพชุมชน 
ซึ่งท าให้สามารถแบ่งถนนได้เป็น 2 ประเภท คือ 

6.5.1 ถนนนอกเมือง (Rural Highway) หมายถึง ถนนที่ท าหน้าที่
เชื่อมระหว่างชุมชนต่อชุมชน เมืองต่อเมือง หรือภาคต่อภาค ให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอนามัยของประชาชนในชาติ ตลอดจนเพ่ือการปกครองและป้องกัน
ประเทศ ส่วนใหญ่ถนนนอกเมืองจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เช่น ทางหลวงพิเศษ 
ทางหลวงแผ่นดิน เป็นต้น ถนนนอกเมือง นอกจากที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงแล้ว ยังมีถนนที่
ได้รับด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ อีก เช่น ทางหลวงชนบท
ด าเนินการโดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ทางหลวง รพช. ด าเนินการโดยส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

6.5.2 ถนนในเมือง (Urban Highway) หมายถึง ถนนในชุมชนที ่มี
ประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและได้ยกระดับเป็นเขตเทศบาลแล้ว โดยมีการแบ่งประเภทถนน
ตามเกณฑ์หลายประการต่าง ๆ กันไป 

 

2.1.3  ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 

 สถานีโดยสาร หรือพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การท าหน้าเป็นพ้ืนที่รองรับการถึงของระบบขนส่งมวลชน และพ้ืนที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
ประเภทอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน (พนิต ภู่จินดา, 2550) ท าให้พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรต้องมีการ
วางแผนและออกแบบเพ่ือรองรับกับปริมาณผู้โดยสาร และการเข้ าถึงพ้ืนที่ที่มากขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.  องค์ประกอบของพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 
 APA (2006: 279) กล่าวว่า สถานีโดยสารหรือพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร

ของการขนส่งมวลชนระบบราง ควรมีการออกแบบที่ท าให้การขนส่งระบบรางมีความสะดวกสบาย 
และเหมาะสมกับเป็นทางเลือกในหนึ่งการเดินทางจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล  
ซึ่งความเหมาะสมขององค์ประกอบในการออกแบบสถานีโดยสารขึ้นอยู่กับประเภทและความถี่ใน
การให้บริการจ านวนผู้โดยสาร และสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบพ้ืนฐานของ
พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ประกอบด้วย โครงสร้างและชานชาลาของสถานีโดยสาร โครงข่าย
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เส้นทางเดินเท้าที่จอดรถและพ้ืนที่ส าหรับจอดแล้วจร (Park and ride) รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่มา
รองรับพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เช่น สถานีรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น 

 Simpson (1986) กล่าวว่า หน้าที ่ของสถานีโดยสารหรือพื ้นที ่ จ ุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรของการขนส่งมวลชนประเภทราง ประกอบด้วย 

1.1 เป็นจุดพักรอในการเดินทาง (Waiting area) โดยต้องมีข้อมูลส าหรับ
การเดินทาง เช่น ตารางเวลาการเดินทาง ซึ่งจ าเป็นอย่างมากต่อการลดผลกระทบจากการแวะพักของ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมในช่วงเวลาการพักรอ
ของผู ้โดยสาร ตัวอย่างเช่น ผู ้โดยสารออกจากสถานีเพื ่อไปเดินเลือกซื ้อสินค้า หรือท าธุรกรรม
ทางด้านต่าง ๆ และสามารถกลับมายังสถานีเพื่อเดินทางต่อให้ทันตามเวลาการเดินทางท่ีก าหนดไว้ 

1.2 เป็นพ้ืนที่บริการในการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งมวลชน
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าบริการของพ้ืนที่ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วย 

1.3 เป็นพ้ืนที่ขายตั๋วโดยสารและพ้ืนส าหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
บริการทางด้านต่าง ๆ ของระบบขนส่งมวลชน 

1.4 เป็นพื้นที่รองรับส าหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง เช่น 
ที่จอดรถ และสถานีรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น 

1.5 เป็นพ้ืนที่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นสูง เนื่องจาก
สถานีโดยสาร หรือพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเป็นพ้ืนที่ที่มีความสะดวกในการเข้าถึงมาก ท าให้มี
ผู้คนเดินทางเข้าออกพ้ืนที่อย่างรวดเร็วซึ่งเหมาะสมกับการเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า ส านักงาน หรือ
การใช้พื้นท่ีการค้าที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น 

  นอกจากนี้ นเรศ ทองงามข า (2549) กล่าวว่า เงื่อนไขทางกายภาพ
ของพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดีต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.5.1 พื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดีต้องประกอบด้วย รูปแบบ
ของการเดินทางที่หลายหลาย เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้รูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมกับ
ความต้องการได ้

1.5.2 พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดีต้องมีโครงข่ายการสัญจรที่
ครอบคลุมจุดหมายปลายทางอย่างหลากหลาย 

1.5.3 พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดีต้องอยู่ในต าแหน่งที่เป็นจุด
สังเกต หรือมองเห็นได้ง่ายจากหลายทิศทาง มีป้ายสัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

1.5.4 พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดีต้องมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับ
เส้นทางการสัญจร และพ้ืนที่ส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิด
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การเดินทางในทุกประเภทมีความสะดวกและเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางได้ทุกประเภท รวมทั้งให้มี
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

1.5.5 พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดีต้องมีพ้ืนที่ส าหรับสิ่งอ านวย
ความสะดวกสาธารณะ เพ่ือรองรับการใช้พื้นที่บริเวณพ้ืนที่จุดเปลี่ยนการสัญจร 

1.5.6 พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดีต้องมีอาคารที่ เอ้ือให้เกิด
ประโยชน์ใช้สอยอย่างหลากหลายอยู่ในบริเวณพ้ืนที่จุดเปลี่ยนการสัญจร 

2.  ผลกระทบของพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรต่อพื้นที่เมือง 
Emerson (1982 อ้างถึงใน อมรรัตน์ สันตวิริยะพันธุ์ , 2548) กล่าวว่า การ

ก่อสร้างเส้นทางขนส่งมวลชนระบบรางได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ที่ดินในพ้ืนที่โดยรอบสถานี หรือ
พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่านการสัญจร (Impacts on Development around Station Areas) จากเป็น
พ้ืนที่มีความสามารถในการเข้าถึงได้ดีที่สุด ทั้งการเดินเท้า รถยนต์ และการขนส่งมวลชนระบบราง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรมีทั้งที่เป็น
ผลกระทบทางด้านบวก และลบ ซึ่ง Simpson (1986) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ประเภทรางในพ้ืนที่เมือง (Urban Rail) และสถานีโดยสารหรือพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรท าให้เกิดผล
กระทบทางด้านบอกต่อพ้ืนที่ ดังนี้ 

2.1 ความสามรถในการเข้าถึงพ้ืนที่มากขึ้น ส่งผลให้เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู ้คนต่างเข้ามาใช้พื้นที ่ เกิดความหนาแน่นมากขึ้น รวมทั้งยังส่งผลให้รูปแบบและโครงสร้าง 
รวมถึงมวลอาคารและพ้ืนที่ว่างของเมืองแต่ละเมืองมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น เกิดการพัฒนา
พ้ืนที่มวลอาคารขนาดใหญ่ขึ้นใหม่บริเวณพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เป็นต้น 

2.2 กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร
และบริเวณโดยรอบ เนื่องจากผู้คนเห็นว่าพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเป็นพ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงที่มี
ความสะอาด มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางจ านวนมากเดินทางเข้าออกพ้ืนที่ สนับสนุนให้เกิดการใช้พ้ืนที่
ประเภทต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ส านักงาน และพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างรูปแบบการค้าสมัยใหม่และรูปแบบการค้าดั้งเดิมภายในพ้ืนที่
เมืองอีกด้วย 

2.3 เพิ่มทางเลือกในการใช้ชีวิตของประชาชนมากขึ้น เมื่อความเร็วใน
การเดินทางเพ่ิมขึ้นมีการเชื่อมต่อในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของเมืองมากขึ้น ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ท าให้ผู้คนเต็มใจและยอมเสียเวลาในการเดินทางไปท างานซื้อสินค้า
หรือพักผ่อนที่สวนสาธารณะนอกเมืองมากข้ึน 



 19 
 

2.4 เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเมือง ทั้งจาก
โครงสร้างของพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร แนวเส้นทางและระบบขนส่งต่าง ๆ ที่เข้ามารองรับ เช่น 
ทางเดินเท้า และทางจักรยาน เป็นต้น 

2.5 เพ่ิมรูปแบบการเดินทางให้มีความหลากหลาย ส่งผลให้ช่วยลดปริมาณ
การจราจรบนถนน ซึ่งพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการใช้ถนน 
เนื่องจากเป็นการเพ่ิมรูปแบบการเดินทางให้กับประชาชน ท าให้เกิดการเลือกรูปแบบการเดินทางที่
หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส  
ในอดีตก่อนมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พื้นที่เมืองประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แต่เมื่อมี
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเกิดขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัดลดน้อยลง เนื่องจากมีรูปแบบการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชน ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน และทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อระหว่าง
สถานีโดยสารกับบริเวณโดยรอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า หรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนประเภทรางและสถานีโดยสาร 
หรือพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรท าให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อพ้ืนที่ชุมชนและเมืองเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการค้าดั้งเดิมในบางพ้ืนที่ลดจ านวนลง เป็นผลมาจากกิจกรรมการค้ารูปแบบ
ใหม่ที่เข้ามาภายในพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรมีความสะดวกในการเข้าถึง ส่งผลให้เกิด
การใช้พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูง ส่วนใหญ่จะเกิดการใช้พ้ืนที่เพ่ือการค้า เช่น ศูนย์ก ารค้า หรือ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งมีกิจกรรมการค้ารูปแบบใหม่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีความ
สะดวกสบายท าให้สามารถดึงดูดลูกค้าเข้าไปใช้บริการได้ง่าย ส่งผลให้การค้าดั้งเดิมในพื้นที่ที่เคย
เป็นเอกลักษณ์ และจิตวิญญาณของความเป็นชุมชนลดความส าคัญลงและสูญหายไป เป็นต้น 
(Simpson, 1986) นอกจากนี้ การพัฒนารูปแบบขนส่งมวลชนประเภทรางและสถานีโดยสาร ที่ไม่ได้
มีการวางแผนและออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน ประกอบกับไม่ได้ค านึงถึงบริบทโดยรอบของ
พ้ืนที่ ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบการสัญจร ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรขึ้น เช่น ขาด
การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเมือง ต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานีโดยสารหรือพื้นที ่จุดเปลี่ยนถ่านการสัญจรไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ปัจจุบัน และความหนาแน่นโดยรอบพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรไม่เหมาะสมต่อการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจจากระบบขนส่งมวลชนภายในเมือง รวมทั้งยังส่งผลให้คุณค่าและความส าคัญของ
พ้ืนที่บางอย่าง โดยเฉพาะพ้ืนที่ย่านเก่าแก่ของเมืองเริ่มสูญหายไป เป็นต้น 
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3.  การพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดี (A good node) 
 จากที่ได้กล่าวในข้างต้น จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของ

ระบบขนส่งมวลชนประเภทรางนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวก และในแง่ลบต่อพ้ืนที่ชุมชน
เมือง จึงท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาให้พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเป็นพ้ืนที่ที่ดี และยังเป็นพ้ืนที่
ที่ก่อให้เกิดความเป็นสถานที่ดีให้กับเมือง โดยอาศัยการผสมผสานในการเป็นพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมใน
การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการสัญจรที่หลากหลายให้มีความสะดวกสบาย และรวดเร็วต่อในการเดินทาง 
รวมทั้งออกแบบและปรับปรุงให้เกิดกิจกรรมภายในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการค้า และธุรกิจหรือ
กิจกกรมพักอาศัยบริเวณโดยรอบ ส่งผลให้พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรกลายเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวม
กิจกรรมที่สามารถดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้ามาใช้พ้ืนที่ได้โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างพ้ืนที่
สาธารณะ การใช้ที่ดิน และระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

3.1 Transit-Oriented Development (TOD) 
 แนวคิด Transit-Oriented Development (TOD) เป็นแนวคิดในการ

สร้างรูปแบบการใช้ที่ดินให้มีความสอดคล้องกับระบบการขนส่ง โดยอาศัยการควบคุมความหนาแน่นของ
ที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และร้านค้าต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อขนาดของพ้ืนที่  และมีการ
วางแผนไม่ให้กระจายตัวและให้อยู่ในแนวเส้นทางของระบบการคมนาคมสายหลัก โดยเฉพาะพ้ืนที่
โดยรอบของสถานีโดยสารหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ซึ่งอาศัยถนน ทางเดิน เท้าเป็นเส้นทาง
เชื่ อมต่ อองค์ประกอบการออกแบบ พ้ืนฐานตาม Transit-Oriented Development (TOD) 
ประกอบด้วย รูปแบบการขนส่งภายในพื้นที่จุดรับและส่งผู ้โดยสาร จะมีการควบคุมลักษณะ
ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม และมีทางคนเดินเท้าที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 
สิ่งส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่แบบ Transit-Oriented Development (TOD) คือ การพัฒนาจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรหลักของพ้ืนที่ให้มีการเชื่อมต่อกับจุดเปลี่ยนถ่ายย่อยของพ้ืนที่ด้วยการพัฒนา
ระบบขนส่งระยะยาว ซึ่งการสัญจรหลักของพ้ืนที่ คือ การขนส่งมวลชนประเภทราง และใช้รถโดยสาร
ประจ าทางในการเชื่อมต่อ รวมทั้งควรมีการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าร่วมด้วย ซึ่งพ้ืนที่พาณิชยกรรม
และส านักงานหรือพ้ืนที่การจ้างงานได้จัดกลุ่มอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางรอบเส้นทางหลัก และรอบจุด
บริการรถโดยสาร นอกจากนี้พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูงได้จัดตั้งไว้ล้อมรอบพ้ืนที่ศูนย์กลาง 
และที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลางในพ้ืนที่ถัดไปจนถึงนอกพ้ืนที่ชุมชน รวมทั้งมีระยะการเดินเท้า
ภายใน 10 นาที หรือไม่เกิน 800 เมตร จากสถานีโดยสารหรือพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 

    ปั จ จั ย ที่ ส า คั ญ ข อ งก าร พั ฒ น า พ้ื น ที่ แ บ บ  Transit-Oriented 
Development (TOD) การออกแบบพื้นที่โดยใช้เส้นทางเดินเท้าเป็นหลัก ให้มีการดึงดูดผู้คนใน
ชุมชนเข้ามาใช้และง่ายต่อการเข้าถึง ท าได้โดยการวางแผนและออกแบบพ้ืนที่ให้มีรูปแบบการสัญจร
ที่หลากหลาย เช่น ทางเดินเท้า ทางจักรยาน รถราง หรือรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น รวมทั้ง
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มีการควบคุมและลดการใช้พื้นที่จอดรถโดยรอบ พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางรวมกิจกรรม ควรมีการวาง
แผนการใช้ที่ดิน และจ ากัดลักษณะการใช้อาคาร เช่น อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์ และที่พัก
อาศัย โดยทั่วไปแล้วการพัฒนาแบบ Transit-Oriented Development (TOD) ควรมีการวางแผนการ
เชื่อมต่อในการเข้าถึงพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรหลัก โดยให้อยู่ระหว่างศูนย์กลางของย่าน และ
พ้ืนที่ที่ เป็นที่ พักอาศัยของย่าน ซึ่ งพ้ืนที่ที่ เหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนที่แบบ Transit-Oriented 
Development (TOD) ได้แก ่ 

3.1.1 พ้ืนที่ส าหรับการบูรณะฟ้ืนฟู และการเพ่ิมการใช้ประโยชน์เข้าไป
ในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเจ้าของหรือพ้ืนที่เดิมที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์และอาจ
เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นต่ า 

3.1.2 พ้ืนที่ที่เกิดการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ที่มีศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่แบบ 
Transit-Oriented Development (TOD) โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณขอบของพื้นที ่ชุมชนเดิม (Edge 
of Existing Communities) หรืออยู ่ในพื ้นที ่ชานเมือง (Suburban) ซึ่งการวางแผนพัฒนาใน
ดังกล่าวควรด าเนินการควบคู่กับการขยายตัวของระบบโครงข่ายการขนส่งบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ด้วย 

 ดั งนั้ น  การพัฒ นาพ้ืนที่ แบบ  Transit-Oriented Development 
(TOD) คือ การควบคุมขนาดและความหนาแน่นของการใช้ที่ดินทั้งพ้ืนที่พักอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม
และพ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบของสถานีโดยสารและอาศัยระบบขนส่งสาธารณะ และ
เส้นทางเดินเท้าในการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างสถานีโดยสารกับชุมชน (ภาพท่ี 5) 

   

 
 

ภาพที่ 5 Transit-Oriented Development (TOD) 
ที่มา: http://www.placemakers.com/wp-content/uploads/2012/12/Calthorpe-Shed.jpg 
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การพัฒนาพ้ืนที่แบบ Transit-Oriented Development (TOD) ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชุมชนและเมือง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างให้เกิดความเป็นชุมชนเพิ่มมากข้ึน (Sense of 
Community) เนื่องจากการจัดให้มีที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน ร้านค้า และพ้ืนที่นันทนาการอยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกัน (Live, Work and Play) ท าให้เกิดกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน รวมทั้งยัง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและใช้ระบบขนส่งมวลชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้เส้นทางการเดินเท้าในระยะจากโดยรอบสถานี 400 -800 เมตร (ใช้เวลา
ประมาณ 5-10 นาที) และการใช้จักรยานในการเดินทางหรือการใช้จุดรับส่งย่อย ในชุมชน เพ่ือ
เดินทางไปสู่ พ้ืนที่จุเปลี่ยนถ่ายการสัญจรหลักท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนภายในพ้ืนที่ เนื่องจากมีการใช้ทางเดินเท้า
มากขึ้นประกอบกับการควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็นประเภทที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมบริเวณริม
ทางเดินเท้าท าให้เกิดแรงดึงดูดให้ผู้คนเดินทางเข้าไปจับจ่ายใช้สอยท าให้พ้ืนที่เกิดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในพ้ืนที่ เช่น การจ้างงานหรือการพักอาศัย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ความเป็นสถานที่ของพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเกิดขึ้นได้ 
โดยการสร้างหน้าที่หรือลักษณะเฉพาะให้กับพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เนื่องจากพ้ืนที่จุดเปลี่ยน
ถ่ายการสัญจรถูกสร้างขึ้นมาให้มีรูปแบบการเดินทางที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การขนส่งประเภทรางหรือ
การขนส่งทางน้ า เป็นต้น ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรมีหน้าที่ในการรองรับ และสร้างความ
สะดวกสบาย ให้ กั บผู้ โดยสารในการเดิ นทาง เช่ น  Harbour city, Airport city หรือ Station 
neighborhood เป็นต้น ซึ่งเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมต่อ
ระหว่างพ้ืนทีจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรกับพ้ืนที่เมืองได้เป็นอย่างดี (Bertolini, 1998) โดยแนวคิดใน
การออกแบบสถานีโดยสารและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณสถานีโดยสาร ซึ่งแนวคิดที่น ามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แนวคิด Station Plaza 

3.2 Station Plaza 
     Station Plaza คือ แนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่บริเวณสถานีโดยสาร

ให้มีบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง เพ่ือให้เกิด
การเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการเดินและบริการที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นการสร้างให้เกิดเอกลักษณ์ที่
ส าคัญให้กับพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการจราจร พ้ืนที่พักผ่อน
หย่อนใจ พื้นที่การค้า และธุรกิจ หรือพื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมบันเทิงและงานเทศกาลต่าง ๆ  
หรือพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรควรให้เกิดบทบาทและการรับรู้ถึงความเป็นพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการ
สัญจร และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางด้านธุรกิจที่สนับสนุนการขนส่งมวลชนประเภทรางเป็นส าคัญ 
โดยแนวคิด Station Plaza ได้น าแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่แบบ Transit Oriented Development 
(TOD) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
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เดินทางในแต่ละประเภทมรทางเดินเท้าที่มีความสะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ยกระดับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในเมืองให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น (ภาพท่ี 6) 

    หน้าที่ของ Station Plaza ประกอบด้วย พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร 
(Intermodal Transfer Function) โดยเป็นหน้าที่ พ้ืนฐานหลักในการส่งเสริมให้เกิดระบบขนส่ง
มวลชนที่ มีประสิทธิภาพและพ้ืนที่ ส าหรับกิจกรรมสาธารณะ (Plaza Amenity Function) 
ประกอบด้วย บริการขั้นพ้ืนฐานของระบบขนส่งและบริการเสริมส าหรับระบบการจอดแล้วจร เพ่ือ
รองรับกับระบบขนส่งประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบไม่จ าเป็นต้องมีในทุกสถานีโดยสาร หรือ
พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรขึ้นอยู่กับจ านวนผู้โดยสารและลักษณะของสถานีโดยสารตามสภาพการ
ใช้พ้ืนที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงระบบโครงข่ายการสัญจรของพ้ืนที่ในปัจจุบัน โดยพ้ืนที่
ส าหรับเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Intermodal Transfer) ควรมีขนาดของพ้ืนที่ที่ เหมาะสมกับการ
ให้บริการระบบขนส่งประเภทต่าง ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
(Multi-purpose space) จากองค์ประกอบดังกล่าวสามารถแบ่งหน้าที่ของพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร
เป็น 2 ลักษณะ คือ  

3.2.1 ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการเดินทาง เนื่องจาก 
Station Plaza จะดึงดูดปริมาณการจราจรจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงควรมี
การจัดการการใช้พ้ืนที่ Station Plaza อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นแยกการใช้เส้นทางของระบบ
ขนส่ง เช่น การใช้เส้นทางของประเภทการขนส่งขนาดเล็ก (รถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซด์  
และทางเดินเท้า) กับประเภทการขนส่งขนาดใหญ่ (รถโดยสารประจ าทาง) ควรแยกออกจากกันตาม
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้เส้นทางและการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารส่งผลให้การจราจร
บริเวณโดยรอบสถานีโดยสารมีความคล่องตัว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางเดินเท้า 

    3.2.2 บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ประกอบด้วย สิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (พ้ืนที่ส าหรับจอดแล้วจร: Park and ride) และระบบการ
ขนส่งของเอกชน (รถบริการสาธารณะส าหรับพนักงานหรือนักท่องเที่ยว) รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับทางเดินเท้า และทางจักรยาน เช่น ที่จอดรถจักรยาน ความกว้างของทางเดินเท้าและ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ เป็นต้น เนื่องจากทางเดินเท้า และทางจักรยานเป็นรูปแบบการ
เดินทางที่ส าคัญในพ้ืนที่การเปลี่ยนถ่ายการสัญจร สามารถพัฒนาให้เส้นทางเดินเท้าและทางจักรยาน
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีโดยสารกับพ้ืนที่ชุมชน หรือกับรูปแบบการขนส่งประเภทอ่ืน ๆ 

     Station Plaza เป็น พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมสาธารณะ (Plaza 
Amenity Function) คือ พ้ืนที่สาธารณะที่มีกิจกรรมหลากหลาย และบริการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพื้นที่จุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรและกิจกรรมในชุมชน มีความสะดวกสบาย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
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เข้าใช้พ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ในการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ (Gateway) สะท้อนถึงคุณลักษณะและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ประกอบด้วย 

3.2.2.1 พ้ืนที่ส าหรับพักและรอ (Rest and Waiting) ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่รองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการนั่งการคุย หรือการรอในการเปลี่ยนประเภท
การเดินทาง ดังนั้น ควรมีพ้ืนที่ส าหรับรอพักการเดินทาง พ้ืนที่การค้าหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงศูนย์ข้อมูลการเดินทาง 

 3.2.2.2 พ้ืนที่บริการสาธารณะและพ้ืนที่การค้า (Public and 
Commercial Services) เนื่องจาก Station Plaza เป็นพ้ืนที่โล่งว่างสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของเมือง 
โดยบทบาทที่ส าคัญ คือ การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ เช่น ตารางเวลา แผนที่ 
ศูนย์บริการข้อมูลและป้ายบอกเส้นทาง เป็นต้น เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถไปถึงจุดหมายได้ พื้นที่จุด
เปลี ่ยนถ่ายการสัญจรที ่มีความหนาแน่นของผู ้โดยสารและปริมาณการเดินทาง เช่น  พื้นที่
ด้านหน้าของสถานีโดยสารเอื้อให้เกิดกิจกรรมการค้า โดยรูปแบบการค้าควรเกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชน เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของช า และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 6 หน้าที่ของ Station Plaza 
ที่มา: Station Plaza Planning Guideline Proposal for Station Plaza Development in 
Suburban Area of Bangkok Japan International Cooperation Agency, 2550 
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2.1.4 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสัญจรทางเท้า 

Jacobs (1961 อ้างถึงใน ก าธร กุลชล, 2545) กล่าวว่า ถนนและทางเท้าคือ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพของเมือง เมืองใดที่มีถนนหรือทางเท้าที่มีชีวิตชีวาเมืองนั้นจะมีความน่าสนใจ แต่
ในทางตรงกันข้ามเมืองที่มีถนนที่เงียบเหงาจะรู้สึกน่าเบื่อหน่ายและไม่ปลอดภัย และเมืองที่มีคนเดิน
ผ่านไปผ่านมาเป็นจ านวนมากในเมืองจะส่งผลให้รูปแบบเชิงเศรษฐกิจและการค้ามีศักยภาพที่ดี 

Buchanan (1963) กล่าวต าหนิถึงถนนที่สูญเสียหน้าที่ใช้สอยและวัตถุประสงค์
ของการใช้ถนนเป็นพื้นที่ว่างสาธารณะ ถ้าหากสนใจเพียงการสัญจรของรถยนต์เท่านั้น กล่าวคือ  
การให้รถยนต์สัญจรเพียงทางเดียวถือเป็นการตัดโอกาสของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น จึงได้เกิด
แนวคิดของถนนแบ่งปันขึ้น (Shared Streets) เพ่ือสร้างการบูรณาการระหว่างคนเดินเท้าและรถยนต์
บนพื้นผิวถนนเดียวกัน 

Hillier (1993 อ้างถึงใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2547) กล่าวว่าพ้ืนที่ศูนย์กลางที่มี
ชีวิต ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่รวมกลุ่มของกิจกรรมการค้าและพาณิชยกรรมนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการ
เคลื่อนที่ด้วยการสัญจรอิสระที่มากกว่าปกติ ซึ่งระดับการสัญจรอิสระของถนนในเมืองนั้นจะไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเชื่อมต่อของโครงข่ายทางสาธารณะ หรือระบบทางเดินเท้าในพ้ืนที่ หาก
โครงข่ายถนนและพ้ืนที่สาธารณะภายในเมืองที่มีการประสานเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบของการเดินเท้าจะสามารถสัญจรจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในระบบได้อย่าง
อิสระ ถนนและพ้ืนที่สาธารณะก็จะมีกิจกรรมเพ่ือผ่านไป (Moving through) และเข้าถึง (Moving 
to) เกิดการไหลเวียนปะปนกันของผู้คนเดินถนนที่มีวัตถุประสงค์หลากหลาย มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง 
ก่อให้เกิดชีวิตสาธารณะที่สมบูรณ์ในพ้ืนที่นั้น ๆ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดการเดินทางจากจุดต้นทางไปยัง
ปลายทาง ซึ่งจะหาได้จากการเดินทางบนทางเท้าที่ก่อให้เกิดการเดินทางและการดึงดูดการเดินทาง 
เช่น ห้างสรรพสินค้า การเดินทางบนทางเท้าก็ย่อมแตกต่างจากโรงเรียน ส่วนจ านวนของการเกิดการ
เดินทางและดึงดูดการเดินทางจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้เดินทางและขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของ
กิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ย่อมดึงดูดและก่อให้เกิดการเดินทางได้มากกว่า
ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก รวมถึงอาคารส านักงานขนาดใหญ่ก็ย่อมดึงดูดและก่อให้เกิดการเดินทาง
มากกว่าส านักงานขนาดเล็ก และความสามารถในการเข้าถึงของปลายทางจากจุดเริ่มต้นช่วยใน
การหาการเดินทางบนทางเท้าได้ เช่น ถ้าปลายทางอยู่ไกลมากที่จะเดินถึงและต้องใช้พลังงานมาก 
การเดินอาจไม่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมอไป หรืออาจจะมีทางเลือกของการเดินทางประเภทอ่ืนที่จะมา
ทดแทนการเดิน 
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ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง (2533) กล่าวว่าการเดินทางเป็นการเคลื่อนที่จาก
จุดหนึ ่ง  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง (Origin) ไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง 
(Destination) ด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง การเดินทางของคนส่วนมากมีจุดเริ่มต้นหรือ
จุดหมายปลายทางท่ีบ้าน นักวางแผนและวิศวกรจะแบ่งประเภทของการเดินทางออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. การเดินทางจากบ้านเพ่ือไปท างานหรือการเดินทางจากที่ท างานเพ่ือกลับ
บ้าน (Home Based Work : HBW) ในเขตเมืองการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์นี้จะมีสัดส่วนมากที่สุด 

2. การเดินทางของนักเรียนจากบ้านเพ่ือไปโรงเรียน หรือการเดินทางจาก
โรงเรียนเพ่ือกลับบ้าน (Home Based School: HBS) การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์นี้มีสัดส่วนที่
ค่อนข้างมากในกรุงเทพฯ 

3. การเดินทางจากบ้านเพ่ือไปยั งที่ อ่ืน ๆ หรือการเดินทางจากที่ อ่ืน ๆ  
เพ่ือกลับบ้าน (Home Based Others: HBO) 

4. การเดินทางจากที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บ้านไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่บ้าน (Non 
Home Based: NHB) 

วิชาญ เอกรินทรากุล (2534) กล่าวว่าระบบขนส่งสาธารณะจัดเป็นรูปแบบของ
การเดินทางที่มีลักษณะเฉพาะตามแต่ละรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันก าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะในเมืองที่มีสภาพการจราจรติดขัดมาก เพราะการใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นการช่วยลด
จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนให้น้อยลง ในการศึกษาและวิเคราะห์การเดินทางโดยระบบขนส่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ  

1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ (Patronage or Maker) เป็นตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ซึ่งอธิบายถึงผู้โดยสารหรือผู้ก่อให้เกิดการเดินทางที่เป็นตัวแปรที่จะ
สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม (Socio-Economic) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Environment) ภายในพ้ืนที่ศึกษา ตัวอย่างของตัวแปรประเภทนี้ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ความเป็น
เจ้าของส่วนบุคคล เป็นต้น 

2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (Trips) ลักษณะของการเดินทาง
มักถูกอ้างถึงและถูกน าไปใช้มากที่สุดในแบบจ าลองรูปแบบการเดินทาง (Modal Split Model) ซ่ึง
ลักษณะของการเดินทางที่ใช้กันมาก ได้แก่ การแยกชนิดของการเดินทาง (Stratification) ตาม
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง (American Planning Association (APA), 2006) ได้ระบุถึงรูปแบบ
และเส้นการสัญจรที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ (ภาพท่ี 7) 

1. ระยะความกว้างส าหรับการเดิน โดยระบุว่าระยะความกว้างมาตรฐานส าหรับ
เดิน 1 คน ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และความกว้างที่สามารถเดินสวนกันได้ 2 คน ควร
ไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร 
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2. การออกแบบทางเดินเท้าส าหรับย่านพาณิชยกรรมควรประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 3 
ส่วน คือ 

2.1 ส่วนอุปกรณ์ (Furniture zone) อาทิเช่น ที่นั่งสาธารณะ เสาไฟฟ้า 
ป้ายจราจร ตู้โทรศัพท์ ป้ายรถเมล์ ต้นไม้ เป็นต้น  

2.2 ส่วนเดิน (Walk/Talk zone) ควรเป็นทางเดินที่เดินได้อย่างต่อเนื่อง 
และไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง 

2.3 ส่วนหน้าร้าน (Shy zone) พ้ืนที่ที่อนุญาตให้ร้านออกมาประกอบ
กิจกรรมได ้

3. การออกแบบทางข้าม โดยระบุความกว้างของทางข้ามว่าไม่ควรน้อย
กว่า 1.2 เมตร และได้ยกตัวอย่างการออกแบบทางข้าม ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างการออกแบบทางข้าม  
ที่มา: (The American Planning Association, 2006) 
 
 

จะเห็นได้ว่า การเชื่อมต่อทางการสัญจรทางเท้านั้นในพ้ืนที่ศึกษาจ าเป็นต้องมี
การให้ความส าคัญกับเส้นทางการสัญจร โดยถนนที่ต้องมีการเชื่อมโยงกัน และทางเท้าที่มีศักยภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจะท าให้ทางสัญจรมีชีวิตชีวา มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมโดยรอบพื้นที่  
มีโครงข่ายการสัญจรที่มีประสิทธิภาพ และมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการสัญจร 

รูปแบบการสัญจรทางเท้าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษานั้น บนทางสัญจรควรจะมี
คุณภาพการใช้งานทางเท้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งการศึกษาจะเน้นรูปแบบของการใช้งานทางเท้าเป็น
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หลัก โดยจะใช้รูปแบบของทางเท้าที่มีกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ มีการใช้งานที่แบ่งปันกัน
ระหว่างการใช้งานถนน บาทวิถี และพ้ืนที่อาคารที่สามารถเชื่อมต่อและติดต่อกันได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยสามารถสรุปรูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรได้ ดังนี้ 

1. โครงข่ายการเชื่อมโยงการสัญจรต้องมีความต่อเนื่องกัน โดยมีการเชื่อมต่อ
ของการใช้งาน ถนน บาทวิถี และพ้ืนที่ว่างรอบอาคาร ซึ่งจะเป็นเส้นทางการใช้งานหลักของผู้ที่เข้ามา
ใช้งานในพื้นที ่

2. เส้นทางที่มีการสัญจรทางเท้าจะส่งผลต่อกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคารโดยรอบ โดยท าการกระจายทางสัญจรทางเท้าในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมในพื้นที่ สร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ือเป็นจุดหมายของการสัญจร 

3. การให้ความส าคัญกับเส้นทางการสัญจรทางเท้ามากกว่าทางสัญจรโดยใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลและส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

4. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ความปลอดภัย ขนาดความกว้างของบาท
วิถ ีอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น 
 

2.1.5 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมบนทางเท้า 

เป็นทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ บนทางเท้า รวมไป
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมบนทางเดินเท้าที่เกิดขึ้นด้วย 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินเท้า 
วัตถุประสงค์ของการของการเดินเท้ามีความสัมพันธ์กับประเภทการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และการเดินทางก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้เดินทางกับประเภทของกิจกรรมนั้น ๆ  
ความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก็จะส่งผลให้ประเภทการเดินเท้าและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
แตกต่างกันไป Scott and Kegan (1974 อ้างถึงใน พิสิทธิ์ จงไกรจักร, 2560) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ใน
การเดินเท้าเป็น 3 ประเภท คือ  

1.1 Terminal Trips เป็นการเดินทางที่มีจุดหมายในการเดินทางด้านหนึ่ง
ด้านใด โดยมีจุดเปลี่ยนวิธีการเดินทางเข้ามาร่วมด้วยกัน เช่น การเดินจากบ้านมายังป้ายหยุดรถ
ประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้าหรือที่จอดรถ เป็นต้น 

1.2 Function Trips เป็นการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท าหน้าที่
โดยเฉพาะหรือหน้าที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมเพ่ือการบันเทิง ซึ่งแยกออก
ได้เป็นการเดินทางเพ่ือไปท าธุรกิจการงาน และการเดินทางเพ่ือท าธุระส่วนตัว ได้แก่ การจับจ่ายซื้อ
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ของรวมไปถึงการเด ินทางไปรับประทานอาหารและการเดินทางไปรับบริการต่าง ๆ เช ่น 
การแพทย์ ไปเสริมสวย เป็นต้น 

1.3 Recreation Tips การเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การเดินเล่น การไปออกก าลังกาย หรือไปชมการแข่งขันกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การชม
การแสดง การชมภาพยนตร์ และในด้านการไปร่วมกิจกรรมทางสังคม วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ในการเดินทางของคนเดินเท้าสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้กับคนเดินเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้เส้นทางที่สะดวกสบายที่สุด ทั้งในด้านระยะทางและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 

2.  รูปแบบของการเดินเท้า 
2.1 ทางเท้าที่ขนานไปกับแนวถนน (Side walk) คือ ทางที่อยู่ขนานสอง

ข้างทางของถนน 
2.2 ทางเท้าที่เป็นทางลัด คือ ทางเท้าที่มักเป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่ม ซึ่งถ้า

หากได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในระบบทางเท้าของเมือง และรูปแบบสภาพแวดล้อมสองข้างทาง จะเพ่ิม
ความคล่องตัวให้กับระบบการสัญจรของเมืองได้ 

2.3 ย่านทางเดินเท้า (Pedestrian Zone) เป็นพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมออกแบบ
ไว้เพ่ือการเดินเท้าโดยเฉพาะ เช่า ทางเท้าระหว่างอาคารพาณิชย์ หรือย่านทางเดินเท้า (Pedestrian mall) 
คือ ย่านที่สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ทั้งบริเวณโดยปลอดภัยจากการสัญจรของยานพาหนะแบบมี
เครื่องยนต์ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีเกือบทุกเมืองในทวีปยุโรปและบางเมืองในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย บริเวณดังกล่าวมักเป็นย่านพาณิชยกรรมที่มีบรรยากาศในเชิงนันทนาการและมีชีวิตชีวา 

2.4 ทางเท้าชั่วคราว ได้แก่ ถนนบางสายที่ถูกปิดในวันหรือช่วงเวลาพิเศษ
เพ่ือใช้เป็นทางเดินทางเท้าเพ่ือกิจกรรมนันทนาการ เช่น ถนนกินซ่าในโตเกียว หรือปรากฎการณ์
ตลาดนัดที่พบได้ท่ัวไปในเมืองไทย เป็นต้น 

2.5 ทางลอดหรือทางข้าม (Crosswalk) เป็นทางเดินเท้าที่อยู่ในแนวขวาง
เส้นทางในระบบการสัญจรของเมือง ทางเท้าประเภทนี้จะช่วยให้การเชื่อมต่อทางเดินเท้าเป็นระบบที่มี
ความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Overpass หมายถึง ทางเดินเท้าในแนวขวาง
เส้นทางที่อยู่ในระดับเหนือพ้ืนที่ดินและ Underpass หมายถึง ทางเดินเท้าในแนวขวางเส้นทางที่อยู่
ในระดับใต้พ้ืนดินซึ่งจะต้องค านึงความปลอดภัยของคนเดินเท้าเป็นส าคัญ โดยจ าแนกทางเท้าประเภทนี้
เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) แบบควบคุมโดยใช้สัญญาณไฟจราจร ตู้ควบคุม คอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมเพ่ือความปลอดภัยใน
การเดินข้ามถนน 2) แบบไม่ควบคุมในบริเวณที่ไม่มีการจราจรหรือปริมาณการจราจรเบาบางหรือในเขต
ที่มีการจ ากัดความเร็วของยานพาหนะ เป็นต้น 
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3.  องค์ประกอบของทางเดินเท้า 
3.1 ความกว้างของทางเท้า ขนาดความกว้างของทางเท้าต้องเพียงพอกับ

ปริมาณผู้สัญจร ขนาดทางเท้าขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้สัญจรในเส้นทางนั้น โดยปกติเกณฑ์ที่ใช้เป็น
มาตรฐานสากล ระบุเดินเท้าในย่านการค้าและย่านธุรกิจ ซึ่งมีผู้สัญจรไปมาหนาแน่นให้มีความกว้าง
อย่างน้อยที่สุด 3.00 เมตร และทางเท้าในบริเวณอ่ืนในระดับรองลงไปมีความกว้างประมาณ 2.00 เมตร 
ซ่ึงความกว้างนี้เป็นเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ใช้เพื่อการสัญจรทางเท้าและเป็นมาตรฐานที่ใช้กับสภาพทั่ว ๆ ไป
ไม่สามารถน าไปใช้ได้ในทุกกรณี เช่น กรณีที่เป็นย่านการค้าส าคัญที่มีปริมาณคนมากเป็นพิเศษ 
จ าเป็นต้องใช้ขนาดทางเท้าที่กว้างยิ่งขึ้นไปอีก การปลูกต้นไม้ และสิ่งอ านวยความสะดวกบางประเภท 
เช่น ถังขยะ ที่นั่ง จุดจอดรถจักรยาน เป็นต้น ไม่รวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจเกิดบนทางเท้า ยกเว้น  
การรอรถโดยสารประจ าทาง 

มาตรฐานความกว้างทางเดินเท้าของกรมทางหลวงในย่านชุมชนให้ถือ
ตามก าหนดในรูปแบบมาตรฐาน (Ultimate Design) ของเขตทางต่าง ๆ ในกรณีที่เขตทางแคบจนไม่
สามารถก่อสร้างทางเท้าตามมาตรฐานได้ ให้ลดความกว้างทางเดินเท้าได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
และในกรณีที่ต้องขยายความกว้างทางเดินเท้าให้มากกว่าก าหนดมาตรฐานตามปริมาณคนเดินเท้า
และมีพ้ืนที่พอให้ขยายได้ แต่ต้องไม่มากกว่า 5.00 เมตร (กรมทางหลวง, 2539) และจากการศึกษา
การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพผิวจราจรและความปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร 

3.2 ความต่อเนื่องของทางเดินเท้า โครงข่ายของทางเดินเท้าต้องมีความ
สมบูรณ์ต่อเนื ่องและสามารถท าให้คนเดินไปถึงจุดหมายได้ โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวางมีพื้นผิว
ราบเรียบไม่มีการเปลี่ยนระดับโดยไม่จ าเป็น 

3.2.1 สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า ทางเดินเท้าควรมีบรรยากาศ
ในการช่วยผ่อนคลายความตึงเคลียดของบรรยากาศเมือง และช่วยท าให้เมืองสวยงามมีชีวิตชีวาขึ้น 
โดยอาจมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น มีบริเวณที่นั่งพัก มีบริเวณแผงลอย รถเข็นขายอาหาร 
หรือเครื่องดื่มในบางจุด โดยจัดสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามไปพร้อม ๆ กับ
การค านึงถึงประโยชน์ในเชิงการสัญจรทางเท้า 

3.2.2 ความปลอดภัยในการเดินเท้า การเดินเท้าต้องค านึงทั้งความ
ปลอดภัยในการเดินเท้าจากการสัญจรประเภทอ่ืนและในแง่ของสวัสดิภาพในการเดินเท้า เช่น ใน
บริเวณที่เป็นทางข้ามซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างผู ้สัญจรกับยานพาหนะ ต้องมีระบบควบคุมหรือวิธี
ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและเกิดอันตรายขึ้นได้ โดยควรมีระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทาง
ข้ามส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ใช้รถเข็น ตลอดจนต้องมีการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟส่องทาง เป็นต้น 
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4.  พฤติกรรมการขายของบนทางเท้า 
นอกจากหาบเร่แผงลอยแล้ว พบว่า เจ้าของอาคารร้านค้าข้างทางบ่อยครั้ง

น าสินค้ามาวางขายบนทางเท้า จะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครต้องมีการกวดขันหาบเร่แผงลอย ก็
เพ่ือให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาบนทางเท้าได้มีที่ว่างเพียงพอ และมีความปลอดภัยในการเดินบนทาง
เท้าเช่นกัน ถึงแม้หาบเร่แผงลอยจะเป็นภาพลักษณ์เฉพาะของถนนทางเท้าของกรุงเทพมหานคร และ
ท าให้ถนนทางเท้ามีชีวิตและสีสัน แต่ยังควรต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยบริเวณทางเท้าที่ท าขึ้นเพื่อ
การสัญจรก่อน ดังนั้น การจัดระเบียบบนทางเท้าจึงจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ก าหนด
ขอบเขตทางเท้าให้มีความกว้างเพียงพอในการสัญจร เพ่ือให้เด็ก ผู้หญิง คนชรา และคนพิการ ได้
เดินทางไปมาโดยสะดวกและปลอดภัยก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะสามารถจัดวางหาบเร่แผงลอยได้ 

5.  พฤติกรรมการขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารบททางเท้า 
การขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารบนทางเท้าก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่กีดขวางทาง

สัญจรของประชาชน การแก้ปัญหาควรพิจารณาหาพ้ืนที่เพื่อการจอดรถโดยสารและรถสินค้า เช่น  
จัดที่จอดรถเพ่ือขนถ่ายโดยเฉพาะ หรือจัดเวลาที่เหมาะสมที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่มีผู้สัญจรบนทางเท้า
น้อยกว่าปกติ การจอดรถบนทางเท้าแม้จะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ต้องอยู่ในบริเวณที่จัดไว้เฉพา ะ 
ไม่ควรล้ าออกมาอยู่ในเขตที่กีดขวางทางเท้า และเก้าอ้ีเคลื่อนของคนพิการ เป็นต้น 

6.  พฤติกรรมขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารบนทางเท้า 
การขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารบนทางเท้าก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่กีดขวางทาง

สัญจรของประชาชน การแก้ปัญหาควรพิจารณาการจอดรถโดยสารและรถสินค้า เช่น จัดที่จอดรถเพ่ือ
ขนถ่ายโดยสารเฉพาะหรือจัดเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่มีผู้สัญจรบนทางเท้าน้อยกว่าปกติ การ
จอดรถบนทางเท้าแม้จะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ต้องอยู่ในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะไม่ควรล้ าออกมาอยู่
ในเขตที่กีดขวางทางเท้า ทางล้อเลื่อนและเก้าอ้ีล้อเลื่อนของคนพิการ เป็นต้น 

7.  พฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครอง 
พฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครองในการออกแบบและวางแผน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2541) การมีอาณาเขตครอบครองของบุคคลย่อม
หมายความว่า บุคคลไม่ต้องการการล่วงล้ าของผู้อ่ืน หรือสิ่งของเข้าไปในอาณาเขตครอบครองของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีความต้องการภาวะเป็นส่วนตัว เช่น ในขณะที่เราท างานอยู่
ภายในห้องของเรา บางครั้งเราก็ไม่ต้องการให้มีการล่วงล้ าเข้าไปในห้องโดยบุคคลอ่ืน นอกจากบุคคล
บางคนเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า บทบาททางสังคมของแต่ละบุคคลได้ก าหนดขอบเขตครอบครองไว้ 
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ อาณาเขตครอบครองของบุคคลขึ้นอยู่กับบทบาททางสังคมของบุคคลอ่ืน โดยผู้บุกรุก
ไม่ได้มีบทบาทหรือหน้าที่เกี่ยวกับอาณาเขตดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มี
อาณาเขตที่ชัดเจน หรือมีทางเข้าออกที่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้  ย่อมสามารถลดการล่วงล้ าได้ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการล่วงล้ าที่ ไม่ ได้ เกิดจากความตั้ งใจในการออกแบบและการวางแผน
สภาพแวดล้อมกายภาพย่อมต้องค านึกถึงบทบาทของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สัมพันธ์กับอาณาเขตใช้
สอยต่าง ๆ ต้องพิจารณาว่าอาณาเขตใดที่ครอบครองโดยบุคคลหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะ และควรจัด
สภาพแวดล้อมกายภาพอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงล้ า 

โดยหลักการอาจจัดให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่อยู่อาศัยให้มีความ
ปลอดภัยได้ ด้วยการแยกสภาพแวดล้อมออกเป็นเขตย่อย ๆ ตามล าดับความเป็นเขตสาธารณะและ
เขตส่วนตัว ซึ่งสามารถแยกได้เป็น อาณาเขตสาธารณะ อาณาเขตกึ่งสาธารณะ อาณาเขตกึ่งส่วนตัว 
และอาณาเขตส่วนตัว  

ส าหรับอาณาเขตพ้ืนที่สาธารณะมักมีปัญหาของการใช้สอยพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
กับอาณาเขตครอบครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาเขตสาธารณะในชุมชนที่ไม่มีความชัดเจนทาง
กิจกรรม เช่น บริเวณซอกระหว่างอาคาร บริเวณใต้สะพาน บริเวณริมทางด่วน บริเวณริมทางรถไฟที่
ผ่านเข้าไปในย่านชุมชน ฯลฯ อาจเกิดการบุกรุกยึดครองบริเวณดังกล่าวมาเป็นอาณาเขตส่วนตัวไป 
โดยบุคคลประเภทจรจัด ขอทาน หรือผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 

นอกจากนี้ การยึดครองอาณาเขตสาธารณะมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ติดต่อกับ
อาณาเขตส่วนตัว ที่ปรากฏให้เห็นและเป็นที่ไม่อาจแก้ไขได้โดยง่ายก็คือ การยึดครองบริเวณพ้ืนที่ทาง
เท้าหน้าร้านค้าของตน โดยที่เจ้าของร้านคิดตนยังมีสิทธิในบริเวณหน้าร้าน ทั้งนี้เป็นไปตามความรู้สึก
ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการมีอาณาเขตครอบครอง (ภาพที่ 8 ภาพซ้าย) อย่างไรก็ตามอาจแก้ปัญหาได้
ด้วยการจัดให้มีอาณาเขตกึ่งส่วนตัวอยู่ระหว่างกลาง ดังที่ได้ปรากฏเป็นที่ว่างที่ให้เว้นไว้หน้าอาคาร
พาณิชย์ที่ขออนุญาตปลูกสร้าง (ภาพที่ 8 ภาพขวา) จึงนับเป็นการแก้ปัญหาการยึดครองอาณาเขต
สาธารณะที่เป็นผลพลอยได้จากเทศบัญญัติที่มุ่งส่งเสริมให้มีที่โล่งสาธารณะในชุมชนหนาแน่น 
 

 
 
ภาพที่ 8 พฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครอง 
ที่มา: วิมลสิทธิ์ หรยางค์กูร, 2541 
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ท านองเดียวกัน ส าหรับอาณาเขตกึ่งสาธารณะ ความไม่ชัดเจนทางกิจกรรม
และการยึดครองอาณาเขต นอกจากอาจเป็นเหตุให้เกิดการรุกล้ าหรือบุกรุกเพ่ือยึดครองแล้ว ยังมีส่วนที่
ท าให้ไม่มีการใช้สอยอาณาเขตส่วนนั้น เราอาจสังเกตได้ว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพบางแห่งไม่มี
กิจกรรมเกิดข้ึน ขาดองค์ประกอบทางกายภาพที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือการยึดครอง 

8.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ทางเท้า 
8.1 พื้นผิวของทางเดิน พ้ืนผิวของทางเดินเป็นองค์ประกอบของภูมิทัศน์

ถนนที่มีความเด่นชัดและรับรู้ได้ง่ายที่สุด ทางเท้าควรมีผิวพ้ืนราบเรียบต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนระดับ
โดยไม่จ าเป็น และควรอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุดเสียหาย วัสดุผิวทางที่ใช้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของบาทวิถี 
มีพ้ืนผิวที่ขรุขระเพ่ือกันลื่น ในการออแบบจะต้องค านึงต้นทุนในการบ ารุงรักษาและการติดตั้งใหม่หรือ
ปรับปรุงพื้นท่ีทางเท้าในอนาคตด้วย 

โดยปกติแล้ววัสดุผิวทางจะเลือกใช้คอนกรีต โดยอาจมีการเพ่ิมสีเข้า
ไปในเนื้อคอนกรีตเพ่ือบ่งบอกลักษณะของผิวทาง คอนกรีตมีข้อดี คือ ราคาถูกแข็งแรงทนทาน และ
บ ารุงรักษาง่าย การเลือกใช้หินหรืออิฐซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาแพงจึงมักใช้กับถนนที่พิเศษและเป็น
ทางการ เช่น ถนนสายหลัก 

8.2 ความร่มรื่นของทางเดินเท้า ต้นไม้และวัสดุประกอบอ่ืน ๆ อาจเพ่ิม
ให้เป็นสีสันและชีวิตชีวาให้กับทางเท้าท าให้ดูน่าสนใจและมีผลต่อการรับรู้ลักษณะพ้ืนผิวของถนน  
การตกแต่งด้วยต้นไม้จะช่วยลดความแข็งกระด้างของพ้ืนทางเท้า และช่วยท าให้สภาพอากาศดีขึ้น 
ช่วยลดอุณหภูมิที่พ้ืนที่ผิวทางเท้า อย่างไรก็ตาม ต้นไม้และสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
ต้องการการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เช่น ทางเท้าแตก 
เนื่องจากรากไม้ ใบไม้อุดตันตะแกรงท่อระบายน้ า แต่ด้วยคุณสมบัติที่สามารถช่วยส่งเสริมการมีชีวิ ต
เมืองที่ดี ท าให้การจัดสวนและการจัดวางต้นไม้บนทางเท้ามักเป็นทางเลือกแรกในการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่ดขีองทางเท้า 

8.3 ความปลอดภัยในการเดินเท้า  การเดินเท้าต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการเดินเท้า รวมไปถึงจากการสัญจรประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณจุดที่เป็นทางแยก 
ทางข้าม รั้วกั้นระหว่างถนนกับทางเท้า สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงเรื่องของแสงสว่างไฟฟ้าที่ส่อง
สว่างเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปตามท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความปลอดภัยต่ออาชญากรรม
และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีส าหรับคนเดินเท้าและผู้ขับขี่รถยนต์ การจัดไฟเป็นการให้ความสว่างกับตัว
อาคาร ภูมิทัศน์ถนนที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์และป้ายข้อมูล และพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป การติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างในพ้ืนที่สาธารณะ ควรพิจารณาถึงการเลือกต าแหน่งที่ต้องการให้แสงสว่าง 
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8.4 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบของทางเท้าเพ่ือให้ผู้
สัญจรได้ใช้ประโยชน์ในฐานะของบริการสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ถนน ต าแหน่งที่ตั้งก็
ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความจ าเป็นของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 

8.4.1 ม้านั่ง เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ท าให้ทางเท้าน่าเดิน โดยเฉพาะทาง
เท้าที่เชื่อมระหว่างกิจกรรม หรือทางเท้าที่ท าหน้าเป็นพ้ืนที่สนทนาของเมือง ซึ่งต้องการพ้ืนที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมในที่สาธารณะ ลักษณะของม้านั่งจะมีขนาดรูปร่างและวัตถุที่แตกต่างกันไป ม้านั่งมักจะ
ติดตั้งไว้ในที่ท่ีมีผู้สัญจรไปมามากและจะติดตั้งในทิศทางที่ขนานไปกับทางเท้า 

8.4.2 ถังขยะ เป็นส่วนประกออบที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งของทาง
เท้า โดยทางเท้าที่ดีจะต้องมีถังขยะเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการติดตั้งไว้อย่างดี อาจมีการแยกถัง
ขยะเป็นหลายประเภท เพ่ือให้เกิดการแยกขยะของผู้ใช้งานทางเท้าและง่ายต่อการจัดการขยะต่อไป 

8.4.3 ป้ายหยุดรถประจ าทางหรือสถานีของระบบขนส่งมวลชน ป้าย
หยุดรถที่ดีควรมีตัวเลข หรือป้ายบอกเส้นทาง และควรแยกบริเวณพักคอยส าหรับผู้โดยสารออกจาก
อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตารางเวลาเดินรถ ที่พักผู้โดยสารประกอบด้วยม้านั่ง ควรมีหลังคาและ
แผงกั้นด้านหลังเพ่ือป้องกันลม 

8.4.4 การใช้ทางเท้าเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ทางเท้าในบางช่วงที่มีความกว้าง
มากพออาจสนับสนุนให้มีกิจกรรมอ่ืน ๆ บนทางเท้านั้น เช่น รถเข็นขายน้ า ขายอาหาร ขายหนังสือ 
หรือแม้กระทั่งสินค้าอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมือง ท าให้การเดิน ไปมาบนทางเท้ามี
ความหมายมากขึ้น แต่ลักษณะนี้ควรมีการควบคุมไม่ให้ขัดขวางการสัญจรและทัศนียภาพที่ดี 

8.4.5 สิ่งอ านวยความสะดวกของเอกชน เช่น ตู้ ATM และโทรศัพท์
สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ค่อย ๆ ถูกเพ่ิมเข้ามาบนทางเท้าตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน
ผู้คนเริ่มใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมมากขึ้น ตู้โทรศัพท์สาธารณะจึงลดบทบาทลงไป ตู้โทรศัพท์ที่มีอยู่เดิม
ก็ขาดการดูแลรักษา จนกลายเป็นจุดที่เสื่อมโทรมและอันตราย 

9. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
จากการศึกษาถึง “อิทธิพลของการใช ้ที ่ด ินแบบผสมต่อการเล ือก

รูปแบบการเดินทางของคนพักอาศัยในพ้ืนที่มหานคร” โดยใช้ข้อมูลการส ารวจจากการเคหะของอเมริกา
ปี 1985 Simon (1996 อ้างถึงใน พงศธร ตันอารีย์, 2550) ได้พิจารณาการเดินทางของบุคคลและ
รูปแบบการเดินทาง 3 แบบ ได้แก่ การใช้รถยนต์ ขนส่งสาธารณะ การเดิน การใช้จักรยาน และ
ระยะทาง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ความหนาแน่นของละแวกบ้าน (Neighborhood) มีอิทธิพลต่อ
การเลือกรูปแบบการเดินทางน้อยกว่าการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix used) นอกจากนี้การเดินทาง
โดยพาหนะที่ไม่มีเครื่องยนต์จะเพ่ิมขึ้น ถ้ามีความหนาแน่นของละแวกบ้านเพ่ิมขึ้น และมีร้านค้าและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การพักอาศัยอยู่ในละแวกบ้าน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง คือ 
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9.1 ระยะทาง มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางสูงมาก คือ ถ้าใน
ระยะทางใกล้ ๆ จะสามารถใช้วิธีการเดินเท้าหรือจักรยานเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้แต่
ถ้าในระยะที่ไกลมาก ๆ จะมีแนวโน้มที่จะเลือกเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนความหนาแน่นและการใช้
ที่ดิน (Mix used) ในละแวกบ้านจะช่วยให้แนวโน้มในการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดลงและมีความสัมพันธ์
กับการเดินทางในระยะสั้นมากขึ้น 

9.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ านิยมใช้การเดิน
เท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากมีราคาถูก และค่าบ ารุงรักษาไม่
แพง ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้สูงนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีราคาและค่าบ ารุงรักษาสูงที่สุด เนื่องจากมี
ความสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่า 

9.3 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง นักวิชาการต่างประเทศยกตัวอย่างเช่น 
Simon (1996 อ้างถึงใน พงศธร ตันอารีย์, 2550) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การเดินทางเป็น 2 ประเภท 
คือ วัตถุประสงค์เดี่ยวและหลายวัตถุประสงค์การเดินทางแบบวัตถุประสงค์เดี่ยวมักเกิดจากรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจัดกระจายส่วนการเดินทางแบบหลายวัตถุประสงค์จะพบในย่านที่มี
การรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เช่น ศูนย์การค้าในย่านใจกลางเมือง เป็นต้น และจาก
การศึกษาของ ค ารบลักขิ์ สุรัสวดี (2543 อ้าวถึงใน พงศธร ตันอารีย์, 2550) ประชาชนส่วนมากใช้
รถยนต์เพื่อเดินทางไปท างานและไปเรียนปริมาณสูงสุดเป็นอันดับ 

9.4 ความยากง่ายในการเข้าถึงของระบบการสัญจร  การเลือกใช้รถ
โดยสารพิจารณาที่ความถี่ของเที่ยวรถ ผู้ใช้ยานพาหนะพิจารณาที่คุณภาพของถนน ผู้เดินเท้า
พิจารณาที่คุณภาพของวัสดุปูพ้ืนที่ความยากง่ายในการเข้าถึงยังสามารถประเมินได้จากค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท้ังด้านเวลา และการเงินที่สูญเสียไป 

9.5 ความสะดวกสบาย และความไม่สะดวกสบายส าหรับผู้สัญจรทางเท้า
มักเกิดจากการพ้ืนผิวทางเดินที่ขาดประสิทธิภาพ การขาดป้ายสัญญาณจราจรเกิดความไม่
สะดวกสบายกับผู้ใช้ระบบสัญจรโดยสารก็เป็นอุปสรรคการใช้ระบบขนส่งมวลชนเช่นกัน 

9.6 ความปลอดภัยในการเดินทาง จากการศึกษาของ สุรพล ปธานวนิช 
(2544 อ้างถึงใน พงศธร ตันอารีย์, 2550) ผู้สัญจรทางเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยาน และจักรยานยนต์มี
อัตราเสี่ยงสูงถึงร้อยละ 56-74 ของผู้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตทั้งหมด ซึ่งประชาชนในกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากกลุ่มประเทศก าลังพัฒนามี
จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้นจ านวนมากในระยะเวลาอันสั้น กลับมีจ านวนเครื่องหมายการจราจรน้อย
ไม่สัมพันธ์กัน ส่วนความปลอดภัยด้านอาชญากรรมเป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การสัญจรด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีความเสี่ยงกับการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสูง บริเวณสถานี
ขนส่งปลายทางและจุดเชื่อม เช่น บริเวณสะพานมักเป็นมุมอับเป็นแหล่งอาชญากรรมสูงกว่าปกติ 
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9.7 ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์  งามพิศ สัตย์
สงวน (2539 อ้างถึงใน พงศธร ตันอารีย์, 2550) อธิบายการเดินทางของคนตามทฤษฎีความต้องการ
ของ Maslow ไว้ว่า ความต้องการพ้ืนฐานอันเป็นความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ในเบื้องต้น 
คือ ความมั่นคงปลอดภัยและความสะดวกสบายมนุษย์จึงเลือกรูปแบบการเดินทางที่สามารถช่วยให้
เดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

2.1.6 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับส่งเสริมการเดิน 

1. แนวความคิดด้านระบบทางเดินเท้า สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ภายในย่านท าหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วยที่จอดรถ ทางเท้า ระบบ
ขนส่งมวลชน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบก าจัดของเสียและอ่ืน ๆ โดยเฉพาะย่านที่มีความเก่าแก่มาก 
อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ย่านการค้าแห่งนั้นสามารถดึงดูดผู้คนและกิจกรรม
ให้คงอยู่ต่อไป รูปแบบของย่านมีลักษณะส าคัญที่สนับสนุนการค้าและชีวิตชีวาภายในเมืองช่วยลด
ปริมาณรถยนต์ลดมลภาวะส่วนประกอบที่ต้องค านึง คือ ความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ รวมถึง
กระตุ้นความรู้สึกให้อยากเดินหรือความรู้สึกผ่อนคลายด้วยอุปกรณ์ประดับต่าง ๆ เช่น เก้าอ้ี ต้นไม้ 

2. ความสามารถในการเดิน ระยะทางในการเดินของแต่ละกิจกรรมจะ
แตกต่างกันไปตามบริเวณที่เดิน ซึ่งการออกแบบและวิเคราะห์จ าเป็นที่ต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าว 
(ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงระยะทางในการเดิน 

ระยะทาง กิจกรรม 

300 ฟุต (91.5 เมตร) ที่จอดรถศูนย์การค้า 

500 ฟุต (152.5 เมตร) 70% ของชาวอเมริกันเต็มใจเดินในแต่ละวัน 

600 ฟุต (183 เมตร) ที่จอดรถศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 

900 ฟุต (274.5 เมตร) ระยะทางเฉลี่ยในการเดินไปย่านการค้า 

1000 ฟุต (305 เมตร) ที่จอดรถส าหรับท างาน 

1500-2000 ฟุต (457-610 เมตร) ระยะทางเดินใน Park-and-Ride ที่มากทีสุ่ด 

2000 ฟุต (610 เมตร) ระยะทางที่ถือว่าเดินสบาย 

½ ไมล์ (805 เมตร) ระยะทางเดินไปป้ายรถเมล์ 

3000 ฟุต (915 เมตร) 80% ของการเดินทางท่ีน้อยกว่า 3000 ฟุต 

1 ไมล์ (1,610 เมตร) การเดินไปท างาน 

ที่มา: Public Space, 2012 
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ระบบทางเท้าในย่านการค้าเก่าแก่ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอแก่ความต้องการ 
รวมถึงสภาพที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม การปรับปรุงทางเท้าจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
จ าเป็นต้องท าเพ่ือสนับสนุนระบบกิจกรรมในย่านต่อไป วัตถุประสงค์ท่ีต้องค านึงถึงคือความปลอดภัย 
ความสะดวกเพียงพอ และความสวยงาม (Rubenstein, 1978) ในการพิจารณาเพ่ือหารูปแบบทาง
เท้าที่เหมาะสมต้องค านึงถึงเที่ยวการเดินทางของผู้ใช้ หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจุดหมาย ช่วงเวลาที่
มีผู้ใช้มากที่สุด (Peak hour) หน้าที่ (Function) ความต้องการ (Need) โดยขนาดทางเท้าจะขึ้นอยู่
กับการใช้งานในขณะที่ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นและจุดหมายไม่ควรเกิน 200 เมตร นอกจากนี้แล้วการ
เชื่อมโยงระหว่างที่จอดรถ ถนน ระบบขนส่งมวลชน โดยใช้ทางเท้าจะช่วยเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

จากแนวคิดข้างต้นที่ศึกษา พบว่า พ้ืนที่ทางเท้ามีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาพ้ืนที่มาก เพ่ือให้เกิดย่านการค้าที่ดีของย่านควรมีการพัฒนาทางเท้าให้เหมาะสมและเกิดความ
ต่อเนื่องตลอดเส้นทาง โดยต้องค านึงถึงความกว้าง ความปลอดภัย ความสะดวก และความสวยงาม
เพียงพอที่ผู้ใช้สัญจรจะสามารถเดินทางจากจุดต้นไปจุดปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 แสดงระยะทางในการเดินเชื่อมมายังสถานีระบบขนส่งมวลชนในแต่ละรูปแบบการเดินทาง 

รูปแบบการเดินทาง 
ระยะทางท่ีผู้ใช้บริการเดินทางมายังสถานี 

ระยะทางเฉลี่ย (กม.) ระยะทางสูงสุด (กม.) 

เดินเท้า 0.6-1.0 1.0-1.6 

จักรยาน 1.6-3.2 3.2-4.8 

รถโดยสารประจ าทาง 3.2-6.4 6.4-9.7 

รถแท็กซี่ 4.8-6.4 6.4-9.7 

รถยนต์ส่วนบุคคล 6.4-9.7 9.7-16.0 

ที่มา: ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2545 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นสถานที่ 

ความเป็นสถานที่ของเมือง (Place) คือ การให้ความส าคัญกับพ้ืนที่เมือง และการสร้าง
ความเข้าใจในลักษณะทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนภายในเมืองที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเอกลักษณ์
หรือคุณค่าของพ้ืนที่ เมืองนั้น ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบทางกายภาพ 
(Permanencies) และคุณค่าทางจิตใจหรือจิตวิญญาณของสถานที่  (Spiritual value) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มองหไม่เห็นด้วยตาแต่เกิดจากวิถีชีวิตของผู้คน เกิดเป็นเรื่องราวและความห มาย
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จากการอยู่อาศัยกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นความทรงจ ารวมกัน ท าให้เกิดเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ และ
เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป 

นอกจากนี้ เมืองทุกเมืองประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วน แต่ละส่วน เรียกว่า “ย่าน” 
ซึ่งสามารถพิจารณาความแตกต่างของแต่ละย่านได้จากลักษณะเด่นการขยายตัว และรูปแบบของย่าน 
แต่ในความเป็นจริงการพบย่านที่มีลักษณะเฉพาะที่แยกประเภทได้อย่างชัดเจนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากความสลับซับซ้อนของเมือง และการผสมผสานกิจกรรมหลาย ๆ ชนิดไว้ด้วยกัน ซึ่งกิจกรรม
นั้นได้แสดงออกถึงความเป็นกิจกรรมหลักของพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะของย่านแต่ละย่าน 
ดังนั้น เพ่ือให้สามารถจ าแนกลักษณะความแตกต่างของย่านภายในเมืองจ าเป็นต้องพิจารณาเพ่ิมเติม
ถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหรือลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏของย่าน เช่น รูปทรงของอาคาร 
ความหนาแน่นของอาคาร วัสดุที่ใช้ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างลักษณะของอาคารที่ต่างประเภทกัน 
เป็นต้น รวมทั้งสภาพภูมิทัศน์ที่ท าให้เกิดความต่อเนื่องของย่าน (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, 2538) 

แนวความคิดของ (Garnham, 2002) ที่ให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์และความเป็น
สถานที่ของเมือง (Place) เนื่องจากเมืองแต่ละเมืองมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามขนาดของพ้ืนที่ 
การตั้งถิ่นฐานความเป็นมา และประวัติศาสตร์ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมท าให้ความเป็นสถานที่ของแต่
ละเมืองหรือพ้ืนที่นั้นย่อมมีความแตกต่างกัน สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากมรดกที่สามารถจับต้องได้ 
(Tangible Heritage) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ส าคัญ เป็นต้น และมรดกที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ (Intangible Heritage) เช่น คุณค่าของชีวิตความเป็นย่านสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่
ส าคัญและประเพณี ซึ่งความเป็นสถานที่ไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเพียงเฉพาะกลุ่มอาคารเท่านั้น 
แต่วิถีชีวิตหรือกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นสถานที่ของพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย โดย
องค์ประกอบในความเป็นสถานที่ของพ้ืนที่นั้น ประกอบด้วย 

1. ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพ้ืนที่ คือ โครงสร้างทางกายภาพที่แท้จริงของ
สถานที่ ลักษณะจริงของอาคาร ภูมิทัศน์และคุณลักษณะของสุนทรียภาพ 

2. กิจกรรมและปรากฏการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ซึ่งสังเกตได้ว่าผู้คนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อพ้ืนที่อย่างไร 

3. การสื่อความหมายหรือสัญลักษณ์ หมายถึง นัยส าคัญของพ้ืนที่มักเป็นคุณค่าเชิง
นามธรรม ได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์และความทรงจ าอันเกิดจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คน
กับพ้ืนที ่

ดังนั้น องค์ประกอบในความเป็นสถานที่ของพ้ืนที่เมืองหรือย่าน จึงประกอบด้วยลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Reality) กิจกรรม (Activity) และการสื่อความหมาย (Meaning) โดยในแต่ละ
องค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 



 39 
 

2.2.1 ลักษณะทางกายภาพของเมือง (Physical Reality) 

ความส าคัญต่อลักษณะทางกายภาพของเมืองนั้น เน้นให้เกิดความเป็นสถานที่
องค์ประกอบทางกายภาพที่ชัดเจน โดยเฉพาะอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีมาแต่อดีตและที่จดจ าได้จน
เป็นสัญลักษณ์และชื่อเสียงของพ้ืนที่  ทฤษฎีที่ ได้รับการยอมรับมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ งเกี่ยวกับ
องค์ประกอบทางกายภาพที่ท าให้ “พ้ืนที”่ หนึ่งเกิดจินตภาพที่เด่นชัดและถูกจดจ าเป็น “สถานที”่ คือ 
ทฤษฎีจินตภาพของเมือง (The Image of The City) โดย Kevin Lynch (Lynch, 1960: 47-90) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่เป็นสิ่งก าหนดจินตภาพหรือภาพลักษณ์จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงผู้คนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม  
องค์ประกอบทางกายภาพจะมีผลมากที่สุดต่อผู้สังเกตในการก าหนดภาพลักษณ์และลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่ผ่านการถ่ายทอดทางแผนที่ในใจ (Mental map) โดยองค์ประกอบทางกายภาพที่มีความเป็น
องค์รวม เป็นหนึ่งเดียวกันและแตกต่างจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่าชัดเจนจะสามารถปลุกความ
ทรงจ าของผู้สังเกตให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ไม่รู้สึกแปลกแยกแต่เกิดความรู้สึกปลอดภัยท าให้ผู้
สังเกตรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพ้ืนที่จนเกิดเป็นการรับรู้สถานที่ขึ้น ลินช์ได้กล่าวสรุป
ไว้ว่าจินตภาพของเมืองที่ดีนั้นเกิดจากองค์ประกอบพ้ืนฐานทางกายภาพ 5 ประการ ได้แก่ (ภาพที่ 9) 

1. เส้นทาง (Paths) หมายถึง เส้นทางที่ผู้ใช้ในการเดินทางสัญจรไปมา เช่น 
ถนน ทางเดิน คลองและทางรถไฟ เป็นต้น โดยองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้คนสามารถสังเกตเห็นถึง
องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมของเมืองทั้งอาคารบ้านเรือน พืชพรรณ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางได้ 

2. ขอบ (Edges) หมายถึง แนวหรือสิ่งที่แบ่งพ้ืนที่ 2 แห่ง ออกเป็นแนวยาว
ต่อเนื่อง เช่น แม่น้ า ทะเล ทางรถไฟ ผนัง และก าแพง โดยมักจะใช้เป็นที่แบ่งขอบเขตของพ้ืนที่ของเมือง 

3. ย่าน (Districts) หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่มีกิจกรรมหรือลักษณะ
ทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันและมีความแตกต่างจากบริเวณอ่ืน ๆ โดยมีพ้ืนที่ค่อยข้างใหญ่เพียงพอที่
ให้ผู้คนสามารถเข้าไปใช้ได้ และมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งภายในและภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ เช่น 
ย่านเกษตรกรรม และย่านชุมชนเมือง เป็นต้น ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญของ ย่าน (Districts) 
ประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปทรง ที่ว่าง อาคาร ป้าย กิจกรรมต่าง ๆ ลักษณะภูมิประเทศ
ของพ้ืนที่ เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของแต่ละเมืองได้ 

4. ศูนย์รวมกิจกรรม (Nodes) หมายถึง บริเวณหรือต าแหน่งของพ้ืนที่เป็น
ที่ตั้งของกิจกรรมจ านวนมาก เช่น สี่แยก จุดตัดของเส้นทางคมนาคม เป็นต้น ซึ่งศูนย์รวมกิจกรรมมักจะ
เป็นที่พลุกพล่านที่มีความส าคัญในการใช้งานหรือลักษณะที่ส าคัญทางกายภาพ เช่น ร้านค้าหัวมุมถนน
หรือสถานีรถไฟ เป็นต้น 
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5. ภูมิสัญลักษณ์  (Landmark) หมายถึง บริเวณหรือต าแหน่งสามารถ
มองเห็นได้จากภายนอกและสังเกตได้ง่ายทั้งในระยะใกล้และระยะไกลในมุมมองต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็น
ต าแหน่งในการอ้างอิง หรือบอกทิศทางได้ เช่น อาคาร ร้านค้า ป้าย และอนุสาวรีย์ เป็นต้น ภูมิสัญลักษณ์
ที่โดดเด่นสามารถเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนั้น ๆ ได้ 
 

 
 
ภาพที่ 9 องค์ประกอบทางจินตภาพของ Kevin Lynch 
ที่มา: Lynch, 1960 
 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงความเป็นสถานที่ของเมืองนั้นไม่สามารถพิจารณา
ได้เพียงทางด้านลักษณะทางกายภาพเท่านั้น เนื่องจากเมืองมีความสลับซับซ้อนของกิจกรรมที่สะท้อน
ออกมาให้เห็นจากการใช้พื้นที ่ ดังนั ้นระบบกิจกรรมจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที ่ส าคัญต่อการ
พิจารณาความเป็นสถานที่ของเมือง 

 

2.2.2 กิจกรรม (Activity) 

Chapin (1972) ให้ความเห็นว่าระบบกิจกรรมเป็นพฤติกรรมของบุคคล 
ครอบครัว สถาบันที่เกิดขึ้นและปรากฏให้เห็นในรูปแบบทางพ้ืนที่หรือการใช้พ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมเชิงที่ตั้ง (location behavior) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กิจกรรมเชิงธุรกิจ (Firm 
activities) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิต ได้แก่ กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการต่า ง ๆ 
2. กิจกรรมเชิงสถาบัน (Institute activities) เป็นกิจกรรมทางสังคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ
คนกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนามนุษย์ กิจกรรมพ้ืนฐานของชุมชนและกิจกรรม
เพ่ือสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม และ 3. กิจกรรมบุคคลและครอบครัว (Individual and household activities) 
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัย ได้แก่ กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ และ
การนันทนาการ เป็นต้น 
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ระบบกิจกรรมเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
ครอบครัวและสังคม ซึ่งกิจกรรมนั้นถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิต และภูมิหลังทางวัฒนธรรมสิ่งส าคัญ
คือ ระบบกิจกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากพ้ืนที่ที่ใช้ท ากิจกรรมและเวลา Rapoport 
(1997) นอกจากนี้ กิ จกรรมยั งขึ้ นอยู่ กับลักษณ ะทางเศรษฐกิจสั งคม (Socio-economic) 
สภาพแวดล้อมของที่ตั้ง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่นั้นช่วงเวลาของชีวิตและโอกาสในการท า
กิจกรรมเกิดเป็นโครงสร้างรูปแบบของกิจกรรม (Structure of Activities Pattern) ของคนในชุมชน
ในระดับวัน สัปดาห์ ฤดูกาล และช่วงชีวิต จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นท าให้เกิดบทบาทโดดเด่นกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่นั้น Golledge (1997) 
 

2.2.3 ความหมาย (Meaning)  

พ้ืนที่ที่มีการรวมตัวของกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเข้มข้น จะเป็น
พื้นที่ที่มีการดึงดูดที่ท าให้เกิดการพบปะของผู้คน และการใช้พ้ืนที่ที่เข้มข้นกว่าบริเวณอ่ืน ทั้งยังท าให้
เกิดลักษณะของการหมุนเวียนและการสะสมของการใช้พื้นที่นั้นซ้ า ๆ น าไปสู่ความมีชื ่อเสียงใน
ด้านใดด้านหนึ ่ง ท าให้พื ้นที ่ดังกล่าวได้มีการแต่งตั ้งให้เป็นที ่หมายหรือเป็นที ่รู ้จั กและเป็นที่
ต้องการของคนภายนอก (วิมลศรี ลิ้มธนากุล, 2537) นอกจากนี้พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่เกิดขึ้นมาด้วยลักษณะ
ภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไป ท าให้แต่ละพ้ืนที่มีการแสดงถึงความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ย่านสีลม
เป็นแหล่งธุรกิจของคนชั้นสูง เป็นต้น ดังนั้น ความหมายของพ้ืนที่จึงเป็นคุณลักษณะของสถานที่หรือ
ประสบการณ์ของมนุษย์ที่สืบผลมาจากการที่ผู้คนมีการตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพ และหน้าที่
การใช้สอบของพ้ืนที่เมืองนั้น Boontharm (2016) 
 

2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาฟื้นฟูย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง (Central 

Business District, CBD) 

2.3.1 ความหมายของการเป็นย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 

สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ (2522 อ้างถึงใน ตีรนา ภิญญะพันธ์, 2546)  กล่าวถึง
ย่านศูนย์กลางธุรกิจการค้าว่า เป็นย่านการค้าที่ส าคัญที่สุดของเมือง มีกิจกรรมการค้าและธุรกิจ
เข้มข้นมากที่สุดของเมือง กิจการทางการค้านั้นประกอบด้วยร้านค้าปลีกจะจับกลุ่มต่อเนื่องกันอย่าง
หนาแน่นมากที่สุดของเขตตัวเมืองเป็นต าแหน่งของเมืองที่เป็นจุดรวมของยวดยาน และคนที่สัญจรไป
มาในเขตเมืองมากที่สุด เป็นเขตที่มีความเข้มข้นของการใช้ที่ดินสูงสุดเมื่อเทียบกับเขตอ่ืน ๆ ของเมือง 
กิจกรรมทางการสัญจรและธุรกิจที่มีอยู่ เช่นร้านขายปลีกส านักงานทางธุรกิจการค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ ศูนย์รวมของธุรกิจการเงินและธนาคาร และบริการชนิดอื่น ๆ  
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ต าแหน่งใจกลางของศูนย์กลางธุรกิจการค้า (Core Area) เป็นบริเวณที่มี
ลักษณะปลีกย่อยต่าง ๆ อันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวเมืองเกือบจะทุก ๆ เมือง ลักษณะ
ดังกล่าว คือ ในแง่ของความเข้มของการใช้ที่ดิน เป็นเขตที่มีการใช้ที่ดินเข้มข้นมากที่สุด และเป็น
ต าแหน่งที่มีความสลับซับซ้อนทางสังคมและเศรษฐกิจมาก อาคารก่อสร้างจะถูกใช้ประโยชน์หลาย ๆ 
ด้านการค้าในรูปแบบของร้านค้าปลีกมีปริมาณสูงที่สุด นอกจากนั้นอาคารยังถูกใช้เป็นกิจการต่าง ๆ 
คือ ส านักงาน ธนาคาร ศูนย์การบริการทางการค้า ฯลฯ ในแง่ของการขยายตัวจะมีการขยายตัวมาก
ในแนวดิ่ง นั้นหมายความว่าการขยายตัวจะพยายามขยายโดยการสร้างอาคารสูง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์กับ
ที่ดินให้คุ้มค่ามากที่สุด ในขณะที่การขยายตัวทางด้านข้างกระท าได้ยาก เพราะที่ดินถูกใช้ประโยชน์
เกือบจะไม่มีที่ว่างให้ขยายออกไป 

ต าแหน่งที่เป็นของของศูนย์กลางธุรกิจการค้า (Frame Area) เป็นบริเวณที่เริ่ม
มีการใช้ที่ดินชนิดอ่ืนปะปนอยู่ในบริเวณ ซึ่งมักเป็นการใช้ที่ดินเพ่ือการขายส่งและมีบริเวณที่เป็นโรง
เก็บสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก และเริ่มมีร้านจ าหน่ายและบริการทางด้านยายนต์ต่าง 
ๆ และจะเริ่มพบที่อยู่ของผู้มีรายได้น้อยเกิดขึ้น โดยอาจพบเป็นอาคารที่มีการอาศัยหลาย ๆ 
ครอบครัวเกิดข้ึน ความเข้มของการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณขอบข่ายย่านธุรกิจการค้าของเมืองนี้จะ
มีน้อยกว่าที่ใจกลาง ตัวอาคารก่อสร้างมีความสูงเด่นน้อยลงจากเขตใจกลาง 
 

2.3.2 ลักษณะการใช้ท่ีดินย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 

ลักษณะการใช้ที่ดินหรือกิจกรรมบริเวณศูนย์กลางธุรกิจการค้าของเมืองสามารถ
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ใช้เป็นสถานที่ให้บริการ และส านักงานทางการเงิน ตลอดจนศูนย์กลาง
บริหาร เช่น ส านักงานทั่วไป สถานที่จอดรถ ส านักงานใหญ่ของทางธุรกิจการค้า การค้าบริการต่าง ๆ  

2. ร้านขายปลีก เช่น ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน อาหาร ยานยนต์ 
3. เป็นพวกที่การใช้ที่ดินที่มิได้เป็นแบบการใช้ในศูนย์กลางธุรกิจการค้า 

สถานที่ราชการและสาธารณสถาน ที่ว่างเปล่า ที่อยู่อาศัย ร้านขายส่งและอุตสาหกรรมเบา เป็นต้น 
 

2.3.3 ระบบการสัญจรย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 

โดย Boltze (2001 อ้างถึงใน พนิต ภู่จินดา, 2551) ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึง 
องค์ประกอบที่ส าคัญของการเป็นย่านธุรกิจ ศูนย์กลางเมือง คือ การเดินเท้า ขี่จักรยาน และการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องเป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้สิทธิเป็นล าดับแรก เนื่องจากมีกิจกรรม
ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นและอยู่ใกล้ชิดกัน จะท าให้มีประชาชนใช้งานพื้นที่ศูนย์กลางเมืองจ า นวนมาก
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เกินกว่าที่ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและจราจรสามารถรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นพ้ืนที่กลางเมืองจึงจ าเป็นต้องรองรับเฉพาะการเดินทางที่ใช้
พ้ืนที่น้อยด้วยรูปแบบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีผลกระทบ ภายนอก 
(Externality) ต่ าและสามารถขนส่งสินค้าและบุคคลได้เป็นจ านวนมากในพื้นที่ที่จ ากัด การเดินเท้ า 
ขี่จักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของย่าน และเป็นประเด็นหลักใน
การวางแผนการขนส่งของพ้ืนที่อีกด้วย 

กล่าวสรุปได้ว่า ความเป็นย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง (CBD) คือ บริเวณพ้ืนที่
ศูนย์กลางของธุรกิจการค้าของเมือง เป็นย่านที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมสูงสุด เมื่อเทียบกับเขตอ่ืน 
ๆ ของเมือง โดยต าแหน่งใจกลาง (Core Area) จะมีลักษณะพิเศษของกิจกรรมที่โดเด่น หลากหลาย
เกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่ ซึ่งจะมีลักษณะการใช้ที่ดิน และกิจกรรม ได้แก่ การเป็นสถานที่ให้บริการที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินส านักงานต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า เป็นหลัก แล้ว
มีร้านค้าปลีกบริการเสริมเข้าไปเพ่ือรองรับพนักงานหรือผู้มาใช้พ้ืนที่ในแต่ละวันที่มีปริมาณมาก เช่น 
ตลาด ร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า และมีสถานที่ราชการ พ้ืนที่สาธารณะ และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 
ร่วมอยู่รอบ ๆ ย่าน ซึ่งศูนย์กลางของย่านในยุคปัจจุบัน ควรสะดวกต่อการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน และ
มีพ้ืนทีท่างเดินเท้าที่มีประสิทธิภาพในบริเวณนั้นด้วย 
 

2.4 งานวิจัยและกรณีศึกษา 

(ทรรศชล ปัญญา, 2551) ได้ศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาทางเท้าในย่าน
พาณิชยกรรมอโศก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและส่งเสริมการเดินเท้าจากบริเวณ
ช่วงถนนอโศก ที่มีระบบขนส่งมวลชนบริเวณต้นถนนและปลายถนน ทั้งสามระบบ ได้แก่ ระบบ
รถไฟฟ้า BTS ระบบรถไฟฟ้า MRT และระบบเรือ โดยศึกษาการใช้พ้ืนที่ทางเท้าและพ้ืนที่ว่างสาธารณะ 
ของภาครัฐบาลและเอกชน บริเวณย่านพานิชยกรรมอโศก ณ ปัจจุบัน และท าการประมวลผล
การคาดการณ์ความต้องการในการใช้พ้ืนที่ทางเท้าที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบ
ทางเท้าบนถนนอโศกให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับปริมาณการสัญจรที่
เพ่ิมขึ้นในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า การใช้พ้ืนที่ทางเท้า ณ ปัจจุบันมีปริมาณผู้ใช้พ้ืนที่ทางเท้าใน
เป็นจ านวนมาก ขนาดทางเท้าส่วนใหญ่ถูกรุกล้ าจากการตั้งวางขายสินค้าของพวกหาบเร่แผงลอย 
ประกอบกับปัญหาเรื่องการจัดวางต าแหน่งของสาธารณูปโภค อุปกรณ์ประกอบถนนและป้ายจราจรที่
ขาดระบบระเบียบในการติดตั้ง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การใช้งานพ้ืนที่ทางเท้าไม่เต็มประสิทธิภาพและ
ไม่เพียงพอต่อการรองรับการใช้งานของคนเดินเท้าในช่วงเวลาเร่งด่วนเวลาเช้า เที่ยง และเย็น ซึ่งจะมี
ปริมาณคนเดินเท้าเป็นจ านวนมากกว่าปกติ งานวิจัยนี้ได้สรุปและคาดการณ์อัตราการเพิ่มของ
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จ านวนประชากรภายในพื้นที่ศึกษา จากศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ย่านถนนอโศกในเชิงพาณิชยก
รรม โดยค านวณความต้องการทางเท้าจากความเป็นไปได้สูงสุดในการขยายตัวของพ้ืนที่อาคารตลอด
สองฝั่งถนนอโศก จากนั้นจึงน าผลที่ได้มาท าการออกแบบพ้ืนที่ทางเท้าบนถนนอโศกให้เพียงพอและ
มีบรรยากาศที่น่าเดินตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของการออกแบบพ้ืนที่ทางเท้า
และพ้ืนที่ว่างด้านหน้าอาคาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถส่งเสริมการใช้การสัญจรทางเท้า
แทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในพื้นที่อ่ืนของกรุงเทพมหานครต่อไป 

(ณิชนันทน์ บุญอ่อน, 2562) ได้ศึกษาการพัฒนาทางเท้าเพ่ือกรุงเทพมหานครเมืองน่าอยู่ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสภาพ ปัญหาอุปสรรคของทางเท้าในปัจจุบัน และศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพมหานคร โดยทบทวน
เอกสารและงานวิจัยและจัดท าแบบสอบถามด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง และน า
ผลจากการส ารวจความสะดวกในการเดิน และข้อมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้ทางเท้า  
มาวิเคราะห์หาเพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวการปรับปรุงและพัฒนาทางเท้าให้ยั่งยืน โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้ทางเท้าในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 17 คนต่อ 1 ช่วงสถานี เป็นจ านวนทั้งสิ้น 204 ชุด ผลจากการส ารวจ
เห็นควรปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของการใช้ทางเท้าของคนทุกกลุ่ม คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
จุดเสี่ยง การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการทางสายตา ความปลอดภัยและ
ความสะดวกของทางข้าม ทางเชื่อม ให้มีความต่อเนื่องในการสัญจรทางเท้า  

(โสมสกาว เพชรานนท์  และวลัยภรณ์  อัตตะนันทน์ , 2560) ได้ศึกษามิติทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางเท้า กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการใช้ทางเท้าและปัญหาที่พบและประเมินมูลค่าความเต็มใจ
จ่ายเพื่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางเท้าโดยใช้แบบจ าลองทางเลือก (Choice Model CM) ด้วย
แบบสอบถามจากตัวแทนประชาชนจ านวน 705 คน ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ใช้ทางเท้าบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์เป็นประจ าโดยมีระยะทางเฉลี ่ยในการเดินประมาณ 1.55 กิโลเมตร/ครั ้ง 
ระยะเวลาในการเดินเท้าในบริเวณนี้ประมาณ 1.33 ชั่วโมง/ครั้ง โดยเดินชมเมืองซื้อของและเดินไป
ท างานตามล าดับปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาคนเร่ร่อนอาศัยบนทางเท้าการรุกล้ าพ้ืนที่ทางเท้า จาก
กิจกรรมหาบเร่และแผงลอย ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอช่วงกลางคืน และการมีจักรยานยนต์วิ่งบนทาง
เท้า ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางเลือก (CM) พบว่า ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99 คุณลักษณะด้านการจัดการการรุกล้ าทางเท้าจากกิจกรรมหาบเร่และแผงลอยความ
ปลอดภัยจากคนไร้บ้านและคนเร่ร่อน และความเต็มใจจ่ายที่น าเสนอของแต่ละทางเลือกเป็นตัวแปร
ที่มีผลต่อความพึงพอใจ โดยราคาแฝงของคุณลักษณะด้านการจัดการการรุกล้ าทางเท้าจากกิจกรรม
หาบเร่และแผงลอยมีมูลค่าประมาณ 907 บาท /ปี ซึ ่งเป็นคุณลักษณะที ่มีราคาแฝงมากที่ส ุด 
รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านความปลอดภัยจากคนไร้บ้านมีราคาแฝงประมาณ 834 บาท/ปี 
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2.5 สรุปการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเข้าถึงทั้งในด้านการใช้งานพื้นที่และการเชื่อมต่อ
การสัญจรทางเดินเท้า ระหว่างพ้ืนที่ ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลและกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งภายนอกและภายในอาคารของการสัญจรในพ้ืนที่พาณิชยกรรมหรือเมืองความเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้คนในการเข้าถึงใช้งานของกิจกรรมมีมากขึ้น  
จึงท าให้เกิดการเดินทางเข้ามาในเมืองที่มีรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบของการเชื่อมต่อพ้ืนที่
รอบนอกและภายในอาคาร รูปแบบพาณิชยกรรมที่หนาแน่นและมีวีถีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่ศึกษาที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการเชื่อมต่อพ้ืนที่  และมีการค านึงถึงสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบในการใช้งานของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่อีกด้วย 

จาการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปปัจจัยที่ส าคัญและน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด
ของงานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้า
ในพ้ืนที่ จากผลสรุปแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่ภายในย่านการค้าราชประสงค์และ
เพลินจิตระหว่าง ถนน ทางเดินเท้า และอาคาร ปัจจัยเหล่านี้จะท าให้การเชื่อมต่อพ้ืนที่โครงข่ายใน
การเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยการเดินเท้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถน าไปใช้ในกระบวนการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 
จากแนวความคิดนี้ เป็นปัจจัยหลักส าหรับงานวิจัยโดยข้อมูลที่รวบรวมได้ในส่วนนี้ 

สามารถน าไปใช้ในการเลือกพ้ืนที่ศึกษา โดยอ้างอิงจากแนวความคิดในเรื่องของชุมชนที่มีความสัมพันธ์
กับโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

2. แนวความคิดทางด้านกายภาพของทางเท้าและพฤติกรรมบนทางเท้า 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ในส่วนนี้ สามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และการสร้าง

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในทางกายภาพของทางเดินเท้าและพฤติกรรมการใช้งานทางเดิน
เท้าของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบของงานวิจัย 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการครอบครอง 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงสิ่งกีดขวางหรือการเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่าง

ชัดเจน เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในย่านพาณิชยกรรมกลางเมืองที่มีการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก
หลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งการศึกษาพบว่า ระดับการใช้พ้ืนที่แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1 พ้ืนที่ว่างสาธารณะ เป็นพ้ืนที่ว่างรอบอาคารที่มีการใช้งานเพ่ือเป็นพ้ืนที่
สาธารณะ ได้แก่ พ้ืนที่สวนหย่อม พ้ืนที่ทางสัญจร ลานกิจกรรม เป็นต้น 
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3.2 พ้ืนที่ ว่างกึ่ งสาธารณะ เป็น พ้ืนที่ ว่างรอบอาคารที่มีการอนุญาตจากผู้
ครอบครองให้เข้าไปใช้งานภายในพ้ืนที่ได้ แต่อาจมีข้อจ ากัดในการใช้งานภายในพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ร้านค้า 
พ้ืนที่อาคาร ส านักงาน พ้ืนที่รอบห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

4. แนวคิดเกี่ยวกับขนาดทางสัญจร 
ขนาดของทางเดินเท้าส่งผลกระทบต่อความสะดวก ความต่อเนื่องของเส้นทางเดิน

เท้า ซึ่งต้องมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับผู้ใช้งาน โดยการศึกษาการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าในพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ส ารวจ วิเคราะห์ถึงการก าหนดความเหมาะสมของทางเท้าจะขึ้นอยู่กับประเภท และปริมาณการใช้งาน
จาก Urban Planning and Design Standard ขนาดของทางเดินเท้าทีส่ามารถแบ่งได้ดังนี้ 

4.1 ระยะกว้าง 0.60-1.20 เมตร มีช่องทางเดินเท้าส าหรับ 1-2 คน 
4.2 ระยะกว้าง 1.20-2.00 เมตร มีช่องทางเดินเท้าส าหรับ 2-3 คน 
4.3 ระยะกว้าง 2.00-3.00 เมตร มีช่องทางเดินเท้าส าหรับ 4-5 คน 
4.4 ระยะกว้าง 3.00-4.00 เมตร มีช่องทางเดินเท้าส าหรับ 5-6 คน 
4.5 ระยะกว้างมากกว่า 4.00 เมตรขึ้นไป มีช่องทางเดินเท้าส าหรับ 6 คนข้ึนไป 

5. แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
จากการศึกษาเรื่องการสัญจรทางเท้า พ้ืนที่ทางเดินเท้าจะน ามาใช้ในการสัญจรที่มี

ความจ าเป็นเรื่องความปลอดภัยที่มีความส าคัญในการวิเคราะห์ภายในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ เรื่องกิจกรรม
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โดยรอบโครงข่ายทางสัญจรควรมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่หลากหลาย มีความคึกคัก
ตลอดช่วงเวลา รวมถึงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางข้าม และมีไฟส่องสว่างท าให้พ้ืนที่ไม่อันตรายและ
ก่อให้เกิดความเสียหาย  

6. ความร่มรื่น 
พ้ืนที่และเส้นทางสัญจรที่เหมาะสมกับการใช้งาน ควรมีร่มเงาจากต้นไม้ หรือสิ่งปลูก

สร้าง หรือหลังคาปกคลุม เพ่ือบดบังสภาพภูมิอากาศภายนอก ลดอุณหภูมิจากแสงแดด ส่งเสริมใน
การท ากิจกรรมในการสัญจรเป็นหลัก 
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บทที่ 3 

การออกแบบงานวิจัย 

 

3.1 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต มีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและประเด็นปัญหา  

 เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 

3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 

1. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยโครงข่ายการสัญจร
ทางเดินเท้า 

1.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพ้ืนที่ด้วยโครงข่ายการ
สัญจร 

1.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการวางผังโครงข่ายสัญจรประเภทถนน 
(Road Network Planning) 

1.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 
1.4 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการสัญจรทางเท้า 
1.5 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับทางด้านพฤติกรรมบนทางเท้า 
1.6 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับส่งเสริมการเดิน 

2. ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความเป็นสถานที ่
2.1 ลักษณะทางกายภาพของเมือง (Physical Reality) 

3. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาฟ้ืนฟูย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 
(Central Business District, CBD) 

3.1 ความหมายของการเป็นย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 
3.2 ลักษณะการใช้ที่ดินย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 
3.3 ระบบการสัญจรย่านธุรกิจศูนย์กลางเมือง 
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4. กรณีศึกษาและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง องค์ประกอบในการสร้าง
กายภาพเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้า ทรรศชล ปัญญา 
(2551) ณิชนันทน์ บุญอ่อน (2562) โสมสกาว เพชรานนท์ และวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ (2560)  

 

3.1.3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา 

ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ผ่านรูปแบบการอธิบาย โดยมีรูปภาพ แผนที่ และแผนภูมิต่าง ๆ ประกอบการอธิบาย เพ่ือน าไปสู่
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในบทต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ส ารวจพ้ืนที่จริง โดยการเก็บข้อมูล และจากการ
ส ารวจ ในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันนั้น การเดินเท้าที่เชื่อมต่อจากจุดไปยังพ้ืนที่จุดเป้าหมายหรือการ
เข้าถึงที่มีความเหมาะสม 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ ผังเมืองรวม ภาพถ่ายในอดีต และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3. ประมวลข้อมูลเบื้องต้นในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพื่อท าการสรุปผล
การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงทางเดินเท้า ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
และข้อเสนอแนะการปรับปรุงของพ้ืนที่ศึกษา 

4. ส ารวจ ประกอบด้วย พ้ืนผิวของทางเท้า ความร่มรื่น ความปลอดภัยในการ
เข้าถึงด้วยการเดินเท้า สิ่งอ านวยความสะดวกบททางเท้าท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้า 

5. พฤติกรรมการใช้งานและความต้องการจากแบบสอบถาม 
6. การเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม 

 

3.1.4 การออกแบบและสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยจะใช้การส ารวจ และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 218 คน และการเก็บข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ เพศ ช่วงวัย อายุ อาชีพ ที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน 
รายได้ และค่าใช้จ่ายในการเดิน 2) ด้านการใช้งานโครงข่ายระบบสัญจรในการเข้าถึงทางเดินเท้าใน
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 3) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโครงข่าย
การเข้าถึงด้วยทางเดินเท้า และสภาพทางกายภาพบริบทของพ้ืนที ่
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3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ และด้านการสัญจรทางเดินเท้า  

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินเท้าที่เกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อการเดิน
ทางเข้าสู่พื้นที่และเป็นทางเลือกในการเดินเท้า ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลต่อการเข้าถึงพ้ืนที่
และระบบขนส่งมวลชน 

2. วิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมต่อการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยทางเดินเท้า 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพทั่วไปของทางเดินเท้า และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ของ 2 ข้างถนนที่ 

3. วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทางเท้า โดย
ค านึงถึงด้วยการเดินเท้ากลุ่มเป้าหมาย น าวิเคราะห์เปรียบเทียบหาข้อสรุปในการเลือกเดินเท้า เพ่ือ
เชื่อมต่อโครงข่ายในการเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.2 การก าหนดพื้นที่ศึกษา 

ในการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือการศึกษา ประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดย
การเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ด้วยคุณลักษณะของพ้ืนที่ที่ประกอบสถานที่
ส าคัญที่มีความหลากหลายและมีรูปแบบการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าที่มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
มวลชนทั้งระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ระบบเรือโดยสาร รถประจ าทางและเป็นพื้นที่รองรับการใช้งาน
ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนในวัยท างานที่นิยมใช้ระบบการสัญจรทางเท้าร่วมกับระบบขนส่งมวลชน
หลากหลายรูปแบบ ในการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ โดยสามารถก าหนดคุณลักษณะทางด้านกายภาพได้ ดังนี้ 

3.2.1 ปัจจัยระบบโครงข่ายการสัญจรสายหลักภายในพื้นที ่ 

เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นพ้ืนที่ย่านที่มีความส าคัญในการ
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบกับมีโครงข่ายถนนสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่เมืองบริเวณอ่ืน ๆ ได้
เป็นอย่างดี ได้แก่ ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต ถนนสุขุมวิท และถนนราชด าริซึ่งเป็นเส้นทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถประจ าทาง ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับ
เส้นทางเรือโดยสารบนคลองแสนแสบ ทางหลวงพิเศษเฉลิมมหานครซึ่งสร้างเส้นขอบ (Edge) ให้ย่าน
และเชื่อมต่อถนนสายหลักต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษา  
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3.2.2 ปัจจัยการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน  

เนื่องจากการศึกษามุ่งเน้นผู้ที่ใช้วิธีการเดินเท้าและเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่ง
มวลชน ซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแนวเส้นทางในการเข้าถึงพ้ืนที่
เป็นหลักและสามารถเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายอ่ืนของระบบขนส่งมวลชนที่ส าคัญได้ ซึ่งโครงข่าย
รถไฟฟ้าที่น ามาศึกษา คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส (Bangkok Mass Transit System) ทั้งสายสุขุมวิทและ
เชื่อมต่อกับสายสีลม รวมถึงเรือโดยสาร และรถประจ าทาง 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสุขุมวิท เริ่มแรกให้บริการจากอ่อนนุชถึงสวน
จตุจักร ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มี 17 สถานี รวมสถานีร่วม (สถานีสยาม) ต่อมาทาง
กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายเส้นทางมาถึงบริเวณซอยแบริ่ง และเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ท าให้สายสุขุมวิทมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 22.25 กิโลเมตร 
เส้นทางเริ่มจากบริเวณสุขุมวิท 17 (ซอยแบริ่ง) ผ่านแยกบางนามาตามถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิต 
ถนนพระรามที่ 1 ถนนพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้าสู่ถนนพหลโยธิน ไปสิ้นสุดที่สวนจตุจักร โดย
มีสถานีรวมทั้งสิ้น 22 สถานี คือ สถานีแบริ่ง สถานีอุดมสุข สถานีปุณณวิถี สถานีบางจาก สถานีอ่อน
นุช สถานีพระโขนง สถานีเอกมัย สถานีทองหล่อ สถานีพร้อมพงษ์ สถานีอโศก สถานีนานา สถานี
เพลินจิต สถานีชิดลม สถานีสยาม (สถานีร่วม) สถานีราชเทวี สถานีพญาไท สถานีอนุเสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ สถานีสะพานควาย และสถานีสุดท้ายสถานีหมอชิต ในปัจจุบันมี
การเพ่ิมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) จากช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ ไปจนถึงคูคต 

เรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นบริการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหา
นาค มีเส้นทางระหว่าง ท่าน้ าวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ จนถึง ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย โดยมีจุดต่อเรือที่ ท่าประตูน้ า รวม 28 ท่าเรือ อัตราค่าโดยสาร ซึ่งสามารถซื้อตั๋ว
โดยสารบนเรือโดยสาร โดยอัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 20 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง 

รถเมล์ มีป้ายรถประจ าทางให้บริการตลอดเส้นทาง ทั้งบนถนนเส้นหลักอย่าง
พระราม 1 และถนนรองต่าง ๆ เช่น ถนนวิทยุ ถนนต้นสน เป็นต้น โดยรถเมล์สายส าคัญ ๆ ได้แก่ 

รถเมล์สาย 2 ส าโรง-ปากคลองตลาด 
รถเมล์สาย 13 คลองเตย-ห้วยขวาง 
รถเมล์สาย 17 ท่าข้าม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
รถเมล์สาย 25 อู่แพรกษา-บ่อดิน-ท่าช้าง 
รถเมล์สาย 40 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้-ตลาดล าสาลี 
รถเมล์สาย 48 วิทยาเขตรามค าแหง-วัดพระเชตุพน 
รถเมล์สาย 508 ปากน้ า-ท่าราชวรดิษฐ์ 
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3.2.3 ปัจจัยพื้นที่ย่านที่อยู่ และย่านพาณิชยกรรมการค้าในระดับเมือง  

จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเดินเข้าในย่านเมือง (สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ 2522: 
66-74, อ้างถึงใน ตีรนา ภิญญะพันธ์ (2546) ศูนย์กลางธุรกิจมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
อาคารส านักงาน พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้สูงและเชื่อมต่อโครงข่ายถนนและขนส่ง
มวลชนที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมตามแนวเส้นทางถนนสายหลักและ
แนวเส้นทางขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นที่ที ่มีความหนาแน่นและราคาที่ดินสูง ดังนั ้น 
การศึกษามุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการใช้งานการสัญจรทางเท้าร่วมกับถนนและระบบบขนส่งมวลชน 
ในการเดินทางเข้าพ้ืนที่มุ่งเน้นการมีโครงข่ายเชื่อมโยงทางเดินเท้าไปสู่พ้ืนที่ใจกลางเมือง  

 

3.2.4 ปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพที่เอื้อต่อการเดินเท้า  

จากการส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาที่สามารถเดินเชื่อมต่อกับ
พ้ืนที่ศูนย์กลางธุรกิจ อาคารส านักงาน ย่านพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย และเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอส (BTS) ทั้ง 2 สถานี ได้แก่ สถานีชิดลม และสถานีเพลินจิต เส้นทางท่าเรือและป้ายรถประจ าทาง 
พบว่า มีการเข้าถึงพ้ืนที่ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการเดินเท้าท าให้ผู้คนที่ใช้วิธีการสัญจรทางเท้าเข้าพ้ืนที่
และสัญจรภายในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีโครงข่ายถนนที่เชื่อม
ระหว่างถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต และเชื่อมต่อกับถนนราชด าริ ท าให้บริเวณถนนเส้นนี้มีการ
สัญจร กิจกรรม และการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าตลอดเวลา ดังนั้น ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาจึงครอบคลุม
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

3.3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือที่ใช้ในงานศึกษาจะใช้การส ารวจและแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้เส้นทางในการเข้าถึงทางเดินเท้าย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต โดยการใช้เกณฑ์ในการ
ประมาณขนาดกลุ่ม เพ่ือเป็นตัวแทนของแต่ละพ้ืนที่และความพ่ึงพอใจและความต้องการต่อการปรับปรุง
เส้นทางในการเข้าถึงพ้ืนที่ปัจจุบันและในอนาคต ที่มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาประกอบการพิสูจน์สมมุติฐานกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 200 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 บริเวณ ได้แก่ 1) บริเวณจุดเปลี่ยน
ถ่ายขนส่งมวลชน เช่น สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมลย์ และท่าเรือ 2) บริเวณโครงข่ายถนนสายหลัก เช่น 
ถนนราชด าริ ถนนเพลินจิต ถนนเพชรบุรี 3) บริเวณศูนย์การค้าหรือบริเวณกิจกรรมหลักของพ้ืนที่ศึกษา  

รวมทั้งแบบบันทึก (record form) การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือขณะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์หรือการก าหนดในการวิจัย โดยตัวแปรที่จะใช้วิธีการส ารวจ คือ ลักษณะทางกายภาพของ
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พ้ืนที่ ได้แก่ สภาพปัจจุบันของทางเดินเท้า การเชื่อมต่อทางเดินเท้า และการสัญจรในพ้ืนที่ ส่วนตัวแปร
ที่จะวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิเดิมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรที่จะใช้แบบสอบถามมีการ
ออกแบบให้ได้ผลลัพธ์ที่น ามาซึ่งข้อมูล คือ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงด้วยโครงข่ายการสัญจรการ
เดินเท้าในพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย  

1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่าย 
5. ช่วงเวลา 
6. ระบบโครงข่ายการสัญจร 
7. ลักษณะพฤติกรรมการเดินเท้าและความสามารของกิจกรรมในการเข้าถึงพ้ืนที่ 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่
ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ที่มีโครงข่ายระบบการสัญจรในรูปแบบต่าง ๆ และความเชื่อมโยงใน
แต่ละพ้ืนที่ที่มีปริมาณผู้ที่เข้ามาใช้งานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ทางบก ทางน้ า ทางราง (รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS) 
และทางเดินเท้าในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นปัจจัยท าให้ เกิดการเดินทางจากจุดหนึ่ งไปสู่ อีกจุดหนึ่งที่มีความ
หลากหลายทางกิจกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ือเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของกลุ่มผู้ใช้งานในการเข้ามา
ใช้พ้ืนที่ของย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ส ารวจสภาพปัจจุบันของทางเดินเท้า การเชื่อมต่อทางเดินเท้าและการสัญจรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่สถานการณ์ย่านในปัจจุบัน จากนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ลักษณะของผู้เดินทาง ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้  
การครอบครองยานพาหนะ ที่ตั้งแหล่งงาน ที่ตั้งท่ีพักอาศัย  

2. ลักษณะของการเดินทาง ประกอบไปด้วย เวลาเข้าและออก ปัจจัยในการเลือก
ยานพาหนะ เวลาในการเดินทาง เส้นทาง ค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง  

3. ลักษณะของระบบขนส่ง ประกอบไปด้วย การเข้าถึงพ้ืนที่ ความคล่องตัวของ
เส้นทาง ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความหลากหลายในการเดินทาง รวมไปถึงความต้องการ
และการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ 
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ในการศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ ด้านการสัญจรทางเดินเท้าที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินเท้าท่ีเกิดขึ้น โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเดินทางเข้า
สู่พื้นที่และเป็นทางเลือกในการเดินเท้าไปยังสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

3.4.1 ด้านกายภาพ  

ประกอบด้วย พื้นผิวของทางเท้า ความร่มรื่นของทางเท้า  ความปลอดภัย
จากยานพาหนะ ในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า สิ่งอ านวยความสะดวกบททางเท้าที่อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเดินเท้า 

 

3.4.2 ด้านระยะทาง  

โดยท าการวิเคราะห์จากระยะทางในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันนั้นส่งผลต่อการ
เข้าถึงพ้ืนที่และการเดินเท้าที่เชื่อมต่อจากจุดไปยังพื้นที่จุดเป้าหมายหรือการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
ที่มีความเหมาะสมของพ้ืนที่ศึกษา 

 

3.4.3 ด้านสภาพแวดล้อมต่อการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ด้วยทางเดินเท้า  

ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพทั่วไปของทางเดินเท้า 
ภาพรวมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของ 2 ข้างถนนที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้าและรู้สึก
ปลอดภัยในการใช้งานในการเข้าถึงพ้ืนที่ 

 

3.4.4 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทางเท้า  

โดยวิเคราะห์จากข้อมูลส ารวจและแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านึงถึง
การใช้งานการเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยการเดินเท้าที่เกิดปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบหาข้อสรุปในการเลือกเดินเท้า เพ่ือเชื่อมต่อโครงข่ายในการเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.5 สรุปผลการวิเคราะห์  

จากการส ารวจและจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่ 
ข้อมูลทางกายภาพแสดงกลุ่มผู้ใช้งานการเข้าถึงโดยการเดินเท้า รูปแบบกิจกรรมการสัญจรความ
เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัดและอุปสรรคของพ้ืนที่ และแนวทางในการ
แก้ปัญหาประเด็นศักยภาพด้านต่าง ๆ และแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเข้าถึงโดยการเดิน
เท้าท่ีมีประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงในพ้ืนที่ย่านราชประสงค์และเพลินจิต 
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3.6 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่  

การก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือเป็นแนวทางข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงพ้ืนที่การเข้าถึง
ด้วยการเดินเท้า และสรุปขั้นตอนในการน าไปใช้และพัฒนาเป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่การเดิน
เท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต (ภาพที่ 10) 
 

 
 
ภาพที่ 10 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2564 
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บทที่ 4 

การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 

 
การศึกษาสภาพพ้ืนที่ และการส ารวจข้อมูลทางกายภาพในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์

และเพลินจิตในด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ลักษณะโครงข่ายและสภาพการสัญจรในพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับการส ารวจสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของพ้ืนที่การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายใน
การเข้าถึงทางเดินเท้า ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต เพ่ือน าข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่
ศึกษาในล าดับขั้นต่อไป 

 

4.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ทั้งในระดับเมือง/ระดับพื้นที่ศึกษา 

พ้ืนที่ในการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายการเข้าถึงโดยการเดินเท้าบริเวณย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต ท าเลที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตปทุมวันเป็นหลัก และบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่เขตราชเทวี
ของกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมบริเวณที่มีความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงกันทางด้านกายภาพ 
การสัญจร เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมของพ้ืนที่ จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ศึกษาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมที่
ค่อนข้างมีความหนาแน่นและเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ในย่านรอบ ๆ เช่น ย่านราชเทวี-พญาไท ซึ่งเป็นย่านที่พัก
อาศัย ย่านประตูน้ า ซึ่งเป็นย่านการค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ย่านสยามสแควร์ 
ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางด้านการค้าและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ พ้ืนที่ศึกษายังเป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า 
การบริการ การพยาบาล วัฒนธรรม การศึกษา และการทูต และการให้บริการที่มีความส าคัญ
ระดับประเทศ โดยมีการรวมกลุ่มของพ้ืนที่พาณิชยกรรมอย่างชัดเจน และเป็นเขตหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานคร และการคมนาคมการสัญจรในการเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย 
โดยการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และ
เพลินจิต ซึ่งมีที่ตั้งและอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ (ภาพที่ 11) 

ทิศเหนือ ติดต่อ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และคลองแสนแสนเป็นแนวเขต ซึ่งติดกับ
พ้ืนที่เขตราชเวท ี

ทิศใต้  ติดต่อ ถนนเพลินจิตเป็นแนวเขต ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเขตปทุมวัน 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และเลียบทางรถไฟเป็นแนวเขต 

ซ่ึงติดกับพ้ืนท่ีเขตคลองเตยและพ้ืนท่ีเขตวฒันา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ถนนราชด าริ เป็นแนวเขต ซึ่งติดกับ พ้ืนที่ เขตปทุมวัน
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ภาพที่ 11 แสดงขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าใน
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
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4.2 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ย่านราชประสงค์และย่านเพลินจิตเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ช่วงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น มาจนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เริ่มมีการเข้ามา
พัฒนาในพ้ืนที่ศึกษามากขึ้นเป็นล าดับ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มี
กิจกรรมการค้าขายและกิจกรรมทางสังคมที่สัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่  
ซึ่งล าดับเหตุการณ์สามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลา  

4.2.1 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ศึกษา 

นอกจากนี้ พ้ืนที่ย่านราชประสงค์และย่านเพลินจิตเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมือง ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการมา
โดยตลอด โดยสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ช่วงสมัย ดังนี้  

1. ช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2394) “ช่วงก่อนก าเนิดย่าน” 
   ก่อน พ.ศ.2325 บริเวณพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่โดยรอบมีลักษณะเป็นทุ่งนา
และสระบัว ในช่วงเวลานั้นจัดว่าเป็นพื้นที่ชานเมือง มีการเดินทางที่ยากล าบากจึงมีคนสัญจรผ่าน
พ้ืนที่ไม่มากนัก 
   เมื่อปี พ.ศ.2380 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
3) ทรงมีพระราชด าริให้ขุดคลองขึ้นชื่อว่า “คลองแสนแสบ” เพ่ือเชื่อมแม่น้ าเจ้าพระยากับแม่น้ าบางปะ
กงเข้าด้วยกัน ซึ ่งนับได้กว่าหนึ ่งร้อยหกสิบปีมาแล้ว ด้วยพระราชประสงค์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ก าลังรบและเสบียงอาหารไปยังญวน (เวียดนาม) ในราชการสงคราม
ไทย-ญวน ซึ่งในเวลาต่อมาได้เริ่มมีการอพยพผู้คน กลุ่มชาวไทยล้านช้างที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งขบถ
เจ้าอนุมา ซึ่งมีจ านวนไม่มาก (กานต์ กมลสุทธิ์, 2545) เข้ามาเริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่ริมสองฝั่งคลอง
แสนแสบ เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นของบ้านเรือนเบาบาง ปลูกสร้างแบบท้องถิ่นจากวัสดุที่
หาได้ง่ายในพ้ืนที ่

2. สมัยรัชกาลที่ 4-5 (พ.ศ.2394-พ.ศ.2453) “ช่วงก าเนิดย่าน” 
   พ.ศ.2400 พระบาทสมเด ็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยรัชกาลที่  4 
เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการเข้ามาด าเนินธุรกิจตะวันตก ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ทางด้านประชากรและความหนาแน่นของเมืองมากขึ้น จึงทรงมีพระราชด าริให้มีการขยาย เขตพระ
นครออกไป ทรงโปรดให้ใช้คูคลอง ถนน วัด และวัง เป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนในพระนครหันมาตั้ง
บ้านเรือนขยายตามออกมานอกเขตพระนคร โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่นอกก าแพงเมืองด้านทิศ
ตะวันออก ซึ่งต่อมาได้ทรงโปรดให้สร้าง “พระราชวังปทุมวัน” (วังสระปทุม) และพระอารามหลวงขึ้น 
ทรงพระราชทานนามว่า “ปทุมวนาราม (วัดสระปทุม)” (ภาพท่ี 12) 
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ภาพที่ 12 วัดปทุมวนาราม ในอดีต และภาพงานแสดงกสิกรรมสยาม ครั้งที่ 1 ที่สระปทุม 
ที่มา: http://www.arjanram.com/content_detail.php?id=168 และ  
http://oknation.nationtv.tv/blog/panuwat838084/2010/06/04/entry-2/comment 
    
   พ.ศ.2404 ต่อมา รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชด าริให้สร้างถนน ตามแบบชาว
ยุโรป เกิดการพัฒนาที ่ด ินตามแนวถนนเจริญกรุงและถนนอื่น ๆ ตามมา มีล ักษณะทาง
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่าง ไทย จีน ตะวันตก เป็นตึกแถวชั้นเดียวและสองชั้นตามแบบ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผลท าให้เกิดการค้าขายและการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มากมายในลักษณะ
แบบค้าปลีก จากนั้นจึงเริ่มเกิดเป็นย่านการค้าข้ึนมา 
   พ.ศ.2432-2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
5) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนพระรามที่ 1 ต่อจากสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาทรงโปรดเก้าฯ ให้
สร้าง “ถนนราชด าริ” โดยการขุดคลองขนานกับถนน (ฝั่งซ้ายของถนน) เริ่มตั้งแต่ต าบลศาลา
แดง (ถนนสีลม) ผ่านทุ่งปทุมวันตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงคลองบางกะปิ (สี่แยกประตูน้ าใน
ปัจจุบัน) และเปิดใช้เมื่อ พ.ศ.2445 (เทพชู ทับทอง, 2539) 
   พ.ศ.2448 เพ่ือเป็นการขยายการสัญจรทางด้านตะวันออกของพระนคร เป็น
การเปิดพ้ืนที่บริเวณย่านปทุมวันและพ้ืนที่ย่านราชประสงค์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก าเนิด
ของย่านราชประสงค์ มีการน าระบบขนส่งสาธารณะขึ้น โดยเป็นรถรางที่ใช้ม้าลากรถให้วิ่งตามราง
เหล็ก จากนั้นปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบรถรางที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเรียกว่า “รถรางไฟฟ้า” 
(ลาวัณย์ โชตามระ, 2529) สายที่วิ่งผ่านพื้นที่ศึกษา คือ “สายสีลม” โดยเริ่มจากสีแยกบางรักวิ่ง
ไปตามถนนสีลม ผ่านไปยังแยกศาลาแดง ต่อมายังถนนราชด าริไปสิ้นสุดที่สะพานเฉลิมโล ก (สี่
แยกประตูน้ า) และอีกหนึ่งสาย คือ “สายปทุมวัน” เริ่มจากสะพานเฉลิมโลกวิ่งผ่านเข้าถนนพระรามที่ 1 
ตรงไปทางสะพานกษัตรศึก ต่อมานายเลิศ (พระยาภักดี นรเศรษฐ หรือ เลิศ เศรษฐบุตร) ได้พัฒนา 
“รถม้าลากจูง” ขึ้นมาเป็นรถประจ าทางเป็นคนแรก โดยใช้เส้นทางสะพานกษัตรศึก (สะพานยศเส) 
ถึงสี่แยกประตูน้ าเป็นทางแรก (ภาพท่ี 13) 
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ภาพที่ 13 พิธีเปิดรถราง (ไฟฟ้า) สายสีแดง พ.ศ.2448 และรถเมล์ขาวนายเลิศ ช่วง พ.ศ.2448 
ที่มา: https://www.facebook.com/854767891286408/posts/1089644161132112/ และ 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mrpostcard&month=19-09-2013 & group = 
1&gblog=51 
 
   ส่วนรูปแบบการสัญจรทางน้ า เดิมคลองแสนแสบมีจุดมุ่งหมายในการ
สงคราม แต่ภายหลังสงครามปรากฏว่า คลองสายนี้กลายเป็นเส้นทางเดินเรือ มีการค้าขายและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างชานเมืองกับตัวเมืองชั้นในที่มีผู้คนนิยมเข้า
มาใช้เส้นทางนี้มากขึ้น  
   เมื่อมีการสร้าง “ประตูน้ าปทุมวัน” (เทพชู ทับทอง, 2539) เพ่ือทดน้ าไว้
ใช้ในการเพาะปลูกของประชาชนในบริเวณโดยรอบ และรักษาระดับน้ าภายในคลองแสนแสบเพื่อ
การสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก โดยการปิดเปิดประตูน้ าเป็นเวลา (เปิดในช่วงเวลาเช้าของทุกวัน) 
แต่เมื่อเวลาที่ประตูน้ าปิดทั้งเรือขนส่งสินค้าทางการเกษตร เรือพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปขายที่สี่แยกมหานาค 
และเรืออื่น ๆ ต่างต้องจอดรออยู่ด้านนอกประตู จึงเป็นที่ชุมนุมของเรือและการขนถ่ายสินค้าจาก
เรือขึ้นมาขายในบริเวณรอบ ๆ ดังนั้น ประตูน้ า ได้กลายเป็นจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นมาและ
พัฒนาเป็นตลาดน้ าจนท้ายที่สุดกลายมาเป็นตลาดสดประตูน้ า ซึ่งต่อมาเป็นนายเลิศได้เปิดกิจการ 
“เรือเมล์” ขึ้นเพื่อให้บริการขนส่งผู้คนภายในคลองบางกะปิ-คลองแสนแสบ-หนองจอก-มีนบุรี 
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดเป็น “ท่าเรือประตูน้ าสระปทุม” ขึ้นมา 

3. สมัยรัชกาลที่ 6-9 (พ.ศ.2453 ถึงปัจจุบัน) “ช่วงการเปลี่ยนแปลงย่าน” 
   พ.ศ.2460-2469 จากการพัฒนาทางกายภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่
ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ได้ก่อเกิดย่านการค้าขึ้นมากมายหลายแห่งตามแนวถนน เพราะ
ความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งเป็นส าคัญ ย่านการค้าส าคัญท่ีเกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้น เช่น ย่าน
ถนนเจริญกรุง ย่านส าเพ็ง ย่านบางล าพู ย่านวังบูรพา ย่านเยาวราช ย่านราชวงศ์ ย่านสุรวงศ์ ย่านสี

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mrpostcard&month=19-09-2013
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ลม เป็นต้น ซึ่งสังเกตได้ว่าย่านการค้าได้เริ่มขยายตัวออกมานอกเขตพระนคร และทิศทางมายังด้าน
ทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับในปี พ.ศ.2463-2469 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนน
ขึ้นมาใหม่อีก 4 สาย คือ “ถนนเพลินจิต” เริ ่มตั้งแต่ถนนราชด าริ (สี ่แยกราชประสงค์)  ตรงไป
ทางด้านทิศตะวันออก สิ้นสุดที่ “ถนนวิทยุ” ซึ่งเริ่มจากถนนเพชรบุรีไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม 4 และ 
“ถนนชิดลม” ที่เริ่มจากถนนเพชรบุรีลงมาทางทิศใต้มาเชื่อมกับถนนเพลินจิต และ  “ถนน
ราชปรารภ” ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างพ้ืนที่ทิศเหนือของกรุงเทพมหานครกับพ้ืนที่ประตูน้ า โดย
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณประตูน้ าจนกลายมาเป็นย่านการค้าประตูน้ า 
   พ.ศ.2504-2513 ในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ได้เกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพขึ้นเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการสัญจร โดยการถมคูคลองเพ่ือ
ขยายถนนให้กว้างขึ้น เปลี่ยนการสัญจรจากทางน้ ามาเป็นทางบกเป็นหลัก ในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ได้เกิดรูปแบบการค้าแบบใหม่ คือ การเปลี่ยนแปลงจากการค้าปลีกแบบห้องแถวเช่ามาเป็น
ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าในอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) สูง 3-4 ชั้น เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ที่รวมเอาสินค้าหรือศูนย์การค้าในอาคารต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียว ซึ่งปี พ.ศ.2507 ได้เกิดห้างสรรพสินค้าไทย
ไดมารูที่ราชด าริอาเขต ถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งในสมัยนั้น 
จึงส่งผลให้เกิดกระแสการพัฒนาขึ้นทั่วทั้งพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ท าให้เกิดห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า โรงแรมและสถานบันเทิงตามมามากมาย เช่น สถานบันเทิงเริงรมย์ชื่อว่า “ย่านเกษร” 
มีสถานโบว์ลิ่งและคอฟฟี่ช็อป ซึ่งขยายกิจการมาจากย่านพัฒน์พงศ์ และศูนย์การค้าแห่งใหม่บริ เวณ
สี่แยกปทุมวันเรียกว่า “สยามสแควร์” พ.ศ.2508 เป็นศูนย์การค้าแบบเชิงราบประกอบไปด้วยอาคาร
พาณิชย์สูง 3-4 ชั้น มีโรงภาพยนตร์และสถานโบว์ลิ่งเป็นสิ่งดึงดูดส าคัญ (ภาพท่ี 14) 
 

  
 
ภาพที่ 14 ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ที่ราชด าริอาเขต ช่วง พ.ศ.2507 
ที่มา: www.ranthong.com 
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   จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้า ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณริมถนนราชด าริและสี่แยกราชประสงค์ โดยเริ่มมีการก่อสร้างโรงแรม อาคารพาณิชย์ต่าง 
ๆ ขึ้นมากมาย ท าให้บริการนี้มีกิจกรรมการค้าและบริการที่หลากหลายกระจุกตัวจนเรียกบริเวณนี้
ว่า “ย่านการค้าราชประสงค์” ซึ่งยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยจะแสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนที่ ต่อไป 
 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านการสัญจรของพื้นที่ศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลเบื ้องต้น พบว่า ปัจจัยด้านการสัญจรในเมืองเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการการเปลี่ยนแปลงเมืองในด้านต่าง ๆ จึงได้น ามาเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงของย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  
4 ช่วงสมัย (เทพชู ทับทอง, 2539) ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลง ยุครถเมล์ (พ.ศ.2506-2517) 
พ.ศ.2506-2507 ภายหลังยุคสมัยของเปลี่ยนแปลงการปกครองและ

ความวุ่นวายของบ้านเมือง ได้เริ่มมีการฟื้นตัวการบูรณะโครงสร้างทางกายภาพภายในเมืองหลวง  
ซึ่งในขณะเดียวกันประชากรจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยต่างหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือ
การศึกษาและหางานท า พ.ศ.2507 ภายหลังสงครามโลกครั้ งที่สองได้เกิดการฟ้ืนฟูสภาพบ้านเรือน
และเกิดการขยายตัวเมืองออกจากย่านการค้าเดิม คือ ย่านการค้าวังบูรพา ย่านการค้าสุรวงค์ และ
ย่านการค้าสีลม ถัดมาบริเวณย่านการค้าประตูน้ า และก่อก าเนิดย่านการค้าราชประสงค์ตามล าดับ 

พ.ศ.2507-2517 เริ่มมีการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติสร้างห้างสรรพสินค้า
ภายในพื้นที่ เกิดสัณฐานอาคารพาณิชย์ตึกแถวขึ้นทั้งสองฝั่งถนนราชด าริที่ต่อเนื่องมาจาก
ย่านประตูน้ าเดิม และขยายต่อไปจนถึงสี่แยกราชประสงค์ เช่น ศูนย์การค้าราชด าริ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเกิดการขยายเมืองหลวงออกมาทางด้านทิศตะวันออกตามแนวถนนและคูคลองที่ มีอยู่ 
ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านระบบขนส่งที่มีความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น  ในปี 
พ.ศ.2511 ทางภาครัฐจึงได้ยกเลิกรถรางไฟฟ้าทั้งหมดทั่วกรุงเทพมหานคร (สืบเนื่องจากระบบรถราง
ไฟฟ้าในสมัยนั้นก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากเริ่มมีความนิยมในการใช้รถยนต์
มากขึ้น ประกอบกับเวลาที่รถรางไฟฟ้าต้องวิ่งตัดผ่านกัน จะต้องมีการหยุดรอท าให้ไม่ได้รับ
ความนิยม) และได้น าระบบขนส่งมวลชนรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งประชาชนนิยมเรียกว่า “รถเมล์” 
เข้ามาวิ่งรับส่งผู้โดยสารแทนเพราะมีความคล่องตัวสูง และสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ทั่วถึงมากกว่าระบบ
รถรางไฟฟ้า 
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2. การเปลี่ยนแปลง ยุคทางด่วน (พ.ศ.2517-2530) 
เป็นการเปลี ่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทพชู ทับทอง (2539) โดย

สังเกตได้จากสัณฐานของอาคารแบบตึกแถวบริเวณริมถนนเพชรบุรีและถนนเพลินจิต ซึ่งสอดคล้อง
ต่อการพัฒนาของเมืองในยุคนั้นที่มีการพัฒนาไปตามแนวตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้
เกิดย่านการค้าขึ้นตลอดแนวถนน 
    พ.ศ.2524 เนื่องจากการที่รถยนต์ได้รับความนิยมสูงมากขึ้น จึงส่งผลให้ เริ่ม
เกิดปัญหาจราจรเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการสร้างทางพิเศษเฉลิมมหานครขึ้น (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) 
เป็นทางด่วนสายแรกของประเทศไทย เของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ระยะทางรวม 27.1 
กิโลเมตร ประกอบด้วย สายดินแดง-ท่าเรือ ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร แนวสายทางเริ่มจากปลายถนน
วิภาวดีรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 31) ไปทางทิศตะวันออกถึงทางแยกต่ างระดับท่าเรือ (เปิด
ให้บริการ 29 ตุลาคม พ.ศ.2524) เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง เพ่ือช่วยชะลอปัญหา
การจราจรภายในเมืองหลวง 
  3. การเปลี่ยนแปลง ยุคเรือด่วน (พ.ศ.2530-25411) 
  เป็นยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพที่มีต่อย่านการค้าราชประสงค์
เป็นอย่างมาก เทพชู ทับทอง (2539) เนื่องจากมีการเพ่ิมความหนาแน่นของสัณฐานอาคารจนเกือบ
เต็มพ้ืนที่ และมีขนาดของสัณฐานอาคารที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะริมถนนเพลินจิตและถนนราชด าริ ซึ่งมีการ
ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มากมายทั้งห้างสรรพสินค้า และโรงแรมขนาดใหญ่ เช่น เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
ได้เปิดด าเนินการเมื่อ พ.ศ.2532 ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็น (ZEN) และอิเซตัน (Isetan) โดย
มีกลุ่มของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเข้ามาด าเนินการเช่าพ้ืนที่ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
(วังเพชรบูรณ์เดิม) 
    พ.ศ.2533 หลังจากที่เกิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้เกิด
ความต้องการระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น จึงได้เริ่มมี “เรือโดยสารคลองแสนแสบ” ให้บริการขึ้น 
(เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2533) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่เมืองชั้นในกับ
พ้ืนที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะแนวทางการพัฒนาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคแรก ๆ 
ของพ้ืนที่ในข้างต้น โดยมีเส้นทางระหว่าง ท่าน้ าวัดศรีบุญเรืองจนถึงท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
มีจุดเปลี่ยนเรืออยู่ที่ท่าประตูน้ า รวมทั้งสิ้น 27 ท่าเรือ  
    มีการรื้อถอนประตูน้ าปทุมวัน พ.ศ.2538 ท าให้การสัญจรทางน้ าทางเกิด
ความคล่องตัวและประหยัดเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าท่าเรือ
ประตูน้ าเป็นจุดศูนย์กลางของการสัญจรและจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งมวลชนที่ส าคัญ
ในระดับเมืองมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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  4. การเปลี่ยนแปลง ยุครถไฟลอยฟ้า (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน) 
    พ.ศ.2542 เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพ้ืนที่อีกครั้ง เทพชู ทับ
ทอง (2539) ด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบราง โดยมีการสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Sky Train) 
ให้บริการแก่ประชาชน เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 ประกอบกับ
การสร้างสกายวอร์ค (Sky Walk) ในปี พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของโครงการ “Shopping 
Street” ที ่ทางสามคม ผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ หรือ Ratchaprasong Square 
Trade Association (RSTA) จัดท าขึ้น ท าให้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการสัญจร 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประโยชน์อาคาร และท่ีว่างหน้าอาคารของพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

4.2.3 การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของพ้ืนที่ 

จากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ โดยใช้การ
วิเคราะห์แบ่งตามลักษณะที่พบจึงสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 
กองผังเมือง ฝ่ายอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง (2535) ดังนี้ (ภาพที่ 15) 

1. การเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
ในช่วงสมัยเริ่มต้น (ก่อนปี พ.ศ.2506) มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ

ที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย และทุ่งนาบัว ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยเริ่มเป็นย่านการค้าราชประสงค์จนถึง
ปัจจุบัน (หลังปี พ.ศ.2506 ถึงปัจจุบัน) สังเกตได้ว่ามีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแบบพาณิชยก
รรมมากขึ้นและเกิดการกระจุกตัวอยู่บริเวณริมถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ และถนนเพชรบุรี ซึ่ง
สามารถแบ่งพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 

1.1 พื้นที่บริเวณโดยรอบสี่แยกประตูน้ าและถนนเพชรบุรี 
เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรระบบขนส่งมวลชนทางน้ าและได้รับ

อิทธิพลจากย่านการค้าประตูน้ าและย่านที่พักอาศัยในเขตราชเทวี จึงส่งผลให้มีกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างหนาแน่นแบบผสมผสานทั้งพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
อาคารพาณิชย์แบบตึกแถว และจากการสังเกตทั้งสัณฐานอาคารและกิจกรรมการใช้ที่ดินพบว่า
ภายหลังจากการเปลี ่ยนแปลงในพื้นที ่บริเวณนี้ในช่วงแรกยังมีอยู ่สมควร จนมาถึงในสมัย
ปัจจุบันพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยจนเกือบหยุดนิ่ง มีเพียงการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่ม
อาคารที่พักอาศัยริมคลองแสนแสบมาเป็นอาคารขนาดใหญ่ (บางกอกบาซาร์) ซึ่งมีกิจกรรมเป็น
ศูนย์การค้าแบบค้าปลีก 
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1.2 พื้นที่ริมถนนราชด าริและถนนเพลินจิต  
เนื ่องจากได้รับอิทธิพลจากย่านการค้าสีลมเป็นหลัก จึงมีลักษณะ

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพาณิชยกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยใน
สมัยเริ่มต้นมีกลุ่มอาคารพาณิชย์ตึกแถวเรียงตัวตามแนวยาวของถนนทั้งสองสาย ต่อมาเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของอาคารทางด้านฝั่งขวาของถนนราชด าริที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ส่วนมากเป็น
ศูนย์การค้าและโรงแรม) เข้าแทนที่อาคารพาณิชย์ตึกแถวเดิม และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน
ของอาคารเช่นเดียวกัน ข้ามมาฝั่งซ้ายของถนนราชด าริและบริเวณสี่แยกราชประสงค์ พบว่า
การเปลี่ยนแปลงลักษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารยังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

1.3 พื้นที่ริมถนนชิดลมและพื้นที่ภายใน  
พบว่าพื้นที ่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ตั้งของสาธารณูปการที่เป็นที่ดินของ

ราชการรัฐวิสาหกิจ (บริษัททีโอทีและการไฟฟ้านครหลวง) มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
เป็นแบบส านักงานของหน่วยงานดังกล่าว โดยพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในช่วงแรกทั้ง
สัณฐานอาคารและความหนาแน่น แต่เริ่มหยุดนิ่งในช่วงปัจจุบัน ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือเป็นที่ดินของเอกชน
บริเวณริมคลองแสนแสบถึงซอยราชด าริ 2 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับอิทธิพลจากพ้ืนที่
ข้างเคียง คือ พื้นที่พักอาศัยซอยสมคิด จึงมีลักษณะกิจกรรมแบบที่พัก โดยพบว่าในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นที่พักอาศัยแบบหนาแน่นสูงในรูปแบบอาคารชุด 

2.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านการสัญจร 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในช่วงสมัยเริ่มต้นของพ้ืนที่ (ก่อนปี พ.ศ.

2506) มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสัญจรทางน าเป็นหลักมาเป็นการสัญจรทางบกมาก
ขึ้น โดยสังเกตได้จากการถมคู่คลองมาเป็นถนนและเริ่มมีการสร้างถนนซอยเข้ามาภายในพ้ืนที่ 
(ภายหลังปี พ.ศ.2506) ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารมากขึ้น
ตามมา โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสี่แยกประตูน้ า ถนนเพชรบุรี และถนนราชด าริ จนถึงในสมัย
ปัจจุบันพบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสัญจรภายในพ้ืนที่น้อยมาก เช่น การสร้างทางเท้า
ยกระดับ (Sky walk) ที่พัฒนาขึ้นมาช่วยอ านวยความสะดวกแก้ผู้ใช้ทางเท้าบริเวณถนนเพลินจิต 
ซึ่งช่วยในการเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคารริมถนนเพลินจิตได้ดีในระดับหนึ่ง แต่กลับพบว่ามีการลุก
ล้ าพื้นที่ถนนสาธารณะจากกลุ่มที่พักอาศัย ส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงและถนนปลายตันตามมา 
ส่วนระบบทางเท้าในพ้ืนที่ที่เหลือ พบว่ายังคงเป็นการใช้ทางเท้าขนานไปกับแนวถนนเพชรบุรี ถนน
ราชด าริ ถนนเพลินจิต ถนนชิดลม และซอยต่าง ๆ ในพื้นที่ นิวาศ ดีเลิศ (2544) 

3.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านนันทนาการและท่ีว่างสาธารณะ 
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ช่วงสมัยเริ่มต้นของพ้ืนที่ ก่อนปี พ.ศ.2506 มีลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านที่ว่างที่ลดลงมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ในย่านพาณิชยกรรม ที่พักอาศัย และการเปลี่ยนถ่าย
การสัญจรที่ส าคัญ ส่งผลให้มีการน าพ้ืนที่มาพัฒนาในเชิงพาณิชย์และที่พักอาศัยเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น ที่ว่างสาธารณะจึงมีอย่างจ ากัด โดยส่วนใหญ่เป็นที่ว่างหน้าอาคาร ในขณะที่พื้นที่ว่างริมน้ า
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน ามาเป็นที่ว่างสาธารณะของชุมชนที่ควร และยังพบพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่
บริเวณใจกลางพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้กับสี่แยกเพลินจิต ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ใช้ประโยชน์เป็นเพียงลานจอดรถเท่านั้น 

จากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายด้านรวมกัน สามารถสรุปปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ย่านพาณิชยกรรมย่านราชประสงค์และย่านเพลินจิต ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการเข้าถึงพื้นที่ บริเวณพื้นที่ที ่มีการเข้าถึงสะดวกจะมีการกระจุกตัวของการพัฒนาพื้นที ่มี
ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงและการใช้ประโยชน์อาคารในลักษณะของอาคารที่มี
ขนาดใหญ่และอาคารสูง ซึ่งจะพบความหนาแน่นอยู่บริเวณรอบนอกหรือริมถนนสายหลักและ
สายรองของบล็อก (Block) เช่น พ้ืนที่ริมถนนราชด าริและริมถนนเพลินจิต (สี่แยกราชประสงค์) ซึ่งมี
กลุ่มอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนบริเวณพ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงไม่สะดวก
ส่วนมากจะอยู่ภายในพ้ืนที่ศึกษาหรือภายในบล็อก (Block) จะมีการพัฒนาน้อยมีความหนาแน่นของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่ า การใช้ประโยชน์อาคารเป็นลักษณะอาคารขนาดเล็กมีความสูงไม่ มากนัก 
มีพ้ืนที่ว่างถูกปล่อยทิ้งร้างหรือใช้พ้ืนที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่น พ้ืนที่ว่างภายในบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งใช้เป็นลานจอดรถของบริษัท พื้นที่ว่างของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งใช้เป็นพื้นที่
จัดสวนหย่อมและลานจอดรถ เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและไม่เต็ม
ประสิทธิภาพของพ้ืนที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง 
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ภาพที่ 15 แสดงช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยในพ้ืนที่ศึกษา บริเวณพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต 
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4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ได้ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (พ.5-1 และ พ.5-2) ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ประโยชน์เป็น
ศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ 
และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจะ
มีการควบคุมสัดส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ไม่เกิน 10:1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่
อาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดย ส านักงานการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 
(2556) ที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ (ตารางที่ 3) และ (ภาพที่ 16)  
 
ตารางที่ 3 แสดงข้อก าหนดการใช้ที่ดิน จากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

สัญลักษณ์ประเภทที่ดิน ข้อก าหนดการใช้ที่ดิน แต่ละประเภท 
 
 

เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

 
 

เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

 
 

เขตสีน้ าตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 
 

เขตสีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

 
 

เขตสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

 
 

เขตสีเม็ดมะปราง ที่ดินประเภทคลังสินค้า 

 
 

เขตสีขาวมีกรอบและเส้น
ทแยงสีเขียว 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

 
 

เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทแลเกษตรกรรม 

 
 

เขตสีน้ าตาลอ่อน 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่ อส่งเสริม เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 

เขตสีน้ าเงิน 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ที่มา: http://www.areaguru.net/cityplan.php และปรับปรุงโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 16 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
ที่มา: http://www.areaguru.net/cityplan.php และปรับปรุงโดยผู้วิจัย 
 

โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบันไดด้ังนี้ (ตารางท่ี 4) และ (ภาพที่ 17) ถึง (ภาพที่ 18) 

1. พื้นที่พาณิชยกรรมหลัก (มีสัดส่วนร้อยละ 34.61) อยู่ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ประเภทพาณิชยกรรมหนาแน่นสูง เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางการค้า การท่องเที่ยว การบริการ 
และเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ส าคัญระดับเมืองที่รองรับผู้คนจากภายนอก อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์รวมของ
กิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร บริเวณถนนพระรามที่ 1 ถนนราชด าริ และถนนเพลินจิต 
นอกจากนี้ ยังมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น รถประจ าทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ท่าเรือ 
(คลองแสนแสบ) และการเชื่อมต่อเข้ากับระบบทางเท้ายกระดับ (Sky Walk) บริเวณถนนพระรามที่ 1 
ถนนเพลินจิต ถนนสุขุมวิท และถนนสีลม บริเวณสี่แยกราชประสงค์ระหว่างถนนเพลินจิตกับถนนราชด าริ 

2. พื้นที่พาณิชยกรรมรองกึ่งที่พักอาศัย (มีสัดส่วนร้อยละ 19.92) อยู่ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานระหว่างพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยมากข้ึน มีกิจกรรมการค้าขาย 
และบริการที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับพ้ืนที่พาณิชยกรรมหลัก ได้ แก่ พ้ืนที่
บริเวณสี่แยกประตูน้ าระหว่างถนนเพชรบุรีกับถนนราชด าริ และถนนชิดลม 
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3. พื้นที่พักอาศัย (มีสัดส่วนร้อยละ 15.67) มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
แบบหนาแน่นน้อยและหนาแน่นมาก เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องจากกลุ่มพาณิชยกรรม โดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พ้ืนที่ด้านในของบล็อกอาคาร พ้ืนที่ด้านหลังอาคารขนาดใหญ่ และบริเวณพ้ืนที่เลียบทางรถไฟขนาน
กับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซึ่งมีพ้ืนที่ชุมชนแออัดที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงและการพัฒนา 

4. ที่ดินประเภทสาธารณูปการ สถาบันราชการ และรัฐวิสาหกิจ (มีสัดส่วนร้อยละ 
17.67) มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ประเภทส านักงาน รัฐวิสาหกิจ และให้บริการทางด้านสาธารณูปการ
เป็นหลัก โดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลเจตนิน การไฟฟ้านครหลวง (สาขา
ย่อยเพลินจิต) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (เพลินจิต) ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณริมถนน
สายหลัก ได้แก่ ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต และถนนชิดลม รวมถึงมีสถานเอกอัครราชทูต
สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมถนนวิทยุ ที่เชื่อมต่อกับถนนเพลินจิตและถนนเพชรบุรี 

5. ที่ว่าง และนันทนาการ ต่าง ๆ (มีสัดส่วนร้อยละ 12.13) มีกิจกรรมเพ่ือรองรับการ
สัญจรในระบบต่าง ๆ เช่น ทางบก ทางน้ า ทางเดินเท้า และพ้ืนที่ว่างด้านหน้าอาคาร ซึ่งกิจกรรมที่พบ
ส่วนใหญจ่ะเป็นด้านการค้า การสัญจร และที่จอดรถ 
 
ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน ในพ้ืนที่ศึกษา พ.ศ.2559 

กลุ่มกิจกรรม 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รายละเอียด 
พื้นที่ดิน 
(ตร.กม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. พ้ืนที่พาณิชยกรรมหลัก - มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี
ความหนาแน่นสูง เป็นศูนย์กลางด้าน
การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
ที่ผู้คนจ านวนมากสัญจรผ่านพ้ืนที่ อีก
ทั้งเป็นพ้ืนที่แหล่งงานขนาดใหญ่  

- เป็นศูนย์รวมจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร
หลักที่ ส าคัญ และสร้างกิจกรรมที่
หลากหลายให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

0.23 34.61 

2. พ้ืนที่พาณิชยกรรมรองก่ึงที่
พักอาศัย 

- มีกิจกรรมการค้าขายและการบริการ 
ส านักงานที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับพ้ืนที่พาณิชยก
รรมหลัก 

0.13 19.92 



 73 

กลุ่มกิจกรรม 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รายละเอียด 
พื้นที่ดิน 
(ตร.กม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

3. พ้ืนที่พักอาศัย - มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ประเภทที่พัก
อาศัยแบบหนาแน่นน้อย (บ้านเดี่ยว) 
แบบหนาแน่นมาก (อาคารชุด) โดย
ส่วนใหญ่จะอยู่ ในพ้ืนที่ ด้านในของ
บล็อกอาคารด้านหลังขนาดใหญ่ และ
บริเวณพ้ืนที่เลียบทางรถไฟขนานกับ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

0.10 15.67 

4. ที่ดินประเภทสาธารณูปการ 
ส ถ า บั น ร า ช ก า ร  แ ล ะ
รัฐวิสาหกิจ 

- มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ประเภท
ส านักงานรัฐวิสาหกิจการให้บริการ
ทางด้านสาธารณูปการ เช่น พื้นที่ของ
โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลเจต
นิน การไฟฟ้านครหลวง (สาขาย่อย
เพลินจิต) บริษัททีโอที จ ากัดมหาชน 
(เพลินจิต ) และโรงเรียนสอนการ
อาชีพเรือส าราญและการโรงแรม 
ซ่ึงต้ังอยู่ในบริเวณริมถนนสายหลัก  

- มี ส ถ า น เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต
สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมถนนวิทยุ ที่
เชื่อมต่อกับถนนเพลินจิตและถนน
เพชรบุรีเป็นหลัก 

0.11 17.67 

5. ที่ว่าง และนันทนาการต่าง ๆ - มีกิจกรรมเพ่ือการสัญจรในระบบต่าง 
ๆ เช่น ทางบก ทางน้ า และทางเดิน
เท้า และพ้ืนที่ว่างด้านหน้าอาคาร ซึ่ง
กิจกรรมที่พบส่วนใหญ่จะเป็นด้าน
การค้า การสัญจร และที่จอดรถ 

0.08 12.13 

รวม พื้นที่ศึกษา  0.67 100 
ที่มา: ผู้วิจัย และข้อมูลจากระบบ GIS 
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ภาพที่ 17 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
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ภาพที่ 18 แสดงกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2559 
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4.4 การใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

จากการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ 
ดังนี้ (ภาพท่ี 19) 

4.4.1 การใช้ประโยชน์อาคาร 

1.  ประเภทอาคารพาณิชยกรรม 
1.1 อาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถว มีลักษณะอาคารสูงประมาณ 3-5 

ชั้น มีกิจกรรมเป็นร้านค้าหรือส านักงานเฉพาะชั้นที่ 1-2 และ 3 ส่วนชั้นที่ 4-5 ใช้เป็นที่อยู่อาศัยในอาคาร
เดียวกัน ส่วนใหญ่อยู่บริเวณถนนราชด าริถึงถนนเพชรบุรี และบริเวณถนนเพลินจิตเป็นช่วง ๆ 

1.2 อาคารพาณิชย์ประเภทห้างสรรพสินค้า โรงแรม และอาคาร
ส านักงาน มีลักษณะอาคารสูงประมาณ 5-15 ชั้น ขึ้นไป มีกิจกรรมการค้าหนาแน่นสูงที่ส่งเสริม
ทางด้านเศรษฐกิจ และกระจายตัวบริเวณถนนสายหลัก สายรอง เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
และส านักงาน รวมถึงอาคารพักอาศัยหนาแน่นสูงประเภทโรงแรมที่ รองรับกลุ ่มนักธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวในพื้นที ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต ถนนเพชรบุรี ถนนราชด าริ และทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล/ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม/ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเอ็มบาสซี/ห้างสรรพสินค้าเกสรวิลเลจ/ห้างสรรพสินค้าเอราวัณ/ห้างสรรพสินค้าแพลตตินั่ม 
แฟชั่นมอลล์/ห้างสรรพสินค้าพาลาเดียม/ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์/
ศูนย์การค้า เดอะเมอร์คิวรี่ วิลล์ชิดลม และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชด าริ ส่วนโรงแรม ได้แก่ 
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล/โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ/โรงแรมโกลเด้นท์เฮ้าส์/โรงแรมอโนมา แก
รนด์/โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์/โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ/โรงแรมโนโวเทล 
แพลตตินั่ม/โรงแรมฟาร์อิส อินน์/โรงแรมพาร์ค ไฮแอท/โรงแรมเบเกอรี่ แพลตตินั่ม/โรงแรมศิวาเทล/
โรงแรมอาร์คาเดีย สวีทส์ เพลินจิต/โรงแรมเดอะ มูไนท์ บูติกโฮเต็ล 

2.  ประเภทอาคารที่อยู่อาศัย 
2.1 บ้านเดี่ยว ลักษณะอาคารสูง 1-2 ชั้น เพ่ือการอยู่อาศัย กระจายตัว

อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา เช่น บริเวณริมถนนเพชรบุรี ถนนชิดลม ถนนวิทยุ  และริมคลองแสนแสบ 
2.2 อาคารตึกแถว อาคารชุด และหอพัก ลักษณะอาคารสูงประมาณ 3-

5 ชั้น บริเวณถนนเพชรบุรี และบริเวณคลองแสนแสบ ซึ่งลักษณะอาคารชุด มีอาคารสูง 16 ชั้น ขึ้นไป 
เป็นประเภทคอนโดมิเนียม บริเวณถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ ถนนเพชรบุรี ถนนชิดลม และถนนวิทยุ 

3.  ประเภทอาคารส านักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
 มีลักษณะอาคารสูง 15 ชั้น ขึ้นไป ตั้งอยู่บริเวณถนนเพลินจิต และถนนชิด

ลม ได้แก่ อาคารส านักงานของการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 



 77 

 
ภาพที่ 19 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
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4.4.2 ความสูงของอาคาร 

พ้ืนที่ศึกษาย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต เป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมกลาง
เมือง ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวหลักของเมือง 
จึงท าให้สามารถสังเกตเห็นอาคารสูงจ านวนมากในพ้ืนที่ รวมถึงลักษณะความสูงของอาคารที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มความสูงของอาคารเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (ภาพท่ี 20) 

1. อาคารสูง 1-4 ชั้น ได้แก่ กลุ่มอาคารที่มีกิจกรรมประเภทที่พักอาศัย 
พาณิชยกรรม มีรูปแบบเป็นอาคารบ้านเดี่ยว อาคารส านักงาน และอาคารห้องแถว ซึ่งอาคารส่วน
ใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรบุรี ถนนชิดลม และริมคลองแสนแสบ 

2. อาคารสูง 5-10 ชั้น ได้แก่ กลุ่มอาคารที่มีกิจกรรมประเภทผสมผสาน
ระหว่างพาณิชกรรม และที่พักอาศัย มีรูปแบบเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ส านักงาน และ
โรงแรม ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามบริเวณริมถนนเพลินจิต ถนนเพชรบุรี ถนนราชด าริ ถนนชิดลม ถนน
วิทยุ และภายในพ้ืนที่ 

3. อาคารสูง 11-15 ชั้น ได้แก่ ลักษณะกลุ ่มอาคารที่มีกิจกรรมประเภท
พาณิชยกรรม มีรูปแบบเป็นอาคารสูง เช่น อาคารส านักงาน โรงแรมขนาดใหญ่ โดยตั้งอยู่บริเวณริม
ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต (สี่แยกราชประสงค์) ถนนเพชรบุรี ถนนราชด าริ (สีแยกประตูน้ า) 
ถนนชิดลม ถนนวิทยุ และบริเวณริมคลองแสนแสบ 

4. อาคารสูง 16 ชั้น ได้แก่ กลุ่มอาคารที่มีระดับความสูงมาก เป็นอาคารที่มี
กิจกรรมประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทที่พักอาศัย มีรูปแบบเป็นอาคารสูง ส านักงานขนาดใหญ่ 
โรงแรมและคอนมิเนียม โดยตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยรอบพ้ืนที่ 
 

4.4.3 สภาพอาคาร  

1. อาคารที่มีลักษณะสภาพดี ได้แก่ อาคารที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ และอาคาร
สูงที่สภาพการใช้งานไม่มากนัก เช่น อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อาคารส านักงาน โรงแรมและ
คอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนสายหลัก และบริเวณสี่แยกต่าง ๆ ถนนพระรามที่ 1 ถนน
เพลิตจิต และถนนราชด าริ  

2. อาคารที่มีลักษณะสภาพปานกลาง ได้แก่ อาคารพาณิชยกรรม อาคารที่พัก
อาศัย อาคารส านักงาน และอาคารราชการ ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

3. อาคารที่มีลักษณะสภาพทรุดโทรม ได้แก่ อาคารมีอายุการใช้งานกว่า 30 
ปี และมีสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกปล่อยทิ้งร้าง ปล่อยเช่า ท าให้ไม่มีการดูแลรักษา และพัฒนาให้ดีขึ้น 
เช่น พ้ืนที่ริมคลองแสนแสบ 
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ภาพที่ 20 แสดงกลุ่มความสูงอาคารในพ้ืนที่ศึกษา 
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4.4.4 ลักษณะรูปแบบอาคาร 

 จากการศึกษาลักษณะรูปแบบอาคารในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีการใช้ประโยชน์

อาคารโดยรวมเพ่ือการอยู่อาศัยมากที่สุด มีแนวโน้มของการพัฒนาไปในเชิงพาณิชยเพ่ิมมากข้ึน คือ มี

รูปแบบของที่พักอาศัยในแนวสูง คือ คอนโดมิเนียม ซึ่งในพื้นที่ศึกษายังคงมีการใช้ประโยชน์อาคารใน

รูปแบบทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแถวหรือตึกแถว และทาวเฮาส์ รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์อาคารเพ่ือการ

พาณิชยกรรม ประเภทห้างสรรพสินค้า และอาคารส านักงานและมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก

เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตั้งอยูในพ้ืนที่ทีเ่ป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของทั้งกรุงเทพมหานครและของประเทศ 

ซึ่งมีลักษณะรูปแบบอาคาร ดังนี้ 

1. ลักษณะอาคารสูงเกิน 23 เมตร เป็นรูปแบบอาคารสูง โดยมีทั้งที่สร้างขึ้น
ใหมแ่ละเป็นอาคารเก่า (ภาพที่ 21) 
 

 
 
ภาพที่ 21 แสดงลักษณะรูปแบบอาคารสูงเกิน 23 เมตร ภาพซ้ายด้านบนบริเวณถนนเพลินจิต  
ถนนราชด าริ และภาพซ้ายด้านล่างบริเวณถนนเพชรบุรี 
 

2. ลักษณะอาคารพักอาศัย 4-7 ช้ัน สูงไม่เกิน 23 เมตร ใช้เพ่ือพาณิชยกรรม
และเพ่ืออยู่อาศัย (ภาพที่ 22) 
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ภาพที่ 22 แสดงลักษณะรูปแบบอาคารอาคารพักอาศัย 4-7 ชั้น สูงไม่เกิน 23 เมตร ภาพซ้ายบน
บริเวณถนนชิดลม และภาพซ้ายล่างบริเวณถนนเพลินจิต 
 

3. ลักษณะอาคารตึกแถวพาณิชยกรรม 3-5 ชั้น สูงไม่เกิน 23 เมตร มักใช้
พ้ืนที่ชั้น 1 เพื่อพาณิชยกรรมและชั้น 2 ขึ้นไปมักไม่มีการใช้งานหรือใช้เป็นที่เก็บของ (ภาพท่ี 23) 

 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงลักษณะรูปแบบอาคารตึกแถวพาณิชยกรรม 3-5 ชั้น สูงไม่เกิน 23 เมตร ภาพซ้ายบน
บริเวณบริเวณถนนเพชรบุรี และภาพซ้ายล่างถนนเพลินจิต 
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4. ลักษณะบ้านแถวและบ้านเดี่ยวพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ สูงไม่เกิน 
15 เมตร เช่น สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เพิง เป็นต้น (ภาพท่ี 24) 

 

 
 
ภาพที่ 24 แสดงลักษณะรูปแบบบ้านแถว บ้านเดี่ยวพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ สูงไม่เกิน 15 เมตร 
ภาพซ้ายบนบริเวณคลองแสนแสบ และภาพซ้ายล่างบริเวณซอยนายเลิศ 
 

4.5 ระบบโครงข่ายการสัญจร 

โครงข่ายการสัญจรในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และ
เพลินจิต มีลักษณะเป็นแบบตาราง (Grid pattern) จึงได้มีระบบโครงข่ายคมนาคมเข้ามาในพ้ืนที่
หลากหลายเส้นทาง ท าให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ส าคัญในพื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพาณิชยก
รรมของเมืองที่ส าคัญ ประกอบกับมีระบบโครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย 
เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของผู้คนจ านวนมากในเมือง โดยพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถแบ่งประเภทของ
ระบบโครงข่ายการสัญจรในการเข้าถึงพ้ืนที่ 5 ประเภท ดังนี้ (ภาพที่ 25) และ (ภาพที่ 26) 
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ภาพที่ 25 จากการส ารวจข้อมูลทางกายภาพระบบโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่ศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565  
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ภาพที่ 26 แสดงระบบโครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึงในพ้ืนที่ 
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4.5.1 ระบบโครงข่ายถนน 

1. ถนนสายหลัก 
1.1 ทางพิเศษ ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางขึ้น

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ศึกษา โดยมีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 27.1 กิโลเมตร สร้างในช่วงปี 
พ.ศ.2524-2530 ทางพิเศษเฉลิมมหานครเชื่อมต่อศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร กับเขตรอบ
นอก 3 ทาง คือ ทิศตะวันออกสู่ถนนบางนา-ตราด ทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่ดาวคะนองต่อไปยังธนบุรี
ปากท่อ และทิศเหนือมีทางลงที่ดินแดง บนถนนวิภาวดีรังสิต การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2557) 

1.2 ถนนพระรามที่ 1 เป็นถนนสานหลักที่เชื่อมต่อกับถนนเพลินจิต ตัด
กับถนนพญาไท และถนนราชด าริ ซึ่งผ่านพ้ืนที่ย่านการค้าที่มีความส าคัญ เช่น ย่านสยามสแควร์ 
ย่านการค้าราชประสงค์ โดยมีจ านวนช่องทางจราจร 6 ช่องจราจร แบ่งการสัญจรแบบเดินรถทิศทาง
เดียว จ านวน 5 ช่องจราจร และเส้นทางรถประจ าทางอีก 1 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนใช้เป็นพ้ืนที่
ของเส้นทางยกระดับของรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) มีความกว้างโดยรวมประมาณ 23 เมตร (ภาพที่ 27) 
 

  

 
 
ภาพที่ 27 แสดงลักษณะสภาพปัจจุบันของระบบโครงข่ายการสัญจร ถนนพระรามที่ 1 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 และ https://today.line.me/th 
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1.3 ถนนราชด าริ เป็นถนนสายรองที่ผ่านย่านศูนย์การค้าหลัก ๆ ของพ้ืนที่
ศึกษาที่เชื่อมต่อระหว่างถนนราชปรารภ สิ้นสุดที่ถนนพระรามที่ 4 และตัดกับถนนพระราที่ 1 และ
ถนนเพชรบุรี ซึ่งผ่านพ้ืนที่ย่านการค้าที่มีความส าคัญ เช่น ย่านการค้าราชประสงค์ ย่านที่พักอาศัยราชด าริ 
และสามารถเชื่อมต่อไปยังย่านธุรกิจสีลม-สาทร โดยมีจ านวนช่องทางจราจรทั้งหมด 7 ช่องจราจร 
แบ่งเป็นการสัญจรแบบทิศทางเดียว 5 ช่องจราจร และเส้นทางรถประจ าทาง 2 ช่องจราจร  
มีความกว้างถนนโดยรวมประมาณ 24 เมตร (ภาพท่ี 28) 
 

  

 
 
ภาพที่ 28 แสดงลักษณะสภาพปัจจุบันของระบบโครงข่ายการสัญจร ถนนราชด าริ 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 และ https://twitter.com 

 
1.4 ถนนเพลินจิต เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพระรามที่ 1 

และถนนราชด าริ ตัดกับถนนชิดลม และถนนวิทยุ และไปสิ้นสุดที่แนวขอบทางรถไฟสายช่อง
นนทรีฟากตะวันตก ต่อเนื่องกับถนนสุขุมวิท ซึ่งผ่านพื้นที่ย่านราชประสงค์ ย่านชิดลม-เพลินจิต โดยมี
จ านวนช่องทางจราจร 6 ช่องจราจร แบ่งการสัญจรแบบเดินรถทิศทางเดียว จ านวน 5 ช่องจราจร 
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และเส้นทางรถประจ าทางอีก 1 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนใช้เป็นพื้นที่ของเส้นทางยกระดับของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) มีความกว้างโดยรวมประมาณ 23 เมตร (ภาพที่ 29) 

 

  

 
 
ภาพที่ 29 แสดงลักษณะสภาพปัจจุบันของระบบโครงข่ายการสัญจร ถนนเพลินจิต 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 และ https://th.worldorgs.com 

 
1.5 ถนนเพชรบุรี เป็นถนนสายหลักที่ผ่านทิศเหนือของพ้ืนที่ศึกษาที่

เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชั้นในของเมืองกับพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ตัดกับถนนราชด าริ 
และถนนราชปรารภ ซึ่งผ่านพื้นที่ย่านการค้าที่มีความส าคัญ เช่น ย่านประตูน้ าในพื้นที่เขตราช
เทวี และพ้ืนที่พักอาศัยย่านกิ่งเพชร โดยมีจ านวนช่องทางจราจรทั้งหมด 7 ช่องจราจร แบ่งเป็นการ
สัญจรแบบทิศทางเดียว 5 ช่องจราจร และเส้นทางรถประจ าทาง 2 ช่องจราจร มีความกว้างโดยรวม
ประมาณ 24 เมตร (ภาพที่ 30) 
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ภาพที่ 30 แสดงลักษณะสภาพปัจจุบันของระบบโครงข่ายการสัญจร ถนนเพชรบุรี 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 และhttps://twitter.com 
    

2. ถนนสายรอง  
2.1 ถนนวิทยุ เป็นถนนสายรองที่ผ่านทางทิศตะวันออกพ้ืนที่ศึกษา 

เชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรบุรี ถนนเพลินจิต สิ้นสุดที่ถนนพระรามที่ 4 โดยมีจ านวนช่องทางจราจร
ทั้งหมด 4 ช่องจราจร มีความกว้างถนนโดยรวมประมาณ 12 เมตร (ภาพที่ 31) 
 

  
 
ภาพที่ 31 แสดงลักษณะสภาพปัจจุบันของระบบโครงข่ายการสัญจร ถนนวิทยุ 
ที่มา: https://blog.sansiri.com/wireless-history-of-land/ 
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2.2 ถนนชิดลม เชื่อมต่อระหว่างเพชรบุรี กับถนนเพลินจิต มีการสัญจรแบบ
ทิศทางเดียว จ านวน 4 ช่องจราจร มีความกว้างถนนโดยรวมประมาณ 16 เมตร (ภาพที่ 32) 

 

  
 
ภาพที่ 32 แสดงลักษณะสภาพปัจจุบันของระบบโครงข่ายการสัญจร ถนนชิดลม 
ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/583960.html 
 

3. ถนนสายย่อย และถนนซอย 
ซอยราชด าริ 1 เชื่อมระหว่างถนนราชด าริกับซอยราชด าริ 1 มีจ านวน

ช่องทางจราจรทั้งหมด 3 ช่องจราจร แบ่งเป็นการสัญจรแบบทิศทางเดียว มีความกว้างถนนโดยรวม
ประมาณ 10 เมตร 

ซอยราชด าริ 2 (ซอยบางกอกบาซ่าร์) เป็นซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนน
ราชด าริกับถนนชิดลม มีจ านวนช่องทางจราจรทั้งหมด 4 ช่องจราจร มีความกว้างถนนโดยรวม
ประมาณ 10 เมตร 

ซอยเพชรบุรี 32 เชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรบุรี กับซอยราชด าริ 2 มี
จ านวนช่องทางจราจรทั้งหมด 2 ช่องจราจร มีความกว้างถนนโดยรวมประมาณ 6 เมตร 

ซอยสมคิด เชื่อมต่อได้สองทางจากซอยชิดลม และถนนเพลิตจิต มีจ านวน
ช่องทางจราจรทั้งหมด 2 ช่องจราจร มีความกว้างถนนโดยรวมประมาณ 6 เมตร 

ซอยนายเลิศ เชื่อมต่อระหว่างถนนเพลินจิต และตัดกับถนนวิทยุ มีจ านวน
ช่องทางจราจรทั้งหมด 2 ช่องจราจร มีความกว้างถนนโดยรวมประมาณ 6 เมตร 
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4.5.2 ระบบโครงข่ายสัญจรทางราง 

1. รถไฟฟ้า Airport Links สายสีแดงอ่อน (รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภู มิ ) เป็นต้นทางของระบบรถไฟฟ้าเชื่ อมต่อกับท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สาย City Line 
(Suvarnabhumi Airport Rail Link City Line) ในพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย สถานีพญาไท สถานี
ราชปรารภและสถานีมักกะสัน ที่ใกล้เคียงกับพื้นที ่ศึกษา  โดยสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับ
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ได้ที่ สถานีพญาไท (ภาพท่ี 33) 
 

 
 
ภาพที่ 33 แสดงรถไฟฟ้า Airport Links สายสีแดงอ่อน (รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
ที่มา: www.bangkokmetro.co.th  
 

2. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) บริเวณพ้ืนที่ศึกษามีเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 
แบ่งเป็น 2 สาย คือ รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ สาย 1 หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท (รถไฟฟ้าสายสี
เขียวเข้ม) ระยะทาง 17 กิโลเมตร และรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ สาย 2 หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม 
(รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม) ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร โดยมีสถานีผ่านพ้ืนที่ศึกษา 2 สถานี ประกอบด้วย 
สถานีชิดลม และสถานีเพลินจิต (ภาพท่ี 34 ถึง ภาพที่ 35) 
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ภาพที่ 34 แสดงแผนที่บริเวณสถานีชิดลม 
ที่มา: http://www.hon.in.th/news/content/13509.html 
 

 
 
ภาพที่ 35 แสดงแผนที่บริเวณสถานีเพลินจิต 
ที่มา: http://www.hon.in.th/news/content/13509.html 
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4.5.3 ระบบโครงข่ายสัญจรทางน้ า 

คลองแสนแสบ เป็นเส้นทางการสัญจรที่มีความส าคัญมาตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีท่าเรือตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ า บริเวณสี่แยกประตูน้ า ท่าเรือสะพาน
ชิดลม บริเวณสามแยกชิดลม และท่าเรือสะพานวิทยุ ซึ่งตลอดเส้นทางมีท่าเรือโดยสารรวมทั้งหมด 
27 ท่า เริ่มต้นตั้งแต่ท่าวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ ไปสิ้นสุดที่ท่าผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร รวม
ระยะทางทั้งสิ้น 17.24 กิโลเมตร ดังนั้น ท่าเรือประตูน้ าเป็นเสมือนศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการ
สัญจรทางน้ าที่ส าคัญ และมีปริมาณผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก (ภาพท่ี 36) 
 

 
ภาพที่ 36 แสดงโครงข่ายทางน้ า ท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือชิดลม และท่าเรือสะพานวิทยุ หรือท่าเรือวิทยุ 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

1. ท่าเรือประตูน้ า เป็นท่าเรือที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นมาก เพราะผู้ที่เดินทาง
มาจากท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศต้องมาเปลี่ยนเรือที่ท่าเรือนี้ และเป็นท่าเรือเข้าสู่ย่านพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ย่านประตูน้ า และย่านราชประสงค์ บริเวณท่าเรืออยู่สองฝั่งคลอง  
กรมเจ้าท่ามีการปรับปรุงท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณท่าเรือระดับหนึ่งแล้ว ท่าเรือ
ค่อนข้างคับแคบทั้งเส้นทางเดินลงจากสะพานเฉลิมโลก และทางเข้าจากถนนเพชรบุรี (ข้างสะพาน) 
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มีร้านค้าขายอาหารตลอดแนวทาง และไม่มีปัญหาของท่าเข้าสู่ท่าเรือ การวางสิ่งของเกะกะบนทาง
เท้า จากท่าเรือสามารถเดินไปขึ้นรถประจ าทางได้ที่ถนนเพชรบุรีและถนนราชด าริ มีระยะห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมประมาณ 1 กิโลเมตร (ภาพที่ 37) 
 

  
 
ภาพที่ 37 ลักษณะสภาพปัจจุบันท่าเรือประตูน้ าในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

2. ท่าเรือชิดลม เป็นท่าเรือที่สามารถเข้าสู่ใจกลางย่านชิดลมได้ง่ายดาย ซึ่งเป็น
ตัวเลือกที่ดี หากใช้เป็นทางโดยสารไปสู่พ้ืนที่ภายในเมืองโดยไม่ต้องฝ่าการจราจรที่รถติดบริเวณถนน
พระราม 1 สุขุมวิท โดยต่อมาจากท่าเรือประตูน้ าแหล่งค้าขายสินค้าแฟชั่นอันดับต้นของประเทศ  
(ภาพที่ 38) 
 

  
 
ภาพที่ 38 ลักษณะสภาพปัจจุบันท่าเรือชิดลมในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
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3. ท่าเรือสะพานวิทยุ หรือท่าเรือวิทยุ เป็นท่าเรือที่เชื่อมต่อเข้าสู ่ย่านวิทยุ 
เป็นย่านสถานทูตและธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะที่มีจราจรหนาแน่นเช่นกัน ซึ่งจะท าให้เป็นทางเลือกที่ดีที่มี
การเดินทางโดยเรือแม้ผู้ใช้งานในย่านดังกล่าวอาจไม่ค่อยใช้บริการ ซึ่งอาจต้องมีการอ านวยความสะดวก 
หรือส่งเสริมทางเลือกการสัญจรแบบดังกล่าวให้มากขึ้น (ภาพท่ี 39) 
 

  
 
ภาพที่ 39 ลักษณะสภาพปัจจุบันท่าเรือสะพานวิทยุในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

4.5.4 ระบบโครงข่ายทางเดินเท้า 

พ้ืนที่ศึกษามีกิจกรรมการค้าที่หนาแน่นเป็นแหล่งจับจ่ายและบริการที่ส าคัญ
ระดับเมือง และมีปริมาณผู้เข้าใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะบริเวณทางเดินเท้าริม
ถนน จากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า มีขนาดทางเดินเท้าริมถนนกว้างประมาณ 3.00-8.00 เมตร 
สามารถเดินเชื่อมไปยังป้ายรถโดยสารประจ าทางที่อยู่ริมถนนสายหลักภายในโครงการได้ ทั้งนี้บนทาง
เท้าส่วนใหญ่มีการตั้งหาบเร่ แผงลอย และรถเข็นขายอาหารและสิ่งของปัญหาทางเท้าช ารุดเนื่องจาก
การวางสิ่งของบนทางเท้า การขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า ยกเว้นช่วงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ
เช่นห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซ่า สยามพารากอน และหน้าโรงแรมที่มีการจัดพ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ 
ส าหรับทางเดินเท้ามีลักษณะโครงข่ายทางเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา (ภาพท่ี 40) 
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ทางเดินเท้าริมถนน 

  
ทางเดินเท้าลอยฟ้า (Sky Walk) 

  
ทางข้ามทางม้าลาย                                    ทางข้ามสะพานลอย 

  
ทางเดินเท้าในตรอก                                   ทางเดินเท้าริมคลอง   

 
ภาพที่ 40 ลักษณะสภาพปัจจุบันโครงข่ายทางเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
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1. ทางเดินเท้าริมถนน ภายในพ้ืนที่ศึกษาโดยรวมยังไม่มีคุณภาพส าหรับการ
ใช้งาน ซึ่งทางเท้าควรมีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และมีสุนทรียภาพ โดยพ้ืนที่หน้า
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรม ส านักงานขนาดใหญ่มักมีการบริหารจัดการทางเท้าที่ค่อนข้างดี 
ไม่มีปัญหาแผงลอย และมีทางเดินยกระดับ (Sky walk) เป็นการเดินเท้าที่สะดวกปลอดภัยจาก
รถยนต์ เชื่อมต่อเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าอาคารส านักงานต่าง ๆ (ภาพที่ 41 และ ภาพที่ 42) 

 

 
 
ภาพที่ 41 แสดงโครงข่ายทางเดินเท้า บริเวณถนนราชด าริ บริเวณถนนเพลินจิต และบริเวณถนนเพชรบุรี 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 



 126 
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ภาพที่ 42 ลักษณะโครงข่ายทางเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา และขนาดทางเท้าโครงข่ายในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
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2. ทางเดินเท้าลอยฟ้า (Sky Walk) เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร มีความ
สะดวกสบายเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ทั้งในเวลากลางคืนด้วยไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง
วงจรปิด Sky Walk โดยมีระยะทางเริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีรถไฟฟ้า
เพลินจิต ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (ภาพท่ี 43) 

 

 
 
ภาพที่ 43 แสดงทางเดินเท้าลอยฟ้า (Sky Walk) บริเวณถนนราชด าริ ถนนเพลินจิต และถนนเพชรบุรี 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

3.  ทางเดินเท้าในตรอก ชอย จากการส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่แล้วมีทางเท้า
ซึ่งทางเท้าส่วนใหญ่จ าอยู่ใต้อาคาร และได้ถูกใช้งานในการเป็นที่ตั้งของร้านค้าแผงลอย เช่น ถนนราชด าริ 
ถนนเพชรบุรี และซอยราชด าริ 2 (ภาพท่ี 44) 
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ภาพที่ 44 แสดงทางเดินเท้าในตรอก ชอย บริเวณซอยนายเลิศ ซอยเพชรบุรี 32 ซอยเพชรบุรี 30 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

4. ทางเดินเท้าริมคลอง เป็นบางช่วงและถูกลุกล้ าทางเดินเท้าด้วยการขยายที่
อยู่อาศัยและการช ารุดของทางเดินริมคลอง เนื่องจากการเดินเรือโดยสารท าให้เกิดการกัดเซาะของริม
ตลิ่งท าให้เกิดการพังทลายหรือช ารุด (ภาพท่ี 45) 
 

 
 
ภาพที่ 45 แสดงทางเดินเท้าริมคลอง บริเวณคลองแสนแสบ 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
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4.5.5 โครงข่ายทางจักรยาน 

ปัจจุบันบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาได้มีโครงการ “ปันปั่น” ซึ่งเป็นโครงการ
ให้บริการจักรยานสาธารณะโดย “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า” รถจักรยาน ด้วยระบบอัตโนมัติของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้เดินทางในระยะสั้น ๆ จากจุดหมายต้นทางไปสู่ปลายทาง ซึ่งจะมีสถานีจอด
รถจักรยานอยู่ใกล้ ๆ เพื่อปั่นต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นอาคารส านักงานส าคัญ  

พ้ืนที่การให้บริการของโครงการปันปั่น ได้แก่ ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ 
ตลอดสาย ถนนพระราม 4 (ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน) ถนนพญาไท 
(ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน) ถนนพระราม 1 (ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์)  
ถนนราชด าริ (ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง) ถนนสีลม (ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับ
ถนนนราธิวาส) ถนนนราธิวาส (ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร) ถนนวิทยุ 
(ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต) และถนนเพลินจิต (ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ 
ถึงแยกราชประสงค์) 

อัตราค่าใช ้บริการ 15 นาทีแรกไม่คิดค่าบริการ หลังจาก 15 นาทีถึง 1 
ชั่วโมง คิดค่าบริการ 10 บาท 1-3 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 20 บาท 3-5 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 40 บาท 5-6 
ชั่วโมงคิดค่าบริการ 60 บาท 6-8 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 80 บาท ชั่วโมงที่ 8 เป็นต้นไปค่าบริการ 100 
บาท (โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ปัน ปั่น, 2555) (ภาพท่ี 46) และ (ภาพที่ 48) 
 

 
 
ภาพที่ 46 สภาพปัจจุบันสถานีให้บริการโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 และ https://asitespecificexperiment.wordpress.com 
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ภาพที่ 47 สถานีให้บริการโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 
ที่มา: https://www.m2fnews.com/news/bkknews/column/assavinbkk/67239 
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ภาพที่ 48 แสดงโครงข่ายทางจักรยานสถานีให้บริการโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

4.5.6 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 

1. รถประจ าทาง พ้ืนที่ศึกษามีรถประจ าทางผ่านหลายสาย เนื่องจากเป็น
เขตเศรษฐกิจชั้นในที่ส าคัญของเมือง โดยรถประจ าทางกระจายอยู่ตามถนนสายหลักและสายรอง 
สายรถประจ าทางที่ผ่าน ได้แก่ ภาพที่ 49 และ ภาพที่ 50 

1.1 ถนนพระรามที่ 1 ได้แก่ สาย 16, 21, 25, 40, 48, 54, 73, 73ก, 
79, 115, 141, 159,  183, 204, 501, 508 

1.2 ถนนเพลินจิต-สุขุมวิท ได้แก่ สาย 2, 25, 40, 48, 501, 508, 511, 513  
1.3 ถนนเพชรบุรี ได้แก่ สาย 2, 11, 19, 23, 32, 38, 58, 60, 68, 72, 93, 

99, 113, 115, 139, 174, 206, ปอ.62, ปอ.140, ปอ.508 (ทางด่วน), ปอ.511, ปอ.512 และ ปอ.513  
1.4 ถนนราชด าริ ได้แก่ สาย 2, 13, 14, 17, 54, 73, 73ก, 74, 76, 77, 

79, 159, 164, 183, 204, 504, 505, 511, 514 และ 547 
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ภาพที่ 49 จากการส ารวจข้อมูลทางกายภาพโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในพื้นท่ีศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

 
 
ภาพที่ 50 แสดงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน รถประจ าทางในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
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4.5.7 รถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกชุมทางฉะเชิงเทรา-ท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ 
(ภาพท่ี 51) 
 

  
 
ภาพที่ 51 แสดงสภาพปัจจุบันโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน รถไฟ ในพ้ืนศึกษา 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
 

4.6 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพ้ืนที่ศึกษา 

เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเป็นย่านการค้าพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ (Central Business District: CBD) ที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลากหลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบของอาคารห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม ส านักงานต่าง ๆ 
และร้านค้าเป็นต้น และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในระดับประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมนี้ได้กระจายตัวอยู่
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเส้นทางสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รวมถึงเป็นพ้ืนที่เปลี่ยนถ่าย
การสัญจรที่ส าคัญของระบบขนส่งต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า และระบบราง ท าให้พ้ืนที่บริเวณย่าน
การค้าราชประสงค์และเพลินจิตเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถดึงดูดการลงทุนและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของภาคธุรกิจเพ่ือรองรับกับจ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยและ
ท างานในพ้ืนที่ได ้

ทั้งนี้ ทิศทางในการพัฒนาและลงทุนของกลุ่มนักลงทุนโดยส่วนมากไม่ได้ตระหนักถึง
ปัญหา หรือเตรียมแนวทางการแก้ไขกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาพ้ืนที่สาธารณะ พื้นที่หน้าและหลังอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกออกแบบให้สอดคล้องหรือเชื่อมต่อ
กับพื้นที่อื่น ๆ ของเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าใช้พื้นที่มีความแออัดเกิดขึ้น และกระทบต่อ
กลุ่มคนอาศัยอยู่เดิมรวมถึงกลุ่มคนเข้าที่มาใช้พ้ืนที่ ดังนั้น เมื่อพิจารณาประเภทของกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต สามารถแบ่งประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ดังนี้  

4.6.1 ห้างสรรพสินค้าและแหล่งพาณิชยกรรมขนาดใหญ่  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้  มีจ านวนมากกว่า 10 แห่ง กระจายตัว
โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งมวลชน ประเภทของ
กิจการที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าและแหล่งพาณิชกรรมมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ได้แก่ ร้าน
ขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านขายเครื่องประดับ ฯลฯ ตัวอย่างของห้างสรรพสินค้าและแหล่ง
พาณิชยกรรมขนาดในพ้ืนที่ มีดังนี้ 

1. สยามเซ็นเตอร์หรือศูนย์การค้าสยาม เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบ
พิเศษเฉพาะ Specially Shopping Center ไม่มีร้านแบ่งตามแผนก เปิดบริการเมื่อปี พ.ศ.2516 
(ภาพท่ี 52) 
 

 
 
ภาพที่ 52 สยามเซ็นเตอร์หรือศูนย์การค้าสยาม 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

2. สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ เปิดตัวเมื่อเมษายน พ.ศ.2540 ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน เป็นศูนย์การค้าภายใต้แนวคิด “Lifestyle Shopping” ในแต่
ละชั้นจะน าเสนอสินค้าประเภทเดียวหรือแนวคิดเดียว One Floor One Concept (ภาพท่ี 53) 
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ภาพที่ 53 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ 
ที่มา: http://www.painaidii.com/business/50815/siam-discovery-103300/lang/th/ 
 

3. เซ็นทรัลเวิลด์หรือเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เป็นโครงการศูนย์การค้า โรงแรม 
และอาคารส านักงาน ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชด าริ ตัดกับถนนพระรามที่ 1 เป็น
ศูนย์การค้าครบวงจรที่มีพื้นที่รวมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน  
รองจาก เอส.เอ็ม. ซิตี้ นอร์ธ อี.ดี.เอส.เอ. (SM City North EDSA) ประเทศฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ขายมาก
เป็นอันดับเจ็ดของโลก นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ชั้น 1 มากเป็นอันดับสามของโลก รองจากท่าอากาศยาน
นานาชาติดูไบ และหอคอยอบราจ อัล เบท ประเทศซาอุดีอาระเบีย (ภาพท่ี 54) 
 

 
 
ภาพที่ 54 เซ็นทรัลเวิลด์หรือเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 
ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1901128 
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4. สยามสแควร์ หรือสยาม เป็นศูนย์การค้าแบบเชิงราบในกรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพญาไทและถนนพระรามที่ 1 เป็นพื้นที่ในความดูแลของส านักงานจัดการทรัพย์สิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธุรกิจในสยามสแควร์มีความหลากหลาย ทั้งโลกของแฟชั่น อาหาร พ้ืนที่โฆษณา 
โรงเรียนกวดวิชา สังคมเด็กแนว หรือในแวดวงทางการธุรกิจการตลาด เป็นสถานที่ที่มีการทดลองสินค้า 
และกิจกรรมการตลาดแบบแปลกใหม่และเข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่ง มีจ านวนคนเดินในสยามสแควร์
ในวันธรรมดาเฉลี่ยวันละ 20 ,000 คน วันหยุดไม่ต่ ากว่า 50 ,000 คน ซึ่งแต่ละคนมีก าลังซื้อเฉลี่ย 
1,000 บาทต่อครั้งต่อคน เป็นต้น (ภาพท่ี 55) 
 

 
 
ภาพที่ 55 สยามสแควร์ หรือสยาม 
ที่มา: https://www.wongnai.com/places/siam-square-one 
 

5. เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เป็นศูนย์รวมธุรกิจแฟชั่นค้าส่งที่สมบูรณ์ครบ
วงจร (One Stop Wholesale Shopping) โดยมีบริการต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยในการท าธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้า 
แฟชั่นอย่างพร้อมสรรพ พร้อมรองรับการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้านับหมื่นรายในแต่ละวัน (ภาพท่ี 56) 
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ภาพที่ 56 เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ 
ที่มา: https://siamrath.co.th/n/302213 
 

4.6.2 ส านักงาน 

จากลักษณะพ้ืนที่ศึกษาที่มีรูปแบบการคมนาคมและขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและ
หลากหลาย ทั้งในลักษณะของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) การเดินทางด้วยเรือโดยสาร 
ส่งผลให้พ้ืนที่ศึกษาเป็นที่ตั้งของอาคาร ส านักงานของภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบริเวณที่เป็นแหล่งกระจุกตัวของอาคาร ส านักงาน ได้แก่ บริเวณถนนพระรามที่ 1 
บริเวณถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ ถนนชิดลม และบริเวณถนนวิทยุ เป็นต้น (ภาพท่ี 57) 
 

4.6.3 พาณิชยกรรมประเภทบริการชุมชน 

พาณิชยกรรมประเภทบริการชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ มีการกระจายตัวอยู่ตามตรอก ซอยต่าง ๆ ภายในชุมชน และพ้ืนที่โดยรอบของ
แหล่งงานและสถานศึกษา  
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4.6.4 โรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง และมีแหล่งพาณิชยกรรมและสถานที่
ท่องเที่ยวหลายแห่งกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ ส่งผลให้ในแต่ละปีมีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ท าให้ธุรกิจโรงแรมส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวจึงเติบโตและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นอย่างมาก 

 

  
 
ภาพที่ 57 ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
ที่มา: https://pantip.com/topic/33760755 
 

4.7 ลักษณะประชากร 

พ้ืนที่ศึกษามีท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน และเขตราชเทวี ดังนั้น จึงท าการศึกษาอ้างอิง
ข้อมูลประชากรในพื้นที่ทั้ง 2 เขต จากสถิติส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พบว่า  
ในปี พ.ศ.2552-2562 ประชากรในพื้นที่ศึกษามีแนวโน้มลดลง จาก 135,936 คนในปี พ.ศ.2552 
เป็น 119,653 คนในปี พ.ศ.2562 หรือลดลงคิดเป็น 11.98% ด้วยประชากรในกรุงเทพมหานคร
มีการย้ายออกมากกว่าย้ายเข้า และมีประชากรเคลื่อนย้ายระหว่างเขตการปกครองภายใน
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ย้ายจากเขตเมืองชั้นในไปอยู่ยังเขตต่อเนื่องและเขตชานเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตชานเมืองมีการย้ายถิ่นสุทธิในอัตราที่สูงกว่าเขตอ่ืน ๆ ท าให้พ้ืนที่ศึกษาซึ่งเป็นเขตเมือง
ชั้นในมีอัตราการเพ่ิมติดลบ ดังนั้น ประชากรในปี พ.ศ.2562 จึงมีจ านวนน้อยกว่าสถิติในปี พ.ศ.2552 
(ตารางท่ี 5 และ ภาพที่ 58) 
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ตารางที่ 5 จ านวนประชากรในเขตราชเทวี และเขตปทุมวัน ปี พ.ศ.2552-2562 

ปี พ.ศ. เขตราชเทวี เขตปทุมวัน รวม 
ร้อยละสัดส่วนประชากรเทียบกับปีก่อน

หน้าเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

2552 77,078 58,858 135,936  

2553 76,233 57,368 133,601 -1.72% 

2554 72,900 54,996 127,896 -4.27% 

2555 73,280 53,912 127,192 -0.55% 

2556 73,550 52,613 126,163 -0.81% 

2557 73,790 51,557 125,347 -0.65% 

2558 73,597 50,673 124,270 -0.86% 

2559 72,436 49,594 122,030 -1.80% 

2560 72,304 49,121 121,425 -0.50% 

2561 71,952 48,382 120,334 -0.90% 

2562 72,568 47,085 119,653 -0.57% 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

 
 
ภาพที่ 58 จ านวนประชากรในเขตราชเทวี และเขตปทุมวัน ปี พ.ศ.2552-2562 
ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
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4.8 สาธารณูปโภค 

4.8.1 ระบบไฟฟ้า 

พ้ืนที่ศึกษาใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง โดยประเภทการใช้ไฟฟ้า
อ้างอิงจากปริมาณการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 พบว่า ประเภทกิจการ
ขนาดใหญ่ ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 30 รองลงมา คือที่อยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 26 ส่วนกิจการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 18 และ 17 ตามล าดับ (ภาพท่ี 59) 
 

 
 
ภาพที่ 59 ปริมาณการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 
ที่มา: สถิติกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2559 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

4.8.2 ระบบประปา 

พ้ืนที่ศึกษาใช้บริการน้ าประปาจากการประปานครหลวง ซึ่งการประปานคร
หลวงจ่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยประเภทผู้ใช้น้ าประปา
อ้างอิงจากปริมาณการจ าหน่ายน้ าประปาในเขตนครหลวง ปี พ.ศ.2559 พบว่า ประเภทที่อยู่อาศัยใช้
น้ าประปาร้อยละ 50 รองลงมาคือประเภทธุรกิจ ใช้น้ าประปาร้อยละ 34 ส่วนอุตสาหกรรมและ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ใช้น้ าประปาร้อยละ 7 และ 6 ตามล าดับ  (ภาพท่ี 60) 



 142 

 

 

 
ภาพที่ 60 ปริมาณการจ าหน่ายน้ าประปาในเขตนครหลวง ปี พ.ศ.2559 
ที่มา: สถิติกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2559 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

4.9 สาธารณูปการ 

4.9.1 สถานศึกษา 

สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ศึกษา จากข้อมูลในเขตราชเทวีและเขตปทุมวัน มี
สถานศึกษารวม 61 แห่ง อยู่ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 แห่ ง สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 5 แห่ง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 41 แห่ง (ตารางที่ 6)  
 
ตารางที่ 6 สถานศึกษาในเขตราชเทวี และเขตปทุมวัน ปี พ.ศ.2559 

พื้นที่ศึกษา 
สังกัด 

กทม 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

เขตราชเทวี 4 3 5 16 

เขตปทุมวัน 7 1 - 25 

รวม 11 4 5 41 

ที่มา: สถิติ ปี พ.ศ.2559 จากกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 



 143 

 

4.9.2 สถานพยาบาล 

โรงพยาบาลในพื้นที ่ศึกษา จากข้อมูลในเขตราชเทวีและเขตปทุมวัน  มี
โรงพยาบาลรวม 8 แห่ง มีจ านวนเตียงรวม 6,214 เตียง ให้บริการประชากรในพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่
ใกล้เคียง เนื่องด้วยเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่  นอกจากนี้  ในพ้ืนที่ศึกษายังมีศูนย์บริการ
สาธารณสุข คลินิก และร้านขายยาให้บริการในพ้ืนที่อีกด้วย (ตารางท่ี 7) และ (ภาพที่ 61) 
 
ตารางที่ 7 โรงพยาบาลในเขตราชเทวี และเขตปทุมวัน ปี พ.ศ.2563 

รายช่ือโรงพยาบาล จ านวนเตียง 

เขตราชเทวี 
 

โรงพยาบาลราชวิถี 1,200 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 1,166 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1,200 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) 435 
โรงพยาบาลโรคไตภูมิราชนครินทร์ 128 

เขตปทุมวัน 
 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  1,435 
โรงพยาบาลต ารวจ  650 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  - 
รวม 6,214 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ GIS 
 

http://www.chulalongkornhospital.go.th/
http://www1.pgh.go.th/home.php/
http://www.saovabha.com/th/default.asp
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ภาพที่ 61 แสดงสาธารณูปการในพื้นที่ศึกษา 

ที่มา: จากการจัดท าโดยผู้วิจัย 

 

4.9.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แบ่งเป็นสถานีต ารวจและสถานี
ดับเพลิง ในพ้ืนที่ศึกษา อ้างอิงจากข้อมูลในเขตราชเทวีและเขตปทุมวัน ในปี พ.ศ.2563 มีสถานี
ดับเพลิง รวม 2 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง เขตปทุมวัน และสถานีดับเพลิงพญาไท เขตราชเทวี 
ส่วนสถานีต ารวจ มีจ านวน 5 แห่ง คือ สถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี  
อยู่ในเขตปทุมวัน ส่วนสถานีต ารวจนครบาลพญาไท สถานีต ารวจนครบาลดินแดง และสถานีต ารวจ
นครบาลมักกะสัน อยู่ในเขตราชเทวี 

 

4.9.4 พื้นที่นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 

สวนสาธารณะหรือพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ศึกษา อ้างอิงจากข้อมูลในเขตราชเทวี
และเขตปทุมวัน ปี พ.ศ.2559 มีจ านวนรวม 285 แห่ง แบ่งเป็นประเภทสวนถนนมากที่สุด จ านวน 139 
แห่ง รองลงมา คือ ประเภทสวนหย่อมขนาดเล็ก จ านวน 107 แห่ง สวนหมู่บ้านและสวนชุมชน 
จ านวน 33 และ 4 แห่ง ตามล าดับ (ตารางท่ี 8) 
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ตารางที่ 8 จ านวนสวนสาธารณะในพ้ืนที่ศึกษา ตามประเภทของสวนสาธารณะ ปี พ.ศ.2559 

ประเภทของสวนสาธารณะ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี รวม 

สวนหย่อมขนาดเล็ก 31 76 107 

สวนหมู่บ้าน 12 21 33 

สวนชุมชน - 4 4 

สวนระดับย่าน 1 - 1 

สวนระดับเมือง - - 0 

สวนถนน 78 61 139 

สวนเฉพาะทาง - 1 1 

รวม 122 163 285 

ที่มา: กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
สถิติ ปี พ.ศ.2559 จากกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

นอกจากนี้ในพื้นที่ศึกษายังมีสวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ จ านวน 4 แห่ง 
รวมพ้ืนที่ 469 ไร่ (ตารางท่ี 9) 
 
ตารางที่ 9 สวนสาธารณะที่มีพ้ืนที่มากกว่า 25 ไร่ ในพื้นที่ศึกษา ปี พ.ศ.2559 

พื้นที่ศึกษา พื้นที่ (ไร่) หน่วยงานรับผิดชอบ 

เขตปทุมวัน 

สวนลุมพินี 360 ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักงานสิ่งแวดล้อม 

เขตราชเทวี 

กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท 44 กรมแพทย์ทหารบก 

กรมสารวัตรทหารบก ถนนโยธี 33 กรมการสารวัตรทหารบก 

กองพันทหารสารวัตรที่ 11 ถนนโยธ ี 32 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 

รวม 469  

ที่มา: กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
สถิติ ปี พ.ศ.2559 จากกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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4.10 สภาพภูมิทัศน์ และพื้นที่สีเขียวตามแนวโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ศึกษา 

ภาพรวมของสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที ่ศึกษา โดยทั่วไปแล้วพื้นที ่มีการเปลี่ยนแปลง
และการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วจึงท าให้ในบางพ้ืนที่นั้นมีลักษณะทางด้านกายภาพและการใช้
ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ยังคงไม่เหมาะสมกับการเป็นพ้ืนที่ที่ได้ถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เช่น พ้ืนที่รกร้าง หรือพ้ืนที่เสื่อมโทรมที่ยัง ไม่ได้รับการพัฒนา ถูกปล่อย
ปละละเลยจนกลายเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรมทางสังคม พ้ืนที่ชุมชนแออัด พ้ืนที่ค้าขายที่อยู่ในรูปแบบของ
ตึกแถวที่มีสภาพทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พ้ืนที่อาคารบริการบริเวณริมถนนสายหลัก 
ที่ท าให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ รวมไปถึงการเข้าถึงพ้ืนที่ในส่วนต่าง ๆ ที่ยังไม่ถูกออกแบบให้มี
การเข้าถึงที่ดีและสะดวกสบายเกิดปัญหาตามมาต่าง ๆ เช่น การจราจรแออัด ติดขัด จากการส ารวจ
ลักษณะสภาพพ้ืนที่ศึกษา พบว่าปัญหาการใช้พ้ืนที่ทางเท้า และพ้ืนที่สาธารณะที่แออัด และไม่เพียงพอ
ต่อคนใช้งานในพ้ืนที ่(ภาพที่ 62) 
 

 
 
ภาพที่ 62 แสดงสภาพภูมิทัศน์ และพ้ืนที่สีเขียวตามแนวโครงข่ายคมนาคมในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: : ผู้วิจัย, 2565 
 

4.10.1 ภูมิทัศน์ถนน 
1. ถนนเพลินจิต แยกราชประสงค์-แยกเพลินจิตเป็นช่วงที่มีสภาพภูมิทัศน์

ค่อนข้างสวยงามเนื่องจากเจ้าของที่ดินริมถนนมีการดูแลและบริหารจัดการทางเท้าค่อนข้างดี  
ช่วยส่งเสริมความสวยงามให้แก่เมือง แม้จะมีบางช่วงที่มีลักษณะของสิ่งกีดขวางทางเท้า เช่น แผงลอย 
จุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้บริเวณเกาะกลางมีการปลูกไม้ประดับเป็นตลอดแนว (ภาพที่ 63) 
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ภาพที่ 63 สภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนเพลินจิต 
ที่มา: : ผู้วิจัย, 2565 
 

2. ถนนเพชรบุรี จากบริเวณแยกประตูน้ าเป็นช่วงที่มีสภาพภูมิทัศน์ถนนค่อน
มีอาคารขนาบสองฝั่งถนน เสาไฟฟ้าและสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ มีการปลูกต้นไม้ริมถนนเป็นบางช่วง
ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย มีการถอยร่นของอาคารและเปิดพ้ืนที่หน้าอาคารเป็นลานมีการ
ออกแบบสวยงาม พบปัญหาแผงลอยในบางบริเวณ อาทิเช่น บริเวณแยกประตูน้ า บริเวณส านักงาน
ขนาดใหญ่ และใกล้กับห้างพันธุ์ทิพย์ ซึ่งบริเวณท่ีประสบปัญหาทางข้าม คือ บริเวณแยกประตูน้ า ซึ่งมี
การข้ามถนนที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณเชิงสะพานเฉลิมโลก และแยกอื่น ๆ ที่มีสภาพที่เสื่อม
โทรมไม่ได้รับการดูแลที่ดี ไม่เหมาะสมกับการสัญจรและการเดินเท้า  (ภาพที่ 64) 
 

  
 
ภาพที่ 64 สภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนเพชรบุรี 
ที่มา: : ผู้วิจัย, 2565 
 

3. ถนนราชด าริ จากแยกราชประสงค์-แยกประตูน้ า สภาพภูมิทัศน์โดยรวมมี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาคารสูงและอาคารพาณิชย์สูง 3-4 ชั้น บางช่วงเปิดเป็นลาน บางช่วงอาคาร
ตั้งชิดทางเท้า มีการออกแบบสะพานลอยที่เป็นเอกลักษณ์ บนทางเท้าส่วนใหญ่มีการตั้งแผงลอย และ
มีการปลูกต้นไม้เป็นจุด ๆ สภาพต้นไม้เติบโตไม่ค่อยสมบูรณ์มีการวางสิ่งของบนรากต้นไม้ มีการสัญจร
ของรถยนต์หนาแน่นตลอดทั้งวัน (ภาพที่ 65) 
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ภาพที่ 65 สภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนราชด าริ และบริเวณแยกราชประสงค์ 
ที่มา: : ผู้วิจัย, 2565 
 

4. ถนนชิดลม เชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรบุรีกับถนนเพลินจิต มีการสัญจร
แบบทิศทางเดียว สภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันมีการรบกวนจากการใช้พ้ืนที่ริมถนนเป็นที่จอดรถยนต์
ด้านหน้าอาคารเป็นบางช่วงทั้งสองฝั่งถนน รวมไปถึงเริ่มมีสิ่งก่อสร้างที่ต่อเติมอาคารเก่าหรือก่อสร้าง
อาคารใหม่ท าให้รู้สึกแออัดเนื่องจากพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีความสูงเพ่ิมมากข้ึน 

5. ถนนวิทยุ เชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรบุรีกับถนนกับถนนสุขุมวิทมีการสัญจร
แบบทิศทางเดียว เข้าสู่ย่านธุรกิจชั้นน าในระดับประเทศ มีการจอดรถริมถนนเป็นบางช่วง สองข้างถนน
มีการปลูกต้นไม้ตลอดแนว ท าให้ถนนเส้นนี้มีความร่มรื่น 

6. ซอยเพชรบุรี 30 เชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรบุรีกับซอยราชด าริ 2 ปัจจุบัน 
มีสภาพภูมิทัศน์สองฝั่งถนนเป็นที่จอดรถของผู้คนที่มาส่งสินค้าภายในพ้ืนที่และเป็นซอยที่มีสะพาน
ข้ามและเชื่อมไปยังซอยราชด าริ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารพาณิชย์และมีการค้าขายสินค้าต่า ง ๆ 
ส่วนมากจะเป็นร้านอาหาร 

 

4.10.2 ภูมิทัศน์ริมน้ า 

สภาพภูมิทัศน์และพ้ืนที่ริมน้ าคลองแสนแสบจากท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือชิดลม 
และท่าเรือสะพานวิทยุ จากการส ารวจพบว่าพื้นที ่ส ่วนใหญ่เป็นพื้นที ่ของเอกชนและมี การ
ก่อสร้างอาคารลุกล้ าพื้นที่ว่างริมคลอง จึงท าให้ทางเดินริมคลองบางช่วงไม่มีความต่อเนื่อง และมี
สภาพทรุดโทรม รกร้างและเป็นมุมอับอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมได้ ท าให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวไม่
สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ริมน้ าใช้พักผ่อนหรือท ากิจกรรมนันทนาการได้อย่างสะดวก (ภาพท่ี 66) 
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ภาพที่ 66 สภาพภูมิทัศน์ริมน้ าบริเวณคลองแสนแสบ 
ที่มา: : ผู้วิจัย, 2565 
 

4.10.3 พื้นที่สีเขียวตามแนวโครงข่ายคมนาคม 

1. ถนนเพลินจิต ปัจจุบันมีการปลูกต้นไม้บริเวณทางเดินเท้าสองฝั่งถนน ส่วน
ใหญ่เป็นต้นประดู่โดยการปลูกเป็นจุด ๆ ไม่ต่อเนื่องไปตลอดแนวสภาพต้นไม้เติบโตไม่ค่อยสมบูรณ์ มี
การวางสิ่งของบนรากต้นไม้ ท าให้ต้นไม้มีสภาพไม่สมบูรณ์ และในบางช่วงหรือพ้ืนที่หน้าอาคาร
ส านักงาน โรงแรม หรือแม้กระท่ังห้างสรรพสินค้าจะมีการดูแลสภาพภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารที่ดี 

2. ถนนราชด าริ มีการปลูกต้นไม้สองฝั่งถนน ในลักษณะไม้ยืนต้นส่วนใหญ่
เป็นต้นประดู่อังศนา โดยการปลูกเป็นจุด ๆ ไม่ต่อเนื่องไปตลอดแนว สภาพต้นไม้เติบโตไม่ค่อย
สมบูรณ์ มีการวางสิ่งของบนรากต้นไม้ 

3. ถนนเพชรบุรี มีสภาพภูมิทัศน์ที่ยังไม่ต่อเนื่อง ในพ้ืนที่มีทั้งที่มีไม้ยืนต้น 
และไม้พุ่ม ซุ้มไม้เลื้อยปลูกต้นการะเวก สลับกันไปบางช่วง และมีการถูกรบกวนทางสายตาด้วย
โครงสร้างเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าตลอดแนว 

4. ถนนชิดลม มีการปลูกต้นไม้ยังไม่ต่อเนื่อง จากการปลูกไม้ยืนต้นเป็นช่วง ๆ 
ประกอบกับการปลูกต้นไม้บริเวณลานหน้าอาคารหรือในเขตที่ดินของตน โดยอุปสรรคส าคัญใน
การเชื่อมต่อโครงข่ายพ้ืนที่สีเขียว คือ ทางเท้าถนนในบางช่วงค่อนข้างแคบและมีอาคารพาณิชย์
ชิดแนวทางเท้า ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้ การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวจึงควร
ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มให้ต่อเนื่องกันในบริเวณที่มีพ้ืนที่ทางเท้ากว้างเพียงพอ และ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ริมรั้วหรือในบริเวณท่ีดินของเอกชน 

5. ถนนวิทยุ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามทั้งสองฝั่งถนนมีการปลูกไม้พุ่มและ
ไม้ยืนต้นช่วยสร้างความร่มรื่น ไม่ถูกรบกวนทางสายตาและมีเอกลักษณ์ จดจ าได้ง่าย  
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4.10.4 มุมมองและทัศนียภาพ 
1. มุมมองที่สวยงาม ได้แก่ ลานพ้ืนที่ด้านหน้าอาคารหรือห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ เนื่องจากพื้นที่มีการจัดการที่ดีและยังเป็นพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองได้ 
เช่น ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานหน้าห้างมาบุญครอง ลานสยามพารากอน เกษร
พลาซ่า อมรินทร์พลาซ่า ฯลฯ ซึ่งพิจารณาจุดมองดังกล่าวหลายแห่งยังขาดการจัดระเบียบเพ่ือ
ส่งเสริมช่องมองและเพ่ือสร้างการรับรู้การเข้าสู่พื้นที่ตามแนวถนนเชื่อมไปยังท่าเรือ เช่น ช่องมองจาก
ถนนเพชรบุรีเชื่อมไปยังพื้นท่ีริมน้ าบริเวณท่าเรือประตูน้ า 

2. มุมมองที่ควรปรับปรุง เพ่ือท าให้เกิดช่องมองและเป็นมุมมองน าสายตา 
ได้แก่ มุมมองบริเวณทางแยกต่าง ๆ เช่น แยกประตูน้ า แยกชิดลม และแยกวิทยุ  ซึ่งเป็นแยกหรือ
มุมมองที่เข้าสู่พ้ืนที่ศึกษาและยังไม่ส่งเสริมการรับรู้เมื่อเข้าสู่พ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่ถนนหรือท่าเรือต่าง ๆ ที่
เป็นเส้นทางหลักหรือจุดน าสายตาเข้าสู่พ้ืนที่ศึกษา เช่น ถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ และถนนเพชรบุรี ยัง
ขาดการจัดระเบียบพ้ืนที่และภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม พ้ืนที่
ท่าเรือหรือทางเดินริมน้ าที่ไม่เหมาะสมและไม่ส่งเสริมกับการเดินการใช้งานของบุคคลในพ้ืนที่ 
 

4.11 สรุป การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาในขั้นต่อไป 

จากวิวัฒนาการของเมืองและการพัฒนาของเมืองอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า ย่านการค้า
บริเวณราชประสงค์และเพลินจิต ยังคงรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และมีความเข้มข้นของ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากลักษณะทางกายภาพ ประกอบกับการเป็น
จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ส าคัญ โดยการส่งเสริมความเป็น ย่านสะท้อนออกมาสู่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชกรรมอย่างเต็ม รูปแบบ เพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ แหล่งงานขนาดใหญ่ และ
การท่องเที่ยว โดยที่ดินมีการใช้ประโยชน์ของกิจกรรมอย่างผสมผเส ทั้งในส่วนของพื้นที่พาณิช
ยกรรมหลัก พ้ืนที่พาณิชยกรรมรองก่ึงที่พักอาศัย พื้นที่พักอาศัย ที่ดินประเภทสาธารณูปการ สถาบัน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ดินประเภทศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนที่ว่าง และพ้ืนที่นันทนาการต่าง ๆ 

เนื่องจากผู้คนส่วนมากยังให้ความส าคัญกับถนน ประกอบกับบริเวณย่านการค้ามี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นบนทางเดินเท้า ดังนั้น แนวคิดนี้จึงมีความส าคัญอย่างมากใน
การศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้ามีความรู้สึกถึงความปลอดภัยเกิดขึ้น และไม่มีความกังวลใจต่อการเข้าถึง
พ้ืนที่ด้วยทางเดินเท้า และแนวคิดสุดท้ายด้านความร่มรื่น เมื่อมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของพ้ืนที่
ครอบคลุมแล้ว ส่วนส าคัญอีกประการ คือ ความร่มรื่น ซึ่งจะช่วยบดบังสภาพภูมิอากาศภายนอก 
พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้ เกิดการใช้ทางเท้ามากขึ้น ซึ่งแนวความคิดและทฤษฎีเหล่านี้  ล้วนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญส าหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองเพื่อรองรับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้สอดประสานกับความต้องการของผู้คนในการเข้าถึงการใช้
งานของกิจกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและรูปแบบของการพัฒนาเส้นทางในการเข้าถึงที่
เชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษาในบทต่อไป 
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บทที่ 5 

ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า

ราชประสงค์และเพลินจิต ในการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพและแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้
ทราบถึงในการเข้าถึงพ้ืนที่การเดินเท้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรม พฤติกรรมการใช้งาน และ
สภาพแวดล้อมกายภาพในพ้ืนที่ปัจจุบัน 
 

5.1 ผลจากแบบสอบถาม 

จากการศึกษาข้อมูลสภาพทางกายภาพบริบทของพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบโครงข่ายการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้า และด้านการใช้งานโครงข่ายระบบสัญจร รูปแบบการเข้าถึง
ด้วยทางเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต  โดยมีการท าแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง 218 คน ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเพศ ช่วงวัย อายุ อาชีพ ที่อยู่อาศัย 
สถานที่ท างาน รายได้ และค่าใช้จ่ายในการเดิน ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ภาพท่ี 67) 
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ภาพที่ 67 แสดงข้อมูลการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับพ้ืนที่ศึกษา
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5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ เพศ อายุ/ช่วงวัย อาชีพ ที่
อยู่อาศัย สถานที่ท างาน และรายได้ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนี้  

1. จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเพศ ที่มีสัดส่วนของเพศหญิง 
จ านวน 133 คน คิดเป็นสัดส่วน 60.73% และเพศชาย จ านวน 86 คน คิดเป็นสัดส่วน 39.27% 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าในชีวิตประจ าวัน
ของคนในพื้นที่ศึกษา (ภาพท่ี 68) 
 

 
 
ภาพที่ 68 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเพศ ในพ้ืนที่ศึกษา 
 

2. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอายุ/ช่วงวัย มีจ านวนของสัดส่วนของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 30-44 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นสัดส่วน 42.99% รองลงมา คือ 
ช่วงอายุ 16-24 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นสัดส่วน 27.57% ล าดับถัดมา คือ ช่วงอายุ 25-29 จ านวน 
57 คน คิดเป็นสัดส่วน 26.64% และช่วงอายุ 45-59 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วน 2.80% 
ตามล าดับ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเพศ แสดงให้
เห็นถึงปริมาณกิจกรรมการเดินทางของผู้ใช้งานในชีวิตประจ าวัน พบว่า ผู้ใช้งานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นวัย
ท างานช่วงวัยกลาง (ช่วงอายุ 30-44 ปี) เนื่องด้วยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ส่วนใหญ่เป็นย่านส านักงานและธุรกิจการค้า 
จึงมีจ านวนสัดส่วนในวัยท างานมากกว่าวัยอื่น ๆ (ภาพท่ี 69) 
 

39.27%
60.73% ชาย หญิง
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ภาพที่ 69 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ อายุ/ช่วงวัย ในพื้นที่ศึกษา 
 

3. ข้อ มูลจากกลุ่ มตั วอย่ างอาชีพ  โดยมี จ านวนสัดส่ วนของผู้ ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพบริษัทเอกชน จ านวน 105 คน คิดเป็นสัดส่วน 49.30% 
รองลงมา คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 53 คน คิดเป็นสัดส่วน 24.88% ล าดับถัดมา คือ 
อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว จ านวน 27 คน คิดเป็นสัดส่วน 12.68% อาชีพข้าราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นสัดส่วน 9.39% และอาชีพที่น้อยที่สุด คือ อาชีพรับจ้างทั่วไปหรือ
อิสระ จ านวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.2% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างทางด้าน
อาชีพในการเข้าใช้พ้ืนที่ศึกษาที่มีความหลากหลาย โดยกลุ่มอาชีพบริษัทเอกชนเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมาก
ที่สุด และมีความสอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุที่อยู่ในช่วงอายุ 30-44 ปี เป็นจ านวนมาก แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มผู้ใช้งานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการใช้โยชน์ที่ดินประเภท
ส านักงานของพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต (ตารางที่ 10) และ (ภาพท่ี 70) 
 
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอาชีพและช่วงอายุ  
ในพ้ืนที่ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างอาชีพ 
ช่วงอายุ 

รวม ร้อยละ 
16 - 24 ปี 25 - 29 ปี 30 - 44 ปี 45 - 59 ปี 

นักเรียน/นักศึกษา 52 1 0 0 53 24.88 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1 3 16 0 20 9.39 

บริษัทเอกชน 4 44 54 3 105 49.30 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 1 6 18 2 27 12.68 
รับจ้างท่ัวไป / อิสระ 1 1 4 1 7 3.29 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน 0 1 0 0 1 0.47 

     
213 100.00 

16 - 24 ปี 25 - 29 ปี 30 - 44 ปี 45 - 59 ปี 60 ปี ข้ึนไป

ผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) 59 57 92 6 0

27.57 26.64 

42.99 
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100

จ า
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น
(ค

น)



 169 

 

 
 
ภาพที่ 70 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอาชีพ ในพื้นที่ศึกษา 
 

4. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา โดยมีจ านวนสัดส่วนมากท่ีสุด คือ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 161 คน คิดเป็นสัดส่วน 74.19% รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
23 คน คิดเป็นสัดส่วน 10.60% ล าดับถัดมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นสัดส่วน 7.83% และระดับการศึกษาที่น้อยที่สุด คือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 17 คน 
คิดเป็นสัดส่วน 7.37% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงของกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาในพ้ืนที่ศึกษา (ภาพท่ี 71) 

 
 
ภาพที่ 71 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระดับการศึกษาในพ้ืนที่ศึกษา 
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5. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพื้นที่อยู่อาศัย มีจ านวนสัดส่วนมากที่สุด คือ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 199 คน คิดเป็นสัดส่วน 90.87% โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
พ้ืนที่ศึกษาเขตปทุมวัน จ านวน 49 คน คิดเป็นสัดส่วน 22.37% กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เขตใกล้เคียง 
เช่น เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตคลองเตย จ านวน 87 คน คิดเป็นสัดส่วน 
39.73% และพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 63 คน คิดเป็นสัดส่วน 28.77% อีกทั้ง 
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.65% จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.37% จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 2 คน คิดเป็นสัดส่วน 
0.91% จังหวัดนครปฐม จ านวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วน 2.28% และจังหวัดอ่ืน ๆ จ านวน 2 คน คิด
เป็นสัดส่วน 0.91% นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาเขตปทุมวัน จากข้อมูลที่อยู่
ในอาศัยในถนนสายหลัก ถนนสายรองรอง ถนนสายย่อย และถนนซอยในพ้ืนที่ศึกษาย่านการค้าราช
ประสงค์และเพลินจิต พบว่า มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในถนนสายหลัก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.14 ซึ่งประกอบด้วย ถนนเพลินจิต ถนนพญาไท ถนนราชด าริ ถนนพระรามที่ 1 และถนนแยกราช
ประสงค์ และมีกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในถนนสายรองรอง ถนนสายย่อย และถนนซอย จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.33 ได้แก่ ถนนชิดลม และถนนวิทยุ ดังนั้น แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการเดินทางในการเข้าถึงพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลิตจิต รวมถึงกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการเดินทางเป็นแบบเช้าไปเย็นกลับ (ภาพท่ี 72) และ (ตารางที่ 11) ถึง (ตารางที่ 12) 

 

 
 
ภาพที่ 72 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพ้ืนที่อยู่อาศัย ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางที่ 11 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อยู่อาศัยในแต่ละจังหวัด 
กลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 199 90.87 

พ้ืนที่ศึกษาในเขตปทุมวัน 49 22.37 
พื้นที่เขตใกล้เคียง เช่น เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตคลองเตย 87 39.73 
พื้นที่อ่ืน ๆ 63 28.77 

จังหวัดนนทบุร ี 8 3.65 
จังหวัดปทุมธาน ี 3 1.37 
จังหวัดสมุทรปราการ 2 0.91 
จังหวัดนครปฐม 5 2.28 
จังหวัดอื่น ๆ 2 0.91 

 
ตารางที่ 12 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อยู่อาศัยในเขตปทุมวัน 

กลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
พ้ืนที่ศึกษาในเขตปทุมวัน 49 100 

ถนนสายหลัก 28 57.14 
ถนนเพลินจิต 12 24.49 
ถนนแยกราชประสงค ์ 1 2.04 
ถนนราชด าร ิ 4 8.16 

พระรามที่ 1 4 8.16 
ถนนพญาไท 7 14.29 

ถนนสายรอง ถนนสายย่อย และถนนซอย 8 16.33 
ถนนชิดลม 3 6.12 

ถนนวิทยุ 5 10.20 
โครงข่ายเชื่อมโยงอื่น ๆ 13 26.53 

ถนนหลังสวน 2 4.08 
ถนนสารสิน 4 8.16 

ถนนจารุเมือง 3 6.12 
ถนนรองเมือง 1 2.04 
ซอยจุฬาลงกรณ์ 4 1 2.04 

ซอยต้นสน 1 2.04 
ซอยโปโล 2 1 2.04 
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6. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระยะเวลาในการอยู่อาศัย มีจ านวนสัดส่วนมาก
ที่สุด คือ ช่วงระยะเวลาในการอยู่อาศัย 2-5 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นสัดส่วน 53.11% รองลงมา 
คือ ช่วงระยะเวลาในการอยู่อาศัย 5-10 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นสัดส่วน 24.29% ล าดับถัดมา 
คือ ช่วงระยะเวลาในการอยู่อาศัย 10-20 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นสัดส่วน 9.60% แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ใหม่ในชุมชน  (ภาพที่ 
73) และ (ตารางที่ 13) 
 

 
 
ภาพที่ 73 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาในการอยู่อาศัย  ใน
พ้ืนที่ศึกษา 
 
ตารางที่ 13 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระยะเวลาในการอยู่อาศัย  

ระยะเวลาการอยู่อาศัย จ านวน (ปี) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 1 0.56 

1 ปี  10 5.65 

2 - 5 ปี 94 53.11 

5 - 10 ปี 43 24.29 

10 - 20 ปี 17 9.60 

20 - 30 ปี 9 5.08 

30 ปี ขึ้นไป 3 1.69 
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7. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งแหล่งงาน มีจ านวนสัดส่วนมากที่สุด คือ 
บริเวณถนนเพลินจิต จ านวน 29 คน รองลงมา คือ บริเวณถนนพระรามที่ 1 จ านวน 19 คน 
บริเวณถนนราชด าริ จ านวน 12 คน และบริเวณถนนพญาไท จ านวน 11 คน ตามล าดับ โดยมีที่ตั้ง
แหล่งงานอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 1) พ้ืนที่เขตปทุมวัน จ านวน 90 คน คิดเป็นสัดส่วน 40.91% 2) 
พ้ืนที่เขตใกล้เคียง ได้แก่ เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตคลองเตย จ านวน 75 
คน คน คิดเป็นสัดส่วน 34.09% และ 3) พ้ืนที่เขตอ่ืน ๆ จ านวน 44 คน คน คิดเป็นสัดส่วน 20.00% 
ตามล าดับ (ภาพท่ี 74) และ (ตารางที่ 14) 

 

 
 

ภาพที่ 74 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งงาน ในพ้ืนที่ศึกษา 
 
ตารางที่ 14 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อยู่อาศัยในเขตปทุมวัน 

กลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
พ้ืนที่ศึกษาในเขตปทุมวัน 90 100.00 

ถนนสายหลัก 71 78.89 
ถนนเพลินจิต 29 32.22 

ถนนราชด าร ิ 12 13.33 
พระรามที่ 1 19 21.11 

ถนนพญาไท 11 12.22 
ถนนสายรอง ถนนสายย่อย และถนนซอย 14 15.56 

ถนนชิดลม 2 2.22 

ถนนวิทยุ 9 10.00 
พระรามที่ 4 3 3.33 

โครงข่ายเชื่อมโยงอื่น ๆ 5 5.56 
ถนนหลังสวน 1 1.11 
ถนนจรัสเมือง 4 4.44 
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ถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ พระรามที่ 1 ถนนพญาไท ถนนชิดลม ถนนวิทยุ พระรามที่ 4 ถนนหลังสวนถนนจรัสเมือง

ถนนสายหลัก                    ถนนสายรองในพื้นที่ศึกษา   
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8. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรายได้ (บาท/เดือน) มจ านวนสัดส่วนมากท่ีสุด คือ 
รายได้  30,000-50,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 38.9% รองลงมารายได้  20,000-30,000 บาท คิดเป็น
สัดส่วน 7.9% และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรายได้น้อยที่สุด 9,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 0.5% ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านอายุและระดับการศึกษาแล้ว พบว่า ในกลุ่มที่มีรายได้ 30,000 - 50,000 บาท 
ต่อเดือนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 45-59 ปี และกลุ่มที่มีรายได้ 20,000-30,000 บาท ต่อเดือน ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 16-24 ปี โดยเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาแล้ว พบว่า ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นลักษณะของกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่
ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยท างานที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเนื่องจากมีระดับรายได้และการศึกษาสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะบริบทของย่านที่มีความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ย่านการค้าและแหล่งงานที่ส าคัญ
ของกรุงเทพฯ (ภาพที่ 75) ถึง (ภาพที่ 76) และ (ตารางที่ 15) ถึง (ตารางที่ 16) 
 

 
ภาพที่ 75 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรายได้ (บาท/เดือน) และอายุ  
ในพ้ืนที่ศึกษา 

 
 

ภาพที่ 76 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรายได้ (บาท/เดือน) และอาชีพ ใน
พ้ืนที่ศึกษา 
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มัธยมศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
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ตารางที่ 15 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับรายได้ (บาท/เดือน) และอายุ ใน
พ้ืนที่ศึกษา 

รายได้ 
(บาท/เดือน) 

16 - 24 ปี 25 - 29 ปี 30 - 44 ปี 45 - 59 ปี รวมจ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มรีายได ้ 1 1 0 0 2 0.93 
น้อยกว่า 9,000 1 0 0 0 1 0.47 

15,000-20,000 5 10 2 0 17 7.94 
20,000-30,000 28 22 22 8 80 37.38 

30,000-50,000 24 14 21 25 84 39.25 
50,000-100,000 4 6 6 6 22 10.28 

100,000 บาทขึ้นไป 0 2 7 1 10 4.67 

 
ตารางที่ 16 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรายได้ (บาท/เดือน) และระดับ
การศึกษาในพ้ืนที่ศึกษา 

รายได้ 
(บาท/เดือน) 

ปริญญาตรี มัธยมศึกษา 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
อนุปริญญา 

หรือเทียบเท่า 
รวมจ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่มรีายได ้ 1 0 1 0 2 0.93 
น้อยกว่า 9,000 0 1 0 0 1 0.47 
15,000-20,000 15 2 0 0 17 7.94 

20,000-30,000 56 10 4 10 80 37.38 
30,000-50,000 65 8 3 6 82 38.32 

50,000-100,000 16 2 4 0 22 10.28 

 

5.1.2 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินเท้าและความสามารถใน

การเข้าถึงทางเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

1. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจุดหมายปลายทางที่ 1 มีจ านวนสัดส่วนมากท่ีสุด 
คือ ที่ท างาน คิดเป็นสัดส่วน 57.5% และรองลงมา คือ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นสัดส่วน 33.3% 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเพ่ือมาท างานใน
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต (ภาพท่ี 77) 
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ภาพที่ 77 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางท่ี 1 ในพื้นท่ี
ศึกษา 
 

รูปแบบการเดินทาง (จุดหมายปลายทางที่ 1) ในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีจ านวน
สัดส่วนมากที่สุด คือ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) คิดเป็นสัดส่วน 33.3% รองลงมา คือ รถยนต์
ส่วนตัว คิดเป็นสัดส่วน 28.3% และข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างรูปแบบการเดินทาง (จุดหมาย
ปลายทางที่ 1) น้อยที่สุด คือ ขับขี่จักรยาน คิดเป็นสัดส่วน 0.9% ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางมายังพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า BTS และเมื่อพิจารณาในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS เรือโดยสารประจ าทาง หรือเรือคลองแสนแสบ และรถโดยสาร
ประจ าทางหรือรถเมล์ คิดเป็นร้อยละ 55.7% เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 36.07% และการเดินทางแบบไม่ใช้
เครื่องยนต์ ได้แก่ การเดินและขับขี่จักรยาน เพียงร้อยละ 2.74% (ภาพท่ี 78) 
 

 
ภาพที่ 78 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทาง  
(จุดหมายปลายทางที่ 1) ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ขับข่ีจักรยาน
ขับข่ีจักรยานยนต์
เดิน
รถเมล์
รถยนต์ส่วนบุคคล
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของพฤติการการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง 
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเพ่ือท างานและมายัง
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ที่มีส านักงานและ
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งแสดงถึงความเป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งงาน  โดยเมื่อพิจารณารูปแบบ
การเดินทาง พบว่า การเดินทางมาเพื่อท างาน คิดร้อยละ 57.80% ของทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
เป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 26.61 การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 
คิดเป็นร้อยละ 26.15 และการเดินทางด้วยรถยนต์รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 5.05 และไม่มีการเดินทาง
โดยไม่ใช้เครื่องยนต์อย่างการเดินหรือจักรยาน แสดงให้เห็นพฤติกรรมการเดินทางที่เร่งรีบในตอนเช้า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วอย่างรถไฟฟ้า BTS และรถยนต์
ส่วนบุคคล นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางมายังห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 33.49 
ส่วนใหญ่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 25.69 และการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 6.88 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ พบว่า 
กลุ่มที่เดินเท้าเป็นผู้มาใช้บริการเท่านั้น เช่น การเดินไปห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร การใช้
จักรยานเป็นการเดินทางไปยังสวนสาธารณะ (ตารางท่ี 17) 

 
ตารางที่ 17 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับจุดหมายปลายทางท่ี 1 และ
รูปแบบการเดินทาง ในพ้ืนที่ศึกษา 

จุดหมาย 
ปลายทางที ่1 

การเดินทางโดยใช้เครื่องยนต ์

รวม ร้อยละ 

การเดินทาง
โดยไม่ใช้

เครื่องยนต์ 

เดินทางด้วย 
ระบบขนส่งมวลชน 

เดินทางด้วย 
รถยนต์รับจา้ง 

เดินทางด้วยรถส่วนตัว 

เดิน จักรยาน รถเมล์ 
เรือคลอง 
แสนแสบ 

BTS 
วิน 

มอเตอร์ไซด์ 
จักรยานยนต ์

รถยนต์ 
ส่วนบุคคล 

ที่ท างาน - - 13 6 39 11 15 42 126 57.80 

ห้างสรรพสินค้า 2 - 19 10 27 - 1 14 73 33.49 

ร้านอาหาร 1 - - - 2 1 1 4 9 4.13 

โรงเรียน 1 - - - - - - 2 3 1.38 

สวนสาธารณะ  2 - - 5 - - - 7 3.21 

รวม 4 2 32 16 73 12 17 62 218 100 

ร้อยละ 
1.83 0.92 14.68 7.34 33.49 5.50 7.80 28.44 

  
2.75 55.51 5.50 36.24   
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2. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจุดหมายปลายทางที่ 2 มีจ านวนสัดส่วนมากที่สุด 
คือ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นสัดส่วน 72.9% รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 15.5% และ
ล าดับน้อยที่สุด คือ ตลาด คิดเป็นสัดส่วน 3.8% แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางของจุดหมายปลายทางที่ 2 เพ่ือไปยังพ้ืนที่กิจกรรมการบริการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า
และร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 92.06% และพื้นที่กิจกรรมนนัทนาการ คิดเป็นสัดส่วน 7.94% 
(ภาพท่ี 79) 

 

 
ภาพที่ 79 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ 2 
ในพ้ืนที่ศึกษา 
 

รูปแบบการเดินทาง (จุดหมายปลายทางที่ 2) ในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีจ านวน
สัดส่วนมากที่สุด คือ การเดินทางด้วยการเดิน คิดเป็นสัดส่วน 41.5% รองลงมา คือ การเดินทางโดย
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) คิดเป็นสัดส่วน 26.2% และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรูปแบบการเดินทาง 
(จุดหมายปลายทางที่ 2) น้อยที่สุดในพ้ืนที่ศึกษา คือ ขับขี่จักรยาน คิดเป็นสัดส่วน 1.5% ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางของจุดหมายปลายทางที่ 2 มี
รูปแบบการเดินทางด้วยการเดินและรถไฟฟ้า BTS (ภาพที่ 80) 
 

3.76%

15.04%
8.27%

72.93%

ตลาด ร้านอาหาร สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า
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ภาพที่ 80 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทาง  
(จุดหมายปลายทางที่ 2) ในพ้ืนที่ศึกษา 
 

 ดังนั ้น  เมื ่อพิจารณาถึงลักษณะของพฤติการการเดินทางของกลุ ่ม
ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า การเดินทางในจุดหมายปลายทางที ่ 2 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ว ัตถุประสงค์ในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้ามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 72.22% รองลงมา คือ 
ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 15.87% สวนสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วน 7.94% ซึ่งเป็นการเดินทางโดยไม่
ใช้เครื่องยนต์มากที่สุด คือ การเดินเท้า คิดเป็นสัดส่วน 42.85% การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชน คิดเป็นสัดส่วน 31.75% และการเดินทางด้วยรถส่วนบุคล คิดเป็นสัดส่วน 23.01% 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเดินทางไปห้างสรรพสินค้า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการเดินเท้ามากที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วน 30.47% รองลงมาเป็นการการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน คือ รถไฟฟ้า BTS 
คิดเป็นสัดส่วน 22.65% และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคล คิดเป็นสัดส่วน 10.94% จาก
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว สรุปได้ว่า  การเดินทางในจุดหมายปลายทางที่ 2 เป็นการเดินทาง
ไปใช้บริการในพ้ืนที่  ซึ่งกิจกรรมต่อเนื่องจากจุดหมายปลายทางที่  1 ได้แก่  การเดินทางไป
ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ คือ การเดิน
เท้า และการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน คือ รถไฟฟ้า BTS ดังนั้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
วางแผนการพัฒนาทางเดินเท้าเพ่ือที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่แหล่งงานและพื้นที่บริการใน
พื้นที่พื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต (ตารางท่ี 18) 
 

26.15% 1.54%

3.08%

41.54%

3.85% 20.00%

1.54% 2.31%

BTS ขับข่ีจักรยาน ขับข่ีจักรยานยนต์ เดิน

รถเมล์ รถยนต์ส่วนบุคคล เรือคลองแสนแสบ วินมอเตอร์ไซด์
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ตารางที่ 18 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับจุดหมายปลายทางท่ี 2 และ
รูปแบบการเดินทาง ในพ้ืนที่ศึกษา 

จุดหมาย 
ปลายทางที ่2 

รูปแบบการเดินทาง 

รวม ร้อยละ 
การเดินทางโดย
ไม่ใช้เครื่องยนต ์

เดินทางด้วย 
ระบบขนส่งมวลชน 

เดินทางด้วย 
รถยนต์รับจา้ง 

เดินทางด้วยรถส่วนตัว 

เดิน จักรยาน รถเมล์ 
เรือคลอง 
แสนแสบ 

BTS 
วิน 

มอเตอร์ไซด์ 
จักรยานยนต ์

รถยนต์ 
ส่วนบุคคล 

ห้างสรรพสินค้า 39 1 5 1 29 2   14 91 72.22 

ร้านอาหาร 7     1 3   1 8 20 15.87 

สวนสาธารณะ 6       1 1   2 10 7.94 

ตลาด 1           3 1 5 3.97 

รวม 53 1 5 2 33 3 4 25 126 100 

ร้อยละ 
42.06 0.79 3.97 1.59 26.19 2.38 3.17 19.84   

42.85 31.75 2.38 23.01   

 
3. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจุดหมายปลายทางที่ 3 มีจ านวนสัดส่วนมากที่สุด 

คือ สวนสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วน 38.98% รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 33.90% 
ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นสัดส่วน 20.34% ตลาด คิดเป็นสัดส่วน 5.08% และล าดับน้อยที่สุด คือ         
สนามกีฬา คิดเป็นสัดส่วน 1.69% แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ของจุดหมายปลายทางที่ 3 เพ่ือไปยังพ้ืนที่กิจกรรมการบริการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร และ
ตลาด คิดเป็นสัดส่วน 92.06% และพ้ืนที่กิจกรรมนัทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะและสนามกีฬา      
คิดเป็นสัดส่วน 7.94% (ภาพที่ 81) 

 
ภาพที่ 81 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางท่ี 3 ในพ้ืนที่
ศึกษา 

5.08%

33.90%

1.69%

38.98%

20.34% ตลาด

ร้านอาหาร

สนามกีฬา

สวนสาธารณะ
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รูปแบบการเดินทาง (จุดหมายปลายทางที่ 3) ในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีจ านวน
สัดส่วนมากที่สุด คือ การเดินทางด้วยการเดินเท้า คิดเป็นสัดส่วน 35.8% รองลงมา คือ การ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นสัดส่วน 31.3% และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรูปแบบการ
เดินทาง (จุดหมายปลายทางที่ 3) น้อยที่สุดในพ้ืนที่ศึกษา คือ เรือแสนแสบ คิดเป็นสัดส่วน 2.9% 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางของจุดหมาย
ปลายทางที่ 3 มีรูปแบบการเดินทางด้วยการเดินและรถยนต์ส่วนบุคคล (ภาพที่ 82) 

 

 
ภาพที่ 82 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทาง  
(จุดหมายปลายทางที่ 3) ในพ้ืนที่ศึกษา 

 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของพฤติการการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง แสดง

ให้เห็นว่า การเดินทางในจุดหมายปลายทางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ไปสวนสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วน 38.98% รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 33.90% 
ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นสัดส่วน 20.34% ตามล าดับ ซึ่งเป็นการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์มากที่สุด 
คือ การเดินเท้า คิดเป็นสัดส่วน 41.38% การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน คิดเป็นสัดส่วน 
17.24% และการเดินทางด้วยรถส่วนบุคล คิดเป็นสัดส่วน 37.93% นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการ
เดินทางไปสวนสาธารณะ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการเดินเท้ามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 30.51% 
ในขณะที่การเดินทางไปร้านอาหาร ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคล คิดเป็นสัดส่วน 
25.24% จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว สรุปได้ว่า การเดินทางในจุดหมายปลายทางที่ 3 เป็น
การเดินทางไปพื้นที่กิจกรรมนัทนาการและพื้นที่กิจกรรมการบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
จากจุดหมายปลายทางที่ 1 และ 2 ได้แก่ การเดินทางไปสวนสาธารณะ ร้านอาหาร และ

16.42% 4.48%

35.82%

4.48%

31.34%

2.99% 4.48%
BTS

ขับข่ีจักรยานยนต์

เดิน

รถเมล์

รถยนต์ส่วนบุคคล

เรือคลองแสนแสบ

วินมอเตอร์ไซด์
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ห้างสรรพสินค้า โดยการเดินทางไปพ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเดินทางโดย
ไม่ใช้รถยนต์ คือ การเดินเท้าไปพ้ืนที่กิจกรรมบริการ ส่วนใหญ่เป็นการการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุ
คล ดังนั้น จึงมีการวางแผน การพัฒนาทางเดินเท้าจึงควรมีความเชื่อมโยงจากระหว่างพื้นที่
บริการและพื้นที่กิจกรรมนันทนาการในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต (ตารางท่ี 19) 
 
ตารางที่ 19 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับจุดหมายปลายทางท่ี 3 และ
รูปแบบการเดินทาง ในพ้ืนที่ศึกษา 

จุดหมาย 
ปลายทางที ่3 

รูปแบบการเดินทาง 

รวม ร้อยละ 
การเดินทางโดย
ไม่ใช้เครื่องยนต ์

เดินทางด้วย 
ระบบขนส่งมวลชน 

เดินทางด้วย 
รถยนต์รับจา้ง 

เดินทางด้วยรถส่วนตัว 

เดิน จักรยาน รถเมล์ 
เรือคลอง 
แสนแสบ 

BTS 
วิน 

มอเตอร์ไซด์ 
จักรยานยนต ์

รถยนต์ 
ส่วนบุคคล 

สวนสาธารณะ 18  -     3   2   23 38.98 

ร้านอาหาร 1  - 1   2 1   15 20 33.90 

ห้างสรรพสินค้า 4  -     3 1 1 3 12 20.34 

ตลาด    -     1 1   1 3 5.08 

สนามกีฬา  1  -             1 1.69 

รวม 24 0 1 0 9 3 3 19 59 100.00 

ร้อยละ 
41.38 - 1.72 - 15.52 5.17 5.17 32.76   

41.38 17.24 5.17 37.93   

 
จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การเดินทางในแต่ละจุดหมายปลายทางในพ้ืนที่

ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต โดยจะเห็นว่าวัตถุประสงค์การเดินทางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกับลักษณะการใช้โยชน์ที่ดินของย่าน กล่าวคือ การใช้ประโยชน์ที ่ดินใยพื้นที ่ย่าน
การค้าราชประสงค์และเพลินจิต ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการค้าและส านักงาน ดังนั้น วัตถุประสงค์
การเดินทางส่วนใหญ่จึงเป็นการเดินมาท างานและห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ วัตถุประสงค์การเดินทางที่ 2 
และวัตถุประสงค์การเดินทางที่ 3 เป็นการเดินทางมาใช้บริการการค้าและนันทนาการในพ้ืนที่ ได้แก่ 
หา้งสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสวนสาธารณะ (ภาพท่ี 83) 
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ภาพที่ 83 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางที่ 1-3 
 

เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางและวัตถุประสงค์การเดินทาง พบว่า รูปแบบ
การเดินทางประเภทการเดินเท้า ส่วนใหญ่เป็นการเดินระหว่างที่ท างานไปห้างสรรพสินค้าหรือ
ร้านอาหาร ในขณะที่ รูปแบบการเดินทางประเภทการขับขี่จักรยาน ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางจาก
สวนสาธารณะไปยังพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โดยจะเห็นได้ว่า การเดินทางโดยไม่ใช้
เครื่องยนต์ประเภทการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานในพ้ืนที่นั้น มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือใช้
บริการการค้าและนันทนาการในพ้ืนที่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสวนสาธารณะ  ดัง
แสดง (ภาพที่ 84) 
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ภาพที่ 84 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการสัญจรกับจุดหมาย
การเดินทาง 
 

นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางประเภทขนส่งมวลชน พบว่า 
รูปแบบการเดินทางประเภทระบบรถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ โดยวัตถุประสงค์การเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายที่ 1 จะเป็นการเดินเท้าเพ่ือไปท างานและห้างสรรพสินค้า และการเดินทางไปยังจุดหมายปลายที่ 2 
และ 3 มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือใช้บริการการค้าและนันทนาการในพ้ืนที่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร และสวนสาธารณะ เช่นเดียวกับ รูปแบบการเดินทางประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า  
การเดินทางส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือไปท างาน และการเดินทางไปยังจุดหมายปลายที่ 2 
และ 3 มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือใช้บริการการค้าและนันทนาการในพ้ืนที่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 
และร้านอาหาร (ภาพที่ 85) 
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ภาพที่ 85 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการสัญจรกับจุดหมาย
การเดินทาง 
 

4. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการเดินทางกลับบ้าน ท่านใช้รูปแบบการเดินทาง
ใด โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน คิดเป็นสัดส่วน 54.34% 
ได้แก่ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS คิดเป็นสัดส่วน 35.2% การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง
หรือรถเมล์ คิดเป็นสัดส่วน 12.79% และการเดินทางด้วยเรือคลองแสนแสบ คิดเป็นสัดส่วน 
6.39% ในขณะที่ การเดินทางด้วยรถส่วนตัว มีสัดส่วนรองลงมา คิดเป็นสัดส่วน 33.79% ได้แก่ การ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นสัดส่วน 26.48% และการเดินทางด้วยจักรยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 
7.31% และการเดินทางด้วยรถยนต์รับจ้าง คิดเป็นสัดส่วน 8.22% ได้แก่ การเดินทางด้วยรถแท็กซี่ คิด
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เป็นสัดส่วน 5.02% และการเดินทางด้วยวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คิดเป็นสัดส่วน 3.20% นอกจากนี้ ยัง
มีการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 3.65% ได้แก่ การเดิน คิดเป็นสัดส่วน 2.28% และ
การขับขี่จักรยาน คิดเป็นสัดส่วน 1.37%  

โดยจะเห็นได้ว่า เมื่อวัตถุในการเดินทางเป็นการกลับบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า BTS และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เมื่อ
พิจารณารูปแบบการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะทาง (กิโลเมตร) รวมทั้งหมดประมาณ 10-
15 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาการเดินทางกลับบ้าน (ชั่วโมง/นาที) ประมาณ 30-40 นาที (ภาพที่ 86) 
 

 
ภาพที่ 86 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้าน ท่านใช้
รูปแบบการเดินทางใด ในพ้ืนที่ศึกษา  
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
การเดินทางกลับบ้าน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเดินทางและระยะทางการเดินทางแตกต่าง
กันตามระยะทางในการเดินทางกลับบ้าน โดยการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์อย่างการเดินและการ
ขับขี่จักรยาน จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 0.5-2.0 กิโลเมตร ในขณะที่การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชนประเภทรถไฟฟ้า BTS ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 2-20 กิโลเมตร การเดินทางด้วย
รถโดยสารประจ าทางหรือรถเมล์ ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 2-10 กิโลเมตร การเดินทางด้วย
เรือแสนแสบใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 2-5 กิโลเมตร นอกจากนี้ การเดินทางการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู ่ในระยะทาง 2-20 กิโลเมตรขึ ้นไป และการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 0.5-5 กิโลเมตร และการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ 
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ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 1-5 กิโลเมตร และการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะ
เดินทางอยู่ในระยะทาง 0.5-5 กิโลเมตร ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์โดยเฉพาะ
การเดินและการขับขี่จักรยาน จ าเป็นจะต้องออกแบบทางเดินทางเท้าและทางสัญจรที่สามารถ
เชื่อมโยงการเดินทางในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต และควรมีความครอบคลุมพ้ืนที่
การเดินทางในระยะทาง 0.5-2.0 กิโลเมตร (ตารางท่ี 20) 
 
ตารางที่ 20 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้าน และระยะทาง 
ในพ้ืนที่ศึกษา 

รูปแบบการเดินทาง 
0.5 - 1 
กิโลเมตร 

1 - 2 
กิโลเมตร 

2 - 5 
กิโลเมตร 

5- 10 
กิโลเมตร 

10 - 20 
กิโลเมตร 

20 ก.ม.
ขึ้นไป 

รวม ร้อยละ 

การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ 8 3.65 

เดิน 3 2 0 0 0 0 5 2.28 

จักรยาน 0 3 0 0 0 0 3 1.37 

การเดินทางโดยใช้เครื่องยนต ์ 211 96.35 

การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 119 54.34 

รถเมล์ 0 3 14 7 4 0 28 12.79 

BTS 1 8 22 22 21 3 77 35.16 

เรือคลองแสนแสบ 1 1 8 0 3 1 14 6.39 

การเดินทางด้วยรถยนต์รบัจ้าง 18 8.22 

วินมอเตอร์ไซด์ 2 2 2 1 0 0 7 3.20 

แท็กซ่ี 1 5 5 0 0 0 11 5.02 

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 74 33.79 

จักรยานยนต ์ 4 2 4 1 1 4 16 7.31 

รถยนต์ส่วนบุคคล 8 7 11 11 11 10 58 26.48 

รวม 219 100 66 42 40 18 219 100 

ร้อยละ 9.13 15.07 30.14 19.18 18.26 8.22 
  

 
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและลักษณะการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษา 

พบว่า ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล  เท่ากับ 3,038.17 บาทต่อเดือน 
หรือ 101.27 บาทต่อวัน และค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เท่ากับ 
123.39 บาทต่อวัน (ภาพท่ี 87) ถึง (ภาพที่ 88) และ (ตารางที่ 21) 
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ภาพที่ 87 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางต่อเดือน
ในพ้ืนที่ศึกษา กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 
 

 
 
ภาพที่ 88 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางต่อเดือน
ในพ้ืนที่ศึกษา กรณีเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 
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ตารางที่ 21 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง  
ในพ้ืนที่ศึกษา 

กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉลี่ย (บาท ต่อ เดือน) 

รวม ร้อยละ 

น้อยกว่า 1,000 บาท 24 18.32 

1,000 - 2,000 บาท 31 23.66 

2,000 - 3,000 บาท 34 25.95 

3,000 - 5,000 บาท 34 25.95 

มากกกว่า 5,000 บาท 8 6.11 

รวม 131 100 

ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 3,038.17 บาทต่อเดือน หรือ 101.27 บาทต่อวัน 

น้อยกว่า 50 บาท 53 28.49 

50 - 100 บาท 93 50.00 

100 - 200 บาท 28 15.05 

200 - 300 บาท 3 1.61 

300 - 500 บาท 4 2.15 

มากกกว่า 500 บาท 5 2.69 

รวม 186 100 

ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 123.39 บาทต่อวัน 

   
โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้ทางเดินทางของในพื้นที่ศึกษา โดยมีสัดส่วน

มากที่สุด คือ 30 นาที-1 ชั่วโมง จ านวน 78 คน คิดเป็นสัดส่วน 41.05% รองลงมา คือ 15-30 นาที 
จ านวน 51 คน คิดเป็นสัดส่วน 26.84% และ 1.30-2.0 ชั่วโมง จ านวน 28 คน คน คิดเป็นสัดส่วน 
14.74 % ตามล าดับ (ภาพท่ี 89) 
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ภาพที่ 89 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้ทางเดินเท้า 
ในพ้ืนที่ศึกษา 
 

โดยมีระยะทางเฉลี่ยในการใช้ทางเดินทางของในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีสัดส่วนมากที่สุด 
คือ 10-20 กิโลเมตร จ านวน 44 คน คิดเป็นสัดส่วน 20.37% รองลงมา คือ 2-5 กิโลเมตร จ านวน 
41 คน คิดเป็นสัดส่วน 18.98% และ 5-10 กิโลเมตร จ านวน 36 คน คน คิดเป็นสัดส่วน 16.67% 
ตามล าดับ (ภาพที่ 90) 
 

 
 

 
ภาพที่ 90 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระยะทางเฉลี่ยในการใช้ทางเดินเท้า 
ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ดังนั้น จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยและระยะทางเฉลี่ยที่
ใช้ในการเดินทางกลับบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเดินทาง 15 นาที-1 ชั่วโมง 
โดยมีค่าเฉลี่ยของเวลาในการเดินทางกลับบ้าน 65 นาที ต่อวัน และส่วนใหญ่มีระยะทางในการเดินทาง 
0.5-20 กิโลเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางกลับบ้าน 9.2 กิโลเมตร ต่อวัน จาก
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และ
เพลินจิต มีระยะทางการเดินทางระหว่างบ้านและพื้นที่ศึกษา อยู่ในระยะประมาณ 10 กิโลเมตร 
และใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ 60 นาที (ตารางท่ี 22) 
 
ตารางที่ 22 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับเวลาในการเดินทางเฉลี่ย และ
ระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย  

เวลาในการเดินทางเฉลี่ย ต่อวัน (นาที/วัน) รวม ร้อยละ 
น้อยกว่า 15 นาที 14 7.37 

15 - 30 นาที 51 26.84 
30 - 1.00 ช่ัวโมง 78 41.05 

1.0 - 1.30 ช่ัวโมง 13 6.84 
1.30 - 2.00 ช่ัวโมง 28 14.74 

2.00 - 3.00 ช่ัวโมง 1 0.53 
3.00 ช่ัวโมงขึ้นไป 5 2.63 
รวม 190 100 

ค่าเฉลี่ยเวลาในการเดินทาง 65 นาท ี
ระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย ต่อวัน (นาที/วัน) รวม ร้อยละ 

น้อยกว่า 500 เมตร 7 3.24 
0.5 - 1 กิโลเมตร 32 14.81 

1 - 2 กิโลเมตร 33 15.28 
2 - 5 กิโลเมตร 41 18.98 
5- 10 กิโลเมตร 36 16.67 
10 - 20 กิโลเมตร 44 20.37 
20 - 30 กิโลเมตรขึ้นไป 13 6.02 

30 กิโลเมตรขึ้นไป 10 4.63 
รวม 190 100 

ค่าเฉลี่ยระยะทางในการเดินทาง 9.2 กิโลเมตร 
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โดยมีระยะทางเฉลี่ยในการใช้ทางเดินทางของในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีสัดส่วนมากที่สุด 
คือ 500-800 เมตร จ านวน 78 คน คิดเป็นสัดส่วน 35.78% รองลงมา คือ 300-500 เมตร จ านวน 
71 คน คิดเป็นสัดส่วน 32.57% และน้อยกว่า 300 เมตร จ านวน 49 คน คน คิดเป็นสัดส่วน 
22.48% ตามล าดับ (ภาพที่ 91) 
 

 
 

ภาพที่ 91 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระยะทางเฉลี่ยในการใช้ทางเดินเท้า 
ในพ้ืนที่ศึกษา 
 

โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยการใช้ทางเดินทางของในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีสัดส่วนมาก
ที่สุด คือ 5-10 นาที จ านวน 99 คน คิดเป็นสัดส่วน 45.62% รองลงมา คือ น้อยกว่า 5 นาที จ านวน 63 
คน คิดเป็นสัดส่วน 29.03% และ 10-15 นาที  จ านวน 31 คน คน คิดเป็นสัดส่วน 14.29% 
ตามล าดับ (ภาพที่ 92) 
 

 
 
ภาพที่ 92 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้ทางเดินเท้า 
ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ดังนั้น จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระยะทางเฉลี่ยและระยะเวลาเฉลี่ย
ในการใช้ทางเดินเท้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถเดินได้ในระยะทาง 800 เมตร โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระยะทางที่ใช้ในการใช้ทางเดินเท้า เท่ากับ 644.95 เมตร และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้เวลาในการเดิน 5-10 นาที โดยมีค่าเฉลี ่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการใช้ทางเดินเท้า เท่ากับ 
12.30 นาที จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ย่านการค้าราช
ประสงค์และเพลินจิต มีการเดินเท้าอยู่ในระยะประมาณ 650 เมตร และใช้ระยะเวลาในการ
เดินประมาณ 12 นาที (ตารางท่ี 23) 
 
ตารางที่ 23 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเวลาและระยะทางเฉลี่ยใน
การเดินเท้า  
ระยะทางเฉลี่ยในการใช้ทางเดินเท้าของท่านต่อวัน (เมตร/กิโลเมตร) รวม ร้อยละ 

น้อยกว่า 300 เมตร 49 22.48 

300 - 500 เมตร 71 32.57 

500 - 800 เมตร 78 35.78 

800 เมตร - 1.5 กิโลเมตร 12 5.50 

1.5 - 2 กิโลเมตร 3 1.38 

มากกว่า 2 กิโลเมตร 5 2.29 

รวม 218 100 

ค่าเฉลี่ยระยะทางในการใช้ทางเดินเท้า 644.95 เมตร 

น้อยกว่า 5 นาที 63 29.03 

5 - 10 นาที 99 45.62 

10 - 15 นาที 31 14.29 

15 - 30 นาที 18 8.29 

30 นาที - 1 ช่ัวโมง 4 1.84 

มากกว่า 1 ช่ัวโมง 2 0.92 

รวม 217 100 

ค่าเฉลี่ยระยะทางในการใช้ทางเดินเท้า 12.30 นาที 

 
 



 194 

 

5. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างช่วงเวลาที่อยู่พื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และ
เพลินจิต โดยมีจ านวนช่วงเวลามากที่สุด คือ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 6.00-9.00 นาฬิกา จ านวน 66 คน 
คิดเป็นสัดส่วน 30.14% รองลงมา คือ 9.00-11.00 นาฬิกา จ านวน 40 คน คิดเป็นสัดส่วน 18.26% 
โดยจะเห็นได้ว่ามีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเดินทางเข้ามาตลอดช่วงเวลาในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์
และเพลินจิต และไม่มีกลุ่มตัวอย่างเดินทางเข้ามาช่วงหลังเวลา 19.00 นาฬิกา (ภาพท่ี 93) 
 

 
 
ภาพที่ 93 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อยู่พ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต ในพ้ืนที่ศึกษา 
 

โดยช่วงเวลาที่อยู่พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ที่มีกิจกรรมและ
ช่วงเวลาเลิกงานของผู้คนสัญจรไปมาที่พลุกพล่าน รวมถึงการจราจรติดขัดตามถนนสายหลักอยู่ 
โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางออกจากพ้ืนที่มากที่สุด คือ ช่วงเวลาเร่งด่วน 16.00 - 19.00 นาฬิกา 
จ านวน 117 คน คิดเป็นสัดส่วน 53.42% รองลงมา คือ ช่วงเวลาหลังเวลา 19.00 นาฬิกา จ านวน 64 คน 
คิดเป็นสัดส่วน 29.22% แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มาท างานและอาจะใช้บริการในพ้ืนที่ เช่น ไปห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารใน
ช่วงเวลาหลังเลิกงาน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น  (ภาพที่ 94) และ (ตารางที่ 24) 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

ก่อนเวลา 6.00 นาฬิกา

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 6.00 - 9.00 นาฬิกา

9.00 - 11.00 นาฬิกา

11.00 - 13.00 นาฬิกา

13.00 - 16.00 นาฬิกา

ช่วงเวลาเร่งด่วน 16.00 - 19.00 นาฬิกา

หลังเวลา 19.00 นาฬิกา
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ภาพที่ 94 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อยู่พ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต ในพ้ืนที่ศึกษา  
 
ตารางที่ 24 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับช่วงเวลาที่เดินทางเข้ามา - 
เดินทางออกไปจากพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ในพ้ืนที่ศึกษา  

ช่วงเวลาที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ านวน ร้อยละ 
ก่อนเวลา 6.00 นาฬิกา 3 1.37 

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 6.00 - 9.00 นาฬิกา 66 30.14 
9.00 - 11.00 นาฬิกา 40 18.26 

11.00 - 13.00 นาฬิกา 22 10.05 
13.00 - 16.00 นาฬิกา 42 19.18 

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.00 - 19.00 นาฬิกา 46 21.00 
หลังเวลา 19.00 นาฬิกา 0 - 

ช่วงเวลาที่เดินทางกลับออกไปจากพ้ืนที่ จ านวน ร้อยละ 
ก่อนเวลา 6.00 นาฬิกา 3 1.37 
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 6.00 - 9.00 นาฬิกา 2 0.91 

9.00 - 11.00 นาฬิกา 6 2.74 
11.00 - 13.00 นาฬิกา 5 2.28 

13.00 - 16.00 นาฬิกา 22 10.05 
ช่วงเวลาเร่งด่วน 16.00 - 19.00 นาฬิกา 117 53.42 

หลังเวลา 19.00 นาฬิกา 64 29.22 
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ก่อนเวลา 6.00 นาฬิกา

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 6.00 - 9.00 นาฬิกา

9.00 - 11.00 นาฬิกา

11.00 - 13.00 นาฬิกา

13.00 - 16.00 นาฬิกา

ช่วงเวลาเร่งด่วน 16.00 - 19.00 นาฬิกา

หลังเวลา 19.00 นาฬิกา
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6. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และ
เพลินจิต โดยเมื่อต้องเดินทางไปพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต กลุ่มตัวอย่างเลือกการเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้า BTS และเดินทางเชื่อมลอยฟ้า Sky walk ไปยังจุดหมายปลายทางมากที่สุด (ภาพที่ 95) 

ล าดับที่ 1 คือ การเดินทางด้วย BTS ไปยังทางเดิน เชื่อมโยงทางเดินเท้าลอย
ฟ้า Sky Walk และเข้าถึงที่ท างานและห้างสรรพสินค้าหรืออาคารอ่ืน ๆ  จ านวน 103 คน คิดเป็น
สัดส่วน 47% รองลงมา  

ล าดับที่ 2 คือ การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลไปยังที่จอดรถในอาคารที่
ท างานและห้างสรรพสินค้าหรืออาคารอื่น ๆ จ านวน 55 คน คิดเป็นสัดส่วน 25.1% ซึ่งมีความสะดวก
ในการเดินทางตรงไปยังจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ ต่อมา  

ล าดับที่ 3 คือ การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง แล้วจึงใช้การเดินเท้า
ไปยังสถานที่ท างานหรือห้างสรรพสินค้า หรืออาคารจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ จ านวน 30 คน คิดเป็น
สัดส่วน 13.7%  

ล าดับที่ 4 คือ การเดินทางด้วยเรือด่วนจากท่าเรือแสนแสบ โดยใช้บริการ
จากท่าเรือคลองแสนแสบ แล้วจึงเดินเท้าไปยังสถานที่ท างาน หรือห้างสรรพสินค้า หรือจุดหมาย
ปลายทางอ่ืน ๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นสัดส่วน 7.7%  

ล าดับที่ 5 คือ การเดินทางด้วยรถแท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซด์ จ านวน 14 
คน คิดเป็นสัดส่วน 6.4% 
 

 
ภาพที่ 95 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อยู่พื้นที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต ในพ้ืนที่ศึกษา 

14
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รถแท็กซ่ี หรือวินมอเตอร์ไซด์

ท่าเรือคลองแสนแสบ » การเดินเท้า » ที่ท างาน หรือ…

รถโดยสารประจ าทาง (รถเมล์) » การเดินเท้า » ที่ท างาน …

รถยนต์ส่วนบุคคล » ที่จอดรถในอาคารที่ท างาน หรือ…

BTS » ทางเดิน sky walk » ที่ท างาน หรือห้างสรรพสินค้า …

เวลา (นาที)
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7. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างปัจจัยในการเลือกยานพาหนะที่ใช้เพ่ือเดินทาง
เข้าถึงพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต (มากที่สุด = 5 และ น้อยที่สุด = 1) โดยมีปัจจัยใน
การเลือกยานพาหนะมากที่มีคะแนนสูงมากที่สุด คือ การเข้าถึงที่สะดวกสบาย และระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทาง รองลงมา คือ ระยะของการเดินทาง เช่น เลือกการเดินเท้าในระยะไม่เกิน 500 เมตร 
ล าดับถัดมา คือ การเชื่อมโยงทางเดินเท้าที่มีความต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ภาพที่ 96)  
และ (ตารางที่ 25) 
 

 
 
ภาพที่ 96 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกยานพาหนะ 
ในพ้ืนที่ศึกษา 
 
ตารางที่ 25 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกยานพาหนะ 
ในพ้ืนที่ศึกษา 

ปัจจัยในการเลือกยานพาหนะ 
น้อยที่สุด 

= 1 
น้อย  
= 2 

ปานกลาง  
= 3 

มาก  
= 4 

มากที่สุด  
= 5 

คะแนนรวม 

การเข้าถึงที่สะดวกสบาย 0 1 44 59 115 945 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางรวดเร็ว
ที่สุด 

0 7 44 63 105 923 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2 7 50 92 68 874 
การเช่ือมโยงทางเดินเท้ามีความ
ต่อเนื่อง 

0 10 40 96 73 889 

ระยะของการเดิน 4 5 36 87 87 905 
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การเข้าถึงที่สะดวกสบาย

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางรวดเร็วที่สุด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การเชื่อมโยงทางเดินเท้ามีความต่อเนื่อง

ระยะของการเดิน
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5.1.3 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเข้าถึงทางเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราช

ประสงค์และเพลินจิต และความคิดเห็นต่อการใช้ทางเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา 

1. จุดเริ่มต้น การเข้าถึงทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลิน
จิต ตามล าดับ ดังนี้ 1)  สถานีชิดลม จ านวน 115 คน คิดเป็นสัดส่วน 52.5% 2) สถานีเพลินจิต จ านวน 
55 คน คิดเป็นสัดส่วน 25.1% 3. ท่าเรือประตูน้ า (ราชด าริ) จ านวน 34 คน คิดเป็นสัดส่วน 15.5% 
(ภาพที่ 97) 
 

 
 
ภาพที่ 97 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นการเข้าถึงทางเดินเท้าใน
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
 

2. จุดสิ้นสุด การเข้าถึงทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลิน
จิต ตามล าดับดังนี้ ได้แก่ 1) สถานีชิดลม จ านวน 51 คน คิดเป็นสัดส่วน 23.3% 2) ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ จ านวน 49 คน คิดเป็นสัดส่วน 22.4% 3. สถานีเพลินจิต จ านวน 32 คน คิดเป็น
สัดส่วน 14.6% (ภาพที่ 98) 

จุดเร่ิมต้นการเดินทาง

A สถานีชิดลม 115

B สถานีเพลินจิต 55

C ท่าเรือสะพานวิทยุ 8

D ท่าเรือสะพานชิดลม 7

E ท่าเรือประตูน้ า (ราชด าร)ิ 34
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ภาพที่ 98 ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจุดสิ้นสุดการเข้าถึงทางเดินเท้าใน
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

 
จากแผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในพ้ืนที่

ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต แสดงให้เห็นว่า การกระจายตัวของจ านวนการเดินทางระหว่าง
พ้ืนที่กิจกรรมในย่าน ซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าชิดลมและสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต โดยจะ
เชื่อมโยงสู่พ้ืนที่อาคารส านักงานและห้างสรรพสินค้าโดยรอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลจากกลุ่ม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา…

รพ.ต ารวจ

สยาม

สยามสแควร์วัน

A สถานีชิดลม

B สถานีเพลินจิต

C ท่าเรือสะพานวิทยุ

D ท่าเรือสะพานชิดลม

E ท่าเรือประตูน้ า (ราชด าริ)
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เกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางที่ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลประเภทรถไฟฟ้า BTS 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่การเชื่อมโยงกิจกรรมการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม จะเป็น
จุดเริ่มต้นการเดินทางที่ส าคัญในการเดินทางเท้ามาในพ้ืนที่ และกระจายกิจกรรมการเดินทางไปยั ง
บริเวณโดยรอบ โดยจากข้อมูลของจุดหมายปลายที่ 1 ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางมายังที่ท างานและ
ห้างสรรพสินค้า ในขณะที่การเดินทางไปยังจุดหมายปลายที่ 2 และจุดหมายปลายทางที่ 3 ส่วนใหญ่
เป็นการเดินทางไปใช้บริการในพื้นที่กิจกรรมการค้า เช่น ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร  และ
การเดินทางไปพ้ืนที่นันทนาการ เช่น สวนสาธารณะและสนามกีฬา ซึ่งพ้ืนที่กิจกรรมบริการและ
นันทนาการดังกล่าว ยังกระจุกไปถึงสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต โดยเส้นทางการเดินเท้าที่ส าคัญใน
การเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่กิจกรรมกระจายอยู่ในรัศมีการเดินประมาณ 650 เมตร หรือใช้เวลาในการ
เดินเท้าประมาณ 12 นาที (ภาพท่ี 99) (ภาพที ่100) (ภาพที่ 101) (ภาพที ่102) และ (ภาพที่ 102) 
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ภาพที่ 99 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง จากต าแหน่งจุดสถานี
รถไฟฟ้าชิดลม 
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ภาพที่ 100 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง จากต าแหน่งจุดสถานี
รถไฟฟ้าเพลินจิต 



 203 

 

 
 
ภาพที่ 101 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง จากต าแหน่งจุดท่าเรือ
สะพานวิทยุ 
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ภาพที่ 102 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง จากต าแหน่งจุดท่าเรือ
สะพานชิดลม 
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ภาพที่ 103 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง จากต าแหน่งจุดท่าเรือ
ประตูน้ า (ราชด าริ) 
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5.1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อการใช้ทางเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา 

1. การประเมินระดับความความคิดเห็น ต่อประสิทธิภาพของการใช้ทางเดิน
เท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตในปัจจุบัน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน, เห็นด้วย = 4 
คะแนน, เห็นด้วยปานกลาง = 3 คะแนน, ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน, และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน) 
โดยแสดงถึงความความคิดเห็น จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้  
จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของปัจจัยในการการประเมินระดับความความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ของการใช้ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตในปัจจุบัน ทั้งสิ้น 24 ปัจจัย พบว่า 
ปัจจัยที่มีค่าการประเมินความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ (ภาพที่ 104) และ (ตารางที่ 26) 

1.1 การก าหนด เสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.68 คะแนน 

1.2 การก าหนด ถังแยกขยะ มีรูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่กีด
ขวางการเดินเท้า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.60 คะแนน  

1.3 การก าหนด สะพานลอยฟ้า (Skywalk) มีรูปแบบความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.59 คะแนน  

1.4 การก าหนด ระบบโครงข่ายทางเดินเท้า มีความเชื ่อมโยงกับจุด
เปลี ่ยนถ่ายการสัญจร และสอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละอาคาร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.58 
คะแนน  

1.5 ทางเดินเท้า มีการเชื่อมโยงกับอาคารและกิจกรรการเดินอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.57 คะแนน  

ในขณะที่ปัจจัยที่มีค่าการประเมินความพึงพอใจต่ าสุด ได้แก่  
1.1 ทางเดินเท้าในพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 2.71 คะแนน  
1.2 การก าหนด จุดจอดส่ งแล้ ว ไป  (Park & Ride) มี เพี ยงพอและ

เหมาะสมต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.09 คะแนน  
1.3 การก าหนด จุดจอดรถแท็กซี่ มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้

งาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.10 คะแนน  
1.4 การก าหนด ที่นั่งบริเวณป้ายรอรถประจ าทาง มีเพียงพอและเหมาะสม

ต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.12 คะแนน  
1.5 ศาลารอรถประจ าทาง มีขนาดและการออกแบบที่ เหมาะสมกับ

ประโยชน์การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.15 คะแนน ดังนี้  
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ทั้งนี้ การสรุปค่าคะแนนระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของการใช้
ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตในปัจจุบัน ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
 

  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด 

จ านวนช้ัน 
  =    

5 - 1

5
    = 0.8 

 
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ

ประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้าได้ดังนี้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ที่มีคะแนนค่าเฉลี่ย 
3.41-4.20 ซึ่งหมายถึง มีระดับความคิดเห็นด้วย จ านวน 10 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
ถังแยกขยะ สะพานลอยฟ้า (Skywalk) ระบบโครงข่ายทางเดินเท้า การเชื่อมโยงทางเดินเท้ากับ
อาคาร สะพานลอย ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง และป้ายอื่น ๆ ที่กั้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้า  
ป้ายจอดรถประจ าทาง และขนาดของทางเดินเท้า ในขณะที่ ปัจจัยด้านทางเดินเท้าในพื้นที่มี
การเชื่อมโยงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดและเกินค่าคะแนนใน
ระดับความเห็นด้วยปานกลางมาเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ทางเดินเท้า
ในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตยังไม่สามารถเชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกันอย่าง
เป็นระบบ 
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ภาพที่ 104 การประเมินระดับความความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้าในพ้ืนที่
ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตในปัจจุบัน 
 
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ทางสถิติของการประเมินระดับความความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของ
การใช้ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตในปัจจุบัน 

การประเมินระดับความความคิดเห็น 
ต่อประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้า 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

Std. Error 
of Mean 

Median 
Std. 

Deviation 
Variance 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

การก าหนด เสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.68 0.07 4 1.03 1.061 เห็นด้วย 

การก าหนด ถั งแยกขยะ มี รู ปแบบความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

3.60 0.079 4 1.167 1.361 เห็นด้วย 

การก าหนด สะพานลอยฟ้า (Skywalk) มีรูปแบบ
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.59 0.079 4 1.175 1.38 เห็นด้วย 

3.68 
3.60 
3.59 
3.58 
3.57 

3.50 
3.47 
3.43 
3.42 
3.41 
3.38 
3.38 
3.32 
3.28 
3.23 
3.23 
3.22 
3.22 
3.18 
3.15 
3.12 
3.10 
3.09 

2.71 

 -  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00

เสาไฟฟ้าส่องสว่าง

สะพานลอยฟ้า (Skywalk)

การเช่ือมโยงทางเดินเท้ากับอาคาร

ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง และป้ายอื่นๆ 

ป้ายจอดรถประจ าทาง

จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ

จุดจอดวินมอเตอร์ไซต์

ทางข้ามและทางม้าลาย

จุดจอดจักรยาน

กิจกรรมหมุนเวียนและกิจกรรมสร้างสรรค์ของเมือง

ที่น่ังบริเวณป้ายรอรถประจ าทาง

จุดจอดส่งแล้วไป (Park & Ride)
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การประเมินระดับความความคิดเห็น 
ต่อประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้า 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

Std. Error 
of Mean 

Median 
Std. 

Deviation 
Variance 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

การก าหนด ระบบโครงข่ายทางเดินเท้า มี
ความเช่ือมโยงกับจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร 
และสอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละอาคาร 

3.58 0.077 4 1.14 1.3 เห็นด้วย 

ทางเดินเท้า มีการเช่ือมโยงกับอาคารและกิจ
กรรการเดินอย่างเหมาะสม 

3.57 0.074 4 1.092 1.192 เห็นด้วย 

การก าหนด สะพานลอย มีเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

3.50 0.081 4 1.202 1.444 เห็นด้วย 

การก าหนด ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง และป้าย
อื่น ๆ มีรูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

3.47 0.084 4 1.25 1.562 เห็นด้วย 

การก าหนด ที่ก้ันรถจักรยานยนต์บนทางเท้า มี
รูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.43 0.089 4 1.316 1.732 เห็นด้วย 

การก าหนด ป้ายจอดรถประจ าทาง มีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.42 0.086 4 1.266 1.603 เห็นด้วย 

การก าหนด ขนาดของทางเดินเท้า ในแต่ละ
บริเวณ ม ีความเหมาะสมและสอคล้องกับ
กิจกรรมการใช้งาน 

3.41 0.084 4 1.24 1.537 เห็นด้วย 

การก าหนด จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ มี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.38 0.088 4 1.309 1.715 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

การก าห น ด  จ ุด ข ายส ิน ค ้าแล ะอ าห าร
เครื่องดื่ม มีรูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้
งาน ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

3.38 0.09 4 1.333 1.778 เห็นด้วย 

การก าหนด จุดจอดวินมอเตอร์ไซต์ มีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.32 0.095 4 1.404 1.972 ปานกลาง 

การก าหนด กิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีรูปแบบ
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ดึงดูดให้เกิด
ความเพลิดเพลินในการเดิน 

3.28 0.093 4 1.381 1.908 เห็นด้วย 

การก าหนด ทางข้าม / ทางม้าลาย มีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.23 0.097 4 1.431 2.049 ปานกลาง 

การก าหนด ซุ้มต้นไม้ ต้นไม้ให้ร่มเงา ไม้พุ่ม 
และไม้ประดับ มีรูปแบบความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

3.23 0.096 4 1.428 2.039 เห็นด้วย 
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การประเมินระดับความความคิดเห็น 
ต่อประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้า 

ค่าเฉลี่ย 
Mean 

Std. Error 
of Mean 

Median 
Std. 

Deviation 
Variance 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

การก าหนด จุดจอดจักรยาน มีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.22 0.093 4 1.377 1.897 ปานกลาง 

การก าหนด พื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ
นั่งเล่น มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.22 0.097 4 1.43 2.046 เห็นด้วย 

การก าหนด กิจกรรมหมุนเวียน/กิจกรรม
สร้างสรรค์ของเมือง มีรูปแบบความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน ดึงดูดให้เกิดความเพลิดเพลินในการ
เดิน 

3.18 0.094 4 1.395 1.945 ปานกลาง 

ศาลารอรถประจ าทาง มีขนาดและการ
ออกแบบที่เหมาะสมกับประโยชน์การใช้งาน 

3.15 0.098 4 1.448 2.098 เห็นด้วย 

การก าหนด ที่นั่งบริเวณป้ายรอรถประจ า
ทาง มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.12 0.096 4 1.427 2.035 ปานกลาง 

การก าหนด จุดจอดรถแท็กซี่ มีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.10 0.098 4 1.452 2.109 เห็นด้วย 

การก าหนด จุดจอดส่งแล ้วไป  (Park & 
Ride) มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.09 0.102 4 1.512 2.285 ปานกลาง 

ทางเดินเท้าในพื้นท่ีมีการเช่ือมโยงและต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ 

2.71 0.06 3 0.892 0.795 เห็นด้วย 

 
2. ความต้องการในการใช้งานในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย

ในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต โดยเส้นทางหรือต าแหน่ง
บริเวณที่มีความเห็นควรมีการปรับปรับทางเดินเท้าเพ่ือสร้างความต่อเนื่องและการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ 
ได้แก่ (ตารางที่ 27) 

2.1 บริเวณถนนเพลินจิต บริเวณศูนย์การค้าเกษร บริเวณทางเดินเท้า
ตรงศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ บริเวณเซ็นทรัลเวิลด์-เซ็นทรัลชิดลม บริเวณทางเดินเท้าบริเวณ
ถนนราชด าริ ทั้ง 2 ฝั่ง ให้มีความต่อเนื่อง มีร่มไม้ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามข้ึน  

2.2 บริเวณทางเท้าบริเวณหน้าเซนทรัลเอ็มบาสซี มีป้ายโฆษณาขวางทาง
เท้า มีพื้นที่ทางสัญจรน้อยด้านล่างสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สายสีน้ าเงินทางเท้าถนนเพลินจิตที่เดิน
ไปเซ็นทรัลเวิลด์ คือ ลักษณะสภาพมีความช ารุดทรุดโทรมมาก  
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2.3 บริเวณทางเดินเท้าฝั่งหน้า (CTW) โดยมีแผงลอย รถจักรยานยนต์วิ่ง
บนทางเดินเท้า  

2.4 บริเวณทางเดินเท้าฝั่งถนนเพลินจิตฝั่งอัมรินทร์พลาซ่า บริเวณถนนราช
ด าริฝั่งบิ๊กซี บริเวณถนนด้านหน้าห้างสรรพสินค้า (Home Pro) เพลินจิตทางเท้าทั้งสองฝั่งยังคง
ขาดความต่อเนื่องในการเดินเรื่องของความปลอดภัยขนทางเท้าและสิ่งกีดขวาง  

2.5 บริเวณแยกราชประสงค์ต่อเนื่องถึงถนนราชปรารภบริเวณย่าน
ประตูน้ าทางเท้า ทางม้าลาย ถนนราชด าริ จากแยกราชประสงค์ถึงพระราม 4 ยังขาดจุดเชื่อมต่อ
ต่าง ๆ ในการเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษา โดยมีความต้องการอย่างสูงมากในการใช้งานในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

ทั้งนี้ การสรุปค่าคะแนนระดับความต้องการที่มีต่อการใช้งานในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด 

จ านวนช้ัน 
  =    

4 - 1

4
    = 0.75 

   
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ

ประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้าได้ดังนี้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง ระดับไม่มีความต้องการ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง ระดับมีความต้องการ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง ระดับมีความต้องการสูง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง ระดับมีความต้องการอย่างสูงมาก 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นระดับ
ความต้องการในการพัฒนาหรือการใช้งานในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดย
การเดินเท้า ที่มีคะแนนค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 ซึ่งอยู่ระดับมีความต้องการสูง ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับต้องการพัฒนาพื้นที่ทางเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต  
ในด้านพัฒนาซุ้มต้นไม้ และไม้ยืนต้น ที่ให้ร่มเงา เกิดความร่มรื่นน่าเดิน มากที่สุด รองลงมา คือ 
พัฒนาจุดทางเดินข้ามถนน ทางม้าลาย และสัญญาณไฟคนข้าม ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานใน
ต าแหน่งและระยะท่ีเหมาะสม พัฒนาจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง และป้ายรถประจ าทาง ที่มีที่นั่งรอ
เพียงพอ มีการออกแบบที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานในพ้ืนที่ และพัฒนาลานกิจกรรม ที่มีพ้ืนที่
การเรียนรู้ พ้ืนที่นั่งเล่น และมีการออกแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  



 212 

 

1. การพัฒนาซุ้มต้นไม้ และไม้ยืนต้น ที่ให้ร่มเงา เกิดความร่มรื่นน่าเดิน มี
ค่าระดับความต้องการ 2.71 คะแนน 

2. การพัฒนาจุดทางเดินข้ามถนน ทางม้าลาย และสัญญาณไฟคนข้าม 
ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในต าแหน่งและระยะที่เหมาะสม มีค่าระดับความต้องการ 2.61 
คะแนน 

3. การพัฒนาจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง และป้ายรถประจ าทาง ที่มีที่
นั่งรอเพียงพอ มีการออกแบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งานในพ้ืนที่ มีค่าระดับความต้องการ 2.61 
คะแนน 

4. การพัฒนาลานกิจกรรม ที่มีพ้ืนที่การเรียนรู้ พ้ืนที่นั่งเล่น และมีการ
ออกแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง มีค่าระดับความต้องการ 2.6 คะแนน 
 
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ทางสถิติของความต้องการในการใช้งานในพื้นที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

ความต้องการในการใช้งานในพื้นที่เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายในการ

เข้าถึงโดยการเดินเท้า 
Mean 

Std. 
Error of 
Mean 

Median 
Std. 

Deviation 
Variance 

ระดับความ
ต้องการ 

พัฒนาซุ้มต้นไม้ และไม้ยืนต้น ท่ีให้ร่มเงา 
เกิดความร่มรื่นน่าเดิน 

2.71 0.035 3 0.512 0.262 
มีความ

ต้องการสูง 
พัฒนาจุดทางเดินข้ามถนน ทางม้าลาย 
และสัญญาณไฟคนข้าม ท่ีมีความปลอดภัย 
ได้ มาตรฐาน  ในต าแหน่ งและระยะที่
เหมาะสม 

2.61 0.036 3 0.534 0.285 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง และป้าย
รถประจ าทาง ที่มีที่นั่งรอเพียงพอ มีการ
ออกแบบท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน
ในพื้นที ่

2.61 0.037 3 0.55 0.302 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาลานกิจกรรม ที่มีพื้นที่การเรียนรู้ 
พื้นที่น่ังเล่น และมีการออกแบบที่เหมาะสม
สอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 

2.60 0.039 3 0.577 0.333 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาค้าขายริมถนน มีการจัดแบ่งโซนที่
เหมาะสม ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

2.57 0.04 3 0.597 0.357 
มีความ

ต้องการสูง 
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ความต้องการในการใช้งานในพื้นที่เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายในการ

เข้าถึงโดยการเดินเท้า 
Mean 

Std. 
Error of 
Mean 

Median 
Std. 

Deviation 
Variance 

ระดับความ
ต้องการ 

พัฒนาจุดถ่ายรูป ที่สะท้อนเอกลักษณ์และ
เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจ       
ของเมือง 

2.57 0.042 3 0.62 0.385 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาป้ายข้อมูล บอกทิศทางและสถานที่
ส าคัญในย่าน และมีการออกแบบที่เหมาะสม
สอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 

2.57 0.039 3 0.574 0.329 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างที่ เพียงพอ พร้อม
ติดตั้งระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้งานทางเท้าในช่วงเวลากลางคืน 

2.56 0.037 3 0.55 0.302 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาพื้นที่ทางเท้าที่มีขนาดกว้างขึ้น ซึ่งมี
ขนาดมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 2.4 
เมตร เนื่องเป็นพื้นที่ที่มีจ านวนผู้ใช้ทางเท้า
เป็นจ านวนมาก 

2.52 0.039 3 0.577 0.333 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาถังขยะ ท่ีเพียงพอ มีการคัดแยกขยะ
อย่ างเหมาะสม และมี การออกแบบที่
เหมาะสมสอดคล้ องกั บย่ านเศรษฐกิ จ         
ของเมือง 

2.52 0.039 3 0.57 0.324 
มีความ

ต้องการสูง 

พัฒนาพื้นที่จอดรถและลานจอด ที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

2.51 0.045 3 0.667 0.445 
มีความ

ต้องการสูง 

 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 ความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ทางเท้าที่มีขนาดกว้างขึ้น ซึ่งมีขนาด
มากกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 2.4 เมตร เนื่องเป็นพื้นที่ท่ีมีจ านวนผู้ใช้ทางเท้าเป็นจ านวนมาก 

3.2 ความต้องการ พัฒนาจุดทางเดินข้ามถนน ทางม้าลาย และสัญญาณ
ไฟคนข้าม ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในต าแหน่งและระยะท่ีเหมาะสม 

3.3 ความต้องการ พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ พร้อมติดตั้งระบบ 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานทางเท้าในช่วงเวลากลางคืน 

3.4 ความต้องการ พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ พร้อมติดตั้งระบบ 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานทางเท้าในช่วงเวลากลางคืน 
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3.5 ความต้องการ พัฒนาจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง และป้ายรถประจ า
ทาง ที่มีท่ีนั่งรอเพียงพอ มีการออกแบบที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานในพ้ืนที่ 

3.6 ความต้องการ พัฒนาพ้ืนที่จอดรถและลานจอด ที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอ และความต้องการพัฒนาซุ้มต้นไม้ และไม้ยืนต้น ที่ให้ร่มเงา เกิดความร่มรื่นน่าเดิน 

3.7 ความต้องการ พัฒนาค้าขายริมถนน มีการจัดแบ่งโซนที่เหมาะสม 
ไม่กีดขวางการเดินเท้า และความต้องการ พัฒนาลานกิจกรรม ที่มีพ้ืนที่การเรียนรู้ พ้ืนที่นั่งเล่น และมี
การออกแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 

3.8 ความต้องการ พัฒนาจุดถ่ายรูป ที่สะท้อนเอกลักษณ์และเหมาะสม
สอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง รวมถึงความต้องการ พัฒนาป้ายข้อมูล บอกทิศทางและสถานที่
ส าคัญในย่าน และมีการออกแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 

3.9 ความต้องการ พัฒนาถังขยะ ที่เพียงพอ มีการคัดแยกขยะอย่าง
เหมาะสม และมีการออกแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 
 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใชและพฤติกรรมการใชพื้นที่การเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพืน้ที่ย่าน

การค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

5.2.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมการใชพื้นที่ในแต่ละชวงเวลา 

1. กลุมผชูงาน (User) 
กลุมผู้ใชงานพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตสามารถจ าแนกได้

เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก กลุ่มที่พักอาศัยภายในพ้ืนที่ กลุมผู้ที่ท างานภายในพ้ืนที่ และกลุมนักทอง
เที่ยว ทั้งนี้กลุมผู้ใชพ้ืนที่ทั้ง 3 ประเภท มีพฤติกรรมและกิจกรรมการใชพ้ืนที่แตกตางกัน โดยถาเปนผู้
ที่พักอาศัยและท างานอยูในพ้ืนที่โดยลักษณะมีความคุ้นกับพ้ืนที่และไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและบริบทของพ้ืนที่โดยตรง ได้แก่ 

1.1 กลุมผู้ที่ท างานในพ้ืนที่ ได้แก พนักงานบริษัท พอคา-แมคาทั่วไป ผูคา
หาบเร-แผงลอย พนักงาน และลูกจางทั่วไป  

1.2 กลุมผูพักอาศัยในพ้ืนที่ ได้แก่ ผูพักอาศัยบานเดี่ยว-ชุมชนแออัด-
คอนโดมิเนียมและผูเชาพักตามหอพักและอพารทเมนทหากเปนกลุมผูใชชั่วคราว คือ ผูที่เขามาใช
พ้ืนที่เฉพาะบางชวงเวลานั้น เปนกลุมที่มีความตองการข้อมูลของพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในการเดินทางและเขามาใชพ้ืนที่ เชน การบอกทิศทาง ที่จอดรถ ทารถ ทาเรือ หองน้ า ตูเอทีเอ็ม 

1.3 กลุ่มผู้เข้ามาใช้งานในพ้ืนที่ ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ ผูจับจ่ายสินคา นักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนกวดวิชา และผูสัญจรผาน 
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2. การเขาถึงพืน้ที่และการเดินทาง 
ผูเดินทางสามารถเขาถึงพ้ืนที่ยานได 3 ทาง คือ ทางบก ทางระบบราง และ

ทางน้ า ทั้งนี้รูปแบบการเดินทางประกอบดวย รถยนต รถแท็กซี่ รถประจ าทาง เรือ รถไฟฟา และเดินเทา 
3. ประเภทพื้นที่และความตองการใชพื้นที่ 

ประเภทพ้ืนที่ในยานราชประสงค จ าแนกเปน พ้ืนที่พาณิชยกรรม พ้ืนที่พัก
อาศัย ประกอบดวย อพารตเมนท คอนโดมิเนียม หอพัก โรงแรม และพ้ืนที่อาคารส านักงาน เนื่องจาก
พ้ืนที่บริเวณเปนยานพาณิชยกรรมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจระดับประเทศ จึงเปนศูนยรวมของ
อาคารส านักงาน หางสรรพสินคา ศูนยการค้าขนาดใหญหลายแหงพ้ืนที่ราชการ พ้ืนที่สถานศึกษา 
และพ้ืนที่ทางดานวัฒนธรรมและบันเทิง 

4. ชวงเวลาในการท ากิจกรรมภายในพื้นที่ 
ชวงเวลาโดยประมาณ 09.00-21.00 น. เวลาในการท ากิจกรรมแบงกลุมคน

ที่เข้าใชพ้ืนที่ โดยกลุ่มผูที่ท างานภายในพ้ืนที่จะเริ่มเขามาท างานเวลาประมาณ 9.00-21.00 น. ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาใกลเคียงกันกับบรรดาพอคาแมคาเปดรานและตั้งแผงขายสินคาเพ่ือเสนอใหกับผูบริโภค
และผูที่สัญจรไป-มาในพ้ืนที่ รวมถึงนักท่องเที่ยว โดยกลุมผูคาเหลานี้เริ่มเปดรานตั้งแตชวงสายถึงเย็น
โดยมากเปนรานค้าทั้งปลีกและสง ซึ่งมีสินคาจ าพวกเสื้อผาและแฟชั่น ขณะที่มีพอคาแมที่ขายอาหาร
และอยูตามจุดผอนผันของทางเขตแตละที่ ซึ่งมีทั้งเปดเช้ากลับเย็น และอีกชวงเปนกลุมที่ออกมาขาย
ตั้งแตเย็นจนดึก ขณะที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะแวะเขามาเพ่ือเรียนกวดวิชาระหว่างเวลา 17.00-
24.00 น (ตารางที่ 28) 
 
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใชและพฤติกรรมการใชพ้ืนที่การเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่
ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

กลุ่มผู้ใช้งาน 

การเข้าถึงพื้นที ่ ยานพาหนะและการสญัจร จุดประสงค์การใช้พื้นที ่ ช่วงเวลา 

ถนน ระบบ 
ราง 

คลอง รถยนต ์ แท็กซ่ี รถ 
ประจ าทาง 

มอเตอร์
ไซต์ 

เรือ รถไฟฟ้า เดินเท้า พาณิชยกรรม พักอาศัย ส านักงาน สถานที ่
ราชการ 

สถานที ่
สักการะบูชา 

พ้ืนที่ 
นันทนาการ 

สถานที ่
บันเทิง 

3.00-
6.00 

6.00-9.00 9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

18.00-
21.00 

21.00-
24.00 

กลุ่มผู้ที่ท างาน
ภายในพื้นที ่

                        

พนักงานบริษัท 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2   9.00-21.00  

พนักงาน/ลูกจ้าง
ทั่วไป 

1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2   9.00-22.00 

พ่อค้า-แม่ค้าทั่วไป 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2   9.00-21.00  

หาบแร่/ 
แผงลอย 

1 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3  9.00-22.00 

กลุ่มผู้พักอาศัยใน
พื้นที่ 

                        

บ้านเดี่ยว 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 7.00-9.00     18.00 

อพาร์ทเม้น 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7.00-9.00    18.00 

คอนโดมิเนียม/
โรงแรม 

1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.00-9.00   14.00 

กลุ่มนักท่องเที่ยว                         

นักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1   11.00-24.00 

นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ 

1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1  9.00-24.00 

นักเรียน/นักศึกษา 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1  8.00-24.00 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2565 
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5.2.2 การวิเคราะห์กิจกรรมภายในพื้นที่ศึกษา 

ในพื้นที ่ศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมของออกเป็น 2 ประเภทหลักได้ดังนี้ 
(ภาพท่ี 105) 

1. กิจกรรมภายในอาคาร 
1.1 ส านักงานขนาดใหญ่/ส านักงานขนาดเล็ก 
1.2 ร้านค้า/ร้านอาหารเฟรนชายน์/ร้านอาหารท้องถิ่น/ผับ บาร์ร้านกิน

ด่ืม/สถานบันเทิง 
1.3 โรงแรมขนาดใหญ่/โรงแรมขนาดเล็ก โฮสเทล 
1.4 โรงเรียนกวดวิชา การศึกษา 
1.5 พักอาศัย/กีฬา ฟิตเนส/อ่ืน ๆ  

2. กิจกรรมภายนอกอาคาร 
2.1 กิจกรรมการค้าขาย ร้านอาหาร/รถเข็นหาบเร่แผงลอย 
2.2 อาชีพพิเศษและบริการ 
2.3 กิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ/กิจกรรมการเชื่อมตอการดิน

ทาง/กิจกรรมพักผอนและนันทนาการ 
กิจกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น Node ต่าง ๆ  
1. ย่านกิจกรรมการคา เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกิจกรรม ทั้งการซื้อ-

ขายการใหบริการ อีกทั้งสถานที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย ย่านสยามส
แควร ย่านประตูน้ า ยานสี่แยกราชประสงค และยานเพลินจิต 

2. กิจกรรมการอยูอาศัย เป็นพื้นที่แหลงที่อยูอาศัยที่มีกิจกรรมและการบริการ
เฉพาะกลุมกันในพ้ืนที่เปนชุมชนหรือเปนพื้นที่ที่มีที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้
ก่อใหเกิดการดึงดูดผูคนเขามาในพื้นที่จ านวนมาก 

3. กิจกรรมการเชื่อมตอการเดินทาง มีรูปแบบของกิจกรรมการบริการโดย
เป็นจุดเปลี่ยนถายทางด้านการสัญจร รวมไปถึงการบริการขนสงมวลชนตาง ๆ 

4. กิจกรรมพักผอนและนันทนาการ เป็นพ้ืนที่พักผอน พ้ืนที่ท ากิจกรรม โดย
มีพ้ืนที่แสดงออกทางสังคมกลุมผูใชในพื้นที่ประกอบดวยผูท างาน กลุมผูพักอาศัย โดยกลุ่มผูใชในพื้นที่
ประกอบดวยนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ ผูจับจายสินคา และผูสัญจรผานไปมา
กิจกรรมในพ้ืนที่สวนใหญเปนการซื้อ-ขายสินคา อาหาร เครื่องใช และอ่ืน ๆ และการเปลี่ยนถายการ
เดินทางเข้าใชพ้ืนที่ เพ่ือพักอาศัย ศูนยการคาขนาดใหญ โรงแรม อาคารส านักงาน โดยมีความ
หลากหลายผสมผสานกันในทุกระดับของความเปนสังคมเมืองในเขตเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น  
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ภาพที่ 105 แสดงการวิเคราะห์พื้นที่ประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ศึกษา 
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5.2.3 การวิเคราะห์ความหนาแน่นและช่วงเวลาของกิจกรรม 

การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่าน
การค้าราชประสงค์และเพลินจิต โดยมีความหนาแนนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ ในช่วงเวลาของวันนั ้น ในเวลากลางวันและเวลากลางคืนท าให ้พื ้นที ่ม ีการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา โดยช่วงเวลาในการใช้งานพ้ืนที่ (Diversity of Time) สามารถแบ่งช่วงเวลาเป็น 7 
ช่วงเวลาสามารถแบงกิจกรรมของพ้ืนที่ไดดังนี้ (ตารางท่ี 29) 

1. ชวงเวลา 04.00 น. - 8.00 น. เป็นชวงเวลาที่มีความเรงดวนทางดานการ
สัญจรภายในพ้ืนที่ เนื่องจากผู้คนเริ่มจะออกไปท างาน ไปเรียน หรือไปท าภารกิจตาง ๆ จ าท าใหเป็นชวง
เวลาทีม่ีความหนาแนนปานกลาง 

2. ช่วงเวลาท างานตรงวันแรก 08.00 น. - 11.00 น. ผู้คนทยอยเดินทางเข้า
สู่พื้นที่ โดยใช้การโดยสารของระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ เข้ามาในพ้ืนที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจะ
มีการเดินทางของคนท่ีมาใช้งาน การจราจรเริ่มคับค่ัง หาบเร่แผงลอยเข้าจับจองพ้ืนที่เพ่ือให้บริการ 

3. ช่วงเวลาพักกลางวัน 11.00 น. - 15.00 น. เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงของ
กลุ่มประชาชนท างาน จะมีการลงมาใช้บริการร้านค้าด้านล่างเพ่ือลงมาซื้ออาหาร รับประทาน 
นอกจากจะลงมารับประทานอาหาร แล้วบางส่วนยังลงมาเพ่ือเดินเล่นผ่อนคลาย โดยการจับจ่ายซื้อ
ของบริเวณร้านค้า หาบเร่ แผงลอยที่มีขายอยู่ตลอดเส้นทางริมถนนสีลมและจะหนาแน่นมากบริเวณ
ถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ และซอยที่เป็นต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายจากการท างานในช่วงเช้า 

4. ช่วงเวลาท างานครึ่งวันหลัง 15.00 น. - 18.00 น. ช่วงเวลาที่กลุ่ม
ประชาชนท างาน นักเรียนบางส่วนเริ่มเลิกเรียนและมีการเดินทางไปตามห้างร้าน เพ่ือใช้เวลาก่อน
เดินทางกลับบ้าน การจราจรเริ่มหนาแน่นในบางส่วน และยังเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนท างานในตอน
กลางคืน เริ่มเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เพื่อเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการขายและกิจกรรมในเวลากลางคืน  
เริ่มมีการปิดถนนซอยบางช่วงเพ่ือท าการขนย้ายสินค้าและเปลี่ยนพ้ืนที่ถนนให้กลายเป็นถนนคนเดิน 

5. ช่วงเวลาหลังเลิกงาน 18.00 น. - 22.00 น. ประชาชนในพ้ืนที่ เลิกงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เดินทางออกจากพ้ืนที่เพ่ือไปยังระบบขนส่งมวลชน และอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้า
มาท างานในพ้ืนที่ บริเวณถนนเพลินจิต เชื่อมต่อถนนพระรามที่ 1 จะมีการจราจรเริ่มคับค่ังทั้งบนท้อง
ถนนและทางเข้าที่เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินไปยังจุดรอรถเพ่ือเดินทางกลับบ้าน และยังมีร้านอาหารที่มี
การใช้บริการในปริมาณมาก ทั้งประชาชนในพื้นที่และนอกพ้ืนที่เข้ามาใช้บริการ บางส่วนก็กระจายตัว
ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลานหน้าอาคารและพ้ืนที่รอบอาคารเพ่ือพักผ่อนหรือกิจกรรม 

6. ช่วงเวลาส าหรับกิจกรรมกลางคืน 22.00 น. - 02.00 น. กลุ่มคนท างาน
ในตอนกลางวันได้ออกไปนอกพ้ืนที่ ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในพ้ืนที่ 
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เป็นการผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาใช้พ้ืนที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีความหนาแน่นมากในพ้ืนที่บริเวณเพลิตจิต 
และมีหาบเร่แผงลอยที่ขายของบริเวณทางเท้าตลอดริมถนน ซึ่งจะเป็นพ่อค้า แม่ค้าคนละกลุ่มกับกลุ่ม
ที่เข้ามาขายในช่วงเวลากลางวัน ในช่วงกลางคืนจึงเต็มไปด้วยร้านอาหารสถานเริงรมณ์ และร้านค้า 

7. ช่วงเวลากลางคืน 02.00 น. - 06.00 น. ช่วงเวลาที่กิจกรรมกลางคืน
ทยอยปิด กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางออกจากพ้ืนที่ กลุ่มคนท างานในเวลากลางคืนด าเนินกิจกรรมต่อ 
ส่วนมากเป็นกิจกรรมเก็บกวาดและการให้บริการ รวมถึงกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการผลิต
ในวันถัดไปก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ 
 
ตารางที่ 29 แสดงการใชงานในแต่ละชวงเวลาในพ้ืนที่ศึกษา 

กลุ่มกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา กลุ่มการใช้งาน การเข้าใช้พ้ืนที่ 

ช่วงเวลา 04.00 - 08.00 น. 

 

    พ่อค้า แม่ค้า 
    พนักงาน/ลูกจ้าง 
    นักเรียนนักศึกษา 

เป็นช่วงเวลาที่มีความเร่งด่วนทางด้านการ
สัญจรภายในพื้นที่  เนื่องจากผู้คนเริ่มจะ
ออกไปท างาน ไปเรียน หรือไปท าภารกิจ
ต่าง ๆ จ าท าให้ เป็น ช่วงเวลาที่มี ความ
หนาแน่นปานกลาง 

ช่วงเวลา 08.00 - 11.00 น. 

 

    พ่อค้า แม่ค้า 
    พนักงาน/ลูกจ้าง 
    นักเรียนนักศึกษา 
    นักท่องเที่ยวชาวไทย 
    นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

เป็นช่วงเวลาผู้คนเริ่มเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านและตั้งแผงขาย
สินค้าเพื่อเสนอให้กับผู้บริโภคและผู้ที่สัญจร
ไป -ม า ใน พื้ น ที่ แ ล ะ เป็ น ช่ ว ง เว ล า ที่
ห้างสรรพสินค้าเปิดท าการ 

ช่วงเวลา 11.00 - 18.00 น. 

 

    พ่อค้า แม่ค้า 
    พนักงาน/ลูกจ้าง 
    นักเรียนนักศึกษา 
    นักท่องเที่ยวชาวไทย 
    นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ทั้ ง ช า ว ไท ย แ ล ะ
ชาวต่างชาติ เริ่มเข้าสู่พื้นที่เพื่อท ากิจกรรม 
สายกว่าบรรดาผู้ท างานและพ่อค้าแม่ขาย
ในพื้นที่ แต่กิจกรรมที่ เข้ามาใช้พื้นที่อาจ
ต ่อ เ นื ่อ ง ไ ป จ น เ ว ล า เที ่ย ง ค ืน ห ร ือ
หลังจากนั้น 

ช่วงเวลา 18.00 - 04.00 น. 

 

    พ่อค้า แม่ค้า 
    พนักงาน/ลูกจ้าง 
    นักท่องเที่ยวชาวไทย 
    นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
    คนในพ้ืนท่ี 

โดยประมาณ  18.00-6.00 น. โดยผู้ที่พัก
อาศัยภายในพื้นที่จะเดินทางกลับจากการ
ท างานประมาณ 18.00 น. และพักผ่อนใน
เคหสถานจนกระทั่งเวลาเช้าของอีกวัน
ประมาณ 8.00 น. 
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5.3 สรุปการวิเคราะห์ขอมูลในการศึกษาพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

5.3.1 สรุปการวิเคราะห์ขอมูลในการส ารวจสภาพพื้นที่ปัจจุบัน 

จากการสังเกตการณ์ (Observation) บริเวณทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต ท าให้ทราบถึงสภาพทางกายภาพของการเข้าถึงการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่าน
การค้าราชประสงค์และเพลินจิต และถนนสายหลัก ซอยย่อยต่าง ๆ โดยท าการศึกษาและเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ศึกษาและผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจสภาพปัจจุบันพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์
และเพลินจิต ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

พื้นที่ตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญของกรุงเทพมหานครและของประเทศ 
เป็นที่เข้าใจและรับรู้ได้ถึงความเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และส่งผลถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลของการเป็นย่านเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและของประเทศ อันเป็นที่
รู้จักของคนไทยและชาวต่างประเทศ ก่อให้เกิดเป็นย่านการค้า การลงทุน การจับจ่ายใช้สอย 
การอยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง ผสมผสานกันทั้งการค้าขายและการอยู่อาศัยพร้อมทั้งการเป็น
แหล่งงานของทั้งคนไทยและประชากรแฝงซึ่งมาจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง รูปแบบสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือตอบสนองความเป็นย่านเศรษฐกิจมีความทันสมัยผสมผสานกับรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบด้วย
อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยแต่เดิมที่มีความแออัดก่อให้เกิดปัญหานับประการและสภาพไม่น่าอยู่ 
ในส่วนพื้นที่พัฒนาใหม่พบว่ามีความทันสมัย สภาพแวดล้อมดีจึงส่งผลให้ เกิดสุนทรียภาพและ
เพ่ิมศักยภาพให้แก่พ้ืนที่ศึกษา 

ประเด็นปัญหาของความเป็นย่านเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนมี
ความโดดเด่นเป็นย่านศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ จึงก่อให้เกิดปัญหาของความเป็นเมืองที่ต้อง
แก้ไขในสิ่งที่ผ่านมาและป้องกันในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของความแออัด ขาดระเบียบ 
สภาพแวดล้อมไม่ดีต่อสุขอนามัยของชุมชน การมาใช้บริการของคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ การเป็น
ศูนย์รวมหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมและขนส่งทุกระบบ ตลอดจนการให้บริการสาธารณูปโภค
และสาธารรูปการที่มีความพร้อมแต่ยังขาดความพอเพียงและประสิทธิภาพที่ดี ตลอดจนสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่โดยรวมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้พ้ืนที่ศึกษาเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของกรุงเทพมหานครและประเทศ ตลอดจนการแก้ไขและป้องกันปัญหาของความเป็นย่านเศรษฐกิจ
จากผลการวิเคราะห์โดยรวมบ่งบอกให้ต้องปรับปรุงฟ้ืนฟูและพัฒนาภูมิทัศน์เมือง ทั้งในพ้ืนที่โล่งว่าง 
โครงข่ายการสัญจรทุกระบบ เพ่ือความเป็นระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย และปลอดภัย 
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5.3.2 สรุปบทบาทของพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่โครงการประกอบด้วยย่านต่าง ๆ ที่มีรูปแบบกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ และ
บทบาทที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป โดยสามารถจัดกลุ่ มพ้ืนที่ย่านได้ ดังนี้  จากการศึกษา
ประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

1. ย่านสยามสแควร์ : พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นย่านที่มีรูปแบบกิจกรรมที่คล้ายคลึง
กันและสามารถส่งเสริมกิจกรรมของกันและกันได้อย่างดี มีบทบาทเป็น “ย่านศูนย์รวมของวัยรุ่น” 
ย่านพาณิชยกรรมบริเวณสยามสแควร์เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า ในระดับผู้มีรายได้กลางถึงสูงของ
กรุงเทพมหานคร โดยมี สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคอฟเวอร์รี่ มาบุญครองและ
สยามสแควร์ เป็นศูนย์การค้าหลักของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่บริเวณสยามสแควร์เป็นศูนย์กลางการศึกษานอก
โรงเรียน ด้านทิศใต้มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้านทิศตะวันออก มีสาธารณูปการ คือ สนามกีฬาแห่งชาติ 

ถนนสายหลักของพื้นที่ คือ ถนนพระรามที่ 1 ถนนพญาไท ถนนอังรี
ด ูน ังต ์ ม ีระบบขนส ่งมวลชน ค ือ รถไฟฟ ้า BTS สายสุข ุมว ิท  ค ือ สถาน ีสยาม เป ็นสถานี 
Interchange กับสายสีลม คือ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ มีทางเดินเท้าลอยฟ้า (Skywalk) จากสถานี
รถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ไปจนถึงสถานีชิดลมมีเรือโดยสารรองรับการสัญจรทางน้ าของคลองแสน
แสบ มีท่าเทียบเรือ คือ ท่าสะพานหัวช้าง สยามสแควร์ 

2. ย่านสี่แยกราชประสงค์  : เป็นย่านศูนย์การค้าเก่าแก่ที่ปรับตัวให้มี
รูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยมีบทบาทเป็น “ย่านจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม” มีศูนย์การค้า
กระจุกตัวอยู่ในย่านนั้นหลายแห่งที่ประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า เกษรพลาซ่า โรงแรมเอราวัณ 
และส านักงานต ารวจ เป็นศูนย์รวมของโรงแรมระดับ 5 ดาว ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์  ส านักงาน และเป็น
แหล่งรวมของบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าต่าง ๆ ก็ได้จัดตั้ง
ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางการค้า ที่ท าให้ภาพของถนนช็อปปิ้งที่ทอดยาวตั้งแต่สี่แยกปทุมวัน 
ราชประสงค์และชิดลม มีความต่อเนื่องและครบวงจร 

บริเวณนี้ยังเป็นศูนย์รวมของสถานทูตชาติต่าง ๆ มากมายท าให้มีการพ านัก 
การติดต่อธุรกิจในพื้นที่จากชาวต่างชาติค่อนข้างมาก จึงมีพื้นที่ทางธุรกิจและบริการ ตลอดจน
พักอาศัยเกิดขึ้นมารองรับชาวต่างชาติมากมาย มีระบบขนส่งมวลชน คือ รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท 
คือ สถานีชิดลม เพลินจิต สายสีลม คือ สถานีราชด าริ มีทางเดินเท้าลอยฟ้า (Skywalk) จากสถานี
รถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติไปจนถึงสถานีเพลินจิต มีเรือโดยสารรองรับการสัญจรทางน้ า ของ
คลองแสนแสบมีท่าเทียบเรือ คือ ท่าประตูน้ า ท่าชิดลม ท่าสะพานวิทยุ 
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3. ย่านประตูน้ า : พ้ืนที่ย่านประตูน้ ามีการตั้งถิ่นฐานเป็นย่านการค้ามาแต่
ดั้งเดิมโดยนิยมสร้างเป็นศูนย์การค้ารูปแบบห้องแถว 3-4 ชั้น เกาะเรียงรายไปตามสองฝั่งถนนใช้พ้ืนที่
อาคารแบบผสม (Mixed Use) โดยประกอบการค้าที่ชั้นล่างและอยู่อาศัย เก็บ สต๊อกสินค้าชั้นบน มีการ
พัฒนาต่อเนื่องมาตามล าดับจนถึงปัจจุบัน และมีบทบาทเป็น “ย่านค้าส่ง” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ประเภทที่อยู่อาศัย หรือ
ร้อยละ 18.15 รองลงมาคือประเภทพาณิชยกรรม และกึ่งพาณิชยกรรม เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้เป็น
ย่านพาณิชยกรรมจึงต้องการถนนมากเพ่ือให้สัมพันธ์กับยวดยานที่ใช้และการเข้าถึงพ้ืนที่ได้สะดวก
และคล่องตัวในการจราจร แต่สภาพการจราจรบนถนนสายหลักปัจจุบันยังมีปัญหามาก มีการจราจร
หนาแน่นและตดิขัดตลอดเวลา ทั้งบนถนนเพชรบุรี ราชปรารภ และถนนพญาไท  

ปัจจุบัน มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่ (Complex) ขึ้นแทรกตามที่ว่างบาง
แห่งก็รื้ออาคารห้องแถวเก่า และสร้างเป็นอาคารสูง ให้ประกอบกิจกรรมรวมหลากหลาย (Mixed-
use Complex) เป็นศูนย์สรรพสินค้า ส านักงาน ธนาคารสถานบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นที่อยู่
อาศัยราคาสูง โดยเค้าโครงร้านค้าห้องแถวยังคงสภาพแออัดเช่นเดิม ในส่วนลึกจากถนนใหญ่ จะมี
การสร้างโครงการที่อยู่อาศัย ค่อนข้างหนาแน่น โดยมากเป็นบ้านแถว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารชุดราคา
ถูกและปานกลาง ตามถนนตรอก ซอยด้านหลังบริเวณ อาคาร Complex จะมีการตั้งหาบเร่ 
แผงลอยตามริมถนน กีดขวางการจราจรและทางเดินสัญจรไม่สะดวก ส่วนใหญ่วางตั้งกันอย่างไม่มี
ระเบียบแบบแผน เกิดความแออัดและเป็นทัศนะอุดจาด สัญลักษณ์ของพ้ืนที่ย่าน (Land Mark) 
อาคารโรงแรมใบหยก 2 เป็นอาคารสูง 83 ชั้น (252.00 เมตร) ซึ่งสูงที่สุดในประเทศเป็น Land Mark 
ของกรุงเทพมหานคร 

4. ย่านสุขุมวิทและอโศก : พ้ืนที่ริมถนนสุขุมวิทและถนนอโศกนั้น ทั่วไปแล้ว
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการค้า โดยบริเวณริมถนนสุขุมวิทเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ โรงแรม
ขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ส านักงานธนาคาร และแหล่งบันเทิงยามราตรี ส่วนบริเวณริมถนนอโศก
เป็นที่ตั้งของอาคารส านักงาน อาคารชุดพักอาศัยร้านค้าปลีก และแหล่งบันเทิงยามราตรี ส่วนพ้ืนที่
ต่อเนื่องจากพ้ืนที่ริมถนนสุขุมวิทและถนนอโศกนั้น โดยทั่วไปเป็นที่ตั้งอาคาร พักอาศัยและอาคาร
พาณิชย์ นอกจากนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา สถานทูต และโรงพยาบาล 

บริเวณพื้นที ่มีเส้นทางคมนาคมหลักติดต่อกับพื้นที่อื ่นหลายเส้นทาง 
ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนอโศก ซอยนานา คลองแสนแสบ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เส้นทางรถไฟลอย
ฟ้า และเส้นทางรถไฟใต้ดิน ส่วนการเชื่อมต่อภายในพ้ืนที่นั้นมีถนนย่อยเชื่อมต่อจากถนนสุขุมวิทเข้าสู่
ภายในพื้นที่โครงการจ านวนหลายเส้นทาง ที่ว่างใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ที่ว่างเหล่านี้ใช้เพื่อ
การพักผ่อน ส่วนที่ว่างอื่นยังคงถูกปล่อยเป็นที่ว่างที่ยังไม่ได้พัฒนา 
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5.3.3 สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาและข้อจ ากัดของสภาพพื้นที่ศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลทางกายภาพและการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันของ
พ้ืนที่ศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์
และเพลินจิต พบว่ามีลักษณะศักยภาพ ปัญหาและข้อจ ากัดโดยรวมดังนี้ 

1. ศักยภาพโดยรวมของพ้ืนที่ 
1.1 เป็นย่านธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ส าคัญของกรุงเทพมหานครและ

ประเทศไทย ที่มีการใช้งานหนาแน่นตลอดวันจากกลุ่มผู้ใช้ทั้งไทยและต่างชาติ 
1.2 เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น ารายได้มาสู่ประเทศจ านวน

มากในแต่ละปี และเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม ทั้งทางบก รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้าบีที
เอส, รถไฟ และทางน้ า การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ค่อนข้างสะดวก 

2. สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
2.1 ปัญหาแผงลอยบนทางเท้า และปัญหาวัสดุทางเท้าช ารุดหรือพ้ืนทาง

ไม่สม่ าเสมอ และปัญหาสภาพทางเท้าไม่เหมาะสมในการขับขี่จักรยาน 
2.2 ปัญหาจุดจอดรถจักรยานยนต์และรถจับจ้างกีดขวางการสัญจร และ

ปัญหาอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) กีดขวางทางจราจร และปัญหาเชื่อมต่อการเดินทาง
บริเวณท่าเรือและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

3. สภาพข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
3.1 ขาดการจัดการสิ่งกีดขวางทางเท้า ทางเท้าคับแคบ ทรุดโทรม ไม่เอ้ือ

ต่อการใช้งานของผู้สัญจรทางเท้าทุกเพศทุกวัย 
3.2 ขาดการจัดการแผงลอยร้านค้าบนทางเท้า โดยเฉพาะบริเวณที่เป็น

ย่านการค้าท่ีมีคนสัญจรหนาแน่น เช่น บริเวณแยกราชประสงค์ และบริเวณแยกประตูน้ า  
3.3 ขาดการส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวและเชื่อมโยงโครงข่ายสีเขียวเพ่ือสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และสภาพภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบมีความเสื่อมโทรม ไม่ส่งเสริมมุมมอง  
 

5.4 สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า

ราชประสงค์และเพลินจิต มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ก าหนดหัวข้อการศึกษาจากความสนใจของศึกษา 
2. เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่และศึกษาแผนพัฒนาของการศึกษา

ประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
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3. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการออกแบบสอบถาม จ านวน 200 
ชุด และสังเกตการณ์ด้วยตนเองในพื้นที่ศึกษาเพ่ิมเติม 

4. วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัญหาการเข้าถึงในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลิน
จิต ได้แก่ ทางเดินเท้าแคบ ผิวทางเท้าช ารุดและไม่เรียบ มีทางเดินเท้าต่างระดับ สิ่งกีดขวางบน
ทางเดินเท้าและความไม่เป็นระเบียบของสิ่งประกอบบนทางเดินเท้า เช่น เสาไฟฟ้า ป้ายต่าง ๆ ขาด
ความร่มรื่นของต้นไม้ริมทางเท้า ขาดบรรยากาศการในการเดินเท้า และไม่เอ้ือส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 

5. การสัญจรทางเท้าในพ้ืนที่ศึกษา จากการส ารวจจะพบว่าการเดินทางโดยการเดินเท้า
มีหลายระดับ การสัญจรหนาแน่นบริเวณโดยรอบจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าชิดลม 
สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต บริเวณท่าเรือประตูน้ า (ราชด าริ) ท่าเรือสะพานชิดลม ท่าเรือสะพานวิทยุ 
และป้ายรถเมล์โดยสารสาธารณะ มีการใช้งานการสัญจรหนาแน่นในบริเวณถนนสายหลัก 

6. การสัญจรในการเข้าถึงทางเดินเท้าที่ส่งผลต่อความคล่องตัวในการสัญจร ความ
ปลอดภัยในการสัญจร รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสัญจรทางเท้า 

7. ลักษณะกิจกรรมในพ้ืนที่ศึกษา พบว่ามีการใช้งานตลอดทุกช่วงเวลาทั้งกลางวันและ
กลางคืนในรูปแบบที่หลากหลาย จึงท าให้เกิดรูปแบบของกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะ
กิจกรรมส่วนใหญ่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ซึ่งมีการกระจายตัวไปตามถนนสายหลักและ
เพ่ือรองรับกิจกรรมด้านพาณิชยกรรมเพิ่มข้ึน 

นอกจากการใช้ประโยชน์ที ่ดินและกิจกรรมบริเวณย่านการค้าราชประสงค์ และ
เพลินจิตแล้ว ยังมีระบบโครงข่ายการสัญจรที่ช่วยส่งเสริมและประสานความเป็นย่านให้เกิดขึ้น 
ท าให้เกิดการเข้าถึงพ้ืนที่ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่  

1. ระบบโครงข่ายสัญจรทางถนน เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสาย
ย่อย ที่เชื่อมต่อรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าสู่ภายในพ้ืนที่  

2. ระบบโครงข่ายสัญจรทางราง เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถฟ้า Airport Rail Links  
3. ระบบโครงข่ายการสัญจรทางน้ า ได้แก่ เรือโดยสารคลองแสนแสบ  
4. ระบบโครงข่ายทางเดินเท้า ที่เชื่อมทั้งระดับพื้นท่ีดินระดับอาคารอย่าง Skywalk  
5. โครงข่ายทางจักรยาน 
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของพื้นที่ในการอ านวยความสะดวกต่อผู้สัญจร

บนทางเท้า เนื่องจากกลุ่มคนใช้งานต้องการความสะดวก ความคล่องตัว ในการเดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่ 
ท าให้เกิดความเป็นระเบียบ รวมทั้งการรองรับบริบทและลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก และรูปแบบ
ทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงพื้นที่ศึกษาการสัญจรในระบบของคนเดินเท้าให้มีความ
ชัดเจนและความสอดคล้องการใช้งาน พร้อมแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษา 
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บทที่ 6 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า

ราชประสงค์และเพลินจิต โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ และข้อมูลแบบสอบถามผล
ที่ได้มาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ และข้อสรุปของการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะ  
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้า และกิจกรรมทางกายภาพให้เกิด
ความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต มีรายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการอภิปรายผลการศึกษา 
2. สรุปผลการวิเคราะห์โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่าน

การค้าราชประสงค์และเพลินจิต และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
5. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 

6.1 สรุปผลการอภิปรายผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าใน
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ได้ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นท าให้เห็นถึงบทบาทของพ้ืนที่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและ
เป็นศูนย์กลางจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ส าคัญระดับพื้นท่ีย่านเมือง 

จากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเกตการณ์และการเก็บแบบสอบถามในพ้ืนที่ย่าน
การค้าราชประสงค์และเพลินจิตและพ้ืนที่ต่อเนื่อง พบว่ากลุ่มคนที่ เลือกการเดินเท้าและการเข้าถึง
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เช่น การใช้รถยนต์ส่วนตัว มอเตอร์ไซค์ รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมอากาศไม่เหมาะ
ส าหรับการเดินเท้าและไม่พอใจสภาพของทางเท้า รวมถึงระยะทางที่ไกลเกินไปเพ่ือใช้ประกอบใน
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและการเลือกใช้วิธีการเข้าถึง
พ้ืนที่ด้วยการเดินเท้า ได้ดังนี้ 
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6.1.1 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง
ระหว่างจุดหมายปลายทางแต่ละจุด (จุดหมายปลายทางที่ 1-3) ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของ
การเดินทางมายังจุดหมายปลายทางที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมาเพ่ือท างานและการใช้บริการ
กิจกรรมการค้าท่ีห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 26.61 
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 26.15 และการเดินทางด้วยรถยนต์รับจ้าง คิดเป็น
ร้อยละ 5.05 และไม่มีการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์อย่างการเดินหรือจักรยาน แสดงให้เห็น
พฤติกรรมการเดินทางที่เร่งรีบในตอนเช้ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการเดินทางที่สะดวก
รวดเร็วอย่างรถไฟฟ้า BTS และรถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางมายัง
ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 33.49 ส่วนใหญ่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 
25.69 และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 6.88 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
เดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ พบว่า กลุ่มที่ เดินเท้าเป็นผู้มาใช้บริการเท่านั้น เช่น การเดินไป
ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร การใช้จักรยานเป็นการเดินทางไปยังสวนสาธารณะในขณะที่
การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ 2 และ 3 เป็นการเดินทางไปใช้บริการในพ้ืนที่ ซึ่งกิจกรรม
ต่อเนื่องจากจุดหมายปลายทางท่ี 1 ได้แก่  

1. การเดินทางไปห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร โดยการเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้ามาก
ที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 72.22% รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 15.87% สวนสาธารณะ คิด
เป็นสัดส่วน 7.94% การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์มากที่สุด โดยเป็นการเดินเท้า คิดเป็นสัดส่วน 
30.47% รองลงมาเป็นการการเดินทางโดยใช้เครื ่องรถยนต์ประเภทระบบขนส่งมวลชน คือ 
รถไฟฟ้า BTS คิดเป็นสัดส่วน 22.65% และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคล คิดเป็นสัดส่วน 
10.94%  

2. การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไป
สวนสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วน 38.98% รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 33.90% 
ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นสัดส่วน 20.34% ตามล าดับ ซึ่งเป็นการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์มากที่สุด 
คือ การเดินเท้า คิดเป็นสัดส่วน 41.38% และการเดินทางโดยใช้เครื่องรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 
60.34% โดยจ าแนกเป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน คิดเป็นสัดส่วน 17.24% และการเดินทาง
ด้วยรถส่วนบุคล คิดเป็นสัดส่วน 37.93%  
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สรุปได้ว่า การเดินทางในจุดหมายปลายทางที่ 2 และ 3 เป็นการเดินทางไป
พ้ืนที่กิจกรรมนัทนาการและพ้ืนที่กิจกรรมการบริการ ได้แก่ การเดินทางไปห้างสรรพสินค้า 
สวนสาธารณะ และร้านอาหาร โดยการเดินทางไปพ้ืนที่กิจกรรมนัทนาการส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
เดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ คือ การเดินเท้า ดังนั้น  จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในวางแผน การพัฒนา
ทางเดินเท้าเพ่ือที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่แหล่งงานและพ้ืนที่บริการในพ้ืนที่พ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต 

 

6.1.2 ปัจจัยทางด้านระยะทาง 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจากปัจจัยด้านระยะทาง โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเดินทางและระยะทางการ
เดินทางแตกต่างกันตามระยะทางในการเดินทางกลับบ้าน โดยการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์อย่าง
การเดินและการขับขี่จักรยาน จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 0.5-2.0 กิโลเมตร ในขณะที่ การเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้า BTS ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 2-20 กิโลเมตร 
การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทางหรือรถเมล์ ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 2-10 
กิโลเมตร การเดินทางด้วยเรือแสนเสบ ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 2-5 กิโลเมตร  

นอกจากนี้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ จะเดินทางอยู่ใน
ระยะทาง 2-20 กิโลเมตรขึ้นไป และการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ใน
ระยะทาง 0.5-5 กิโลเมตร และการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ ส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 
1-5 กิโล เมตร และการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะเดินทางอยู่ในระยะทาง 0.5-5 
กิโลเมตร จะเห็นได้ว่า การเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์โดยเฉพาะการเดินและการขับขี่จักรยาน จ าเป็น
จะต้องออกแบบทางเดินทางเท้าและทางสัญจรที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางในพ้ืนที่ย่านการค้าราช
ประสงค์และเพลินจิต และควรมีความครอบคลุมพ้ืนที่การเดินทางในระยะทาง 0.5-2.0 กิโลเมตร  

เมื่อพิจารณาด้านระยะทางเฉลี่ยและระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้ทางเดินเท้า 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถเดินได้ในระยะทาง 800 เมตร โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะทางที่ใช้ใน
การใช้ทางเดินเท้า เท่ากับ 644.95 เมตร และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดิน 5- 10 นาที 
โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการใช้ทางเดินเท้า เท่ากับ 12.30 นาที จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต มีการเดินเท้าอยู่
ในระยะประมาณ 650 เมตร และใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ 12 นาที 
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6.1.3 ปัจจัยทางด้านกายภาพของทางเดินเท้า 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของพื ้นที ่ศึกษา พบว่าปัจจัยทางด้าน
กายภาพมีผลและแนวโน้มในการเลือกใช้วิธีการเดินเท้า เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินเท้าของ
พ้ืนที่ที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน เช่น สภาพทางเท้าช ารุดทรุดโทรม การใช้งานทางเท้าขาด
ความต่อเนื่อง ขาดร่มเงาของต้นไม้ สิ่งกีดขวางทางเท้า จักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้ารู้สึกไม่มีความ
ปลอดภัย ขาดไฟส่องสว่าง เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านกายภาพนั้นมีความส าคัญ ซึ่งใน
การพัฒนาและปรับปรุงสภาพทางเดินเท้า อาจจะต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วยในการส่งเสริมให้
คนหันมาใช้โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

 

6.1.4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพและที่มีต่อการเดินเท้า 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัย
ทางด้านความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพและทัศนคติที่มีต่อโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดิน
เท้าในพ้ืนที่ศึกษา มีแนวโน้มในการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการเดินทางเท้า เช่น ความรู้สึก
สะดวกสบายต่อการใช้งาน และความปลอดภัยในการเดินเท้า ดังนั้น ความพึงพอใจและทัศนคติท่ีมีต่อ
การเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าโดยตรง คือ คุณภาพทางกายภาพที่ดีของทางเท้า มีความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน และสภาพแวดล้อมโดยรวมย่อมมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้าใช้งานของพ้ืนที่และ
การเดินเท้าท่ีสามารถช่วยให้เกิดแรงจูงใจที่จะใช้วิธีการสัญจรด้วยทางเท้ามากข้ึน 

ในการน าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการ
เข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ได้เน้นการเพ่ิมความหนาแน่นของการ
ใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงโดยการเดินเท้า และผสมผสานกับลักษณะ
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่หลายหลาย โดยการเชื่อมโยงจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรด้วยระบบ
ทางเดินเท้าเป็นเส้นทางหลักในการส่งเสริมการเข้าถึงและการพัฒนาภายในพ้ืนที่ศึกษา รวมกับการพัฒนา
พ้ืนที่ลานกิจกรรมหรือพื้นที่โล่งว่างให้สอดคล้องต่อกิจกรรมของพื้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ในเมืองแล้วน ามาสร้างเป็นแนวทางในการวางรูปแบบทางกายภาพของพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์
และเพลินจิตอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. แนวทางในการเสนอแนะการปรับปรุงระบบสัญจรและสภาพแวดล้อม
ภายในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ โดยเน้นระบบทางเดินเท้าเป็นเส้นทางหลัก 
รวมถึงกับการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะโดยให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
พฤติกรรมการใช้งานในการเดินทางของผู้คนภายในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แนวทางในการเสนอแนะการปรับปรุงการเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยโครงข่ายทางเดิน
เท้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ให้ค านึงถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ย่านการค้าราช
ประสงค์และเพลินจิตและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือส่งเสริมให้เป็นย่านการเดินช็อป
ปิ้งที่มีกิจกรรมการใช้พื้นที่ให้เต็มประสิทธิภาพและมีความหลากหลายของกิจกรรม 

3. แนวทางในการเสนอแนะการปรับปรุงข้อมูลเส้นทางเดินเท้า พบว่า 
นักท่องเที่ยวไม่รู้เส้นทางในการเดินเท้าไปยังสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หากมีการติดตั้งป้ายหรือศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิตให้มีความชัดเจน และช่วย
อ านวยความสะดวกและจูงใจในการเดินมากข้ึน 
 

6.2 สรุปผลการวิเคราะห์โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา 

เมื่อน าบทบาทของพ้ืนที่ในปัจจุบันมาวิเคราะห์กับการศึกษาสภาพปัญหา โดยเฉพาะ
ระบบโครงข่ายทั้ง 3 ระบบภายในพ้ืนที่ ได้แก่ ระบบขนส่งทางบก เช่น รถโดยสารประจ าทาง และ
รถยนต์ ระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟ และระบบขนส่งมวลชนทาง
น้ า เช่น เรือโดยสาร รวมถึงโครงข่ายการเข้าถึงด้วยเส้นทางเดินเท้าหรือทางเดินลอยฟ้า (Sky 
Walk) และทางจักรยานที่มีการเชื่อมโยงไปพ้ืนที่สถานที่ส าคัญต่าง ๆ ของพ้ืนที่ ซึ่งท าให้เห็นถึง
บทบาทของพ้ืนที่ในอนาคต ซึ่งมีภาพรวมที่ยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าของพ้ืนที่ย่านการค้าราช
ประสงค์และเพลินจิต และสามารถแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบทบาทหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนที่
ศึกษา และน ามาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงฟ้ืนฟูที่ไปสู่บทบาทในอนาคต จากผลการประเมิน
ข้อมูลโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษา จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปผล
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 30) 

1. เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่และการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายใน
การเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการออกแบบสอบถาม จ านวน 218 ชุด 
ในประเด็นที่มีนัยส าคัญจากแบบสอบถามและสังเกตการณ์ด้วยตนเองในพ้ืนที่ศึกษา  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการ
ใช้เส้นทางเดินเท้าในย่าน พบว่า พฤติกรรมการสัญจรในย่านเป็นการเชื่อมโยงจากจุดสถานีระบบ
ขนส่งมวลชนไปยังจุดหมายที่ 1 ที่เป็นสถานที่ท างาน และห้างสรรพสินค้าและส่วนใหญ่เดินเท้าสู่
จุดหมายที่ 2 และจุดหมายที่ 3 ซึ่งเป็นร้านอาหารและสวนสาธารณะ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เดินทางเข้าสู่ย่านจากพ้ืนที่ห่างจากย่านประมาณ 20 กิโลเมตร โดยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถยนต์
ส่วนบุคคล ส่วนการเดินเท้าส่วนใหญ่เดินในย่านได้ในระยะไกลถึง 800 เมตร และเดินเท้าในเวลา 10 นาท ี
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ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้โครงข่ายเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างสถานีระบบขนส่งมวลชนไปยังสถานที่
ท างาน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเรียน สวนสาธารณะ บนถนนพระรามท่ี 1 เป็นหลัก 

3. วิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีปัญหาการเข้าถึงโครงข่ายตามแนวเส้นทางสัญจรหลักซึ่งมี
ทางเท้าที่มีความกว้างและลักษณะทางกายภาพที่ดีประกอบกับความหลากหลายของกิจกรรม ได้แก่ 
ทางเดินเท้าแคบ ผิวทางเท้าช ารุดและไม่เรียบ มีทางเดินเท้าต่างระดับ สิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้าและ
ความไม่เป็นระเบียบของสิ่งประกอบบนทางเดินเท้า เช่น เสาไฟฟ้า ป้ายต่าง ๆ ขาดความร่มรื่นของ
ต้นไม้ริมทางเท้า ขาดบรรยากาศการดึงดูดให้คนอยากเดิน และไม่เอ้ือส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 

 
ตารางที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่าย 
ในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้า 

ราชประสงค์และเพลินจิต 

ผลการประเมินที่
ก าหนดและลงส ารวจ

พ้ืนที่ศึกษา 

ผลการประเมินจาก
แบบสอบถาม 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1) การเข้าถึงทางเท้าและเชื่อมโยงการเดินทาง        

ทางเดินเท้าในพื้นที่มีการเช่ือมโยงและต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบ 

      

ทางเดินเท้า มีการเช่ือมโยงกับอาคารและกิจกรรมการเดิน
อย่างเหมาะสม 

      

ขนาดของทางเดินเท้า ในแต่ละบริเวณมีความเหมาะสมและ
สอคล้องกับกิจกรรมการใช้งาน 

      

ระบบโครงข่ายทางเดินเท้า มีความเช่ือมโยงกับจุดเปลี่ยน
ถ่ายการสัญจร และสอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละอาคาร 

      

2) สิ่งอ านวยความสะดวกบนทางเท้า       

ป้ายจอดรถประจ าทาง มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 

      

จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ มีเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

      

ศาลารอรถประจ าทาง มีขนาดและการออกแบบที่เหมาะสม
กับประโยชน์การใช้งาน 

      

ที่นั่งบริเวณป้ายรอรถประจ าทาง มีเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

      

จุดจอดจักรยาน มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน       
จุดจอดรถแท็กซี่ มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน       
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การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่าย 
ในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้า 

ราชประสงค์และเพลินจิต 

ผลการประเมินที่
ก าหนดและลงส ารวจ

พ้ืนที่ศึกษา 

ผลการประเมินจาก
แบบสอบถาม 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

จุดจอดส่งแล้วไป (Park & Ride) มีเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

      

จุดจอดวินมอเตอร์ไซต์ มีเพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งาน       
3) ความสะดวกสบายในการเดินทาง       
สะพานลอยฟ้า (Skywalk) มีรูปแบบความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 

      

สะพานลอย มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน       
ทางข้าม / ทางม้าลาย มีเพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งาน       

ที่กั้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้า มีรูปแบบความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

      

เสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน       
ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง และป้ายอื่น ๆ มีรูปแบบความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

      

ถังแยกขยะ มีรูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่
กีดขวางการเดินเท้า 

      

ซุ้มต้นไม้ ต้นไม้ให้ร่มเงา ไม้พุ่ม และไม้ประดับมีรูปแบบ
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

      

4) ความหลากหลายในการเดินเทาง       

พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพและนั่งเล่นมีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

      

จุดขายสินค้าและอาหารเครื่องดื่ม มีรูปแบบความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

      

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีรูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้
งาน ดึงดูดให้เกิดความเพลิดเพลินในการเดิน 

      

กิจกรรมหมุนเวียน / กิจกรรมสร้างสรรค์ของเมือง  มี
รูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน ดึงดูดให้เกิดความ
เพลิดเพลินในการเดิน 

      

5) การประเมินประสิทธิภาพของโครงข่ายการเดินเท้า 
(วิเคราะห์โดยผู้วิจัย) 

      

สิ่งกีดขวางบนทางเท้า       
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การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่าย 
ในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้า 

ราชประสงค์และเพลินจิต 

ผลการประเมินที่
ก าหนดและลงส ารวจ

พ้ืนที่ศึกษา 

ผลการประเมินจาก
แบบสอบถาม 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

ระยะมุมมองสายตา       

ไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน       

สิ่งกีดขวางการสญัจรทางเท้า       

รูปแบบการข้ามถนน       

การเปลีย่นถ่ายระดับเป็นทางลาด       

ระยะห่างระหว่างจดุข้ามถนน       

ระยะถอยร่นจากถนน       

ทางเท้าทั้งสองฝั่งของถนน       

วัสดุผิว ไมล่ื่น/ง่ายต่อการดูแลรักษา       

 
จากการวิเคราะห์โครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าและสภาพแวดล้อมกายภาพใน

พ้ืนที่ศึกษา ทั้งจากผลการประเมินข้อมูลที่ก าหนดไว้และผลประเมินระดับความพึงพอใจจากข้อมูล
แบบสอบถาม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ระบบทางเท้ามีศักยภาพด้านการเข้าถึงทางเท้าและเชื่อมโยง
การเดินทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สิ่งอ านวยความสะดวกบนทางเท้าและความสะดวกสบายในการเดินทาง
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในขณะที่ความหลากหลายในการเดินเทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง สามารถแสดงผลในรูปแบบของตารางดังนี้ (ตารางท่ี 31) และ (ภาพที่ 106)  
 
ตารางที่ 31 แสดงสรุปผลการประเมินโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา 
การศึกษาประสิทธภิาพของโครงข่ายในการเข้าถึง 

โดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ยา่นการค้า 
ราชประสงค์และเพลินจิต 

สรุปผลการประเมินที่ก าหนด
และลงส ารวจพื้นที่ศึกษา 

สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1) การเข้าถึงทางเท้าและเชื่อมโยงการเดินทาง       

2) สิ่งอ านวยความสะดวกบนทางเท้า       

3) ความสะดวกสบายในการเดินทาง       

4) ความหลากหลายในการเดินเทาง       

5) 
การประเมินประสิทธิภาพของโครงข่ายการ
เดินเท้า 

   - - - 
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ภาพที่ 106 แสดงกลุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถาม ของพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการ 
ด้านสภาพแวดล้อมต่อการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ด้วยทางเดินเท้า 
 

4. จากการส ารวจพบว่าการเดินเท้ามีหลายระดับ ส่วนใหญ่การสัญจรหนาแน่นเฉพาะ
บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายสถานีรถไฟฟ้าชิดลม สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต บริเวณท่าเรือประตูน้ า (ราชด าริ) 
ท่าเรือสะพานชิดลม ท่าเรือสะพานวิทยุ และป้ายรถเมล์โดยสารสาธารณะมีการใช้งานสัญจรหนาแน่น
ในบริเวณถนนสายหลักเป็นส่วนของโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยเส้นทางถนนซอยที่สามารถ
เชื่อมต่อกับท่าเรือ ซึ่งมีกิจกรรมเส้นทางที่หลากหลาย เป็นบริเวณที่มีระดับประสิทธิภาพรองลงมา 
โดยพื้นที่ศึกษามีประสิทธิภาพของโครงข่ายที่ต่ าในสัดส่วนที่มาก 

5. การสัญจรในพ้ืนที่เรื่องขนาดและทางเดินเท้าที่ส่งผลต่อความคล่องตัวในการสัญจร 
ความปลอดภัยในการสัญจร รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสัญจรทางเท้า 

6. ลักษณะกิจกรรมในพ้ืนที่ศึกษา พบว่ามีการใช้งานตลอดทุกช่วงเวลาทั้งกลางวันและ
กลางคืนในรูปแบบที่หลากหลาย จึงท าให้เกิดลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม ซึ่งมีการกระจายตัวไปตามถนนสายหลักและเพ่ือรองรับกิจกรรมด้านพาณิชยกรรมเพ่ิมขึ้น 

7. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางเดินเท้าของย่านประกอบด้วย
การปรับปรุง 4 ด้าน คือ ปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และความน่าสนใจของกิจกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพ (ภาพท่ี 107) 
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ภาพที่ 107 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าใน
พ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

 

6.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้า

ราชประสงค์และเพลินจิต และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราช
ประสงค์และเพลินจิต โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมกายภาพของเมืองและระบบโครงข่าย
การสัญจรการเดินเท้า เพ่ือส่งเสริมการใช้งานที่เอ้ือต่อการประกอบกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้คนใน
พ้ืนที่ รวมถึงอุปสรรคและปัญหาทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเส้นทางและต้องค านึงถึงการ
ก าหนดรูปแบบขั้นตอนการน าแผนงานไปปฏิบัติ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและความรับผิดชอบของภาครัฐ อาศัยความร่วมมือของภาคเอกชน และผู้อาศัยในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพ้ืนที่ ดังนั้นในการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบโครงข่ายในการ
เข้าถึงโดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมกายภาพ
ของเส้นทางที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ จึงควรพิจารณาผลการวิเคราะห์จากทั้งสองแหล่งข้อมูล  

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมตามแนวโครงข่ายคมนาคม ส่งเสริมการเข้าถึง
พ้ืนที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

2. เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมต่อของกิจกรรมการค้าและการท่องเที่ยว รักษาภาพลักษณ์
ย่านธุรกิจการค้า และย่านการท่องเที่ยวที่ใหญ่และพร้อมที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นต้นแบบของย่านที่มีการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal 
design) และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารและการออกแบบตกแต่งเมือง  

โดยต้องค านึงถึงปัจจัยในการออกแบบระบบการสัญจรหลัก ๆ ได้แก่ การเชื่อมต่อหรือ
จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกและความน่าสนใจของเส้นทาง 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายภาพด้วยการเข้าใช้งานด้วยการเดินเท้า อย่างสะดวกและปลอดภัย 
รวมถึงมีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และพฤติกรรมการเดินทางของคนในพื้นที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานระหว่างแหล่งงานและที่อยู่
อาศัยหนาแน่น มีกิจกรรมและผู้คนพลุกพล่านตลอดทั้งวัน เป็นย่านเศรษฐกิจส าคัญและเป็นที่ตั้งย่าน
การค้าและบริการ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคนในเมือง เช่น ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม การไฟฟ้านครหลวงชิดลม สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์  
ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ เป็นต้น รวมถึงลักษณะการเข้าถึงด้วยโครงข่ายการเดินทางที่
ประกอบด้วย ยานพาหนะส่วนตัว ระบบขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร การเดินเท้าและ
จักรยาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมต่อและสามารถเข้าถึงพ้ืนที่จากต้นทางกับปลายทางในระยะใกล้
สะดวกในการเดินทางจึงท าให้พ้ืนที่มีกิจกรรมการเดินเท้ามากท่ีสุด  

เมื่อพิจารณตามการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าใน
พื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต และลักษณะพฤติกรรมการเดินทางจากที่อยู่อาศัย  
(ต้นทาง) ไปสู่แหล่งงาน (ปลายทาง) ของคนในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งมีข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ระบบโครงข่ายการสัญจรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพออกเป็น 4 ลักษณะได้ดังนี้ 

6.3.1 แนวทางการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย 

พื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงต่อ
กันเป็นอย่างดีทั้งบนถนนสายหลักและสายรองท าให้สามารถเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางต่าง ๆ 
และสถานที่ส าคัญของพ้ืนที่ศึกษาที่ครอบคลุมรัศมีการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนภายในเมือง
ได้อย่างทั่วถึง โดยยังมีระบบทางเท้าบางช่วงยังขาดการเชื่อมต่อในการเข้าใช้งานส่วนใหญ่มักจะเป็น
ถนน ซอย ตรอก ที่มีขนาดคับแคบ และย่านพ้ืนที่อยู่อาศัยแออัด หรือสิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า เป็นต้น 

แนวทางในการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางเท้า บนถนนให้เกิด
ความต่อเนื่องและเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ โดยแบ่งล ากับความส าคัญในการพัฒนาตาม
ความหนาแน่นของกิจกรรมและจ านวนประชากรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ดังนี้ ถนนที่ควรได้รับพัฒนา
ระบบทางเท้าเป็นอันดับแรกที่มีความเชื่อมต่อในการเข้าถึงจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรในแต่ละพ้ืนที่ที่มี
การใช้งานและกิจกรรมที่หนาแน่นตลอดทั้งวัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายภาพและสร้าง
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ความปลอดภัยการสัญจรทางเท้า ไม่ว่าจะในลักษณะของบาทวิถีหรือทางเดินเท้าในระดับถนนที่ได้กั้น
ระหว่างคนกับรถอย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย ดังนี้ 

1. เส้นทางการสัญจรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ จากการวิเคราะห์
ระบบการสัญจรทางเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต โดยมีแนวทางในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมกายภาพของเส้นทางเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางยภาพที่ก าหนดไว้และจากข้อมูล
แบบสอบถาม สามารถเสนอแนวทางให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และพฤติกรรมในการเข้าใช้งาน
โดยการเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเดินทางไปท างาน การเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้า  
การเดินทางไปเรียนหนังสือ และการเดินทางไปพบปะสังสรรค์ พูดค่อย และพักผ่อน เป็นต้น 

2. เส้นทางการเดินทางเพื่อไปท างาน ในชีวิตประจ าวันด้วยการเข้าใช้พ้ืนที่
ด้วยทางเดินเท้า จากบ้านไปที่ท างานและเดินทางกลับในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า -เย็น กลุ่มเป้าหมาย
ของการเดินลักษณะนี้ ได้แก่ คนวัยท างานหรือช่วงอายุ 24-60 ปี ลักษณะการเดินทางด้วยเท้า และ
บริการขนส่งสาธารณะ ระยะเวลาการเดินไม่ควรเกิน 30 นาที จากบ้านไปที่ท างานหรือระยะทางการ
เดินเท้าไม่เกิน 2 กิโลเมตร หรือไปยังสถานที่ส าคัญ เช่น สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม 
และศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณ เป็นต้น ดังนั้นแนวทางในการเสนอแนะปรับปรุงระบบโครงข่าย
เส้นการสัญจรทางเดินเท้าในพ้ืนที่ โดยความต้องการพ้ืนฐานในการสัญจร ได้แก่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย เช่น ทางเท้า ทางจักรยาน ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟข้ามถนน วัสดุพ้ืนผิว สี 
ทางลาด และร่มเงา เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดกิจกรรมทางกายภาพด้วยการเดินทางไปท างานใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ ถนนเพชรบุรี ถนนชิดลม ถนนวิทยุ และซอยสมคิด 
และการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณโดยรอบพื้นท่ีศึกษาอีกด้วย 

3. เส้นทางการเดินทางเพื่อไปจับจ่ายซื้อสินค้า  จากบ้านไปยังจุดหมาย
ปลายทางต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้า เป็นต้น โดยในช่วงนอกเวลา
เร่งด่วนกลุ่มเป้าหมายของการเดินทางลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไปไม่จ ากัดเพศหรืออายุ 
ลักษณะการเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยทางเท้าและบริการขนส่งสาธารณะ ระยะเวลาการเดินทางไปกลับ
ไม่ควรเกิน 30 นาที จากบ้านไปจุดหมายปลายทางหรือระยะทางการเดินเท้าไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
เนื่องจากอาจมีสัมภาระที่ต้องติดตัวไปด้วยขณะเดินทาง ดังนั้นแนวทางในการเสนอแนะปรับปรุง
ระบบโครงข่ายเส้นการสัญจรทางเดินเท้าในพื้นที่ โดยความต้องการพื้นฐานในการสัญจร ได้แก่  
สิ่งอ านวยความสะดวกสบายและปลอดภัย เช่น ทางเท้า ทางจักรยาน ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟข้ามถนน 
วัสดุพื้นผิว สี ทางลาด และร่มเงา เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายภาพด้วยและการเชื่อมโยงระบบ
โครงข่ายการสัญจรการเดินทางด้วยการเข้าถึงทางเดินเท้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าในพ้ืนที่ศึกษา 
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6.3.2 แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัย 

1. สิ่งกีดขวางการมองเห็นบนทางเท้า ปัญหาของสิ่งกีดขวางการมองเห็น
บนทางเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต เช่น แผงสินค้า รถเข็นขายของ กระถางต้นไม้ 
ป้ายโฆษณา รวมถึงอุปรกรณ์ประกอบถนนที่ติดตั้งบนทางเท้า เช่น ป้ายจราจร ป้ายบอกข้อมูล  
ป้ายบอกทาง เสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง และการจอดรถยานพาหนะบนทางเท้า โดยเฉพาะพ้ืนที่
การค้าและบริการที่ใช้การสัญจรทางเดินเท้าท าให้กลายเป็นอุปสรรคและบดบังทัศนวิสัยหรือ
ทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้สัญจรทางเท้า 

แนวทางในการปรับปรุงสิ่งกีดขวางการมองเห็นบนทางเท้า ควรมีมาตรการ
ในการจัดระเบียบการวางสินค้าบนทางเท้าของร้านค้า โดยการออกกฎข้อบังคับเพื่อควบคุม
ขนาด ความสูง ระยะของการวางสินค้า รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้ขายสินค้า ม้านั่ง โต๊ะ 
เก้าอ้ี กระถางต้นไม้ เป็นต้น ควบคุมขนาดและรูปแบบการติดตั้งป้ายโฆษณา ป้ายจราจร ป้ายบอก
ข้อมูล ป้ายบอกทาง ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคุมขนาดและความสูงของต้นไม้ทั้งไม้
กระถางและไม้ริมถนน โดยก าหนดให้มีระยะโล่งของมุมมองสายตาจากระดับพ้ืนไม่เกิน 0.70 เมตร 
และระยะโล่งของมุมมองสายตาจากระดับศีรษะไม่ต่ ากว่า 2.40 เมตร โดยเฉพาะในพ้ืนที่ย่านพาณิช
ยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ซึ่งมีขนาดทางเท้าที่จ ากัดและมีกิจกรรมหน่าแน่นตลอดทั้งวัน 
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจังโดยเฉพาะการห้ามจอดยานพาหนะบนทางเท้า
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางเท้า 

2. ไฟส่องสว่าง ปัญหาหลักของไฟส่องสว่างบนทางเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต ขาดไฟส่องสว่างส าหรับทางเท้าโดยเฉพาะแสงสว่างบนทางเท้าที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมาจากอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่ติดกับทางเท้าที่ยังคงมีกิจกรรมการค้าและการบริการอยู่ใน
ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งทางเท้าส่วนใหญ่มีระดับแสงสว่างไม่เพียงพอส าหรับการสัญจรในเวลากลางคืนและ
สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก้ผู้สัญจรทางเท้าไปมา 

แนวทางในการปรับปรุง ควรปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบนทางเท้า โดยการ
เพ่ิมโคมไฟส่องสว่างส าหรับทางเท้า เพ่ือสร้างความปลอดภัยส าหรับการสัญจรในเวลากลางคืน โดย
แบ่งล าดับความส าคัญในการพัฒนาตามความหนาแน่นของกิจกรรมในเวลากลางคืนและประเภทการใช้
งานของพ้ืนที่ดังนี้ 

2.1 ถนนที่ควรได้รับการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบนทางเท้าเป็นล าดับ
แรก ควรเป็นถนนที่อยู่ในพ้ืนที่ย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหรือมีกิจกรรมหนาแน่นและ
ประชาชนพลุกพล่านในเวลากลางคืน ได้แก่ ถนนราชด าริ ถนนเพลินจิต ถนนชิดลม ถนนเพชรบุรี 
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ถนนวิทยุ และทางเดินเลียบคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นถนนทั้งหมดนี้ยังคงมีกิจกรรมการค้า การบริการและ
สัญจรที่พลุกพล่านในช่วงเวลากลางคืน 

2.2 ถนนที่ควรได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับที่สอง ควรเป็นถนนที่อยู่ใน
พื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อยและยังคงมีกิจกรรมการค้าการบริการใน
ช่วงเวลากลางคืน หรือมีการใช้งานในการสัญจรที่มีความหนาแน่นปานกลาง ได้แก่ ซอยสมคิด ซอย
เพชรบุรี ซอยศูนย์การค้าบางกอกบาร์ซาร์ เป็นต้น 

3. รูปแบบการข้ามถนน ปัญหาของการข้ามถนนในพ้ืนที่ศึกษา มีจ านวน
สัญญาณไฟจราจรและทางม้าลายน้อยส่วนใหญ่จะมีจุดข้ามถนนตามจุดตัดของถนนหรือบริเวณสี่แยก
ที่ส าคัญเท่านั้น ซึ่งบางพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมหนาแน่นและการสัญจร
พลุกพล่านตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ย่านพาณิชยกรรมและพ้ืนที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรอาจจะท า
ให้เกิดความไม่สะดวกและเพ่ิมโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการข้ามถนนอีกด้วย 

แนวทางในการปรับปรุง ในพ้ืนที่ศึกษา ควรมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
เพ่ิมตามจุดตัดของถนนหรือบริเวณสี่แยกที่มีกิจกรรมหนาแน่นและการสัญจรพลุกพล่าน เช่น 
บริเวณศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณ บริเวณถนนเพชรบุรีตัดกับถนนเพชรบุรีซอย 32 ถนนวิทยุ ซอยชิด
ลม ซอนสมคิด โฮมโปรเพลินจิต ท่าเรือสะพานวิทยุ ท่าเรือสะพานชิดลม และท่าเรือประตูน้ า เป็นต้น 
รวมถึงการเพ่ิมไฟสัญญาณข้ามถนนส าหรับคนเดินเท้าโดยเฉพาะแบบกดปุ่ม ควบคุมทางม้าลาย
ในถนนที่มีกิจกรรมหนาแน่นและการจราจรพลุกพล่าน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการข้ามถนน 
 

6.3.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. ขนาดทางเท้า ปัญหาของขนาดทางเท้าในพ้ืนที่ซึ่งเป็นย่านการค้าและการ
บริการที่ส าคัญของกิจกรรมหนาแน่นและประชาชนพลุกพล่านตลอดทั้งวันมีขนาดทางเท้าที่คับแคบ
บางช่วงและต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2.40 เมตร ประกอบกับสิ่งกีดขวางการสัญจรทางเท้าจ านวน
มาก จึงท าให้ขนาดทางเท้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรองรับกิจกรรมที่เกิดข้ึน 

แนวทางในการปรับปรุงทางเท้า เนื่องจากเป็นโครงสร้างทางกายภาพของพ้ืนที่ 
ถนนส่วนใหญ่มีขนาดและการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวันจึงไม่สามารถท าการขยายขนาดทางเท้า
เพ่ิมขึ้นได้ ตามขนาดมาตราฐานที่ก าหนดไว้ได้ในทุกเส้นทาง ดังนั้นในการปรับปรุงขนาดทางเท้าจึง
ควรเลือกถนนที่มีศักยภาพในการขยายขนาดทางเท้าได้ โดยมีผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด
และมีล าดับความส าคัญในการพัฒนามากที่สุดเพ่ือรองรับความหนาแน่นของกิจกรรม เพ่ือสร้าง
ความสะดวกและจัดระเบียบควบคุมการจราจรให้มีความชัดเจน ซึ่งจะต้องค านึงสภาพผิวถนนในแต่ละ
ช่วงเพ่ือลดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด รวมถึงการใช้มาตราการด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่
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ด้วยการจัดระเบียบควบคุมการวางสิ่งของ ป้ายโฆษณา ป้ายจราจร ป้ายบอกข้อมูล ต้นไม้และ
จอดยานพาหนะบนทางเท้า 

2. สิ่งกีดขวางการสัญจรทางเท้า การวางสิ่งของต่าง ๆ บนทางเท้า เช่น แผง
สินค้า กระถางต้นไม้ ป้ายโฆษณา แผงลอย ม้านั่ง  ถังขยะ อุปกรณ์ประกอบถนนที่ติดตั้งบนทาง
เท้า เช่น ป้ายจราจร ป้ายบอกข้อมูล เสาไฟฟ้า รวมถึงมีพื้นผิวทางเท้าที่ไม่สม่ าเสมอ ทางช ารุด
ทรุดโทรมและการจอดยานพาหนะบนทางเท้าและมีกิจกรรมที่หนาแน่นกลายเป็นอุปสรรคและ
กีดขวางการสัญจรทางเท้า 

 แนวทางในการปรับปรุง ควรมีมาตรการในการจัดระเบียบการวาง
สิ่งของบนทางเท้า โดยออกกฎข้อบังคับเพ่ือควบคุมการวางสิ่งของหรือสินค้าของร้านค้าและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ห้ามใช้พื้นที่ทางเท้าเพื่อวางสิ่งของส่วนตัวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมหรือ
การสัญจรที่หนาแน่นและขนาดทางเท้าที่จ ากัด แต่สามารถก าหนดจุดผ่อนผันอนุญาตให้มีการวาง
สิ่งของหรือสินค้าได้เฉพาะบางเส้นทางหรือบางช่วงเวลาเท่านั้น เช่น บริเวณพ้ืนที่ย่านการค้าที่มีขนาด
ทางเท้ากว้างเพียงพอและไม่กีดขวางการสัญจร โดยก าหนดระยะในการวางสิ่งของบนทางเท้าให้มี
ความชัดเจน เช่น ระยะไม่เกิน 0.30-0.60 เมตร บนทางเท้าที่มีขนาดกว้างตั้งแต่ 2.00 เมตรขึ้นไป 
รวมถึงการควบคุมแนวระยะการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนนบนทางเท้า เช่น ป้ายจราจร ป้ายบอก
ข้อมูล ถังขยะ ขนาดกระถางต้นไม้ รวมถึงขนาดทางพุ่มความสูงของต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าและควรมี
การตัดแต่งทรงพุ่มเป็นประจ า บ ารุงซ่อมแซมพ้ืนผิวทางเท้าให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างจริงจังโดยเฉพาะการห้ามจอดยานพาหนะบนทางเท้า เพ่ือลดอุปสรรคสิ่งกีดขวาง
และสร้างความไม่สะดวกในการสัญจร 

3. การเปลี่ยนถ่ายระดับเป็นทางลาด โดยส่วนใหญ่เป็นทางเท้าที่มีการปรับปรุง
และก่อสร้างใหม่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่และเป็นอุปสรรคของการสัญจร 
โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือบุคคลที่มีความไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวร่างกาย 

 แนวทางในการปรับปรุง ทางเท้าที่ควรได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก ควร
เป็นทางเท้าที่อยู่ในพ้ืนที่ย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย และกิจกรรมหนาแน่นหรือมีการใช้งานของ
ผู้คนที่พลุกพล่านมากที่สุด 

4. ระยะห่างระหว่างจุดข้ามถนน ปัญหาของการข้ามถนนในพ้ืนที่มีจุดข้ามถนน
หรือทางม้าลายน้อยท าให้มีระยะห่างระหว่างจุดข้ามถนนมาก ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการส าหรับ
รองรับกิจกรรมการสัญจรของคนในพ้ืนที่ สร้างความไม่สะดวกและเพ่ิมโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ในการข้ามถนน 
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 แนวทางในการปรับปรุง ควรเพ่ิมจ านวนจุดข้ามถนนให้มีความถี่มากขึ้น  
โดยควบคุมกับการติดตั้งไฟสัญญาณข้ามถนนส าหรับคนเดินทางเท้าโดยเฉพาะ (แบบกดปุ่ม)  
ในบริเวณที่มีกิจกรรมหนาแน่น การสัญจรที่ใช้งานพลุกพล่านหรือเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ 
เพ่ือสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการข้ามถนน 
 

6.3.4 ด้านความน่าสนใจ 

ร่มเงาบนทางเท้า ในพื้นที่ศึกษามีระดับร่มเงาบนทางเท้าน้อยที่เป็นลักษณะ
ของร่มเงาที่เกิดจากอาคารสิ่งก่อสร้างหรือชายคายื่นปกคลุมบริเวณทางเดินในบางเส้นทางของ
พื้นที่ ซึ ่งไม่เพียงพอส าหรับการรองรับกิจกรรมและความต้องการของคนในพื้นที่สร้างความไม่
สะดวกและลดความน่าสนใจในการสัญจรทางเท้า 

แนวทางในการปรับปรุง ควรเพ่ิมระดับร่มเงาบนทางเท้าเพ่ือสร้างความ
สะดวกสบาย ความน่าสนใจและแรงจูงใจในการเดิน โดยเฉพาะพ้ืนที่ย่านการค้าที่ส าคัญที่มีกิจกรรม
หนาแน่นและผู้คนพลุกพล่าน เช่น ถนนเพลินจิต ถนนราชด าริ ถนนชิดลม ถนนวิทยุ เป็นต้น ดังนั้นใน
การปรับปรุงระดับร่มเงาในพ้ืนที่จึงควรเน้นร่มเงาที่เกิดจากอาคารสิ่งก่อสร้างมากกว่าร่มเงาจากต้นไม้
ริมถนน ด้วยการจัดระเบียบโดยการการออกกฎข้อบังคับเพ่ือควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร 
ระยะชิดของแนวอาคารรวมถึงรูปแบบของชายคาหรือกันสาดให้สามารถร่มเงาแก่ทางเท้าตลอดทั้ง
แนวถนนและสามารถเป็นสิ่งกันแดดกันฝนให้แก่ผู้สัญจรทางเท้า 
 

6.5 การวางและจัดท าผังแนวคิดการพัฒนา  

จากการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต โดยการพัฒนากรุงเทพมหานครได้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การเงิน การค้า และศูนย์กลางข่าวสารข้อมูล รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเตรียมโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไปยังศูนย์ชุมชนต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีการกระจายศูนย์ธุรกิจอย่างเป็นระบบซึ่งก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณย่านการค้า
ราชประสงคแ์ละเพลินจิต เพ่ือสร้างให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพ การสร้างความต่อเนื่องของ
พ้ืนที่การค้าของพื้นที่ย่านเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรและการขนส่งของเมือง และการเป็นศูนย์กลาง
แหล่งนันทนาการของเมือง ที่เดินทางเชื่อมต่อกันด้วยระบบทางเดินเท้าที่ทันสมัย  

ในการพัฒนาพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต จึงควรให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่นโยบายของรัฐ โครงการต่าง ๆ ที่มีผลต่อพ้ืนที่และความต้องการ
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ของประชาคมในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะร่วมสร้างภาพในอนาคตให้มีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมีศักยภาพและเป็น
ฐานให้กับการสร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน  

6.5.1 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ศึกษา 

1. แนวคิดการจัดหาทางเลือกการสัญจร และสนับสนุนการเชื่อมต่อ
พื้นที่ด้วยการเดินเท้า 

การเชื่อมต่อพ้ืนที่โครงการจะต้องให้ทางเลือกกับการเดินทางที่หลากหลาย
ที่สุดกับคนการบริการพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองกับการใช้งานเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้สะดวกและ
รวดร็ว เพ่ือเป็นการลดการใช้งานของรถยนต์ และการจัดหาทางเลือกการสัญจรด้วยการเดินเท้าที่
ทันสมัย โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากรัศมีของระบบขนส่งมวลขนระบบรางในระยะคนเดิน 500 เมตร 
จากตัวสถานี กิจกรรมการค้าและความเป็นไปได้ในย่าน และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา
พ้ืนที่จากโครงการในปัจจุบันรวมถึงโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดในการพัฒนา คือ 

1.1 การพัฒนาการเชื่อมโยงกิจกรรม (Linkage Area) เนื่องจากสภาพ
ปัญหาของพ้ืนโครงการที่ระหว่างสองฝั่งคลองแสนแสบมีการเชื่อมโยงของย่านและการเข้าถึงยังไม่
สะดวกขาดการเชื่อมต่อพ้ืนที่ เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างย่านให้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงกิจกรรมให้
เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่ดี โดยเน้นโครงข่ายการเดินทางเท้าด้วยการเชื่อมต่อพ้ืนที่สีเขียว (Green 
Network) 

1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ส่งเสริมการ
พัฒนาโครงข่ายสีเขียวและสะท้อนเอกลักษณ์ของย่านธุรกิจและการท่องเที ่ยวชั้นน าของ
ประเทศ โดยการปรับปรุง 

1.2.1 ภูมิทัศน์ถนนเพลินจิต ถนนเพชรบุรี ถนนราชด าริ ถนนวิทยุ  
1.2.2 พื้นที่ใต้ทางยกระดับเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และทางพิเศษ

เฉลิมมหานคร 
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบเพ่ือความสวยงามของเมืองและ

สร้างโครงข่ายสีเขียวริมน้ าเชื่อมกับโครงข่ายสีเขียวริมถนน 
1.4 พัฒนาการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่และการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะ และปรับปรุงทางเข้าสู่ท่าเรือคลองแสนแสบและภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงส่งเสริมการ
เดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายรถเมล์ และท่าเรือ 

1.5 พัฒนาระบบการเดินเท้าในพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน 
และนักท่องเที่ยว ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) 
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1.5.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบพ้ืนที่ค้าขายริมถนน การจอด
รถรับจ้าง รถส่งสินค้า และปรับปรุงและขยายทางเดินเท้าในบริเวณท่ีเหมาะสม 

1.5.2 ส่งเสริมการสร้างทางเดินเท้ายกระดับ (Sky walk) และทางเดิน
ใต้ดินในบริเวณท่ีเหมาะสม 

1.6 ออกแบบตกแต่งเมืองด้วยอุปกรณ์ประกอบถนนที่ออกแบบพิเศษ งาน
ศิลปะ ไฟประดับแสงสีและเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นย่านธุรกิจและการท่องเที่ยว
ชั้นน าของประเทศ 

2. แนวคิดการสร้างสถานที่ให้เป็นสถานที่ท่ีพิเศษและผูกพันกับสถานที่ 
การสร้างการรับรู้และเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีแนว

ทางการเสริมสร้างการรับรู้และฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของกลุ่มย่านในบริเวณนี้  โดยดึงเอาจุดเด่นที่
ประกอบด้วยการเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีคลองแสนแสบตัดผ่านย่านการท่องเที่ยว ย่านธุรกิจ และที่
อยู่อาศัยชั้นดี รวมทั้งการมีระบบบริการขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางบก ทาง
รถไฟฟ้า ที่จะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมจุดเด่นนั้น ๆ การปรับปรุงรูปแบบ Street Furniture 
ที่สะท้อนลักษณะเด่นของย่าน การสร้างจุดมองหรือมุมมองที่สื่อถึงย่านการพัฒนาให้เกิด Node การรับรู้
ในความเป็นมาของย่านในพ้ืนที่ที่ส าคัญ ๆ เช่นพ้ืนที่ริมคลองแสนแสบ ทางเข้าถนนราชด าริ ถนนเพลินจิต 
ถนนเพชรบุรี เป็นต้น เพ่ือให้ผู้คนที่เข้ามาในพ้ืนที่ได้รับรู้ถึงความเป็นพ้ืนทีศ่ึกษา  

2.1 สร้างจุดน่าสนใจให้กับชุมชน ด้วยสวนสาธารณะ พ้ืนที่ริมน้ า พ้ืนที่ริม
ถนนและรูปแบบของอาคารร้านค้า ที่ออกแบบให้เหมาะในเรื่องของมุมมอง และทัศนียภาพ 

2.2 เปิดมุมมองเข้าสู่พ้ืนที่ริมน้ า และพ้ืนที่ส าคัญ ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี 
สร้างความส าคัญให้กับพ้ืนที่ และยังเป็น Image ใหม่ของเมือง 

2.3 ส่งเสริมเอกลักษณ์ย่าน ให้เกิดการรับรู้และการจดจ าพ้ืนที่ 
3. แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โล่งว่าง และพื้นที่ธรรมชาติ 

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ศึกษาเป็นย่านพาณิชยกรรมและย่านการค้า ซึ่ง
ปัจจุบันมีพ้ืนที่โล่งว่างรอรับการพัฒนาและพ้ืนที่ริมน้ าที่มีสภาพภูมิทัศน์และเป็นพื้นที่ที่มีความคึกคักใน
การใช้งาน ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่โครงการควรเน้นการเปิดมุมมองด้านคลองให้
สวยงาม และการสนับสนุนการเปิดการใช้งานในพ้ืนที่เอกชนที่สามารถปรับพ้ืนที่ด้านหน้าอาคารให้
เป็นสวน plaza, court, pocket park การใช้ไฟส่องสว่างกับสิ่งปลูกสร้างอาคารส าคัญ ๆ และการ
น าเสนอมาตรการ ในการดูแลรักษาพ้ืนที่ว่างริมคลอง  

3.1 พ้ืนที่ว่างริมคลองจะได้รับการพัฒนาให้เป็นสวนพักผ่อนในชุมชน และ
ทางเดินริมน้ า เพ่ือสร้างบรรยากาศการพักผ่อนและทัศนียภาพที่ดีของพ้ืนที่  
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3.2 พ้ืนที่ที่โล่งว่างจะได้รับพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะ พื้นที่เปลี่ยวจะเพ่ิม
แสงสว่างและตัดเส้นทางผ่านให้พื้นที่นั้นเกิดความปลอดภัยมากข้ึน 

3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เปิดโล่งในที่ดินของเอกชนในลักษณะ Plaza, 
Court, Pocket Park 
 

6.5.2 โครงการการพัฒนาพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาโครงข่ายสีเขียวและส่งเสริมการเดินเท้า 
1.1 สภาพปัจจุบันของพื้นที ่ 

สภาพทั่วไปของถนน จากแยกราชประสงค์-แยกประตูน้ า เป็นถนน 7 
ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง การสัญจรของยานพาหนะ จะสัญจรไปทางด้านทิศเหนือ 5 ช่องทางจราจร 
เชื่อมกับพระรามที่ 1 และถนนเพลินจิตบริเวณแยกราชประสงค์ และสัญจรไปทางด้านทิศใต้ 2 
ช่องทางจราจร เชื่อมต่อกับถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารถบริเวณแยกประตูน้ า สภาพการจราจร
หนาแน่นตลอดทั้งวัน พื้นที่บริเวณคอสะพานเฉลิมโลกลักษณะถนนเป็นคอขวดสามารถสัญจรได้เพียง 
5 ช่องทางจราจร มีทางเท้าสองฝั่งถนน และถนนเพชรบรีเป็นถนน 6 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลาง 
มีทางเท้าสองฝั่งถนนมีการสัญจรหนาแน่นตลอดทั้งวันและบรรยากาศแตกต่างกันไปในแต่ละช่วง 
บริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่นสูง 

โครงการพัฒนาโครงข่ายสีเขียวและส่งเสริมการเดินเท้า บริเวณถนนราช
ด าริ และถนนเพชรบรี รวมถึงแยกราชประสงค์-แยกประตูน้ า อยู่ในเขตการปกครองของ เขตปทุมวัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักการโยธาฯ กรุงเทพมหานคร 

1.2 สภาพปัญหา 
1.2.1 ปัญหาแผงลอยบนทางเท้า เนื่องจากเป็นถนนที่เป็นที่ตั้งพ้ืนที่

พาณิชยกรรมที่ส าคัญของเมือง ทั้งในรูปแบบของห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถว อาคาร
ส านักงาน  และร้านค้าจ านวนมาก จึงท าให้มีการตั้งแผงลอยบนทางเท้าเกือบตลอดแนวถนน โดยเฉพาะ
ช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หน้าบิ๊กซีราชด าริซึ่งมองจากถนนจะเห็นแนวร้านค้าแผงลอยวาง
สินค้าบนทางเท้า แม้ทางเท้าในพ้ืนที่จะมีขนาดค่อนข้างกว้าง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4-6 เมตร แต่เมื่อมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบถนน (Street furniture) ต่าง ๆ แล้วจะท าให้พ้ืนที่สัญจรทางเท้าลดลงเหลือเพียง 
1.5-2 เมตร และเมื่อมีการตั้งแผงลอยร้านค้าเพ่ิมขึ้นอีกจึงท าให้การสัญจรทางเท้าไม่สะดวก 

1.2.2 ปัญหาอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) กีด
ขวางการสัญจร พบว่ามีเสาไฟ ตู้ไปรษณีย์ ตู้ไฟ ตู้โทรศัพท์ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ รวมไปถึงสถานีแท็กซี่
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อัจฉริยะ สถานีปั่น-ปั่น กีดขวางการสัญจรทางเท้า ประกอบกับทางเท้าบางช่วงค่อนข้างแคบท าให้
พ้ืนที่ทางเท้าที่สัญจรได้ลดลง 

1.2.3 ปัญหาความไม่ต่อเนื ่องของทางเท้า แม้ว่าพื้นที ่จะเป็น
ย่านพาณิชยกรรมและย่านการท่องเที่ยวที่ส าคัญในระดับประเทศซึ่งมีผู้ใช้งานทางเท้าหนาแน่นตลอด
ทั้งวัน แต่ยังพบปัญหาทางเท้าไม่ต่อเนื่องจากการตั้งสิ่งกีดขวางทางเท้าด้วยส่วนหนึ่ง จึงท าให้ผู้สัญจร
ทางเท้าลงมาสัญจรบนถนนซึ่งไม่ปลอดภัย 

1.3 แนวคิดการออกแบบ 
แนวความคิดในการปรับปรุงพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบทางเท้าและจุด

เชื่อมต่อการเดินทางส่งเสริมภาพลักษณ์พื้นที่ศึกษา โดยเน้นเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ สร้าง
ความต่อเนื่องการเดินเท้าให้มีความสะดวกสบาย สอดแทรกกิจกรรมและการพักผ่อนระหว่างการ
เดินทาง เน้นการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยด้วยการจัดโซนการค้าและการจ ากัดพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า 
ออกแบบซุ้มร้านค้า ขยายทางเท้าในบริเวณที่จ าเป็น ปูพ้ืน ท าทางลาดและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ออกแบบ
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) ปรับปรุงและจัดระเบียบจุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร 
ตอบสนองการใช้งานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  (Universal Design) (ภาพท่ี 108) และ (ภาพที่ 109) 

1.3.1 ปรับปรุงถนนราชด าริ และถนนเพชรบรี โดยการลดผิว
จราจรแต่ยังคงช่องจราจรไว้ 7 ช่องจราจรเช่นเดิม แต่จะมีทางเท้ากว้าง 6 -8 เมตร ส าหรับให้คน
สามารถเดินสวนกันได้สะดวก และภายในเส้นทางเดินเท้าควรปลูกต้นไม้เสริมสร้างบรรยากาศให้
เหมาะสมกับการเดินไม่เร่งรีบ และสามารถรองรับความหนาแน่นที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตได้   

1.3.2 ปรับปรุงทางเดินเท้า  ใช้วัสดุที ่แตกต่างจากทางเดินเท้า
ทั่วไป เพ่ือเน้นให้เห็นชัดเจนและน่าสนใจ มีประติมากรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่มีความเป็น
เป็นเอกลักษณ์ของย่านและไม่ขัดแย้งบริบทโดยรอบ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการจดจ าอีกทั้งเป็นแกน
ที่เชื่อมโยงไปพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

1.3.3 จัดระเบียบร้านค้าแผงลอย ด้วยการจัดโซนสินค้าให้อยู่ใน
บริเวณใกล้กับจุดจอดรถโดยสารและการจ ากัดพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าโดยออกแบบซุ้มร้านค้าขนาดพ้ืนที่ 
4 ตารางเมตร โดยมีการควบคุมรูปแบบของซุ้มร้านค้าให้กลมกลืนกับบริบทโดยรอบ  

1.3.4 ติดตั้งระบบ CCTV และระบบ Free Wifi ครอบคลุมพ้ืนที ่
1.3.5 ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) 

โดยออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์กับถนนและบริเวณที่เป็นพื้นทางเท้ามีการจ ากัดพื้นที่นั ่งริมทาง
ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร เพ่ือเป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหรือพักคอย มีถังขยะ ป้ายบอกทาง และมี
โคมไฟแสงสว่างวางไว้ทุกระยะ 5 เมตรโดยตอบสนองการใช้งานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม (Universal Design) 
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1.3.6 ปรับปรุงและจัดระเบียบจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสาร โดยการ
ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมต่าง ๆ ในการจัดท าป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทาง และป้ายโฆษณาต่าง ๆ 
 

 
 
ภาพที่ 108 ผังรายละเอียดการออกแบบโครงการพัฒนาโครงข่ายสีเขียวและส่งเสริมการเดินเท้า 
บริเวณถนนราชด าริ บริเวณถนนเพชรบุรี 
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ภาพที่ 109 ตัวอย่างทัศนียภาพการพัฒนาโครงข่ายสีเขียวและส่งเสริมการเดินเท้าบริเวณถนนราชด าริ 
และบริเวณถนนเพชรบุรี 
ที่มา: จากการจัดท าโดยผู้วิจัย และ https://www.behance.net 
 

2. โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากสถานี
รถไฟฟ้าชิดลมเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต ไปจนถึงบริเวณแยกราชประสงค์ 

2.1 สภาพปัจจุบันของพื้นที ่
สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการบริเวณเพลินจิต และถนนราช

ด าริ มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ ร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานให้เช่า และโรงแรมต่าง ๆ เกาะ
กลุ่มกันริมถนน และปัญหาการตั้งร้านค้าริมทางเท้าที่ท าให้พ้ืนที่สัญจรทางเท้าลดลง  พ้ืนที่มี
การจราจรที่พลุกพล่านทั้งการสัญจรทางเท้าและรถยนต์ 

โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) อยู่ในเขตการปกครอง
ของ เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักการโยธาฯ กรุงเทพมหานคร และ
สมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์ 
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2.2 สภาพปัญหา 
2.2.1 ปัญหาแผงลอยบนทางเท้า ทางเท้าที่แคบ เนื ่องจากเป็น

พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่นสูงด้วยห้างสรรพสินค้าและอาคารพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
จึงท าให้มีการตั้งแผงลอยบนทางเท้ามีคนสัญจรผ่านจ านวนมากในระดับดินไม่สะดวก 

2.2.2 ปัญหาการจราจรติดขัด แม้ว่าจะมีรถไฟฟ้าผ่านตลอดแนว
เส้นทางแต่สภาพถนนก็ยังประสบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน  

2.2.3 ปัญหาวัสดุทางเท้าช ารุดหรือพ้ืนทางไม่สม่ าเสมอ พบการ
ยุบตัวและการแตกของคอนกรีต หรืออิฐบล็อคปูพื้นทางเท้า บริเวณท่ีมีการใช้งานหนาแน่น  

2.3 แนวคิดการออกแบบ 
การสร้างสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ทีสนับสนุนให้คนเดินเท้าและส่งเสริม

การเชื่อมต่อกิจกรรมและการสร้างทางเดินยกระดับ (Sky walk) โดยการเชื่อมพ้ืนที่ต่าง ๆ หรืออาคาร
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และสามารถเดินถึงกันได้โดยปลอดจากรถ (ภาพท่ี 110) และ (ภาพที่ 111) 
 

 
 
ภาพที่ 110 ผังรายละเอียดการออกแบบโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากสถานี
รถไฟฟ้าชิดลมเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต ไปจนถึงบริเวณแยกราชประสงค์ 
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ภาพที่ 111 ตัวอย่างทัศนียภาพ โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม
เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต ไปจนถึงบริเวณแยกราชประสงค์ 
ที่มา: จากการจัดท าโดยผู้วิจัย และ https://www.archdaily.com 
 

3. โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงทางข้ามและภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ใต้ทาง
ยกระดับการทางพิเศษเฉลิมมหานคร  

3.1 สภาพปัจจุบันของพื้นที่ 
บริเวณพ้ืนที่แยกใต้ทางยกระดับการทางพิเศษเฉลิมมหานคร เป็นแยก

ตัดระหว่างถนนเพชรบุรี ปัจจุบันมีการจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ใกล้กับแยกวิทยุ ซึ่งเป็นแยกที่ตัด
เชื่อมหว่างถนนวิทยุกับถนนเพชรบุรี และมีสภาพที่เสื่อมโทรมและเป็นมุมอับหรือจุดอับของถนนขาด
ไฟฟ้าแสงสว่าง พ้ืนที่ใต้สะพานอับ มืด และเปลี่ยว พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ 

โครงการปรับปรุงทางข้ามและภูมิทัศน์ บริเวณพ้ืนที่ใต้ทางยกระดับ
การทางพิเศษเฉลิมมหานคร ได้แก่ พื้นที่ใต้ทางยกระดับการทางพิเศษเฉลิมมหานคร อยู่ในเขต
การปกครองของ เขตราชเทวี หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักการโยธาฯ กรุงเทพมหานคร 
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3.2 สภาพปัญหา 
3.2.1 สภาพปัญหาการจราจรหนาแน่นมาก 
3.2.2 บริเวณจุดทางข้ามขาดความปลอดภัย และจุดยืนรอสัญญาณไฟ

พ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
3.2.3 พ้ืนที่ใต้สะพานหรือเกาะกลางใต้สะพานขาดการดูแลรักษาสภาพ

ภูมิทัศน์มีความเสื่อมโทรม ขาดพ้ืนที่สีเขียวริมทางเท้า  
3.2.4  จุดจอดรถรับจ้างต่าง ๆ ยังไม่เป็นสัดส่วน  
3.2.5  ขาดป้ายบอกข้อมูลการเชื่อมต่อการเดินทาง รวมถึงปัญหา

อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) กีดขวางการสัญจร 
3.3 แนวคิดการออกแบบ 

ปัจจุบันพื้นที ่ใต้ทางยกระดับการทางพิเศษเฉลิมมหานครมีการ
สัญจรที่หนาแน่นเนื่องจากพื้นที ่บริเวณนี้ติดกับแยกวิทยุ เป็นย่านแหล่งงาน แหล่งที ่อยู่
อาศัย แหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ เช่นโรงแรม ออฟฟิต คอนโดมิเนียมสถานบันเทิง บริเวณสองฝั่งถนน 
พ้ืนที่บริเวณนี้จึงมีการสัญจรที่หนาแน่น และผู้คนพลุกพล่าน แนวคิดในการปรับปรุงทางข้ามและภู มิ
ทัศน์พ้ืนที่ใต้ทางยกระดับการทางพิเศษเฉลิมมหานคร จึงเป็นการสร้างความสะดวกในการสัญจรและ
เดินทาง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและแบ่งประเภทการสัญจรอย่างเป็นระบบ (ภาพที่ 112) และ
(ภาพที่ 113) 

3.3.1 ปรับปรุงทางข้าม พื้นที่ใต้ทางยกระดับพร้อมติดตั้งสัญญาไฟ
จราจร สัญญาณคนข้ามถนน  

3.3.2 ลดพ้ืนที่การสัญจรของรถยนต์บางช่วงเวลาในชั่วโมงเร่งด่วน 
เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 

3.3.3 ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน(Street Furniture) 
ติดตั้งไฟส่องสว่าง ตกแต่งด้วยไฟประดับแสงสีและเทคโนโลยีสื่อผสมต่าง ๆ 

3.3.4 ปรับพื้นถนนและทางลาดเพ่ือให้เกิดผิวสัมผัสและสีที่แตกต่าง
ระหว่างทางรถไฟผู้คนใช้รถและผู้ที่เดินข้ามถนน 
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ภาพที่ 112 ผังรายละเอียดการออกแบบโครงการปรับปรุงทางข้ามพ้ืนที่ใต้ทางยกระดับการทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร 

 
 
ภาพที่ 113 ตัวอย่างทัศนียภาพ โครงการปรับปรุงทางข้ามและภูมิทัศน์แยกประตูน้ า และพ้ืนที่ใต้ทาง
ยกระดับการทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ที่มา: จากการจัดท าโดยผู้วิจัย และhttps://superimposearchitecture.com 
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4. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือชิดลม ท่าเรือสะพานวิทยุ 

4.1 สภาพปัจจุบันของพื้นที ่
สภาพปัจจุบันในพ้ืนที่ศึกษามีคลองส าคัญ ได้แก่ คลองแสนแสบพาด

ผ่าน จึงมีศักยภาพในการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมระบบรถ เรือ ราง มีท่าเรือที่ทั้งหมด 7 
ท่า ได้แก่ ท่าเรือสะพานหัวช้าง ท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือชิดลม ท่าเรือสะพานวิทยุ ท่าเรือนานาเหนือ 
ท่าเรือนานาชาติ และท่าเรืออโศก โดยท่าเรือที่มีการใช้งานหนาแน่นและเป็นจุดเชื ่อมต่อการ
เดินทางที่ส าคัญ ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ า บริเวณท่าเรือและทางเข้าท่าเรือมีความแตกต่างกันดังนี้ 

โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือชิดลม ท่าเรือสะพานวิทยุ อยู่ในเขตการปกครองของเขตปทุมวัน เขตราชเทวี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมเจ้าท่า ส านักการจราจรและขนส่ง (สจส) ส านักการระบายน้ า 

4.1.1 ท่าเรือประตูน้ า เป็นท่าเรือที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นมาก เพราะผู้
ทีเ่ดินทางมาจากท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศต้องมาเปลี่ยนเรือที่ท่าเรือนี้ และเป็นท่าเรือเข้าสู่ย่าน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ย่านประตูน้ า และย่านราชประสงค์ บริเวณท่าเรือ
อยู่สองฝั่งคลอง มีร้านค้าขายอาหารตลอดแนวทาง และไม่มีปัญหาของท่าเข้าสู่ท่าเรือ จากท่าเรือ
สามารถเดินไปขึ้นรถประจ าทางได้ที่ถนนเพชรบุรีและถนนราชด าริ  มีระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 
BTS ชิดลมประมาณ 1 กิโลเมตร  

4.1.2 ท่าเรือชิดลม เป็นท่าเรือที่สามารถเข้าสู่ใจกลางย่านชิดลม ซึ่ง
เป็นทางโดยสารไปสู่พ้ืนที่ภายในเมืองโดยไม่ต้องฝ่าการจราจรที่รถติดบริเวณถนนพระรามที่ 1 สุขุมวิท 
โดยต่อมาจากท่าเรือประตูน้ าแหล่งค้าขายสินค้าแฟชั่นอันดับต้นของประเทศ 

4.1.3 ท่าเรือสะพานวิทยุหรือท่าเรือวิทยุ เป็นท่าเรือท่ีเชื่อมต่อเข้าสู่
ย่านวิทยุ เป็นย่านสถานทูตและธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะที่มีจราจรหนาแน่นเช่นกัน ซึ่งจะท าให้เป็น
ทางเลือกที่ดีที่มีการเดินทางโดยเรือแม้ผู้ใช้งานในย่านดังกล่าวอาจไม่ค่อยใช้บริการ ซึ่งอาจต้องมีการ
อ านวยความสะดวก หรือส่งเสริมทางเลือกการสัญจรแบบดังกล่าวให้มากขึ้น 

4.2 สภาพปัญหา 
ทางเดินเท้าเข้าถึงท่าเรือไม่สะดวก คับแคบ เสื่อมโทรม ขาดป้ายบอก

ทาง และขาดการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณท่าเรือและพ้ืนที่ริมน้ า และสภาพภูมิทัศน์โดยรวมไม่
สวยงาม และขาดการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ 
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4.3 แนวคิดการออกแบบ 
แนวคิดในการออกแบบพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางพิจารณาจาก

ระยะหรือรัศมีการให้บริการของรถไฟฟ้า เรือโดยสาร และระยะการเดินเท้ารวมทั้งพิจารณาถึงกิจกรรม
และ Node ของพ้ืนที่ศึกษา (ภาพท่ี 114) 

4.3.1 สร้างท่าเรือ โดยพ้ืนที่ท่าเรือให้มีความเชื่อมโยงและความ
ต่อเนื่องกับศูนย์การค้า ก่อสร้างตัวท่าเรือและโป๊ะ ที่มีขยายขนาดให้พอดีกับปริมาณผู้โดยสาร การ
ออกแบบ สร้างใหม่นี้ต้องให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  

4.3.2 จัดให้มีบริการสาธารณะที ่จ าเป็น เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ห้องน้ า ที ่นั่งคอย และปรับปรุงพื้นที ่ให ้เป็นพื ้นที ่พาณิชยกรรมและพักอาศัยใหม่และมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะใจกลางเมือง ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

4.3.3 พ้ืนที่ริมน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้ผู้คนเข้ามาใช้งานและ
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว เพ่ือความปลอดภัยหลีกเลี่ยงการออกแบบมุม
อับหรือพ้ืนที่ลับตา และปรับปรุงระบบป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
 

 
 
ภาพที่ 114 ตัวอย่างทัศนียภาพโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือชิดลม ท่าเรือสะพานวิทยุ 
ที่มา: จากการจัดท าโดยผู้วิจัย และ https://www.leprogres.fr/ 
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5. โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ 
5.1 สภาพปัจจุบันของพื้นที ่

สภาพภูมิทัศน์และพ้ืนที่ริมโครงข่ายคลองแสนแสบ พบว่า ในปัจจุบัน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของเอกชนและมีการก่อสร้างอาคารลุกล้ าพ้ืนที่ว่างริมคลองจึงท าให้ทางเดิน
ริมน้ ามีเป็นบางช่วงไม่มีความต่อเนื่อง และบางช่วงมีสภาพทรุดโทรม รกร้างและเป็นพื้นที่มุมอั บ
อาจเกิดปัญหาอาชญากรรมได้ ท าให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ริมน้ าเพ่ือพักผ่อน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ อยู่ในเขตการปกครอง
ของ เขตราชเทวีและเขตปทุมวัน หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมเจ้าท่า ส านักการระบายน้ า ส านัก
การจราจรและขนส่ง 

5.2 สภาพปัญหา 
ปัญหาภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบไม่สวยงาม พ้ืนที่ริมคลองมีสภาพทรุด

โทรม เนื่องจากปัจจุบันการสัญจรใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลักแม้ว่าจะมีการพัฒนาเรือโดยสาร
ให้บริการในคลองแสนแสบแต่สภาพคลองในปัจจุบันยังเป็นทางระบายน้ าเน่าเสีย และพ้ืนที่ริมคลอง
หลายบริเวณยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีสภาพที่ดี  

5.3 แนวคิดการออกแบบ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ เน้นในส่วนของทางเดินริม

คลอง และปรับปรุงพื ้นที ่โล ่งส าหรับประกอบกิจกรรมส่วนกลางที ่ม ีอยู ่ในชุมชนให้มีความ
สวยงามและมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมร้านค้า
ต่าง ๆ นั้น ควรพัฒนาด้านจุดเชื่อมต่อการสัญจรและจัดระบบของพ้ืนที่ขนถ่ายสินค้าให้มีความสะดวก
และปลอดภัย ควรวางระบบสาธารณูปโภครวมที่รองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุม เช่น ระบบ
ระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ ารวมก่อนปล่อยลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ และควรมีแผนรองรับการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีลานกิจกรรมของชุมชนเป็นบริเวณ
เปิดโล่งกลางแจ้งที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมภายในอาคาร ที่ส าคัญ เช่น มัสยิด ศูนย์กิจกรรมชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือบริเวณที่เป็นที่รกร้างที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางการสัญจร เป็นทั้งที่พักผ่อน ชุมนุม 
ตลอดจนใช้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคาร มีการก าหนดพ้ืนที่ใช้งานในแต่ละส่วน และจัดเตรียมให้
สอดคล้องกับกิจกรรม (ภาพท่ี 115) และ (ภาพที่ 116) 
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ภาพที่ 115 ผังรายละเอียดการออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ 
 

 
 
ภาพที่ 116 ตัวอย่างทัศนียภาพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ 
ที่มา: จากการจัดท าโดยผู้วิจัย และ https://sinai.de/projekt/wettbewerbe/stadtstrecke-bremen 
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6.5.3 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนในแนวทาง Green Network 

1. ลักษณะของพื้นที่และภูมิทัศน์ถนน พ้ืนที่โครงการจัดว่าเป็นพ้ืนที่ที่เป็นถนน
ย่านพาณิชยกรรม (Commercial Street) เป็นถนนที่มีกิจกรรมการค้าและธุรกิจเป็นหลักในแนวถนน 
มี 2 รูปแบบ คือ 1) อาคารพาณิชย์หรือร้านค้าปลีก และ 2) อาคารปลีกขนาดใหญ่หรือช็อปปิ้งมอลล์ 
ลักษณะถนนในโครงการจะเน้นการรองรับคนจ านวนมากที่เดินทางเข้ามายังพ้ืนที่ ต้องใช้การปรับปรุง
ตามลักษณะการใช้สอย เอ้ือประโยชน์ต่อผู้สัญจรทุกประเภท มีสภาพแวดล้อมที่สบายและปลอดภัย 
มีภาพลักษณ์ท่ีน่าจดจ า สอดคล้องกับกิจกรรมและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

2. วัสดุพืชพรรณในภูมิทัศน์ถนน สภาพทั่วไปของพ้ืนพืชพรรณบนท้องถนน
ในพ้ืนที่โครงการจะเป็นไม้ยืนต้นและไม้เลื้อย เป็นส่วนใหญ่จะแตกต่างตามลักษณะของพ้ืนที่ปัจจัยที่มี
ผลในการเลือกชนิดของต้นไม่ส าหรับพ้ืนที่ศึกษาจะต้องพิจารณาในเรื่องเกณฑ์ในด้านประโยชน์ใช้
สอยในพื้นที่ เกณฑ์ทางด้านกายภาพ และด้านการจราจร ซึ่งควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดของพ้ืนที่และ
วัตถุประสงค์ในการปลูก ดังนี้ 

2.1 เพื่อน าสายตาและเปิดมุมมอง ใช้ในบริเวณที่เป็นเส้นทางสัญจร
ภายในโครงการในบริเวณที่มีความหนาแน่นของกิจกรรม พรรณไม้ที่ใช้จะมีลักษณะล าต้นสูงเพ่ือเน้น
การเปิดมุมมอง ชนิดพรรณไม้ที่ใช้ เช่น ต้นปาล์ม ต้นหมาก ต้นตาล และต้นไม้ที่มีล าต้นสูงเช่น 
ยางนา หูกระจง ต้นคูน เป็นต้น 

2.2 เพื่อร่มเงา ใช้ในบริเวณที่ต้องการร่มเงาเป็นหลัก เช่น บริเวณที่จอด
รถ ริมถนน บริเวณพ้ืนที่พักผ่อน ลักษณะพันธุ์ไม้จะต้องเป็นพรรณไม้ที่มีใบตลอดปี (Evergreen 
Tree) เพ่ือที่จะสามารถให้ร่มเงาได้ในทุกฤดูกาล และลักษณะของพันธุ์ไม้จะต้องไม่มีผลหรือลักษณะ
กิ่งก้านท่ีเป็นอันตรายต่อผู้คนและพ้ืนที่ใช้งาน 

2.3 เพื่อความสวยงาม ใช้ในบริเวณที่ต้องการสีสันของต้นไม้และความ
สวยงามเป็นพิเศษ เช่นบริเวณใต้ทางด่วน ใต้สะพานข้ามแยก หรือแม้กระทั่งเกาะกลางถนน โดย
ลักษณะพรรณไม้จะต้องเป็นไม้ดอกหรือสีของใบที่สวยงามซึ่งในการออกแบบจะปลูกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม
ชนิดของพรรณไม้แต่ละชนิดมีช่วงเวลาในการออกดอกที่แตกต่างกันเพ่ือให้พ้ืนที่โครงการ มีสีสันของ
ต้นไม้ตลอดปีและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามฤดูกาล 

3. กฎหมายที่เกี่ยวกับถนนและทางเท้า ในการด าเนินงานเกี่ยวกับถนนและทาง
เท้ารวมถึงพ้ืนที่ระยะถอยร่นจากเขตทาง จะมีเรื่องของกฎหมายก ากับอยู่ด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ถนนและส าคัญกับพื้นท่ีสามารถจ าแนกเพ่ือความส าดวกในการท าความเข้าใจได้เป็น  

3.1 เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าของ
อาคาร เจ้าของที่ดินติดแนวถนน เนื้อหาเก่ียวข้องกับการห้ามและยอมให้ใช้ประโยชน์และกระท าการ 
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3.2 เนื้อหาเก่ียวข้องกับอาคาร และเนื้อหาเก่ียวข้องกับสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
3.3 เนื้อหาเก่ียวข้องกับมาตรฐานและลักษณะของทางหลวง 

4. การออกแบบทางเท้าเพื่อเอ้ือต่อการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิ การ 
(Universal Design) ส าหรับถนนและทางเท้า เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสภาพแวดล้อม
เพ่ือให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติทุกวัยหรือบุคคลทุพพลภาพ โดยปราศจาก
การออกแบบที่พิเศษหรือแตกต่างออกไป  

5. รูปแบบของทางเดินเท้า การออกแบบจะใช้วัสดุที่มีความกลมกลืนและเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ ตอบสนองกับการเดินและการใช้งานอื่น ๆ การเลือกวัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ยานพาหนะเข้าถึงบางเวลาที่จ าเป็นได้เช่นรถขนส่งไปรษณีย์ รถดับเพลิง เลือกวัสดุเพ่ือการใช้สอย
เช่น รองรับน้ าหนักยานพาหนะ ให้สามารถสื่อความหมายต่าง ๆ เช่นทิศทางหรือจุดที่เป็นต าแหน่ง
ของสถานที่ส าคัญ พิจารณาถึงความปลอดภัยค านึงถึงการเปลี่ยนระดับจากขอบการเปลี่ยนวัสดุและ
ความลื่น เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ควรมีการค านึงถึงเรื่องดิน อากาศ  
การใช้วัสดุที่เป็นหน่วยย่อยเช่นอิฐบล็อก หรือวัสดุยืดหยุ่น 

6. อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) อุปกรณ์ประกอบถนนเช่น ม้า
นั่ง ชุดสนาม ถังขยะ ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน ป้ายอาคารและป้ายบอกทางมีการออกแบบ
เฉพาะ เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ และกลมกลืนในพ้ืนที่ เน้นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ มีความ
คงทนและดูแลรักษาง่าย นอกจากนี้การจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องจัดวางอย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อ
การใช้งานและสื่อความหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ 
 

6.5.4 ข้อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน และริมคลองแสนแสบใน

แนวทาง Green Corridor  

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมคลองที่แตกต่างกัน   การปรับปรุงพื้นที่จะมี
ความแตกต่างกันไปด้วย เช่นชุมชนอยู่อาศัยจะใช้ลักษณะการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ และการพักผ่อนริมน้ า ที่ดินประเภทหน่วยงานและศาสนสถาน 
ต้องใช้การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความสง่างามของอาคาร ความร่มรื่น ในขณะที่พ้ืนที่ว่างเปล่าอาจใช้เพียง
การปรับปรุงเฉพาะตัวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมและทางเดินริมน้ า เป็นต้น 

2. ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ พ้ืนที่ริมคลองแสนแสบจะมีพัฒนาจากรูปแบบ
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณพ้ืนที่ริมคลอง และกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ริม
ถนน และริมคลอง ซึ่งแนวทางการปรับปรุงจ าเป็นจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้เพ่ือให้การปรับปรุงภูมิ
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ทัศน์ส่งเสริมเอกลักษณ์และศักยภาพดังกล่าวของย่านให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยการเลือกใช้รูปแบบการ
ปรับปรุงทางเดินริมคลองและพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม 

3. รูปแบบของทางเดินริมคลอง จากลักษณะทางเดินริมคลองหรือเขื่อน
ป้องกันน้ าท่วมของส านักการระบายน้ ามีหลายรูปแบบที่ใช้กับพื้นที่ต่างประเภทกัน แต่เนื่องจาก
พื้นที่โครงการบางช่วงมีทางเดินริมคลองที่แคบและมีสภาพเก่า ทรุดโทรม นอกจากนี้ยังมีการต่อเติม
อาคารเข้าไปในพื้นที่ทางเดินริมน้ าท าให้บางช่วงเกิดความไม่ต่อเนื่องของการเดินเท้า และบาง
พื้นที ่ไม่มีการใช้งาน ในการแก้ไขปัญหาพื้นที ่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมการใช้พื้นที่ริม
คลอง ส่วนใน เรื่องของรูปแบบการก่อสร้างทางเดินริมคลองจะต้องใช้วัสดุปู พ้ืนที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ การติดตั้งโคมไฟแสงสว่างและ Street Furniture ร่วมกับการใช้พันธุ์ไม้เข้าช่วย 

4. ลักษณะของพื้นที่ด้านหลังทางเดินริมคลอง ส่วนใหญ่พ้ืนที่ด้านหลัง
ทางเดินริมคลองจะเป็นแนวรั้วกัน ในบางบริเวณจะมีพ้ืนที่ว่าง เป็นพ้ืนที่กรรมสิทธิ์หรือเป็นพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์จะส่งผลต่อวิธีการปลูกหรือการเลือกใช้พันธุ์ไม้ ว่าเป็นไม้ยื นต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย หรือไม้คลุมดิน 
 

6.5.5 ข้อพิจารณาในการเลือกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ 

ในการเลือกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่น ามาปลูกริมถนนและริมคลองแสนแสบ
จะต้องพิจารณาลักษณะตามลักษณะของพ้ืนที่ซึ่งพ้ืนที่ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ศึกษาที่จะปรับปรุงมีลักษณะ
ที่แคบอีกทั้งยังมีก าแพงหรือรั้วที่ขอบทางเดินเท้าริมคลองจึงไม่ควรเลือกพรรณไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้
ยืนต้น โดยที่ปรึกษามีแนวทางที่เสนอแนะธรรมชาติของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

1. ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน การใช้ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของ
มุมมองและภูมิทัศน์ทางเดินเท้า ลักษณะการใช้ที่แนะน าคือการปลูกในภาชนะท่ีติดตั้งบนเขื่อนเพ่ือ
สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม หลักการคัดเลือกพันธุ์ไม้พุ่มเพ่ือปลูกริมคลองแสนแสบ ได้แก่ 

1.1 ปริมาณแสงแดด พันธุ์ไม้แต่ละชนิดต้องการปริมาณแสงแดดไม่
เท่ากัน ไม้ที่มีดอกส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดเต็มวันหรือครึ่งวัน ส่วนไม้ใบส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดเพียง
ครึ่งวันหรือปลูกในที่ร่มเงาได้  

1.2 ต าแหน่งที่ปลูก ต าแหน่งที่ใช้ไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินบริเวณเสาไฟส่อง
สว่าง โดยมีการออกแบบเสาไฟฟ้าเพื่อรองรับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้ควรพิจารณาถึง การดูแล
รักษา บริเวณท่ีเป็นที่ว่างควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ดูแลรักษาง่ายหรือทนต่อสภาวะแวดล้อม  

1.3 การใช้ประโยชน์ การเลือกพันธุ์ไม้ควรตอบสนองความต้องการใช้
ประโยชน์ของสถานที่นั้น ๆ ด้วย เช่น อาคารราชการ ศาสนสถาน อาจต้องการความสวยงาม
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จากดอกและใบ แต่ไม้พุ่มและไม้คลุมดินบางชนิดนอกจากจะมีดอกที่สวยงามแล้ว ยังมีใบหรือส่วนอ่ืน
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ควรเลือกปลูกในชุมชนอยู่อาศัยที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ต้นไม้ได้ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม้เลื้อย วัตถุประสงค์การใช้ไม้เลื้อยเพ่ือแก้ปัญหาความแข็งกระด้าง
ของเขื่อนหรือทางเดินริมคลอง ลักษณะการปลูกด้านหลังเขื่อนป้องกันน้ าท่วม ให้ล าต้น ใบ 
ดอกเลื้อยข้ามออกมาด้านหน้าเขื่อน  ใช้ในบริเวณที่มีพ้ืนที่สาธารณะด้านหลังเขื่อนมีน้อยหรือไม่มี
เลย สามารถปลูกในดินหรือในกระถางขึ้นกับสภาพพ้ืนที่จริง หลักการคัดเลือกพันธุ์ไม้เลื้อยเพ่ือ
ปลูกริมคลองแสนแสบ ได้แก่ 

2.1 ปริมาณแสงแดด พันธุ์ไม้แต่ละชนิดต้องการปริมาณแสงแดดไม่
เท่ากัน ไม้ที่มีดอกส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดเต็มวันหรือครึ่งวัน ส่วนไม้ใบส่วนใหญ่ต้องการแสงแดด
เพียงครึ่งวันหรือปลูกในที่ร่มเงาได้  

2.2 ต าแหน่งที่ปลูก ต าแหน่งที่ปลูกจะมีสภาพพื้นที่จริงที่แตกต่างกัน
คือ มีชั ้นดินด้านหลังเขื ่อนที ่ลึกพอส าหรับปลูกไม้เลื ้อยได้คืออย่างน้อย 20 -30 เซนติเมตร 
สามารถปลูกลงดินได้เลย แต่ในในกรณีที่ไม่มีชั้นดิน กล่าวคือเป็นพ้ืนคอนกรีตหรือทางเดิน สามารถ
ใช้วิธีปลูกในกระถางก่อนแล้วท าร้าน (ไม้หรือเหล็ก) น าขึ้นไปยังคันบนเขื่อนในเบื้องต้นจึงได้จัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบตามแนวทาง Green Corridor ตาม
ลักษณะการใช้พื้นท่ีริมคลอง และพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 

6.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. จากการศึกษาพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต พบว่า ลักษณะ
ทางกายภาพและระบบโครงข่ายการเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าที่ดีจะสามารถจูงใจให้คนเลือกที่จะใช้
วิธีการเดินเท้าร่วมกับการใช้ระบบขนส่งมวลชน ควรที่จะปรับปรุงสภาพทางกายภาพที่เหมาะสมและ
เพ่ิมความสะดวกสบายต่อการใช้งานในการเดินเท้า 

2. จากผลของการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ในระยะทาง 0-300 เมตร เป็นระยะทาง
ที่มีคนเลือกเดินไปยังสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่มากที่สุด และรองลงมาระยะทาง 300-500 เมตร เป็น
ระยะที่มีกลุ่มคนเลือกการเดินเท้าน้อยลงเนื่องจากสภาวะอากาศร้อนท าให้ไม่เหมาะสมต่อการเดิ น 
หรือความร่มรื่นของต้นไม้ริมทางเพ่ือลดความร้อน บรรยากาศความสะดวกสบายในการเดินที่ช่วยจูง
ใจให้คนอยากเดินมากยิ่งขึ้น 

3. แนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคนควบคุมดูแล ประชาชนที่อาศัยหรือแม้
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กลุ่มผู้ใช้งานที่เข้ามาเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ในการเข้าใช้
งานที่มีสภาพทางกายภาพทางเท้าที่ดีมีคุณภาพ มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีความร่มรื่นสวยงาม 
สามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์และความต้องการต่อคนที่ เลือกเดินเท้าได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่รุกล้ าพ้ืนที่ทางเดินเท้า เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 

6.7 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิต โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการเดินเท้า ระบบโครงข่ายการสัญจร และสภาพทั่วไป
และบริบทของพื้นที่ และลักษณะกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ เช่น ด้านการค้า การบริการ  
การเปลี่ยนถ่ายการสัญจรทั้งทางบก ทางน้ า และทางราง เป็นต้น เพื่อส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างในการเข้า
ใช้งานสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่ นอกจากนี้พ้ืนที่ที่ศึกษายังมีประเด็นที่น่าสนใจเพ่ิมเติม เช่น การพัฒนา
พ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าชิดลม-เพลินจิต และการพัฒนาพ้ืนที่ลานกิจกรรมนันทนาการด้านหน้า
อาคารห้างสรรพสินค้าและพ้ืนที่โดยรอบ เป็นต้น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการเดินเท้า  

ในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
 
ค าชี้แจง  
1. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อเพื่อประโยชน์แก่ย่านชุมชนของท่านและตัวท่านเอง  
2. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยข้อมูลทั้งหมดจะน าไปประกอบการวิจัยเพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายในการ
เข้าถึงโดยการเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต  
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือส่งต่อให้ผู้อ่ืน  
4. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการ่เดินเท้าและความสามารถในการเข้าถึงทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่าน

การค้าราชประสงค์และเพลินจิต  
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อการใช้ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1) เพศ              ชาย             หญิง  1.2) อายุ..................................ปี 
1.3) อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ราชการ/รัฐวิสหกิจ  บริษัทเอกชน  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  
  รับจ้างทั่วไป  ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน   อ่ืนๆ………………...................………… 
1.4) ระดับการศึกษา  
  ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  มัธยมศึกษา   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

  ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
1.5) จ านวนสมาชิกในครอบครัว................................................คน (รวมตัวท่าน) 
1.6) รายได้ของครอบครัว (บาท/เดือน)      
   ไม่มีรายได ้   น้อยกว่า 9,000  9,000 - 15,000     15,000 - 20,000           

  20,000-30,000   30,000-50,000   50,000-100,000  100,000 บาทขึ้นไป 
1.7) พ้ืนที่อยู่อาศัยของท่าน (โปรดระบุ) ถนน .......................................... แขวง/ต าบล....................... 
เขต/อ าเภอ .........................จงัหวัด......................ระยะเวลาในการอยู่อาศัย.......................................ป ี
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1.8) ที่ตั้งแหล่งงานของท่าน (โปรดระบุ)  ถนน ............................. แขวง/ต าบล................................ 
เขต/อ าเภอ ........................ จงัหวัด ...........................ระยะเวลาในการอยู่อาศัย................................ปี 
 
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการเดินเท้าและความสามารถในการเข้าถึงทางเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราช
ประสงค์และเพลินจิต 
2.1) ท่านมีรูปแบบการเดินทางระหว่างแต่ละสถานที่อย่างไร เช่น เดินทางจากบ้าน  ที่ท างาน  
ห้างสรรพสินค้า  บ้าน 
 

 
 

2.2) ท่านมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและลักษณะการเดินทางอย่างไร 
กรณีเดินทางด้วยรถยนตส์่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย………………………………… บาท/ลิตร ต่อ 

วัน/สัปดาห์/เดือน 
กรณีเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย………………………………… บาท ต่อ เที่ยว

การเดินทาง/วัน/สัปดาห์/เดือน 
เวลาในการเดินทางเฉลี่ย ต่อเที่ยวการเดินทาง………………………………… นาที ต่อ เที่ยว/วัน 
ระยะทางเฉลี่ย จากที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน………………………………… กิโลเมตร 

2.3) เวลาเฉลี่ยในการใช้ทางเดินเท้าของท่านต่อวัน ระบ…ุ……………เมตร/กิโลเมตร.....................นาท ี
2.5) ท่านมีช่วงเวลาที่อยู่พ้ืนที่ย่านระหว่างช่วงเวลา..............................นาฬิกา ถึง..........................
นาฬิกา 
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2.6) กรณีที่ท่านต้องเดินทางไปพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต ท่านมักจะเลือกการเดินทาง
ด้วยวิธีใดมากท่ีสุด 
  รถยนต์ส่วนบุคคล » ที่จอดรถในอาคารที่ท างาน หรือห้างสรรพสินค้า หรืออาคารอื่นๆ   
  ท่าเรือคลองแสนแสบ » การเดินเท้า » ที่ท างาน หรือห้างสรรพสินค้า หรืออาคารอ่ืนๆ   
  BTS » ทางเดิน sky walk » ที่ท างาน หรือห้างสรรพสินค้า หรืออาคารอ่ืนๆ   
  รถโดยสารประจ าทาง (รถเมล์) » การเดินเท้า » ที่ท างาน หรือห้างสรรพสินค้า หรืออาคาร
อ่ืนๆ 
  รถแท็กซ่ี หรือวินมอเตอร์ไซด์ 
2.7) โปรดเรียงล าดับปัจจัยในการเลือกยานพาหนะที่ใช้เพ่ือเดินทางเข้าถึง (มากที่สุด  = 5 และ น้อย
ที่สุด = 1) 
   การเข้าถึงที่สะดวกสบาย    ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางรวดเร็วที่สุด 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    การเชื่อมโยงทางเดินเท้ามีความต่อเนื่อง  
         ระยะของการเดินทาง เช่น เลือกการเดินเท้าในระยะไม่เกิน 500 m 
2.8) การเข้าถึงทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต  
 (1) โปรดเลือกต าแหน่งจากจุดเริ่มต้น (A - E หรือระบุอ่ืนๆ) และจุดสิ้นสุด (1-20 หรือระบุ
อ่ืนๆ) เพ่ือแสดงเส้นทางการเดินเท้าของท่าน จากแผนที่ด้านล่าง 
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(2) โปรดระบุเส้นทางหรือต าแหน่งบริเวณท่านมีความเห็นว่า ควรมีการปรับปรับทางเดินเท้า
เพ่ือสร้างความต่อเนื่องและการเชื่อมต่อของพ้ืนที่บริเวณ................................................. ................เชน่ 
ทางเดินเท้าบริเวณถนนถนนราชด าริฝั่งบิ๊กซี 
 
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อการใช้ทางเดินเท้าในพื้นที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต 
3.1 โปรดประเมินระดับความความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการใช้ทางเดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้า
ราชประสงค์และเพลินจิตในปัจจุบัน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน, เห็นด้วย = 4 คะแนน, เห็นด้วยปานกลาง 

= 3 คะแนน, ไม่เห็นด้วย = 4 คะแนน, และเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน) 

 

ค าถาม 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

3.
1 

กา
รเข

้าถ
ึงท

าง
เท้

า 
แล

ะเ
ชื่อ

มโ
ยง

กา
รเดิ

นท
าง

 

ท่านมีความเห็นว่า ทางเดินเท้าในพื้นที่มีการ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

     

ท่านมีความเห็นว่า ทางเดินเท้า มกีารเช่ือมโยง
กับอาคารและกิจกรรการเดินอย่างเหมาะสม 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ขนาดของ
ทางเดินเท้า ในแต่ละบริเวณมีความเหมาะสม
และสอคล้องกับกิจกรรมการใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ระบบ
โครงข่ายทางเดินเท้า มีความเชื่อมโยงกับจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจร และสอดคลอ้งกับ
กิจกรรมของแตล่ะอาคาร 

     

3.
2 

สิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 
บน

ทา
งเท้

า 

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ปา้ยจอดรถ
ประจ าทาง มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด จดุจอดรถ
โดยสารสาธารณะ มเีพียงพอและเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า ศาลารอรถประจ าทาง มี
ขนาดและการออกแบบท่ีเหมาะสมกับ
ประโยชน์การใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ทีน่ั่งบริเวณ
ป้ายรอรถประจ าทาง มีเพียงพอและเหมาะสม
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ค าถาม 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
ต่อการใช้งาน 

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด จดุจอด
จักรยาน มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด จดุจอดรถ
แท็กซี ่มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด จดุจอดส่งแล้ว
ไป (Park & Ride) มีเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด จดุจอดวินมอ
เตอรไ์ซต์ มเีพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

     

3.
3 

คว
าม

สะ
ดว

กส
บา

ย 
ใน

กา
รเดิ

นท
าง

 

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด สะพานลอย
ฟ้า (Skywalk) มีรูปแบบความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด สะพานลอย มี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ทางข้าม / 
ทางม้าลาย มีเพยีงพอและเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ทีก่ั้น
รถจักรยานยนต์บนทางเท้า มีรปูแบบความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด เสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ปา้ยข้อมูล 
ป้ายบอกทาง และป้ายอื่นๆ มีรูปแบบความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางการเดิน
เท้า 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ถงัแยกขยะ มี
รูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่กีด
ขวางการเดินเท้า 
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ค าถาม 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด ซุม้ต้นไม้ 
ต้นไม้ใหร้่มเงา ไม้พุ่ม และไม้ประดับ มี
รูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่กีด
ขวางการเดินเท้า 

     

3.
4 

คว
าม

หล
าก

หล
าย

 
ใน

กา
รเดิ

นเ
ทา

ง 

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด พืน้ท่ีส่งเสรมิ
กิจกรรมทางกายและนั่งเล่น มีเพยีงพอและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด จดุขายสินค้า
และอาหารเครื่องดื่ม มีรูปแบบความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด กจิกรรมทาง
เศรษฐกิจ มีรปูแบบความเหมาะสมต่อการใช้
งาน ดึงดูดให้เกิดความเพลดิเพลินในการเดิน 

     

ท่านมีความเห็นว่า การก าหนด กจิกรรม
หมุนเวียน / กิจกรรมสร้างสรรค์ของเมือง มี
รูปแบบความเหมาะสมต่อการใช้งาน ดึงดูดให้
เกิดความเพลิดเพลินในการเดิน 

     

 

3.2 ท่านมีความต้องการในการใช้งานในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายในการเข้าถึงโดยการ
เดินเท้าในพ้ืนที่ย่านการค้าราชประสงค์และเพลินจิต อย่างไรบ้าง 

 

ความต้องการในการใช้งานทางเดินเท้า 
มีความ
ต้องการ 

อย่างสูงมาก 

มีความต้องการ
สูง 

มีความ
ต้องการ 

ไม่
ต้องการ 

ท่านมีความต้องการ พัฒนาพ้ืนทีท่างเท้าที่มีขนาด
กว้างขึ้น ซ่ึงมีขนาดมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
2.4 เมตร เนื่องเป็นพื้นที่ท่ีมีจ านวนผู้ใช้ทางเท้าเป็น
จ านวนมาก 

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาจุดทางเดินข้ามถนน 
ทางม้าลาย และสัญญาณไฟคนขา้ม ที่มีความ
ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน ในต าแหนง่และระยะที่
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ความต้องการในการใช้งานทางเดินเท้า 
มีความ
ต้องการ 

อย่างสูงมาก 

มีความต้องการ
สูง 

มีความ
ต้องการ 

ไม่
ต้องการ 

เหมาะสม 

ท่านมีความต้องการ พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างท่ี
เพียงพอ พร้อมติดต้ังระบบ CCTV เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งานทางเท้าในช่วงเวลากลางคืน  

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาจุดจอดรถโดยสาร
ประจ าทาง และป้ายรถประจ าทาง ทีม่ีที่นั่งรอ
เพียงพอ มีการออกแบบที่ทันสมัย เหมาะสมกับการ
ใช้งานในพ้ืนท่ี 

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาพ้ืนทีจ่อดรถและลาน
จอด ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ  

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาซุ้มตน้ไม้ และไม้ยืนต้น 
ที่ให้ร่มเงา เกิดความร่มรื่นน่าเดิน 

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาค้าขายริมถนน มีการ
จัดแบ่งโซนท่ีเหมาะสม ไม่กีดขวางการเดินเท้า 

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาลานกจิกรรม ที่มีพ้ืนท่ี
การเรยีนรู้ พื้นที่น่ังเล่น และมีการออกแบบที่
เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาจุดถ่ายรูป ที่สะท้อน
เอกลักษณ์และเหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจ
ของเมือง 

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาป้ายขอ้มูล บอกทิศทาง
และสถานท่ีส าคญัในย่าน และมีการออกแบบที่
เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 

    

ท่านมีความต้องการ พัฒนาถังขยะ ที่เพียงพอ มีการ
คัดแยกขยะอย่างเหมาะสม และมกีารออกแบบที่
เหมาะสมสอดคล้องกับย่านเศรษฐกิจของเมือง 

    

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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