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Tao Poon Station will be an important northem Sub-Center of Bangkok Metropolitan Area in
the future . This station has been planned to be the intersection of BTS Purple Line (Bang Sue - Bang
Yai) and MRT Blue Line (Bang Sue - Hua Lam Pong).There will be around 177,000 passengers a day
coming to and from this station. Therefore, this study is aimed to analyze and synthesize the
development direction of the station and, finally, provide development guidelines for the station and
its surroundings .
Being a sub-center in the northem part of BMA, new activities, such as commercial,
bUSiness, retail and supporting activities will be added to this area. The current land-use and
buildings, like detached houses, commercial row houses, and storages have to be re-developed .
Since Tao Poon area has been the center of wood fumiture manufacturing for a long time, the
redevelopment project will put this issue into the account. The study started with surveying and
analyzing the study area. Then, literature review was processed and the planning framework was
formulated . In the next step, planning vision and program were suggested . Finally, development
guidelines and design were purposed .
"Transit-Oriented Development - TOD" was selected as a concept for designing the study
area . The station will be the focal point of the sub-center in the future. Passengers come to change
their transportation mode, such as van, bus, motorcycle and walking . However, the concept of TOD
has to be adapted to fit with the Bangkok's climate and context. Passengers should be able to move
around in the buildings or under cover way to avoid the hot and humid weather. Distance between
activities and nodes have to be reduced to facilitate the movement. Also, vertical circulation will play
a more important role in the future .
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเอาใจใสดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พนิต ภูจินดา และ อาจารย ปริญญ เจียรมณีโชติ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่กรุณา
ผลักดัน สงเสริม ในตลอดระยะเวลาที่ผานมา
และ รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ ที่เปนผูให
คําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ และคําแนะนําในทุกดาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานอาจารยเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพนันท ตาปนานนท ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ที่กรุณาเสียสละเวลาใน
การอานเลมวิทยานิพนธ รวมทั้งรวมรับฟงการเสนอผลงานวิทยานิพนธ ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
การทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาการออกแบบชุมชน
เมือง ที่ประสิทธิ์ประสาทความรูตางๆ ทําใหผูวิจัยมีความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นในศาสตรวิชาการออกแบบชุมชน
เมือง โดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณพิลาศ ที่ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอการศึกษา
วิชาการออกแบบชุมชนเมืองในตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ขอขอบคุณนิสิตสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง รุน 8 และ 9 ในการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
เรียนและการทํางาน ในตลอดระยะเวลาการศึกษาและตลอดไป
ขอขอบคุณคุณวัฒนา ศรีออน สําหรับการชวยเหลือดานเอกสารการศึกษาและวิจัยในตลอดระยะเวลา
การศึกษา
สุดทายขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ทุมมากรณ ของผูวิจัยและทุกทานที่เปนแรงบันดาล
ใจ ใหขอคิด คําปรึกษา กําลังใจและความชวยเหลือดานตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันเมืองและภาคมหานครมีการขยายอยางรวดเร็ว การพัฒนาโครงขายการขนสงมวลชนทาง
ราง และพื้นที่โดยรอบจุดเปลี่ยนถายการสัญจร (Transit node) จึงกลายเปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาเขต
พื้นที่ใจกลางเมือง ซึ่งการออกแบบพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเขาถึง
พื้นที่ จากรูปแบบการสัญจรที่หลากหลายทั้งจากรถยนต รถโดยสารประจําทาง และทางเดินเทา รวมถึงบริการ
ตางๆ ที่มารองรับพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร ไมวาจะเปนที่จอดรถ และสถานีรถโดยสารประจํา ซึ่งสิ่งตางๆ
เหลานี้ ทําใหเกิดการดึงดูด และเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ มาสูบริเวณโดยรอบพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร เชน
สํานักงาน รานคา โรงแรม เปนตน ทําใหพื้นที่โดยรอบมีความหนาแนนมากขึ้น เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ เพื่อรองรับกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นไดสรางความมีชีวิตชีวา และสงเสริม “ความเปน
สถานที่” ของพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรของเมือง (the station as place)(Bertolini และ Spit, 1998: 18-19)
จากปญหาดังกลาว สงผลใหในหลายๆ เมือง เกิดแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่สถานีโดยสารของ
การขนสงมวลชนระบบรางใหเปนทั้งพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร (Node) และยังคงรักษา รวมทั้งสรางความ
เปนสถานที่ (Place) ของพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร และบริเวณโดยรอบไว โดยอาศัยการปรับเปลี่ยน หรือ
ฟนฟูรูปแบบทางกายภาพของเมืองที่มีอยู ไมวาจะเปนการใชที่ดิน หรือรูปแบบการสัญจร และการเขาถึงพื้นที่ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางเหมาะสม (Bertolini และ Spit, 1998: 18-19) ตัวอยางการ
พัฒนาพื้นที่ในตางประเทศที่นาสนใจ เชน โครงการ Gare-Lille-Europe ประเทศฝรั่งเศสที่มีการกอสรางทาง
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหวางประเทศที่สามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทางหรือโครงการ KL Central ที่
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย มีการกอสรางสถานีรถไฟฟากลางพื้นที่เมืองเพื่อเชื่อมตอกับระบบรถไฟและ
การเดินทางของคนจากสนามบินและรถไฟระหวางเมือง
ซึ่งแนวทางการพัฒนาไดนําแนวคิด Transit-Oriented Development (TOD) โดยเปนแนวคิดในการ
สรางรูปแบบการใชประโยชนที่ดินที่มีความสอดคลองกับระบบการคมนาคมขนสง
อาศัยการควบคุมความ
หนาแนนของที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และรานคาตางๆ ใหมีความเหมาะสมตอขนาดของพื้นที่ โดยมีการ
วางแผนไมใหกระจายตัว และใหอยูในแนวเสนทางของระบบการคมนาคมสายหลัก โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบของ
สถานีโดยสาร หรือจุดเปลี่ยนถายการสัญจร และอาศัยถนน และทางเดินเทาเปนเสนทางเชื่อมตอ นํามา
ประยุกตใชในกําหนดการอนุรักษพื้นที่ที่มีความสําคัญ (Committed areas) กับการปรับปรุง และเพิ่มการลงทุน
ใหมีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟา (Reinvestment areas) รวมทั้งประสานกับรูปแบบ
การเขาถึงพื้นที่ที่เนนการใชเสนทางเดินเทา และทางจักรยาน (Walk-and-Ride Station) ในการเดินทางเขาสูตัว
สถานี และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเปนแนวคิดที่ประยุกตมาจากแนวคิด Transit-Oriented Development (TOD) โดย
การสรางพื้นที่ใหมีการเชื่อมตอระหวางรูปแบบการสัญจรที่แตกตางกัน
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และพื้นที่ที่มีกิจกรรมตางๆ บริเวณโดยรอบสถานี ไมวาจะเปน สวนสาธารณะ สํานักงาน และพื้นที่
เอนกประสงคเพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ เปนตน (JICA, 2005: 6) จากตัวอยางการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ทําให
สถานีโดยสารของการขนสงระบบรางเปนไดทั้งพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร และรักษาความเปนสถานที่ของ
เมืองไดอยางเหมาะสม
ระบบขนสงรถไฟฟามวลชนระบบรางสาย “สีมวงและสีน้ําเงินสวนตอขยาย” ถูกสรางขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาการจราจรและเพื่อเชื่อมโยงระหวางแหลงงานที่อยูเขตกรุงเทพฯชั้นในไปยังแหลงพักอาศัยบริเวณชั้นนอก
นั้น ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟฟา เนื่องจากองคประกอบทางกายภาพจาก
ระดับโครงสรางของสถานี สงผลใหพื้นที่ใชงานของผูอาศัยและผูใชงานในบริเวณโดยรอบสถานีและกิจกรรมเพิ่ม
ความซับซอนมากขึ้น จากการเพิ่มของระบบการสัญจรที่ไมใชระดับพื้นลางระดับเดียว เกิดเปนการสัญจรหลาย
ระดับ (Multi Level Transportation) และเรื่องของทัศนียภาพโดยรอบสถานี รวมทั้งยังทําใหเกิดปจจัยทั้งในดาน
บวกและดานลบในพื้นที่ เชน มีความตองการใชพื้นที่สาธารณะในแนวตั้งเพิ่มขึ้นตามลักษณะสภาพโครงสราง
ของสถานีรถไฟฟา ทําใหมีทางเลือกใหมในการสัญจรจากลักษณะเดิมที่เกิดในระดับพื้นลางเปนระดับชั้นสอง
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเขาสูพื้นที่กิจกรรมหรือสงผลถึงการเปลี่ยนการใชประโยชนของอาคารโดยรอบ
ตามแนวโดยรอบสถานี
ในการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่
เปนตําแหนงที่ตั้งของสถานี เชน การใชประโยชนที่ดินในบริเวณนั้นจะมีความตองการเปนการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการคา สํานักงานธุรกิจและที่อยูอาศัยมากขึ้น ขนาดแปลงที่ดินและอาคารวางเปลามีจํานวนลดลงและ
เปลี่ยนแปลงไปตามการออกแบบเพื่อรองรับปริมาณของคนที่ใชเขามาในระบบขนสงมวลชนแตละวัน
เสนทาง - ป พ.ศ.
สายสีมวง
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177,456
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361,113

398,720

295,233

314,861

342,616

370,370

300,825

333,183

355,799

378,416

ชวงบางซื่อ –บางใหญ
สายสีน้ําเงิน
ชวงบางซื่อ- ทาพระ
ชวงหัวลําโพง - บางแค

275,604
268,468

หมายเหตุ: คํานวณบนพื้นฐานวามีการขยายโครงขายรถไฟฟาตามมติรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2548
ตารางที่ 1.1 แสดงการคาดการณปริมาณผูเขามาใชงานในแตละวัน
จากตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวาเมื่อโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีมวงและสายสีน้ําเงินสวน
ตอขยายเมื่อเริ่มใหบริการจะสงผลใหบริเวณสถานีเตาปูนและพื้นที่โดยรอบมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเพื่อ
รองรับคนที่เดินทางเขามาในพื้นที่ และประสิทธิภาพของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนระบบราง
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ทําใหใหการเปลี่ยนแปลงและกระทบตอพื้นที่ในดาน สังคม เศรษฐกิจเดิมของชุมชน จึงเปนเรื่องที่
นาสนใจในการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดจากระบบขนสงมวลชนระบบรางกับการใช
ประโยชนที่ดินและพื้นที่สาธารณะดังกลาวนําไปสูแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาฟนฟูรวมถึงการสรางแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนในอนาคต

1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. อธิบายองคประกอบทางกายภาพ และระบบกิจกรรมของพื้นที่ยานเตาปูนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.อธิบายปญหา ศักยภาพ และแนวโนม ที่มีผลตอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี
และ ยานเตาปูน
3.เสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสมกับรูปแบบการคมนาคมระบบรางของรถไฟฟาสถานี
เตาปูนในอนาคต

1.3. ขอบเขตของการวิจยั

แผนที่ 1.1 แสดงที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา
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แผนที่ 1.2 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา
1.3.1. ขอบเขตดานพื้นที่
การกําหนด
พื้นที่ศึกษาพิจารณาจากปจจัยของระบบคมนาคมและพื้นที่กิจกรรมโดยรอบที่ตั้งของ
สถานี เปนหลัก ไดแกสภาพโครงขายถนน จุดจอดรถบริการสาธารณะ และรัศมีการใหบริการสถานีรถไฟฟา โดย
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (รฟม) ประเมินไวที่ 400 เมตรโดยเปนระยะของรัศมีการใหบริการ ซึ่งสามารถเขา
มาใชบริการไดดวยระบบการเดินเทาและระบบขนสงมวลชนสาธารณะ โดยสามารถเชื่อมตอไปยังพื้นที่กิจกรรม
อื่นรอบบริเวณที่ตั้งของสถานีได
1.3.2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ดานขอบเขตโดยเนื้อหา ไดศึกษาถึงสภาพปจจุบันของพื้นที่ยานเตาปูน ปญหาทางกายภาพตลอดจน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและกายภาพในอนาคตของพื้นที่ศึกษาเพื่อนํามาเปนเกณฑในการ
ศึกษาวิจัยและออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน โดยรูปแบบของการศึกษาจะตองทําการศึกษาถึง
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของระบบคมนาคม ระบบขนสงมวลชนทางราง และการใชที่ดินโดยรอบพื้นที่ที่เปนศูนย
หรือสถานีเปลี่ยนถายการสัญจร

1.4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณ ศูนยกลางและ
จุดเปลี่ยนถายการสัญจรของการขนสงมวลชนระบบราง
2. ทําใหทราบแนวถึงทางการพัฒนาของพื้นที่ จากการวิเคราะหปญหาและศักยภาพของพื้นที่ศึกษา
3. ทําใหทราบถึงแนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เหมาะสมตอพื้นที่ เชนการ
พัฒนาระบบคมนาคมที่มีอยูแลวในพื้นที่เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับระบบคมนาคมหลักไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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1.5. วิธีดําเนินการวิจัย
1.5.1 ทบทวนขอมูลทุติยภูมิเบื้องตนที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา และสํารวจพื้นที่ศึกษาเบื้องตน
1.5.2 ระบุประเด็นปญหาและคําถามในงานวิจัย
1.5.3 กําหนดวัตถุประสงคงานวิจัย
1.5.4 ทบทวนวรรณกรรม
1 แนวคิดและทฤษฎี
2 กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3 แผนงานและนโยบายที่เกี่ยวของ
5.5 กําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
5.6 สํารวจพื้นที่ศึกษาในรายละเอียดและประมวลผลการสํารวจในรูปของแผนที่
- แผนที่แสดงที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาที่สัมพันธกับเมือง / ยาน / พื้นที่ติดตอโดยรอบ (3 ระดับ)
- แผนที่แสดงโครงขายการสัญจรของพื้นที่ศึกษาที่สัมพันธกับกับเมือง / ยาน / พื้นที่ติดตอ
โดยรอบ
- แผนที่แสดงรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
- แผนที่แสดงรูปแบบการใชประโยชนอาคารระดับถนน / ระดับเหนือถนน
- แผนที่แสดงรูปแบบของมวลอาคารและพื้นที่วาง
- แผนที่แสดงขอบเขต / ประเภทพื้นที่วางสาธารณะ
- แผนที่แสดงรูปแบบกิจกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ
(กิจกรรมการสัญจร / กิจกรรมการจับจองพื้นที่)
- แผนที่แสดงรูปแบบสภาพอาคาร / สิ่งปลูกสราง (ประกอบภาพถาย)
- แผนที่แสดงความสูงของอาคาร / สิ่งปลูกสราง (ประกอบรูปตัดผานบริเวณสําคัญ)
5.7 วิเคราะหศักยภาพ ขอจํากัดของพื้นที่ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
5.8 กําหนดโปรแกรมในการวางผังปรับปรุงพื้นที่
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5.9 วางผังปรับปรุงพื้นที่ในรายละเอียด
5.9.1 ผังแมบท
- ผังแนวความคิดหลักในการปรับปรุงพื้นที่
- แผนที่แสดงโครงขายการสัญจรของพื้นที่ศึกษาที่สัมพันธกับพื้นที่ติดตอโดยรอบ
(โครงขายการสัญจรโดยยานพาหนะทุกประเภท-ขนาด / โครงขายการเดินเทา ตลอดจน
ตําแหนงจุดเปลี่ยนถายการสัญจรทั้งหมด) (หลังการปรับปรุง)
- แผนที่แสดงรูปแบบการใชประโยชนอาคารระดับถนน / ระดับเหนือถนน (หลังการปรับปรุง)
- แผนที่แสดงรูปแบบของมวลอาคารและพื้นที่วาง (หลังการปรับปรุง)
- แผนที่แสดงขอบเขต / ประเภทพื้นที่วางสาธารณะ (หลังการปรับปรุง)
- แผนที่แสดงรูปแบบกิจกรรมการใชพื้นที่สาธารณะ (กิจกรรมการสัญจร / หลังการปรับปรุง
5.10 เสนอแนะแนวทางเบื้องตนของการนําผังสูการปฏิบัติ

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาในเรื่องแนวทางในการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนระบบขนสงรถไฟฟามวลชนบริเวณ
สถานี เตาปูน เปนการศึกษาผลกระทบการขนสงมวลชนระบบราง ที่มีตอการใชประโยชนที่ดินและกิจกรรมการคา
ในเมืองการเปนแหลงการคาขนาดใหญและยานการคาระดับชุมชนตั้งแตอดีตที่เปนแหลงการคาและที่พักอาศัย
สําหรับชุมชนละแวกชุมทางรถไฟบางซื่อที่เปนแหลงงานขนาดใหญข องเขตบางซื่อจนถึงในปจจุบัน ดังนั้นจึง มี
แนวทางในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกันกับพื้นที่ศึกษาในเรื่อง พื้นที่สาธารณะ การขนสงมวลชนและการคา ดังมี
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
1 แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงฟนฟูเมือง (Urban Renewal)
1.1 ความหมายของการปรับปรุงฟนฟูเมือง
1.2 ที่มาและความสําคัญของการปรับปรุงฟนฟูเมือง
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
2.1 แนวความคิดของการพัฒนาลักษณะทางกายภาพแบบรื้อรางสรางใหม (Redevelopment )
2.1.1 ความหมายของการรื้อรางสรางใหม (Redevelopment)
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาลักษณะทางกายภาพแบบรื้อรางสรางใหม(Redevelopment)
2.1.3 วิธีการออกแบบและเงื่อนไข การพัฒนาลักษณะทางกายภาพแบบรื้อรางสรางใหม
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง ( Transportation )
2.2.1 ประวัติระบบขนสงมวลชน
2.2.2 แนวความคิดความสัมพันธระหวางการใชที่ดินและการคมนาคมขนสง
2.2.3 ประเภทของระบบขนสงมวลชนทางราง
2.2.4 โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร MRTA ของพื้นที่ศึกษา
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับ Transit Oriented Development (TOD )
2.3.1 ความหมายของ Transit Oriented Development (TOD)
2.3.2 แนวคิดทฤษฎี ของ Transit Oriented Development (TOD)
2.3.3 วิธีการออกแบบและเงื่อนไขของ Transit Oriented Development (TOD)
2.3.4 องคประกอบสําคัญของการเปนจุดเปลี่ยนถายที่ดี
2.3.5 รูปแบบและปจจัยที่เหมาะสมของการเปนจุดเปลี่ยนถายในประเทศไทย
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ (Public Space)
2.4.1 ความหมายของพื้นที่สาธารณะ
2.3.2 รายละเอียดในแนวความคิดของพื้นที่สาธารณะ
2.3.3 บทบาทความสําคัญของพื้นที่สาธารณะตอประชากรเมือง
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2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการวางผังโครงขายถนน (Road Network Theory)
2.4.1 การจําแนกลักษณะชุมชนในเมือง
2.4.2 ลักษณะการเขาถึงศูนยกลางแตละชุมชน
2.4.3 การจําแนกประเภทของถนน
2.4.4 บทบาทและหนาที่ใชสอยถนน
2.4.5 ลักษณะการจราจรบนถนนในเมือง
3.แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานการคา (Shopping center development)
3.1 ประเภทของศูนยการคา
3.2 รายละเอียดในแนวความคิดของการพัฒนายานการคา
4.ความหมายของคําวาเมืองศูนยกลางรอง (Urban Sub - Center)
4.1 การจําแนกลักษณะของศูนยกลางยอยแตละประเภท
4.2 บทบาทของการเปนเมืองศูนยกลางยอย
4.3 องคประกอบของความเปนเมืองศูนยกลางยอย
5.งานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
6.สรุปการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ความหมายของการพัฒนาฟนฟูเมือง
2.1.1

ความหมายของการพัฒนาฟน ฟูเมือง

การพัฒนาฟนฟูเมือง (Urban Renewal) คือกระบวนการพัฒนาศักยภาพของเมืองจากการรวบรวม
ขอมูลและศึกษาสภาพปญหาในพื้นที่ จากนั้นจึงทําการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเมือง โดยใช
องคความรูแขนงตางๆหลากหลายสาขาเพื่อใหเกิดโครงสรางของการพัฒนาของเมือง ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมภายใตขอจํากัดและเงื่อนไขบางอยางของพื้นที่ที่มีความแตกตางกันออกไป C. A .Doxiadis (1996) กลาววา
การพัฒนาฟนฟูเมืองเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาชุมชนโดยไมตองรอใหเมืองมีสภาพเสื่อมโทรมกอนแลวคอย
ปรับปรุง F.Stewart, Chaplin Jr.และ J.Kaiser (1997) กลาวเกี่ยวกับการพัฒนาฟนฟูเมืองวาเปนรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงการฟนตัวของกายภาพของเมืองที่มีโครงสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกาแกและลาสมัย จึงได
นําเสนอแนวทางในการพัฒนาฟนฟูเมืองใน 3 ลักษณะดังตอไปนี้
1) การรื้อและสรางขึ้นใหม ( Redevelopment ) เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาเมืองที่เกิดความเสื่อมโทรม
โดยมากจะใชวิธีนี้กับพื้นที่ที่ไมมีความสําคัญทางประวัติศาสตรดวยวิธีการรื้อยายสวนที่ชํารุดทรุดโทรมและแทนที่ดวย
สิ่งใหม เชน การรื้อถอนยานการคาเกาที่เปนแหลงเสื่อมโทรมเพื่อทํายานการคาใหม
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2) การบูรณะปรับปรุง( Rehabilitation )เปนการปรับปรุงทางดานกายภาพโดยพัฒนาจากโครงสรางที่มีอยู
เดิมหรือซอมแซมสวนที่ชํารุดบางสวนมากกวาการรื้อถอนเพื่อลดความเสื่อมโทรมในบริเวณนั้น สวนมากมักใชวิธีนี้กับ
พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือมีคุณคา ซึ่งมักรวมไปถึงการลดความหนาแนนของประชากร
เชน การรื้อยายสลัม การปรับปรุงอาคารที่มีความเสื่อมโทรม การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดหาที่จอด
รถการจัดใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น การจัดระเบียบการใชที่ดินหรือบริการสาธารณะอื่นๆรวมทั้งการสรางงานใหแกเจาของ
ที่ดิน หรือเจาของรานคาในพื้นที่
3) การอนุรักษ (Conservation) เปนการสงวนรักษาสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดที่มีคุณคาเพื่อการรักษา
สวนนั้นไวใหคงอยู เชน การปรับปรุงซอมแซมอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรเพื่อใหคงสภาพดีหามการรื้อถอน
อาคารหรือโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนไวเปนตน
การเปรียบเทียบแนวทางการปรับปรุงฟนฟูเมือง
การเปรียบเทียบ
1.ความหมาย

2.สภาพทั่วไปของพื้นที่
กอนการปรับปรุงฟนฟู

3.การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทั่วไปทางกายภาพ

Redevelopment
การสรางสภาพแวดลอม
และสภาพทางกายภาพขึ้น
ใหม
มีสภาพเสื่อมโทรมมาก
หรือเปนโครงการที่มีโอกาส
ไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมาก

Rehabilitation
แกปญหาความเสื่อมโทรม
ใหพื้นที่กลับคืนมีสภาพ
เดิม
มีสภาพเริ่มเสื่อมโทรมมี
ปญหาในการใชงาน
จําเปนตองแกไขซึ่งไมอาจ
ใชวิธี Redevelopment
หรือ Conservation ได

Conservation
ปองกันไมใหความเสื่อม
โทรมมิใหแผเขามาในพื้นที่

รื้ออาคารแลว
สภาพแวดลอมทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดโดยสราง
อาคารและสภาพแวดลอม
ใหมที่ตองการ

มักมีการรื้อถอนอาคาร
บางสวนที่ชํารุดทุดโทรม
เพื่อนํามาสรางสิ่งที่ชุมชน
ยังขาดอยู

มักไมมีการรื้อถอนอาคาร
นอกจากซอมแซม

ใชเวลาในการดําเนินการ
ไมมากนักโดยเฉพาะ
บริเวณที่เปนพื้นที่ของรัฐ

ไมเสียเวลาตอสวนรวมแต
จะเสียเวลาสวนบุคคลที่ทํา
การปรับปรุง

รัฐจะตองมีบทบาทในการ
ปรับปรุงฟนฟูอยางมาก

สวนใหญเปนเจาของ
อาคาร รัฐอาจชวยในการ
ปรับปรุงบางอยาง เชน
ถนน ทางเดินเทา ที่จอดรถ
เปนตน

4.ระยะเวลาในการ
ทําการคาไมไดเปน
ปรับปรุงฟนฟูทําใหเกิดการ เวลานานจนกวาการ
เสียโอกาสในการคา
พัฒนาโครงการจะแลว
เสร็จ
5.ผูจัดการหรือผูดําเนินการ รัฐและเอกชนจะตอง
ในการปรับปรุงฟนฟู
รวมมือกัน โดยรัฐจะตอง
จัดเตรียมที่ดินและเอกชน
จะตองเปนผูดําเนินงาน
กอสราง

ยังใชงานไดดีอยู แตมี
ปญหาบางประการใน
สภาพแวดลอม
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6.การเคลื่อนที่ของ
ประชากร

มีประชากรที่ไมไดทํา
การคาจะตองยายออก
จํานวนมากและประชาชน
ที่ทําการคาจะยายเขามา
แทน

มีประชากรบางสวนตอง
ยายออกแตไมมีการยาย
เขา

ไมมีประชากรยายออกหรือ
ยายเขาเนื่องจากเปนการ
ปรับปรุง

ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการปรับปรุงฟนฟูเมือง
(ที่มา : การฟนฟูเมืองเบื้องตน The Fundamental of Urban Renewal. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546)

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง (Transportation)
2.2.1 ประวัติระบบขนสงมวลชน
การเกิดของระบบขนสงสาธารณะเริ่มจากชาวโรมันเปนผูที่คิดและสรางพาหนะสําหรับเชาเพื่อใชในการ
เดินทาง มีลักษณะ 4 ลอ และผาคลุมหลังคา ซึ่งใหบริการระหวางเมืองใหญๆในยุโรปชวงศตวรรษที่ 16 ตอมาศตวรรษที่
17 ไดปรับเปลี่ยนรูปรางพาหนะเปนแบบ Stagecoaches ลักษณะโดยทั่วไปของระบบขนสงสาธารณะประเภทนี้ใชมา
ในการลากจูง แตดวยสภาพของถนนในขณะนั้น ทําใหเกิดความลาชาและไมสะดวกสบายในการเดินทาง
ตอมาในชวงเริ่มตนศตวรรษที่ 19 ประชาชนสวนใหญเดินเทาไปทํางาน เนื่องจากปจจัยดานลักษณะทางภูมิศาสตรของ
เมืองตางๆไมเอื้อประโยชนตอการเดินทางดวยพาหนะ ทําใหบริเวณแหลงงานซึ่งสวนใหญตั้งอยูใจกลางเมือง มีผูคน
เดินเทากระจุกตัวอยางหนาแนน แตสําหรับผูมีรายไดสูงสวนใหญพักอาศัยตามขอบเมือง (Outskirts)
เหตุนี้ทําใหมีพาหนะรูปแบบสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อใหบริการแกประชาชนทั่วไป เชน ในกรุงปารีส เรียกวา “รถยนตประจํา
ทาง (Omnibus)หลังจากนั้น ระบบขนสงสาธารณะไดพัฒนาขึ้นเปน “รถมา(Horsecar)” ซึ่งนํามาใหบริการแทนรถยนต
ประจํ า ทาง ระบบขนสง ประเภทนี้ ไ มมี รู ป แบบมาตรฐาน ตอ มาจึ ง เกิด การพั ฒ นารู ป แบบของพาหนะใหมขึ้ น เป น
Electric Streetcar หรือเรียกวา “รถไฟ(Train)” ซึ่งใหบริการประชาชนเรื่อยมา ขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาพาหนะ
ระบบขนสงประเภทนี้ใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตลอดมา
สวนการเกิดขึ้นของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญนั้นเดิมมีความพยายามในการนําแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
รถไฟใตดินและรถลอยฟา (Subway and Elevated) เขามาใหบริการในใจกลางเมืองมีมานานพอสมควร ซึ่งแรกเริ่ม
เปน การนําเสนอใหใชรถไฟไอน้ํา (Steam Trains) และในที่สุดประสบผลสําเร็จ โดยเปนรถไฟใตดิน ซึ่งถือไดวา
แหงแรกของโลกและกําเนิดขึ้นในกรุงลอนดอน เมือวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1863 มีระยะทาง 3.7 ไมล (Bobrick,1981
อางถึงใน Black,1995:21) จากนั้นไดมีแนวคิดที่จะนํารถไฟไอน้ําดังกลาวขึ้นมาวิ่งบนรางที่อยูบนพื้นดิน ซึ่ง Charler
T.Harvey เปนผูออกแบบและสรางระบบนี้ขึ้น โดยใชเสนลวดขนาดใหญ (Cable) เปนตัวลากขบวนรถไฟ รถไฟระบบนี้
เริ่มใหบริการบนถนนกรีนวิช (Greenwich Street) ในเมืองนิวยอรก (New York City) ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป ค.ศ.
1869 ต อ มาในป ค .ศ. 1871 มี ก ารพั ฒ นาระบบของรถรางใหม แ ละสร า งตั ว รถจั ก รไอน้ํ า ให มี ข นาดเล็ ก ลง
เรียกวา”dummies”รถไฟดังกลาวใหบริการในเสนทางเมืองแมนฮัตตัน(Manhattan) เมืองบรุคลิน(Brooklyn) และเมือง
ควีน(Queens) เรื่อยมาจนเกือบสิ้นศตวรรษ
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ตอจากนั้นไดมีการพัฒนารูปแบบของรถไฟและระบบการขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟา เปนรถไฟที่วิ่งใตดิน
และเหนือระดับพื้นดิน ซึ่งรถไฟใตดินแหงแรกของโลกที่ใชระบบไฟฟา เกิดขึ้นที่กรุงลอนดอน(London) ประเทศอังกฤษ
ในป ค.ศ. 1890 สวนรถไฟลอยฟาแหงแรกของโลก เกิดขึ้นที่เมืองชิคาโก(Chicago City) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปด
ใหบริการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1895(Black, 1995; 22)ในเวลาตอมาไดมีการนําแนวคิดเรื่องการนําระบบขนสง
มวลชนที่เปนไฟฟาเขามาใชในเมืองมากขึ้น เพราะเปนระบบที่ดึงดูดผูคนที่ใชรถสวนตัวหันมาใชในระบบขนสงมวลชน
ชนิดนี้เยอะขึ้นและเพิ่มรายไดใหกับทองถิ่นไดดีกวาการไปปรับปรุงระบบขนสงธรรมดา รวมทั้งระบบรถไฟฟายังมี
ภาพลักษณที่ดีในแงของการไมทําลายสิ่งแวดลอมอีกดวย

2.2.2 แนวความคิดความสัมพันธระหวางการใชที่ดินและการคมนาคมขนสง
Chapin (1957:256) กลาวถึง ความสัมพันธระหวางการใชที่ดินและการคมนาคมขนสง ในการวางแผนการ
ใชที่ดินนั้นเปนไปไมไดที่จะไมคิดถึงการคมนาคมขนสงและการวางแผนการคมนาคมขนสงก็จําเปนที่จะตองดูเรื่องการ
ใชที่ดินดวยกัน เพราะวาการใชที่ดินในเมืองนั้นประกอบไปดวยยานตางๆที่มีหนาที่ตางๆกันไปแตยานตางๆไมสามารถ
อยูอยางโดดเดี่ยวไดลําพัง จึงจําเปนตองมีการเคลื่อนที่ไปมาระหวางยาน การเคลื่อนที่นั้นไมวาจะเปนการเคลื่อนที่ของ
ประชากรหรือการเคลื่อนที่ของสินคา ความจําเปนดงกลาวจึงตองมีการพึ่งพาระบบคมนาคมขนสง
Needham (1977:132) กลาววา หากการใชที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของการเดินทางจากจุดเริ่มตน
ไปยังจุดหมายยอมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งประเภทของยานพาหนะดวย และถาหากรูปแบบการเดินทางเปลี่ยนแปลง การ
ใชที่ดินก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย
Kamalas (1994:7) กลาววา ในการออกแบบระบบการขนสงคนจํานวนมาก การออกแบบพื้นที่ใหรองรับ
คนไดจํานวนมากๆนั้น อาจจะตองมีสถานที่เพื่อจับจายสินคาที่ขนาดใหญพอสมควร ดั้งนั้นในเสนทางเดินของระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนควรที่จะตั้งอยูในยานที่เปนพาณิชยกรรม ยานอุสาหกรรมและที่พักอาศัย นอกจากนั้นในบริเวณที่
เปนสถานี ตองมีการเชื่อมโยงกับประเภทของการเดินทางอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถเขาสูที่พักอาศัย โดยอาศัยทางเลื่อน
(Foot bridges) บันไดเลื่อน(Escalator) เปนตน
Cervero (1997:309) ไดทําการศึกษาระบบขนสงมวลชนในพื้นที่อาวซานฟรานซิสโก ตลอด20ปของการ
เปดใชงาน พบวาระบบรถไฟฟามีผลตอการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใชที่ดินและการพัฒนาที่ดินนอยมากในพื้นที่เขตใจ
กลางเมื อ ง มี เพีย งสว นนอ ยเทา นั้ น ที่ ทํา ใหเกิดการเปลี่ ยนแปลง สว นใหญ เปน การใชที่ดิ น แบบละแวกที่พัก อาศั ย
(Neighborhood) หรือบริเวณที่ทําReal Estateแลวไมประสบผลสําเร็จ แตวาในขณะเดียวกันระบบรถไฟฟาทําใหเกิด
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบศูนยกลางชานเมือง โดยที่มีศูนยกลางอยูที่บริเวณที่ตั้งสถานีรถไฟฟา โดยมีการสรางอาคาร
สูงเกิดขึ้นและมีการจางงานในพื้นที่ดวยเมื่อเทียบกับพื้นที่แบบเดียวกันกับในพื้นที่ๆไมมีการพาดผานของระบบรถไฟฟา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก และจากการวิเคราะหแลวบริเวณที่วางเปลาและมีพื้นที่ที่มีโอกาสพัฒนาได เปนปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอนักลงทุนและยังเปนสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาดวย
และยังสรุปทิ้งทายไววา ระบบรถไฟฟาไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ขนาดใหญของเมืองได หากแต
เปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
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2.2.3 ประเภทของระบบขนสงมวลชนทางราง
(1) Commuter Rail (รถไฟชานเมือง)
Commuter Rail (รถไฟชานเมือง) เปนระบบขนสงมวลชนทางรางที่รองรับผูโดยสารที่เดินทางประจําวัน
ระหวางยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมืองกับยานที่อยูอาศัยชานเมืองหรือเมืองบริวาร การใหการบริการจะมีตารางเวลา
ที่แนนอนและมีความเร็วโดยเฉลี่ยระหวาง 50-200 กิโลเมตรตอชั่วโมง

ภาพที่ 2.1 รถไฟประเภท Commuter rail(ที่มา : Planning and Urban Design Standards,2008)
(2) Heavy Rail (รถไฟฟาขนาดหนัก)
รถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดหนัก(Heavy Rail Transit)โดยมีมาตรฐานทั่วไปคืออาศัยความสามารถในการ
ขนสงผูโดยสาร 15,000-60,000 คน/ชม./ทิศทาง ลักษณะทางวิ่งจะวิ่งในทางจัดเฉพาะแยกจากระบบอื่นๆโดยทางวิ่งจะ
ตางระดับกับถนนเชน ยกระดับหรืออุโมงค มีพื้นชานชาลาเสมอระดับพื้นรถตู มีความเรงสูงโดยมีความเร็วสูงสุด 80
กม./ชม. และมีอาณัติสัญญานและควบคุมการเดินรถซับซอน

ภาพที่ 2.2 รถไฟประเภท Commuter rail (ที่มา : Planning and Urban Design Standards, 2008)
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(3) Light Rail (รถไฟฟาขนาดเบา)
มาตรฐานของรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดเบา(Light Rail) จะมีความสามารถในการขนสงผูโดยสาร 3,00020,000 คน/ชม/ทิศทาง ซึ่งมากกวารถประจําทาง สามารถวิ่งไดทั้งในถนนรวมกับรถประเภทอื่นหรือวิ่งในเขตทางจัด
เฉพาะโยทางวิ่งเสมอระดับหรือตางระดับกับถนน และทางลาดชันไดถึง 6-7% มีรัศมีของวงเลี้ยวต่ําสุดเทากับ 25-30
เมตร มีความยาวรถ 25 – 30 เมตร และสามารถรองรับผูโดยสารได 75 – 250 คน/ขบวน

ภาพที่ 2.3 รถไฟประเภท Light Rail( ที่มา : Planning and Urban Design Standards, 2006)
(4) Streetcar /Tram (รถราง)
รถราง (Streetcar) เปนระบบขนสงมวลชนทางรางที่กําหนดตามความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบการ
สัญจรของชุมชนในมหานคร รถรางจะมีขนาดที่แคบและสั้นกวาระบบขนสงมวลชนทางรางประเภทอื่นๆสามารถวิ่งปน
กับการจราจรรูปแบบอื่นๆการใหบริการจะมีความเหมาะสมกับจํานวนผูโดยสารระดับกลางถึงสูงและเปนระบบรวบรวม
และกระจายผูโดยสารใหกับระบบขนสงมวลชนทางรางที่เปนระบบหลัก

ภาพที่ 2.4 รถไฟประเภท Streetcar /Tram (ที่มา : Planning and Urban Design Standards,2006)
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2.2.4 ประเภทของระบบขนสงมวลชนทางราง
Planning and Urban Design Standard (American Planning Association, 2006)ไดอธิบายถึงลักษณะ
ของสถานีขนสงมวลชนทางรางซึ่งตองออกแบบใหเกิดความสะดวก และเปนทางเลือกที่ดีแกผูขับขี่รถยนต โดยระดับ
ของการลงทุนจะขึ้นอยูกับประเภทของการบริการ ความถี่ในการใชบริการ จํานวนผูโดยสาร และสภาพภูมิอากาศในแต
ละพื้นที่

ภาพที่ 2.5 รูปแบบของสถานีรถไฟ (ที่มา : Planning and Urban Design Standards,2006)
การสัญจรของคนเดินเทาและการเขาถึง
Planning and Urban Design Standard(American Planning Association,2006)ไดกลาวถึงหลักในการ
วางระบบการสัญจรของคนเดินเทาเพื่อใชบริการขนสงมวลชนไววา การกําหนดตําแหนงที่ตั้งของสถานีตองมีความ
สะดวกสบายสําหรับผูโดยสาร ในการเลือกวิธีการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชน ซึ่งระบบขนสงมวลชนทางรางเปน
ระบบที่สามารถดึง ดูด การใชงานของผูคนมากกวาระบบขนสงมวลชนประเภทอื่นๆดัง นั้ นสถานีจึ ง ควรอยูใ กลกับ
จุดหมายปลายทางที่มีผูใชริการในปริมาณคอนขางมาก นอกจากนี้รัศมีในการใหบริการควรอยูในตําแหนงที่สามารถ
เดินถึงไดโดยสะดวกทั้งจากแหลงที่อยูอาศัยและแหลงธุรกิจเทาที่เปนไปไดภายในเสนทาง
สิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อสนับสนุนการเดินทางของผูโดยสารมาที่สถานี คือ การออกแบบสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมของการเดินเทาซึ่งประกอบดวยบาทวิถี ทางขามถนน เสนทางเฉพาะระหวางยานกิจกรรมกับสถานี ไฟสอง
สวางเพื่อความปลอดภัย และการจัดภูมิทัศนที่นาสนใจและดึงดูดใจจากผูคนทั่วไปนอกจากนี้บาทวิถีเดิม ทางจักรยาน
และทางเดินในพื้นที่ตางๆสามารถสงผลใหผูคนมาใชบริการไดสะดวกขึ้น โดยเสนทางดังกลาวสามารถตอขยายและ
เพิ่มปริมาณขึ้นไดในอนาคต ดวยการติดตั้งไฟสองสวาง การปลูกตนไมเพื่อรองรับการเขาถึงของผูโดยสารทั้งจากทาง
จักรยาน ลานจอดรถ ปายรถประจําทาง ทั้งนี้ตองทําการออกแบบเสนทางใหมีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย
ในการเขาถึงสถานี
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มาตรฐานระยะทางการเขาถึงระบบขนสงมวลชน
พื้นที่
ศูนยกลางเมืองหลัก
ศูนยกลางลําดับรองของเมือง
ศูนยกลางยอย
พื้นที่ในเขตเมือง
พื้นที่นอกเขตเมือง

รถเมลหรือรถราง
บนพื้นผิวถนน
300 – 400 เมตร
600 เมตร
400 เมตร
600 เมตร
1,000 เมตร

รถไฟฟาทั้งบนดิน
และใตดิน
400 – 600 เมตร
800 เมตร
500 เมตร
800 เมตร
1,200 เมตร

ตารางที่ 2.2 แสดง มาตรฐานระยะทางการเขาถึงระบบขนสงมวลชน
(ที่มา: Verband Offentlicher Verkehrsbetriebe,1981)

ความสัมพันธระหวางระบบขนสงมวลชนกับความตองการของประชาชน
จํานวนผูโดยสาร (คน/วัน)
นอยกวา 3,000
3,000-10,000
10,000-15,000

ปริมาณผูโดยสารตอ
ยานพาหนะ 1 คัน
นอยมาก
นอยมาก
ปานกลาง

15,000-30,000

สูง

มากกวา 30,000

สูงมาก

ยานพาหนะที่เหมาะสม
รถประจําทาง
รถประจําทาง
รถโรงเรียนหรือยาน
พาหนะบนราง
ยานพาหนะบนรางที่มีความถี่
สูง หรือ ยานพาหนะบนรางที่มี
ความเร็วสูง
ยานพาหนะบนรางที่มี
ความเร็วสูง และเดินทางดวย
ความถี่สูง

ตารางที่ 2.3 แสดงความสัมพันธระหวางระบบขนสงมวลชนกับความตองการของประชาชน
(ที่มา:VEP Geisenkirchen,1998)
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2.2.4 โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร MRTA
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 โดยมีผลบังคับใชใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2543 เปนตนไป โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
(MRTA) เดิม รฟม. มาจาก องคการรถไฟฟามหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟา
มหานคร พ.ศ 2535 โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 โดยใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา METRO
POLITAN RAPID TRANSIT AUTHORITY มีวัตถุประสงคในการจัดระบบขนสงมวลชน ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยการสรางหรือจัดใหมีดวยวิธีการใดๆ ซึ่งการขนสงโดยรถไฟฟา และดําเนินการหรือใหบริการ อันเกี่ยวกับ
การขนสงโดยรถไฟฟาดังกลาว กับดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน ขณะนี้ รฟม. ไดเปดบริการเดินรถ เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย ระยะทาง 20 กม. ชวงหัวลําโพง-ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์-บางซื่อ สําหรับในอนาคต รฟม. ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานโครงการสวนตอขยายและสายใหม เปน
ระยะทาง 94 กม. ประกอบดวย โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และชวงหัวลําโพง-บางแค โครงการ
รถไฟฟาสายสีสม ชวงบางกะป-บางบําหรุ และโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-ราษฎรบูรณ ในกลางป 2548
จะเริ่มกอสราง โครงการรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - บางซื่อ (พ.ศ. 2548-2551) ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการเรงรัดดําเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ผลประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมที่จะไดรับ
คือ จะชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางและ
การขนสง มีความสะดวกขึ้น ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน และทําใหเกิดการพัฒนาการทางสังคมยิ่งขึ้น
เสนทางการใหบริการ
โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เดิมเรียกวา โครงการรถไฟฟามหานคร สายหัวลําโพง-ศูนย
การประชุมสิริกิติ์-บางซื่อ) มีจํานวนสถานีทั้งหมด 18 สถานี มีทั้งแบบชานชาลากลาง ชานชาลาดานขาง และชานชาลา
ซอนกัน มีความยาวประมาณ 200 เมตร กวาง 23 เมตร (สถานีมาตรฐาน)
โครงการรถไฟฟาสวนตอขยาย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนา
ระบบรถไฟฟา ขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร ตามลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวน รวม 4 โครงการ (5 เสนทาง รวม
ระยะทาง 118 กิโลเมตร) ประกอบดวยเสนทางสายสีแดงของการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท) เสนทางสีเขียวแก และ
เขียวออนของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเสนทางสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ และเสนทางสายสีน้ําเงิน ชวงบาง
ซื่อ-ทาพระ และ ชวง หัวลําโพง-บางแค ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) โดยใหเริ่มดําเนินการ
โครงการตั้งแตป 2550เปนตนไป ตอมาในการประชุมเรื่องการดําเนินงานโครงการรถไฟฟา 5 เสนทาง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ที่ประชุมเห็นชอบใหเปลี่ยน ชื่อโครงการรถไฟฟา 5 เสนทาง โดยใชชื่อวา "ระบบ
ขนสงมวลชนทางรางสําหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล"
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แผนภูมิ 2.1 แสดง ระบบขนสงมวลชนทางรางสําหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Transit Oriented Development (TOD )
2.3.1 ความหมายของ Transit Oriented Development (TOD)
คือแนวทางการออกแบบพื้นที่ที่ไดรับการกระตุนจากระบบขนสงมวลชนระบบรางและการเปนศูนยการ
คมนาคมทําใหการเจริญเติบโตของเมืองและเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาเมืองรวมถึงทําใหเกิดความเปนเมืองนาอยูในพื้นที่
รอบศูนยกลางคมนาคม และ แนวคิดนี้ยังเปนสวนหนึ่งของการทําใหเมืองนั้นลดการใชพลังงานซึ่งสามารถทดแทนดวย
การ เดินเทา จักรยานและการใชบริการขนสงสาธารณะยังสนับสนุนบทบาทความสําคัญของพื้นที่โดยรอบศูนยกลางอีก
ดวยนอกจากนั้นการเปนพื้นที่ศูนยกลางคมนาคมจากดานกายภาพเพียงอยางเดียวคงไมทําใหพื้นที่เกิดความการเปน
เมืองศูนยกลางอยางสมบูรณไดแตจะตองมีหนวยงานและภาคีในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดขึ้นดวย
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แผนภูมิที่ 2.2 แสดงความสัมพันธของ TOD กับ ผูดําเนินการ

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงความสัมพันธของระบบ คมนาคมขนสง มวลชนสาธารณะกับการเขาถึง
(ที่มา: Station Plaza Planning Guideline Proposal for Station Plaza Development in Suburban Area of
Bangkok Japan International Cooperation Agency, 2550)
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แผนภูมิที่ 2.4 แสดงระยะและรูปแบบที่เหมาะสมในการเขาถึงสถานี (ที่มา : ผูวิจัย)
จากตารางจะพบวาระยะหางที่เหมาะสมของรูปแบบการเขาถึงที่สงผลในการพัฒนาบริเวณยานเตาปูนและ
โดยรอบสถานี จะอยูในทางเลือกที่ 1 คือ ประมาณ 0.5 ไมล โดยการเขาถึงพื้นที่จะเปนการเชื่อมการเดินจักรยานและ
ระบบขนสงสาธารณะซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบและกําหนดเปนเกณฑในการออกแบบและพัฒนาพื้นยานเตาปูนได
โดยในขั้นของการวิเคราะหพื้นที่ศึกษาจะทําใหพบวามาตรฐานของพื้นที่ปจจุบันอยูในเกณฑขอใดบางและจะตองมีการ
เพิ่มเติมในสวนใดเพื่อใหเขากับขอกําหนดและมาตรฐาน
2.3.3 วิธีการออกแบบและเงื่อนไขของ Transit Oriented Development (TOD)
แนวคิด Transit-Oriented Development (TOD) (FAIA, 2006: 3-7) เปนแนวคิดในการสรางรูปแบบการใช
ที่ดินที่มีความสอดคลองกับระบบการขนสง โดยมีแนวคิดของการพัฒนาที่สอดคลองกับการควบคุมความหนาแนนของ
ที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม ใหมีความเหมาะสมตอขนาดของพื้นที่ โดยมีการวางแผนไมใหเกิดการขยายตัวของ
พื้นที่ และใหอยูในแนวเสนทางของระบบการคมนาคมสายหลัก โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบของสถานีโดยสาร หรือจุด
เปลี่ยนถายการสัญจร และอาศัยถนน ทางเดินเทา เปนเสนทางเชื่อมระหวาง องคประกอบการออกแบบพื้นฐานตาม
Transit-Oriented Development (TOD) ประกอบดวย รูปแบบการขนสงภายในพื้นที่ จุดรับและสงผูโดยสาร ควบคุม
ลักษณะความหนาแนนของที่อยูอาศัยใหมีความเหมาะสม และทางคนเดินเทาที่เปนมิตรกับสภาพแวดลอม สิ่งสําคัญ
ของการพัฒนาพื้นที่แบบ Transit-Oriented Development (TOD) คือ การพัฒนาจุดเปลี่ยนถายการสัญจรหลักของ
พื้นที่ใหมีการเชื่อมตอกับจุดเปลี่ยนถายยอยของพื้นที่ดวยการพัฒนาระบบขนสงระยะยาว ซึ่งการสัญจรหลักของพื้นที่
คือ การขนสงมวลชนประเภทราง และใชรถโดยสารประจําทางในการเชื่อมตอ โดย พื้นที่พาณิชยกรรม และสํานักงาน
หรือพื้นที่การจางงานไดจัดกลุมอยูบริเวณจุดศูนยกลางรอบเสนทางหลัก และมีจุดบริการรถโดยสารยอย

20
นอกจากนี้พื้นที่ที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนสูงไดจัดตั้งไวลอมรอบพื้นที่ศูนยกลาง และที่อยูอาศัยที่มีความ
หนาแนนปานกลางในพื้นที่ถัดไปจนถึงนอกพื้นที่ชุมชน รวมทั้งมีระยะการเดินเทาภายใน 10 นาที หรือไมเกิน 400 เมตร
จากสถานีโดยสาร หรือพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร
ปจจัยที่สําคัญของการพัฒนาพื้นที่แบบ Transit Oriented Development (TOD) คือ การออกแบบพื้นที่ให
สอดคลองกับตัวสถานีที่เปนจุดเปลี่ยนถายคมนาคมหลัก โดยใชเสนทางเดินเทาเปนหลัก โดยมีการสรางใหเกิดความ
งายในการเขาถึง โดยการวางแผน และออกแบบพื้นที่ใหมีรูปแบบการสัญจรที่หลากหลาย เชน ทางเดินเทา ทาง
จักรยาน หรือรถโดยสารประจําทาง เปนตน รวมทั้งมีการควบคุม และลดการใชพื้นที่จอดรถโดยรอบพื้นที่ที่เปนจุด
เปลี่ยนถายการสัญจร หรือโดยรอบพื้นที่ในระยะ 400–800 เมตร นอกจากนี้บริเวณที่เปนพื้นที่ศูนยรวมกิจกรรม ควรมี
การวางแผนการใชที่ ดิน และจํ า กัดลั ก ษณะการใชอ าคาร เชน อาคารสํา นักงาน อาคารพาณิ ช ย และที่พั ก อาศั ย
โดยทั่วไปแลว การพัฒนาแบบ Transit Oriented Development (TOD) ควรมีการวางแผนการเชื่อมตอในการเขาถึง
พื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรหลัก โดยใหอยูระหวางศูนยกลางของยาน และพื้นที่ที่เปนที่กิจกรรมอื่นๆของยาน
ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่แบบ Transit Oriented Development (TOD) คือ การควบคุมขนาด และความ
หนาแนนของการใชที่ดินทั้งพื้นที่พักอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่สาธารณะ โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของ
ทฤษฎี TOD จากเดิมที่เปนการแผขยายในแนวราบใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันคือ TOD ที่ขยายเปนแนวตั้งตามส
ถาพของการพัฒนารูปแบบของสถานีและรูปแบบของ ยานพาหนะในปจจุบัน รวมทั้งใหอยูในแนวเสนทางของระบบ
การคมนาคมสายหลักของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบของสถานีโดยสาร และอาศัยระบบขนสงสาธารณะ และ
เสนทางเดินเทาในการเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางสถานีโดยสารกับพื้นที่โดยรอบ

ภาพที่ 2.6 แสดงแนวคิดการพัฒนา Transit Oriented Development
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2.3.4 องคประกอบสําคัญของการเปนจุดเปลี่ยนถายที่ดี
ในความเปนจุดเปลี่ยนถายที่ดีนอกจากจะใชการพัฒนาแบบ TOD ที่กลาวมาขางตนแลว ยังประกอบดวย
องคประกอบอื่นๆของความเปนศูนยกลางจุดเปลี่ยนถายที่ดี คือ
1. การใหความสําคัญกับการออกแบบทางเดินเทาในพื้นที่มากเปนอันดับแรก
2.พื้นที่ตัวสถานีจะตองมีความเปนที่ที่พบงายสามารถเขาถึงไดสะดวกอยูในศูนยกลางเมือง
3.พื้นที่โดยรอบจะตองมีการใชประโยชนอาคารและกิจกรรมที่คอนขางหลากหลายทั้งที่พักอาศัย การคา
สํานักงาน
4. สามารถเขาถึงพื้นที่โดยรอบไดภายในเวลา 10 นาทีโดยการเดินเทา
5. มีพื้นที่สามารถเชื่อมตอไปยังระบบขนสงมวลชนสาธารณะอื่นและมีพื้นที่จอดรถสําหรับผูเขามาใชงาน
นอกจากนั้น Transit Oriented Development ยังถือไดวาแนวคิดหลัก เพื่อสรางทางเลือกใหมใหคนเขามาใชงาน
ระบบขนสงมวลชนมากที่สุดดวยการพัฒนาระบบศูนยกลางคมนาคมเพื่อใหคนหันมาใชระบบขนสงมวลชนและการ
เดินเทามากขึ้นโดยมีปจจัยที่เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาศูนยกลางคมนาคม ดังนี้ ความเจริญเติบโตของเมือง
รวมถึงหนาแนนและความแออัดของการจราจร การเจริญเติบโตแบบเปนกระจุกแตขยายตัวไปอยางไมเปนระเบียบ
ของพื้นที่ชานเมืองความตองการเมืองที่ใหคุณภาพชีวิตที่ดีในการดํารงชีวิตประจําวัน ความตองการสิ่งที่นอกเหนือจาก
ทางเดินเทาและคมนาคมประเภทอื่น เมืองตองเติบโตอยางสอดคลองกับแผนพัฒนาของเมืองและ วิสัยทัศนในการ
พัฒนาเมือง

แผนภูมิที่ 2.5 แสดงแนวคิดของการพัฒนา 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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2.3.5 รูปแบบและปจจัยที่เหมาะสมของการเปนจุดเปลี่ยนถายในประเทศไทย
เนื่องจากพฤติกรรมและเกณฑมาตรฐานการเปนจุดเปลี่ยนถายตามแนวคิดและทฤษฏี (Transit Oriented
Development TOD )เปนการออกแบบเพื่อตอบสนองในการเปนพื้นที่และจุดเปลี่ยนถายในรูปแบบแนวคิดจากฝง
ตะวันตก โดยระยะการเขาถึงพื้นที่ที่มีระยะและลักษณะที่เอื้อกับรูปแบบของพฤติกรรมเมืองหนาวที่แตกตางจากบริบท
ของเมืองรอนอยางประเทศไทยเปนอยางมาก ทําใหสามารถจําแนกรูปแบบที่มีผลในการเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจร
ในรูปแบบของประเทศไทยที่มีลักษณะเปนเมืองในเขตรอนดังนั้นในการประยุกตแนวคิดของทฤษฎี TOD และ
ลักษณะเฉพาะการใชพื้นที่บริเวณรอบจุดเปลี่ยนถายของไทยที่มีสภาพแบบพื้นที่เมืองรอนแลว นอกจากนั้นยังจะตอง
คํานึงถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวของเพื่อนํามาพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อใหพื้นที่มีความเปนจุดเปลี่ยนถายที่สมบูรณ ไดแก
2.3.5.1 สภาพภูมิอากาศ
เนื่องดวยสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีลักษณะเปนเมืองในเขตรอน และมีฤดูที่แตกตางกันอยู 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม และ ฤดูหนาว ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ปจจัยเหลานี้ไดสงผลกระทบโดยตรงตอ
ลักษณะของการใชงานและเปนปจจัยที่สนับสนุนในการเกิดรูปแบบของการเดินทางและรูปแบบที่เหมาะสมของการเปน
จุดเปลี่ยนถ ายคมนาคม และโดยสวนมาก ปจจัยของที่มีผลมากที่สุดในการเดินทาง คือ ฤดูรอ นและฤดู ฝนที่เปน
อุ ป สรรคในการเดิน ทางดัง นั้น รู ป แบบที่เ หมาะสมของพื้น ที่ที่เ ปน จุด เปลี่ ยนถา ยการสั ญ จรที่ส อดคล อ งกั บ สภาพ
ภูมิอากาศแบบไทยจึงสะทอนออกมาในรูปแบบของ แนวทางเดินเทาที่มีหลังคาคลุม (Cover way )ที่สามารถกันแดดและ
ฝนไดในขณะเดียวกัน และสงผลถึงการเดินทาที่มีลักษณะการเลื่อนไหลไปตามใตแนวกันสาดของอาคารพาณิชยที่เอื้อ
ประโยชนทางเศรษฐสัญจรในพื้นที่โดยรรอบจุดเปลี่ยนถายการสัญจร
2.3.5.2 พฤติกรรมของผูใชงาน
รูปแบบของการใชงานพื้นที่รอบจุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่เปนแบบไทยที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่นาสนใจ
และเปนปจจัยสนับสนุนใหรูปแบบของการเดินทางมีความตอเนื่องกัน อาทิ การใชทางเทาเปนพื้นที่คาขาย หาบเร แผง
ลอย การใชพื้นที่ทางเทาเปนเสนทางจักรยานและจักรยานยนตรวมเพื่อใหการเขาถึงพื้นที่โดยรอบใหเร็วและสะดวกขึ้น
โดยใชระยะทางที่สั้นที่สุดโดยมีกิจกรรมที่สอดคลองรวมตลอดสองขางทาง อาทิ พื้นที่ซุมขายของ (Kiosk)ที่เปนเสนทาง
สนับสนุนใหเกิดความเปนแนวเศรษฐสัญจร
ประเด็นเหลานี้เมื่อนํามาพิจารณารวมกับรูปแบบพฤติกรรมของการ
เดินทางในพื้นที่ที่แลว จะสามารถวิเคราะหไดถึงรูปแบบในการเปลี่ยนถายจุดสัญจรที่เปนเอกลักษณเฉพาะแบบไทยที่
ได
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ภาพที่ 2.7 แสดงรูปแบบกิจกรรมที่เอื้อใหเกิดแนวเศรษฐสัญจร (ที่มา : ผูวิจัย)
2.3.5.3 รูปแบบของระบบขนสงมวลชนเฉพาะในพื้นที่
รูปแบบของระบบขนสงมวลชนเฉพาะในพื้นที่ ที่เปนเอกลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นโดยรอบจุดเปลี่ยนถายการ
สัญจรของไทย ที่นอกเหนื่อจากการที่มีรูปแบบการเปลี่ยนถายจากระบบรถไฟฟามาเปนรถไฟใตดินนั้น ยังมีรูปแบบอื่นที่
สนับสนุน อาทิ รถเมลและรถโดยสารประจําทาง แทกซี่ รถตูโดยสารขนาดเล็ก รถสองแถว รถสามลอ และรถตุกตุก
หรือแมกระทั่งมอเตอรไซดรับจาง ปจจัยขางตนเปนรูปแบบของขนสงมวลชนสาธารณะขนาดเล็กในพื้นที่ที่สามารถ
ประยุกตเขากับพฤติกรรมการเดินทางในประเทศไทยที่มีระบบขนสงมวลชนสาธารณะที่ยังไมเปนระบบเดียวกันทําให
เกิดพฤติกรรมและรูปบบของการเดินทางที่สามารถรองรับพฤติกรรมของการเดินทางในพื้น ที่ไดอยางลงตัวและมี
ลักษณะที่แตกตางจากทฤษฎี Transit Oriented Development (TOD) ทางแบบตะวันตก

ภาพที่ 2.8 แสดงรูปแบบของระบบขนสงมวลชนเฉพาะในพื้นที่ (ที่มา : ผูวิจัย)
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1) ความยืดหยุน (flexibility)
ความยืดหยุนของพื้นที่เปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดตอความหลากหลายของประโยชนใชสอย โดยเฉพาะพื้นที่
วางสาธารณะที่ตั้งอยูในยานพาณิชยกรรมซึ่งมักจะมีขนาดเล็กและจํานวนนอยนั้น จะตองสามารถปรับตัวใหเกิด
ศักยภาพของการใชพื้นที่ที่สูงที่สุด และสามารถตอบสนองตอกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นไดสอดคลองกับลักษณะทางสังคม
และเศรษฐกิจของพื้นที่
ดังจะสังเกตไดจากพื้นที่วางสาธารณะบริเวณlสถานีรถไฟฟาสยามหรือยานราชประสงค
นอกเหนือจากการใชประโยชนพื้นที่วางสาธารณะเพื่อการสัญจรทางเทาแลว ความยืดหยุนของพื้นที่ยังเอื้อ
ใหเกิดการใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมการคาและการบริการ
ทําใหเกิดขึ้นทั้งกิจกรรมที่ใชพื้นที่แบบถาวร
(permanent) และชั่วคราว (temporary) ซึ่งการใชพื้นที่ถนนสาธารณะเพื่อการคาขายสินคาบนลานหรือหาบเรแบบ
ไมเปนทางการในลักษณะเชนนี้ แมกกี (McGee, 1967) กลาววาเปนการแบงปนพื้นที่เพื่อระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
ของกลุมคนทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของชุมชนชาวเอเชีย และเปนการใชพื้นที่ที่ทําใหชุมชนเมืองนั้นมีชีวิตชีวา เกิด
เปนภาพที่ดึงดูดใจและสะทอนวิถีชีวิตของเมือง ทั้งยังมีผลดีเชิงเศรษฐกิจแบบไมเปนทางการอีกดวย
ประกอบ คุปรัตน ( Pracob Cooparat ) กลาวถึง ความยืดหยุนในการใชงานของพื้นที่จะเอื้อใหเกิดการใช
พื้นที่บนแนวเสนทางสาธารณะแบบชั่วคราว ซึ่งเปนลักษณะสําคัญในการสรางเอกลักษณและความมีชีวิตชีวาที่พบ
เห็นไดในหลายเมือง ไมวาจะเปนรานคาแผงลอยริมถนน ลวนมีบทบาทสําคัญตอระบบกิจกรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น
ที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตของเมือง ทั้งนี้ เขาไดยกตัวอยางของการใชพื้นที่สาธารณะแบบชั่วคราวเพื่อ
การคาขายโดยยกกรณีพื้นที่ตามแนวสองขางทางที่เปนแนวถนนเสนหลักหรือตามแนวรถไฟฟา

ภาพที่ 2.9 การใชพื้นที่สาธารณะแบบชั่วคราวในกรุงเทพมหานคร (ที่มา: ประกอบ คุปรัตน, 2551)
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ภาพที่ 2.10 การใชพื้นที่สาธารณะแบบชั่วคราวในกรุงเทพมหานคร (ที่มา: ประกอบ คุปรัตน, 2551)
ทั้งนี้ การศึกษาถึงรูปแบบการใชงานพื้นที่แบบชั่วคราวบนทองถนนและพื้นที่ตามแนวรถไฟฟา สรุปผล
การศึกษาออกมาไดวาการใชพื้นที่สาธารณะแบบชั่วคราวในเมืองนั้นมี 2 รูปแบบ คือ การหมุนเวียนใชประโยชนซ้ํา
ของพื้นที่เดียวกันตามชวงเวลาตางๆ และการเคลื่อนยายองคประกอบทางกายภาพและกิจกรรมไปตามสถานที่ตางๆ
ซึ่งประเภทของกิจกรรมเหลานี้นั้นขึ้นอยูกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและประโยชนการใชที่ดินของพื้นที่ ทั้งนี้
กิจกรรมแตละประเภทลวนตองการลักษณะทางกายภาพและรอบของการเกิดกิจกรรมที่แตกตางกันเพื่อใหเหมาะสม
กับลักษณะประโยชนใชสอยและตําแหนงที่ตั้ง
2) ความหนาแนน (density)
การปรากฎวิสัยทัศนของการสรางความหนาแนนเชิงพื้นที่และกิจกรรม ทั้งในแนวความคิดเรื่องเมืองกระชับ
(Compact City) และผังเมืองใหม (New Urbanism) เปนสิ่งยืนยันวาความหนาแนนนั้นมีผลสําคัญตอการสงเสริม
ความมีชีวิตชีวาและพลวัตเชิงพื้นที่ของชุมชนเมือง ทั้งนี้ แนวความคิดเรื่องเมืองกระชับที่ นําเสนอเมื่อปค.ศ.1973 ได
อางอิงแนวคิดของจาคอบส (Jacobs) ในเรื่องของการใชพื้นที่อยางผสมผสาน เนนการเดินเทา รถจักรยาน และระบบ
ขนสงมวลชน
เพราะการสัญจรของคนจะทําใหพื้นที่สาธารณะของชุมชนเกิดความคึกคักและเกิดกิจกรรมที่
หลากหลายมากขึ้น ความหนาแนนของผูคนก็เปนเงื่อนไขสําคัญตอระดับการใชประโยชนพื้นที่เชนเดียวกัน ทั้งนี้
ขนาดและความหนาแนนที่สูงของเมืองเปนปจจัยขั้นตนระดับเมือง ที่มีผลตอความสําเร็จของพื้นที่วางสาธารณะใน
ยานพาณิชยกรรมหลักของเมือง ความหนาแนนที่สูงจะทําใหเกิดอุปทานคือผูคนจํานวนมากที่มีศักยภาพตอการใช
ประโยชนพื้นที่ ในขณะที่ปจจัยสําคัญในระดับยานและพื้นที่ที่มีผลตอการสรางความมีชีวิตชีวาบนพื้นที่วางสาธารณะ
นั้นคือปริมาณความหนาแนนของการสัญจรทางเทาในบริเวณโดยรอบ (Gibberd, 1967: 95)
3) ความเชื่อมตอ (connectivity)
จากการทบทวนแนวความคิดที่เกี่ยวของ พบวามีนักวิชาการเปนจํานวนมากที่ไดเสนอถึงผลของความ
ตอเนื่องเชื่อมตอของมุมมอง และโครงขายทางเดินเทาที่ตอเนื่องกันตลอดและสัมพันธเปนโครงขายกับพื้นที่สาธารณะ
อื่นๆของเมืองนั้นสงผลโดยตรงตอระดับการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะของคนเดินเทา (Burden, 1977, Miles et al., 1978,
Whyte, 1980, Zeidler, 1983: 180) ซึ่งแนวความคิดขางตนนี้สามารถอธิบายไดดวยกระบวนการเปนสัณฐานศูนยกลาง
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เมืองที่มีชีวิตชีวา (urban spatial centrality process) ของฮิลลีเออร (Hillier) ซึ่งประกอบขึ้นจาก 3 ทฤษฎีสําคัญ ไดแก ทฤษฎี
การสัญจรอิสระ (Theory of Natural Movement) ทฤษฎีเศรษฐสัญจร (Theory of Movement Economy) และทฤษฎีสัณฐาน
ศูนยกลางเมือง (Theory of Spatial Centrality) โดยมีแนวความคิดหลักคือ พื้นที่ศูนยกลางที่มีชีวิตซึ่งหมายถึงพื้นที่รวมกลุม
ของกิจกรรมการคาและพาณิชยกรรมนั้นจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการเคลื่อนที่ดวยการสัญจรอิสระที่มากกวาปกติ ซึ่งระดับ
การสัญจรอิสระของถนนแตละสายภายในเมืองนั้นจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับลักษณะของการเชื่อมตอของโครงขายทาง
สาธารณะหรือระบบทางเดินเทาในพื้นที่ หากโครงขายถนนและพื้นที่สาธารณะภายในเมืองมีการประสานเชื่อมตอกัน
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รูปแบบของการเดินเทาจะสามารถสัญจรจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในระบบไดอยาง
อิสระถนนและพื้นที่สาธารณะก็จะมีทั้งกิจกรรมการสัญจรเพื่อผานไป (moving through) และเขาถึง (moving to) เกิดการ
ไหลเวียนปะปนกันของผูคนเดินถนนที่มีวัตถุประสงคหลากหลาย มีจุดมุงหมายที่แตกตาง กอใหเกิดชีวิตสาธารณะที่
สมบูรณในพื้นที่นั้นๆ (Hillier et al., 1993 อางในไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548)
4) คุณภาพของพื้นที่ (spatial quality)
นอกเหนือจากองคประกอบเชิงสัณฐานแลว คุณภาพของพื้นทีย่ ังเปนองคประกอบสําคัญที่สงเสริมใหเกิด
การใชงานพื้นที่วางสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ เกลล (Gehl) เปนนักวิชาการที่ทําการศึกษาลักษณะการใชพื้นที่วาง
สาธารณะที่เปลี่ยนแปลงไปในชวง 4 ทศวรรษของเมืองโคเปนเฮเกน และบันทึกผลการศึกษาไวในหนังสือ “New City
Life” วาลักษณะการใชพื้นที่วางสาธารณะมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
สถานการณสังคม
โดยชีวิตสาธารณะในสมัยกอนมักจะเกิดขึ้นที่ถนนและจตุรัสในรูปแบบของกิจกรรมพื้นฐานใน
ชีวิตประจําวัน (necessary activities) ในขณะที่ชีวิตสาธารณะในปจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบของกิจกรรม
ทางเลือก (optional activities) เชิงนันทนาการและการพักผอนมากขึ้น คุณภาพของพื้นที่วางสาธารณะจึงกลายเปน
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการใชงานพื้นที่ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมและภูมิอากาศที่เหมาะสมและสะดวกสบาย
จะทําใหมีผูคนเขามาใชงานและใชระยะเวลาอยูในพื้นที่ไดหลากหลายและยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งเกลลไดวิเคราะหไววา
พื้นที่วางสาธารณะที่เอื้ออํานวยใหคนรูสึกชอบนั้นประกอบจากคุณภาพเชิงพื้นที่ 3 สิ่งคือ สัดสวนของพื้นที่วางที่
เหมาะสมกับมนุษย การรับรูสุนทรียศาสตรของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการชื่มชมสภาพอากาศทองถิ่น
(Gehl, 2007)

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ (Public Space)
2.4.1 ความหมายของพื้นที่สาธารณะ
พื้ น ที่ ส าธารณะเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ กั บ เมื อ งมากเพราะเป น พื้ น ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมและเกิ ด
ความสัมพันธกันระหวางบุคคล และพื้นที่สาธารณะเกิดจากการประกอบกันขึ้นระหวางองคประกอบตางๆขึ้นมาเปน
พื้นที่(space) มี 2ลักษณะคือ Urban space กับ Open space ซึ่ง Urban space เกิดการการปดลอมจากสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นทั้งในระนาบพื้น ผนังและสิ่งปกคลุมสวน Open space เปนพื้นที่วางที่เปนธรรมชาติอยูแลวหรืออาจเปนการ
สรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยของคนในเมืองซึ่งลักษณะพื้นที่ทั้ง 2 มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกัน
พื้นที่ในงานสถาปตยกรรม หมายถึงพื้นที่ๆถูกปดลอมดวย Solid Form นั่นคือ ผนังอาคาร (ผุสดี ทิพทัศ, 2540:28-29)
และการจัดสรรพื้นที่ในงานสถาปตยกรรมมี 3 ลักษณะ คือ
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1. พื้นที่ภายนอกอาคาร(Outer Space) คือพื้นที่ๆเกิดขึ้นระหวางมวลหรือกลุมกอนของอาคาร
2. พื้นที่ภายในอาคาร(Inner Space) คือพื้นที่ในปริมาตรของอาคารรวมไปถึงพื้นที่ตอเนื่องจากพื้นที่ภายใน
ซึ่งมีผนังอาคารเปนตัวกําหนดขอบเขตของพื้นที่ภายในนั้น
3. พื้นที่สอดประสานระหวางกัน(Interpenetration of Space) เปนการสอดแทรกประสานระหวางพื้นที่
ภายนอกกับภายใน
Sucher (1995:25) กลาวถึงพื้นที่สาธารณะวา เปนพื้นที่ซึ่งผูคนเขามาพบปะและทํากิจกรรมทางสังคม กับ
คนที่คุนเคย รวมทั้งมีโอกาสไดทําความรูจักกับบุคคลอื่นได ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในพื้นที่จริงและสามารถ
จับตองไดจริง
อภิรดี เกษมศุข และ ตนขาว ปาณินท (2545) กลาววา space ไมใช ที่วาง หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติครบถวน
ในตัวเอง แตองคประกอบสําคัญในการกําเนิดของ space ทางสถาปตยกรรมคือ มนุษย วัตถุ การเคลื่อนไหว และ
วัตถุประสงคที่ประกอบกันเปนเครือขาย
Doreen Massey (2005) กลาววา space มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้เอง ที่ทําให space ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ ในการตอรองทางอํานาจ และชวงชิงพื้นที่ (วาง) ทางสังคม
ดั้งนั้นกลาวไดวาพื้นที่สาธารณะ (Public Space) หมายถึงพื้นที่ที่เปนของสาธารณะหรืออาจเปนการครอบครองของ
บุคคลที่มีการใหบุคคลทั่วไปเขามาใชกิจกรรมพบปะกันทางสังคมหรือรวมตัวกันทางสังคม โดยเปนพื้นที่ภายนอก
รวมทั้งยังประสานเขากับพื้นที่ภายในที่เปนสาธารณะซึ่งสวนใหญพื้นที่สาธารณะมักจะอยูคูกับอาคารหรือสิ่งกอสรางที่
เปนสาธารณะเพื่อเปนการสอดประสานพื้นที่และกิจกรรมใหเกิดขึ้นชัดเจน
2.4.2 รายละเอียดในแนวความคิดของพื้นที่สาธารณะ
ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ
1. รูปรางและบริเวณของพื้นที่สาธารณะ รูปรางของพื้นที่สาธารณะจะเกิดจากหนาที่ใชสอยพื้นที่ รูปรางของพื้น ที่
สาธารณะมีหลายชนิด ไดแก สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา วงกลม วงรี รูปแปดเหลี่ยม หรือรูปรางไมแนนอน รูปราง
ตามธรรมชาติ รูปรางนี้อาจเกิดจากการรวมกันของพื้นที่สาธารณะหลายๆรูปแบบมาเชื่อมตอกันดังนั้นรูปรางพื้นที่
สาธารณะจึงมีผลมาจากระบบเสนทาง ถนนและทางเทาดวย
2. ขอบเขตของพื้นที่สาธารณะ ขอบเขตของพื้นที่สาธารณะของเมืองมักจะถูกกําหนดดวย 3 องคประกอบใน
สามมิติไดแก
1 ระนาบผนังหรือระนาบทางตั้ง (The Panel, Wall or Frame) ไดแกโครงสรางตางๆที่เรียงราย
โดยรอบอาคาร กําแพง รั้ว แนวเสา และหลังคาที่ยื่นออกจากตัวอาคารแตไมมากนัก หรือแนวตนไม
2 ระนาบพื้น หรือระนาบทางแนวนอน(The Floor) จะถูกกําหนดโดยแนวของอาคาร แนวของ
ถนน ทางเทา หรือโดยลวดลายวัสดุที่ใช
3 ระนาบเพดาน หรือระนาบเหนือศีรษะ(The Ceiling) ซึ่งมักจะมีขอบเขตไมแนนอน อาจเปด
โลง หรือมีหลังคาคลุมไดแก ทางเดินที่มีหลังคาคลุม ทรงพุมของตนไม
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3 .ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่สาธารณะ หรือการใชงานของสถานที่นั้นๆอยางชัดเจน อันเปนผลมา
จากความตองการของประชาชนและแนวความคิดในการวางผั งซึ่งพอจะสรุปตําแหนง ที่ตั้งของพื้น ที่
สาธารณะไดดังนี้
1 บริเวณใจการเมือง จะดูเหมือนวาเปนจุดศูนยกลางของถนน ของอาคารหรือเปนศูนยกลาง
ของการขยายตัวของเมืองทั้งหมด
2 บริเวณที่เปนจุดตัดของถนน จะอยูบริเวณถนนสายหลัก ทางรวมทางแยก เกิดเปนสี่แยก สาม
แยกหรือวงเวียน บางครั้งอาจเกิดจุดเดียวกับศูนยกลางเมือง
3 บริเวณโดนรอบอาคารสาธารณะที่มีความสําคัญ เปนเสมือนทางเขาหลักไปสูอาคาร
สาธารณะนั้น เชน ศาลากลาง โบสถ ศาลเจา ตลาด หรือบริเวณที่เปนยานธุรกิจ ความสําคัญของ
พื้นที่สาธารณะจะเห็นไดจากอาคารสําคัญจะหันหนาเขาหาพื้นที่สาธารณะทั้งหมด
4 บริเวณที่เปนประตูทางเขาเมืองสวนมากมักเกิดในสมัยยุคกลาง ที่มักมีพื้นที่ภายในตรงจุด
ทางเขา มักมีการใชงานเปนตลาดที่มีการซื้อขายสินคากันหรือเปนจุดเปลี่ยนถายสินคากันหรือเปน
จุดหยุดพัก พื้นที่สาธารณะเหลานี้มักจะมีถนนแยกออกหลายสายกระจายไปสูจุดตางๆ
ปจจัยที่ทําใหเกิดพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สาธารณะนอกจากจะเปนองคประกอบของเมืองแลว ยังเปนศูนยกลางของกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะเหลานี้จะทําใหกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปดวย ปจจัยที่ทําใหเกิดพื้นที่สาธารณะพิจารณา
ได 2 ประเด็น ไดแก
A.

ปจจัยทางธรรมชาติ หรือปจจัยทางกายภาพ ซึ่งแบงออกไดเปน 4 สวน ไดแก
สภาพอากาศและอุณหภูมิ ซึ่งมีอิทธิพลกับการเกิดพื้นที่สาธารณะเปนอยางมาก เชนในเมืองที่มีอากาศอบอุน
อากาศแจมใส ทําใหคนมีความกระตือรือรนในการออกมาทํากิจกรรมทําใหเกิดพื้นที่สาธารณะภายนอกอาคาร สวนใน
พื้นที่ๆมีอากาศหนาวเย็น พื้นที่สาธารณะมักเกิดขึ้นในอาคาร พื้นที่ๆมีแดดฝนมากๆพื้นที่สาธารณะจะมีหลังคาคลุมให
ผูใชงานเกิดความสะดวกสบาย ระดับความสูงต่ําและความลาดชันของพื้นที่ ในเมืองที่มีความลาดชันไมเทากัน พื้นที่
สาธารณะเหลานี้จะเปลี่ยนรูปไปไดแก การปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะใหมากที่สุดไปตามธรรมชาติเพื่อคงรูปรางเดิม
ของธรรมชาติไวใหมากที่สุด(แนวคิดของกรีก) สวนในบางพื้นที่มักปรับใหตอบสนองการใชงานมากที่สุด อาจมาจาก
รูปแบบของทรงเรขาคณิต(แนวคิดของโรมัน)
B.

ปจจัยทางวัฒนะธรรมและพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้
สภาพทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการรวมกลุมการคาขาย ทําใหเกิดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีผลตอขนาด
รูปรางและตําแหนงของพื้นที่สาธารณะดวย สภาพทางการเมือง พื้นที่สาธารณะอาจถูกใชเปนที่รวมกลุมกันทาง
การเมือง ทางทหาร โดยเฉพาะในยุคที่ ระบอบประชาธิปไตยมีความรุงเรือง
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ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะ
A.

B.
C.
D.
E.
F.

เพื่อการคา ด วยกิ จกรรมการคาที่ต องการการพบปะพูดคุย เลือกซื้อสิน คา พื้นที่ตลาดที่มีอยูอาจไม
เพียงพอกับการใชงาน หรือไมตรงกับเวลาทําใหพื้นที่สาธารณะอาจทําหนาที่เปนตลาดไดเชน บ ริ เ ว ณ
ถนนทางเทา ลานวัด เปนตน
เพื่อการสื่อสาร เปนสถานที่เพื่อกิจกรรมทางสังคม เปนจุดเปลี่ยนและถายทอดขอมูลขาวสารระหวางกัน
เพื่อการนันทนาการ ทั้งเพื่อการพักผอนหยอนใจและเลนกีฬา ซึ่งจะผสมผสานกับกิจกรรมอื่นๆไปในชวง
ระหวางวัน
เพื่อการคาราวะศรัทธา มักจะเปนบริเวณทางเขาอาคารทางศาสนา เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
การบูชา การสวดมนต
เพื่อเนนใหความสําคัญของสถานที่ หรือเปนเอกลักษณของอาคารที่มีความสําคัญ เชน ศาลากลาง โบสถ
ศาลเจา อนุสาวรีย หรือเนนที่มีจุดที่ตัดกันของทางสัญจรสายสําคัญ
เพื่อเปนผลในการมองเห็น ในอาคารบางหลังที่มีความสําคัญจําเปนตองมีความจําเปนตองการใหพื้นที่
โดยรอบอาคารสําคัญหรือสิ่งที่เปนสัญลักษณของเมือง และในบางครั้งอาจเพื่อกระจายคนจํานวนมาก
ออกจากอาคารขนาดใหญ

ลักษณะพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ
A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.

พื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพจะตองสามารถโอบอุมเชื่อมโยงความสัมพันธของพื้นที่ใหบริการอันมีหลาย
ระดับ คือบานพักอาศัยแตละครอบครัว พื้นที่ในระดับละแวก พื้นที่ในระดับชุมชน ไปจนกระทั้งระดับ
เมือง
พื้นที่สาธารณะจะตองเชื่อมตอถึงกันไดงาย มีระบบการเปดปดที่ดี ตองเขาถึงและใชงานไดงายแตตองมี
ระบบที่สามารถปองกันตัวเองไดตามความตองการ
ตองมีชีวิตชีวาไมแออัด
ตองมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนการใชงานไดหลากหลายของกิจกรรม
มีสาธารณูปโภคที่ดีและถูกสุขลักษณะ
มีความงดงาม
ชองทางหรือเสนทางที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สาธารณะเหลานี้ จะตองมีลักษณะเชื่อมกับกิจกรรมของพื้นที่
และตองไมเปนอุปสรรคตอกิจกรรมในพื้นที่ทางวัฒนธรรม
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Gehi (1987:11-14) ไดจําแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่โลงเปน 3 ประเภท คือ
A.

B.

C.

กิจกรรมจําเปน(Necessary activities) เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนตอการดําเนินกิจวัตรประจําวันของ
คน จัดเปนกิจกรรมของคนที่ไมมีทางเลือกในการเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
เดินไปทํางาน การรอรถประจําทาง ซื้อของ ทําธุระตางๆ มักเกิดขึ้นไดทุกสภาวะเกือบตลอดทั้งป
กิจกรรมทางเลือก หรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจ(Optional or recreational activities) เปนกิจกรรมที่
ผูทําสามารถที่จะทําแลวแต ชวงเวลาและสถานที่จะอํานวย มักจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพักผอน
หยอนใจเปนหลัก
กิจกรรมผลลัพธ หรือกิจกรรมทางสังคม(Resultant or social activities) เปนกิจกรรมที่เกิด
ตอเนื่องจากกิจกรรมทั้ง2 ขางตน ตองมีผูอื่นอยูรวมทํากิจกรรมในพื้นที่ดวยเชน การละเลน การสนทนา
การทักทาย โดย Gehi ไดสรุปวาการใชประโยชนในโครงขายพื้นที่โลงนั้น จะเปนการผสมผสานกิจกรรม
ทั้ง 3 อยางขางตนเขาดวยกัน แตจะขึ้นอยูกับปจจัยทางสภาพแวดลอม ถาปจจัยทางสภาพแวดลอมมีต่ํา
ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะกิจกรรมจําเปนเทานั้นแตถาสภาพแวดลอมดีขึ้นจะมีแนวโนมใหกิจกรรมการพักผอน
ตามมารวมทั้งกิจกรรมทางสังคมก็เกิดขึ้นตาม

English partnership,The housing cooperationและUrban design alliance (2001:99-100)กลาวถึงแนวทางการ
ออกแบบพื้นที่เปดโลงสาธารณะที่ควรพิจารณาไว เพื่อสรางพื้นที่พบปะทางสังคม(Social interaction) ดังนี้
A.

การจัดวางตําแหนงของกลุมกิจกรรมหลักในพื้นที่เปดโลง ตําแหนงศูนยกลางของพื้นที่(Hot spots) ซึ่ง
สามารถเข า ถึ ง และมองเห็ น ได ชั ด เจน ควรใช ร องรั บ กิ จ กรรมหลั ก หรื อ เป น ที่ ตั้ ง ของภู มิ ลั ก ษณ
(Landmark)ของพื้นที่เชน น้ําพุ หอนาฬิกา ลานเวทีแสดง ควรใชเปนจุดดึงดูดความสนใจในโอกาสพิเศษ
นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ศูนยกลางควรจัดที่นั้งหรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูที่เขา
มาใชพื้นที่

B.

การออกแบบพื้นที่รองรับกลุมผูใชกิจกรรมแบบตางๆ ควรจัดใหกลุมผูใชที่แตกตางกันสามารถเขามาใช
พื้นที่รวมกันไดอยางเหมาะสม

C.

การกําหนดเสนทางสัญจรทางเดินเทาในพื้นที่เปดโลง ควรกําหนดเสนทางสัญจรใหชัดเจนแยกกับพื้นที่
กิจกรรมและเปนทางที่สั้นที่สุด รวมทั้งยังสามารถเชื่อมตอกับทางสัญจรเดิมและกิจกรรมที่อยูใกลเคียง

D.

การสงเสริมการรับรูสภาพแวดลอมของผูใชพื้นที่ นอกจากจะปรับปรุงสภาพแวดลอมทางสายตาใหดีขึ้น
แลวยังควรพิจารณาประสาทสัมผัสดานอื่นๆดวย
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แนวทฤษฏีเพื่อสรางความเขาใจพื้นที่สาธารณะ
มีการศึกษาถึง การเชื่อมตอ(Linkage Theory) ของพื้นที่สาธารณะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเสนทางการ
สัญจร การเชื่อมตอ การเคลื่อนไหวและความสําคัญของการกระจายตัวเพื่อนําไปสูความเขาใจในเรื่องของการเชื่อมตอ
พื้นที่สาธารณะ ซึ่งการเชื่อมตอของUrban Form เหลานี้แบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ
A. Composition Form เปนการเชื่อมตอในลักษณะเปนกลุมกอน โดยใหความสําคัญกับโครงสรางหนาที่
ของเมืองเปนหลัก

ภาพที่ 2.11 Composition Form
B. Mega Form เปนความสัมพันธของเนื้อเมืองที่เชื่อมโยงกันในลักษณะแนวยาว ซึ่งสามารถบอกลําดับ
ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะได

ภาพที่ 2.12 Mega Form
C. Group Form เปนผลมาจากการรวมกลุมกันของพื้นที่สาธารณะเองตามธรรมชาติหรือจากการสรางขึ้น
ซึ่งนิยมใชในการปรับปรุงพื้นที่เมืองประวัติศาสตร

ภาพที่ 2.13 Group Form
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กรณีศึกษา
โครงการรถไฟฟาในตางประเทศ
ในเมืองใหญของแตละประเทศที่มีปญหาคลายคลึงกันทางดานการคมนาคม คือปญหาจราจรติดขัดทําให
ตองมีการพัฒนาโครงขายทางดานถนนที่มากขึ้นจนถึงจุดที่การสรางโครงขายถนนไมสามารถพัฒนาตอไปไดจะเนื่อง
ดวยจากเหตุผลใดๆก็ตามไดเปนผลใหมีแนวคิดการพัฒนารูปแบบขนสงมวลชนแบบพิเศษขึ้นมาที่สามารถจุผูโดยสาร
ไดที่ละมากๆ และสรางขึ้นไดบนพื้นที่ๆจํากัด ซึ่งโครงการรถไฟฟาก็เปนอีกหนึ่งรูปแบบการขนสงมวลชนที่ใชกันมากไม
วาจะเปนรถไฟฟาใตดินหรือแบบยกระดับแลวแตนโยบายของแตละประเทศ โดยมีโครงการรถไฟฟาของแตละประเทศ
ดังนี้
ระบบขนสงมวลชนในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
กรุงลอนดอนเปนนครหลวงที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก การขนสงสาธารณะเริ่มตนตั้งแตการใชรถมาแลว
วิวัฒนาการขึ้นมาเปนลําดับ ผานรูปแบบของการขนสงมาหลายรูปแบบ ทั้งชนิดของยานพาหนะในการขนสงและการ
จัดองคกร จนพัฒนามาเปนการใชรถไฟฟาใตดินผสมกับใชรถยนตโดยสารในปจจุบัน และรูปแบบการจัดองคกรก็ได
พั ฒ นามาเป น องค ก รเดี ย ว ที่ รั บ ผิ ด ชอบการขนส ง มวลชนทั้ ง หมด กรุ ง ลอนดอนมี พื้ น ที่ 1,008 ตารางกิ โ ลเมตร มี
ประชากรอาศัยอยูเกือบ 10 ลานคน การขนสงมวลชนดําเนินการโดย London Transport Executive ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป
1969 โดยรวมหนวยงานหลายๆหนวยที่ทําอยูเดิมเปนหนวยงานเดียว หนวยงานนี้มีหนาที่ดําเนินการขนสงมวลชน
ทั้งหมดในกรุงลอนดอน แนวความคิดนี้ไดรับการนําไปใชในการจัดระบบการขนสงมวลชนของหลายๆประเทศดวย
ในปจจุบัน London Transport ดําเนินกิจการขนสงมวลชนอยู 2ประเภท คือรถยนตโดยสารประจําทาง
และรถไฟฟาใตดิน สามารถรองรับผูโดยสารไดเปนจํานวนมาก ถือเปนกิจการขนสงในเมืองที่ใหญที่สุดในโลก และไดรับ
ความนิยมมากจากประชาชนในกรุงลอนดอน และรวมทั้งนักทองเที่ยวดวย การเดินทางไปทํางานในชีวิตประจําวันของ
ชาวลอนดอนกวาครึ่งใชบริการนี้ สวนรถยนตสวนตัวนั้นจะใชสําหรับการไปพักผอนเปนสวนใหญจะเห็นไดวาในเมือง
ใหญๆของแตละประเทศชั้นนําของโลกนั้นไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบไฟฟามากเพราะ
เปนการแกไขปญหาการจราจรของเมืองใหญที่มีขอจํากัดทางดานพื้นที่และประชากรที่มากขึ้น ดังนั้นระบบขนสง
มวลชนที่สามารถรองรับผูใชไดที่ละมากๆนั้นจึงเปนทางเลือกที่ดีในการตัดสินใจ สวนการที่จะประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานนั้นขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลายอยางของแตละพื้นที่

ภาพที่ 2.14 รูปแบบพื้นที่รอบจุดเปลี่ยนถายสาธารณะในกรุงลอนดอน (ที่มา: ประกอบ คุปรัตน, 2551)
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ภาพที่ 2.15 รูปแบบพื้นที่รอบจุดเปลี่ยนถายสาธารณะในกรุงลอนดอน (ที่มา: ประกอบ คุปรัตน, 2551)
ขอบทางเดินเทาและระดับถนนมีขนาดไมตางกันมาก รถหรือยานพาหนะสามารถปนขึ้นไป หรือ
ปาดเขาจอดไดอยางชิดขอบ

ภาพที่ 2.16 รูปแบบจุดจอดรถประจําทางและกิจกรรมโดยรอบจุดเปลี่ยนถายสาธารณะในกรุงลอนดอน
(ที่มา: ประกอบ คุปรัตน, 2551)

ภาพที่ 2.17 รูปแบบกิจกรรมการคาโดยรอบจุดเปลี่ยนถายสาธารณะในกรุงลอนดอน (ที่มา: ประกอบ คุปรัตน, 2551)
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ตารางสรุปการวิเคราะหกรณีศึกษา
กรณีศึกษา Gare-Lille-Europe
ที่ตั้ง
France
รูปแบบ
รถไฟความเร็วสูง
ระบบราง Heavy rail
การลงทุน ภาครัฐ

โครงการนี้เริ่มตนเมื่อป คศ.1993 โดยเปน
สถานีเชื่อมระหวางประเทศ ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร เบลเยียม และ
เนเธอแลนด โดยใชรถไฟความเร็วสูง
ใหบริการพบวาพื้นที่โดย
รอบสถานีมีการออกแบบพื้นที่ใหสอดคลอง
กับพื้นที่เมืองเดิม ทั้งเรื่องของระบบการ
สัญจรเดิมที่เขามารองรับกับ
ระบบราง และเรื่องของความเปน
ศูนยกลางธุรกิจที่มีการเกิดขึ้นของ office
building และการปรับปรุง public space
ของเมืองโดยเนนใหผูใชที่อยูในชุมชนและ
ผูใชงานที่มาจากภายนอกไดใชงานรวมกัน

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่
Office Hotel /Residential
Residential Commercial
Commercial & Office
retail and food and beverage

ระบบการคมนาคมรองรับ
รถประจําทาง
สาธารณะ

Regional rail
Local Bus
การเดินเทา

ตารางที่ 2.4 แสดงกรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสง Gare-Lille-Europe

สรุปผลการ
วิเคราะห

โครงการ
Gare-Lille-Europe
จัดอยูในประเภท
พื้นที่ city center
เปนการจัดบริหาร
พื้นที่เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการ
เปนศูนยกลาง
คมนาคม
ระดับประเทศที่มี
บทบาทเปน
ศูนยกลางธุรกิจ
สําคัญ
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ตารางสรุปการวิเคราะหกรณีศึกษา
กรณีศึกษา KL Central
ที่ตั้ง
Kuala Lumpur มาเลเซีย
รูปแบบสถานี ยกระดับ
ระบบราง
Heavy rail
การลงทุน
ภาคเอกชน
โครงการ KL Central มีหลักการในการ
พัฒนาที่ดินโดยรอบดวยวิธี
transit-oriented development เพื่อพัฒนา
พื้นที่อสังหาริมทรัพยรอบสถานี โดยเริ่ม
ใหบริการ เมื่อ 16 เมษายน 2542 โดย
ลักษณะสําคัญคือของสถานีคือการที่มีมี
รถไฟผานเขาไปในเขตเมืองเกาและเปน
สถานีขนาดใหญที่สุดในแถบอาเซียน ทํา
หนาที่นําคนทํางานที่พักอาศัยอยูนอกเมือง
แบบไปเชาเย็น-กลับและมีรูปแบบสถานี
ลอยฟา

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่
Office Hotel /Residential
Residential Commercial
Commercial & Office
retail and food and beverage

ระบบการคมนาคมรองรับ
รถประจําทาง
สาธารณะ

KL Monorail
Regional rail
Local Bus
การเดินเทา

ตารางที่ 2.5 แสดงกรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสง

สรุปผลการ
วิเคราะห

โครงการ KL
Central จัดอยูใน
ประเภทพื้นที่ Town
Center เปนการจัด
บริหารพื้นที่เพื่อ
รองรับการขยายตัว
ของการเปน
ศูนยกลางคมนาคม
ระบบรางขนาดใหญ

36
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการวางผังโครงขายถนน (Road Network Theory)
ลักษณะและประเภทของถนนประเภทและลําดับชั้นของถนน (Road Hierarchy) ทั้งนี้สามารถแบงไดตาม
ลักษณะทางวิศวกรรมจราจรได ได 4 ประเภท (ยอดพล,2537:25) คือ
A. ทางดวน (expressway or Freeway system )
B. ถนนสายหลักหรือสายประธาน (arterial Street)
C. ถนนสายรอง ( collector Road )
D. ถนนสายยอยหรือ ตรอก ซอย (Local Road)
ถนนทั้ง 4 ประเภทควรที่จะมีความเชื่อมโยงกันเปนโครงขาย โดยมีถนนสายหลักเปนแกนรองรับปริมาณ
การจราจรหลักทั้ง 4 ทิศทางสําคัญ คือ แกนทิศเหนือ ใต ออก ตก ชื่อมระหวางยานธุรกิจ ศูนยกลางเมืองชั้นใน ชั้นกลาง
และชั้นนอก และรองรับถนนวงแหวนของเมือง มีถนนสายรองที่ทําหนาที่เชื่อมตอกับถนนสายหลักแตละสาย และมี
ถนนสายยอย ไดแก ตรอก ซอย เชื่อมระหวางพื้นที่ขนาดเล็กเขากับถนนสายรอง

(A) แบบเสนตรง

(B) แบบตาราง
(C) แบบรัศมีออกจากจุดศูนยกลาง
ภาพที่ 2.18 แสดงรูปแบบและลักษณะของระบบถนน

2.5.4 บทบาทและหนาที่ใชสอยถนน
ถนน
ประเภทและความกวางของถนน Planning and Urban Design Standard(American Planning
Assocication,2006)สรุปการแบงลําดับศักดิ์ของถนนโดยแยกตามการเชื่อมตอไดเปน 4ประเภทดังตอไปนี้
(ก) ถนนสายประธาน(Principal Arterial) เปนถนนที่จัดใหมีชวงของระยะทางที่ยาวไกล มีเสนทางที่ตอเนื่องระหวาง
เมืองและรองรับปริมาณการจราจรสูง สัดสวนเมื่อเปรียบเทียบกับถนนทั้งหมดคือ 0-8% ดังนี้
- Principle Arterial
มีหนาที่เชื่อมตอระหวางชุมชนกับชุมชน
- Expressway
มีหนาที่เชื่อมตอระหวางเมืองกับเมือง
- Freeway(Motor Way) มีหนาที่เชื่อมตอระหวางเมืองกับเมือง
(ข) ถนนสายหลัก(minor Arterial) เปนโครงขายถนนสายหลักภายในซึ่งมีเสนทางที่ตอเนื่องเชื่อมโยงภายในเมืองใช
สําหรับการผานขา-ออกเมืองหรือชุมชน และเปนถนนที่กระจายการจราจรไปยังพื้นที่ตางๆโดยเชื่อมตอระหวางถนนสาย
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ประธานและถนนสายรองซึ่งถนนสายหลักบางเมืองอาจใชเปนเสนทางทองเที่ยวสัดสวนเมื่อเทียบกับถนนทั้งหมดคือ
20-35%และสามารถรองรับการสัญจรของยานพาหนะมากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณยานพาหนะที่สัญจรทั้งหมด
(ค) ถนนสายรอง(Collector Streets) เปนถนนที่ใชสําหรับกระจายการจราจรโดยเชื่อมตอระหวางถนนสายหลักและ
ถนนสายยอย เมื่อรวมกับถนนสายหลักจะมีสัดสวนเทียบกับถนนทั้งหมดคือ 20-30%
(ง) ถนนสายยอย(Local Street)เปนถนนภายในพื้นที่แตละยานที่เชื่อมตอจากถนนสายรอง มีหนาที่รองรับการจราจร
จากจุดตางๆภายในยานโดยตรงสัดสวนเมื่อเทียบกับถนนทั้งหมดคือ 65-80%

ภาพที่ 2.19 การจําแนกลําดับศักดิ์และการเชื่อมโยงของถนน(ที่มา:Planning and Urban Design Sandards,2006)
เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดระบุถึงการจําแนกประเภทของถนน ดังนี้
(ก)
ถนนสายประธาน เปนสายสําคัญสําหรับการเดินทางเขาออกและการเดินทางระหวางเมืองเพื่อ
การคมนาคมติดตอระหวางภาคประกอบดวยพาหนะหลากหลาย เชน รถบรรทุก รถโดยสาร รถยนตที่วิ่งระหวางเมือง
เปนตน สําหรับถนนสายประธานภายในพื้นที่เมือง อาจเปนทางหลวงแผนดินที่วิ่งผานเมืองหรือออมรอบนอกเปนถนน
เลี่ยงเมือง ใหบริการการเดินทางระยะยาวสําหรับรถวิ่งทางไกล ใชความเร็วสูงโดยเฉลี่ย 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง ขนาด
ถนนควรมีเขตทางกวางไมนอยกวา 60 เมตร มีเสนทางคูขนานเพื่อแยกการจราจรเขาตัวเมือง อาจจัดทําเปนถนนทาง
ดวนพิเศษมีการควบคุมทางเชื่อมตอมิใหเกิดทางรวมทางแยกใกลกันเกินกวา 1,500 เมตร บริเวณทางแยกหรือถนนตัด
ผานจะทําเปนทางแยกตางระดับ ชนิดสะพานลอยขามธรรมดาหรือสะพานลอยขามแยกทิศทาง
(ข)
ถนนสายหลัก เปนถนนสายสําคัญในพื้นที่เมืองสําหรับการติดตอระหวางพื้นที่สวนตางๆเชื่อมโยง
กับถนนสายประธานและสายรอง ความเร็วเฉลี่ย 65 กิโลเมตรตอชั่วโมง ควบคุมทางเชื่อมตอปานกลาง
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(ค)
ถนนสายรอง ภายในพื้นที่เมือง เปนถนนในพื้นที่เมือง เปนสายรองรับการจราจรสายหลักสูสาย
ยอย ทําหนาที่เปนถนนสายหลักสําหรับการใชประโยชนที่ดินแตละยาน ใชความเร็วคอนขางต่ําเฉลี่ย 50 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ควบคุมทางเชื่อมตอนอย
(ง)
ถนนสายยอย ภายในพื้นที่เมือง จะพบวาเปนถนนภายในเขตหรือยาน ทําหนาที่เปนถนนสายรอง
ภายในยานสําหรับการเขาออกสถานที่และแปลงที่ดินสูถนนสายรอง มีเขตทางเล็กขนาดประมาณ 8.00-12.00 เมตร
ความเร็วเฉลี่ย 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง ไมมีการควบคุมทางเชื่อมตอ ในบริเวณที่อยูอาศัยอาจทําเปนถนนปลายตันหรือ
ถนนวนกลับทางเดิม
2.5.5 การจําแนกตามลําดับศักยของถนน
Planning and Urban Design Standard (American Planning Association, 2006) ไดกําหนดมาตรฐาน
ระยะหางจําแนกตามลําดับศักยของถนน ดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

Principle Arterial ระยะหาง 3-4 ไมล หรือประมาณ 4.8- 6.4 กม.
Minor Arterial ระยะหาง 1 ไมล หรือ 1.6 กม.
Collector Street ระยะหาง 0.5 ไมล หรือ 0.8 กม.
Local Street จําแนกเปน
- ยานพาณิชยกรรม ระยะหาง 300 – 500 ฟุตหรือประมาณ 90-150 เมตร
- ยานที่อยูอาศัย ระยะหาง 250 – 600 ฟุตหรือประมาณ 75- 180 เมตร

ภาพที่ 2.20 มาตรฐานระยะหางจําแนกตามลําดับศักดิ์ของถนน(ที่มา: Planning and Urban Design Standards,2006)
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2.5.6 มาตรฐานและองคประกอบของความเปนถนนที่ดี
ขนาดของชองทางจราจรจึงไดมีการกําหนดขนาดไวหลายรูปแบบโดยแตละแหลงขอมูลจะมีเงื่อนไข
ประกอบที่แตกตางกัน ดังนี้ Planning and Urban Design Standards (American Planning Association,2006)มี
มาตรฐานของชองทางจราจร ดังนี้
- Arterial 12 ฟุต หรือประมาณ 3.6 เมตร
- Collector 11 ฟุต หรือประมาณ 3.3 เมตร
- Local 10 ฟุต หรือประมาณ 3.0 เมตร
สวน Principle of Highway Engineering and Traffic Analysis (1990)ไดกําหนดมาตรฐานความกวางของชองทางวิ่ง
ตามประเภทของถนน ดังตารางตอไปนี้
ประเภทของถนน
ทางดวน
ถนนสายประธาน
ถนนสายรอง
ถนนทองถิ่น

ขนาดความกวางของชองจราจร (เมตร)
3.7
3.5 – 3.7
3.5 – 3.7
3.0-3.5

ตารางที่ 2.6 ขนาดความกวางของชองจราจรจําแนกตามประเภทของถนน
(ที่มา: Principle of Highway Engineering and Traffic Analysis,1990)

ภาพที่ 2.21 มาตรฐานองคประกอบของถนนบริเวณทางแยก(ที่มา: Planning and Urban Design Standards,2006)
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2.5.7 มาตรฐานของทางเดินเทา
Planning and Urban Design Standards (American Planning Association, 2006) กําหนดมาตรฐาน
ขนาดทางเทาโดยแยกตามลําดับศักยของถนนและยานกิจกรรม ดังนี้
ลําดับศักยถนน

ถนนสายหลัก
(Arterial)
ถนนสายรอง
(Collector)
ถนนสายยอย
(Local)

ความกวางของทางเดินเทาใน
ยานพาณิชยกรรม
(ฟุต)
(เมตร)
25
7.5

ความกวางของทางเดินเทา
ในยานที่อยูอาศัย
(ฟุต)
(เมตร)
5-6
1.5-1.8

20

6.0

4-5

1.2-1.5

15-20

4.5-6.0

4-5

1.2-1.5

ตารางที่ 2.7 ขนาดความกวางของชองจราจรจําแนกตามประเภทของถนน
(ที่มา: Planning and Urban Design Standards,2006)
Time-saver Standards For Landscape Architecture (Harris and Dines,1998)กําหนดมาตรฐานความ
กวางของทางเทาโดยแยกตามประเภทของทางเทาและจํานวนของคนเดินเทาดังนี้
ทางเทาสวนบุคคล
0.45-1.20 เมตร
ทางเทาประเภทบาทวิถี
0.90-2.70 เมตร
ทางเทาสาธารณะ
2.4 – 3.00 เมตร
ทางเทาในสวนสาธารณะ
1.50 เมตร
เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกําหนดใหบริเวณที่ควรมี
ทางเทา คือ ยานธุรกิจอาคารพาณิชย ยานอุตสาหกรรม ยานที่อยูอาศัยและโรงเรียน โดยมีความกวางไมนอยกวา
1.50 เมตร
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ภาพที่ 2.22 มาตรฐานของทางจักรยาน(ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2008)
3 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนายานการคา (Shopping center development)
ในเมืองใหญๆกิจกรรมการคานั้นเปนพื้นที่ๆมีความสําคัญตอเมือง คือมีหนาที่เปนแหลงบริการในการ
จับจายสินคารวมทั้งยังเปนแหลงที่ผูคนเขามาทํากิจกรรมทางสังคม ไมวาจะเปนการพบปะพูดคุยกัน การพักผอนหยอน
ใจ เปนตน อีกทั้งยังเปนแหลงที่มีการจางงานในเมือง และยังสรางความคึกคักเพิ่มสีสันใหกับเมืองอีกดวย ดังนั้น
การศึกษาเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในยานศูนยการคาจึงเปนเนื้อหาสําคัญที่มีดังนี้
3.1 ประเภทของศูนยการคา
Berry(1963) ไดอธิบายรายละเอียดประเภทของศูนยการคา(Shopping Centers) ไวตามลําดับ
ความสําคัญได 6 ประเภท โดยพิจารณาจากประเภทกิจกรรมการคา ขนาดหรือขอบเขตของตลาด พื้นที่ จํานวนลูกคา
ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้

42
A.
B.

C.
D.

E.

F.

ศูนยการคาตามหัวมุมถนน(Convenience Shopping Center) เปนศูนยการคาที่มีลําดับต่ําสุด
ประกอบดวยตัวรานคาเดี่ยว ขายสินคาประเภทพื้นฐานทั่วไป
ศูนยการคาในละแวกอยูอาศัย(Neighborhood Shopping Center) เปนศูนยการคาที่ประกอบไปดวย
รานคาและบริการระดับต่ํา ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน แตมีประเภทของสินคาและบริการมากกวาแบบ
ศูนยการคาตามหัวมุมถนน มักพบอยูบริเวณ 2 ฝงถนน
ศูนยการคาชุมชนหรือศูนยการคาทองถิ่น(Community Shopping Center) ศูนยการคาประเภทนี้มีขนาด
ใหญกวาสองประเภทแรก ทั้งในดานขอบเขตและจํานวนรานคา ความหลากหลายของรานคาและสินคา
ศูนยการคาระดับภูมิภาค(Regional Shopping Center) เปนศูนยการคาที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง มีลักษณะที่เปนศูนยการคาที่เนนเฉพาะมากขึ้น ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาขนาดใหญอยาง
นอย 1 หางมีพื้นที่จอดรถกวางขวาง สินคามีมากมายหลายชนิด
ศูนยการคาภูมิภาคขนาดใหญ(Super Regional Shopping Center) เปนศูนยการคาที่ขายสินคามากมาย
หลายชนิด มีพื้นที่การคากวางขวางอาจมากกวา 1 ลานตารางฟุต มีรานคาไมต่ํากวา 150 ราน ลูกคาอาจ
มาจากทุกสวนของเมือง หรืออาจมาจากเมืองอื่นๆที่ใกลกัน มีหางสรรพสินคาอยางนอย 3 หาง ศูนยการคา
ประเภทนี้ไมเพียงแตเปนสถานที่สําหรับจับจายสินคาเทานั้น แตยังเปนที่พักผอนสําหรับครอบครัวอีกดวย
และอาจเปนที่ไวจัดแสดงงานตางๆ
ศูนยการคาใจกลางมหานคร(Metropolitan Central Business District) โครงสรางของพื้นที่ CBD
โดยปรกติจะประกอบไปดวยตึกสูงระฟา มีคนเดินเทาจํานวนมาก มีโรงแรมหรือสถาบันการเงิน รานอาหาร
อาคารสํ า นั ก งาน และห า งสรรพสิ น ค า มากมาย และลั ก ษณะสํ า คัญ อี ก ประการคื อ คนหนาแน น และ
พลุกพลานในชวงเวลากลางวัน และเปนศูนยกลางหรือชุมทาง(Node) ของการขนสงมวลชนภายในเมือง

Garvin(1996:102) ไดกลาวไวเกี่ยวกับการแบงประเภทของศูนยการคาสามารถพิจารณาได 2 ลักษณะใหญๆไดดังนี้
A.

การแบงประเภทตามลักษณะทางกายภาพ แบงไดเปน 2 ประเภทคือ
- Shopping mall เปนศูนยการคาที่เนนกิจกรรมการคาภายในบริเวณอาคารที่ถูกปดลอม สามารถควบคุม
สภาพแวดลอมภายในของอาคารแยกจากภายนอกไดอยางดี มักจะมีมวลของอาคารขนาดใหญ ปดทึบ มี
ความสูงหลายชั้น(Multi-level centers) ตองมีการอาศัยการสัญจรในแนวตั้ง เชน ลิฟต บันไดเลื่อน เพื่อเปน
การเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางชั้น
- Marketplace เปนศูนยการคาที่เนนกิจกรรมการคาภายนอกอาคารรวมกับบริเวณพื้นที่ภายในที่ถูกปดลอม
เน น การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การออกแบบพื้ น ที่ ภ ายนอกอาคารมาก มั ก มี ม วลอาคารขนาดเล็ ก เตี้ ย ๆ
(Horizontal center) มีการกระจายตัวอาคารเปนกลุมๆปดลอมพื้นที่เปดโลง เนนการสัญจรในแนวราบ
ระดับดินเปนหลัก
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B. การแบงประเภทของศูนยการคาตามลักษณะการใหบริการ แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
- Neighborhood Community และ Regional center Urban land institute ไดแบงประเภทศูนยการคา
เปน3ประเภทขางตน สามารถสรุปลักษณะของศูนยการคาแตละประเภทดังนี้
ประเภทศูนยการคา

ผูเชาหลัก

ขนาดพื้นที่ใหเชา
(ตารางฟุต)

Neighborhood
ซุปเปอรมารเก็ต
centers
Communitycenters ศูนยการคาขนาด
เล็ก หรือ กลาง แต
ไมไดใหบริการครบ
วงจร
- Regional center ศูนยการคาขนาด
ใหญใหบริการครบ
วงจร 1 แหง

30,000 – 100,000

- Super regional
center

ศูนยการคาใหบริการ
ครบวงจร 3 แหง
หรือมากกวา

ขนาดพื้นที่ตั้ง จํานวนผูใชบริการ
โครงการ
(เอเคอร)
3 – 10
3,000 – 40,000

100,000– 300,000

10 – 30

40,000 – 150,000

300,000– 900,000

10 – 60

150,000 หรือ
มากกวา

500,000-1,500,000
หรือมากกวา

15 – 100 หรือ
มากกวา

300,000 หรือ
มากกวา

ตารางที่ 2.8 ลักษณะของศูนยการคาแตละประเภทจากการจําแนกของ(ที่มา: The Urban Land Institute,1985)
- Specialty centers เปนศูนยการคาพิเศษเฉพาะ ไมสามารถจัดอยูในประเภทใดประเภทหนึ่งขางตนได เนื่องจาก
มีคุณสมบัติไมครบตามที่แบงอยางชัดเจนแตอยางไรก็ตามลักษณะการแบงประเภทของศูนยการคาที่กลาวมาทั้งหมด
ขางตนนั้นเปนการศึกษาและแนวความคิดของประเทศที่อยูในฝากตะวันตก ซึ่งลักษณะตางๆอาจมีความแตกตางกับ
ประเทศที่อยูทางซีกตะวันออกอยางประเทศไทยเราดังนั้นจึงมีการศึกษาลักษณะของยานการคาในแถบตะวันออกโดย
Scott and McGee (1971) ไดกําหนดโครงสรางลักษณะการคาปลีกและระบบตลาดในประเทศกําลังพัฒนาในกลุม
ประเทศอาเซียน และแบงลักษณะของโครงสรางออกเปน 4 ประเภทดังนี้
A.
หางสรรพสินคาหรือรานคาแบบชวยตัวเอง(Department or Supermarket) มีการนําเสนอและจําหนาย
สินคาที่หลากหลายประเภท และจัดวางสินคาแยกตามหมวดหมูสินคาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
B.
รานคาปลีกทั่วไป (Retail Store) มีตั้งแตรานคาประเภทจําหนายสินคาระดับสูง ไปจนถึงรานคาตาม
ละแวกที่พักอาศัย ซึ่งจําหนายสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน
C.
รานคาที่ผูประกอบการเชาพื้นที่ทําการคา เชน เชาพื้นที่ตลาดสดสาธารณะ โดยทั่วไปรานคาประเภทนี้จะ
กําหนดขอบเขตพื้นที่การคาที่ชัดเจนและมีหลังคาปกคลุมเดียวกัน
D.
หาบเรแผงลอยตามถนน และทางเทา(Vendors)
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3.2 รายละเอียดในแนวความคิดของการพัฒนายานการคา
Scott(1989:52-89) กลาวถึงแนวโนมของการออกแบบ ปรับปรุงศูนยการคาในปจจุบันวาควรคํานึงถึงพื้นที่
2 สวนใหญๆของโครงการ ไดแก
A. พื้นที่รองรับผูใชบริการโดยตรง (Front of the house)
- การปกคลุมพื้นที่สําหรับคนเดิน(Mall covering) พบมากทั้งในศูนยการคาแบบปดลอมและ การ
ปรับปรุงศูนยการคาแบบเปด โดยจะทําการปกคลุมพื้นที่สวนที่คนเดิน
- การออกแบบศูนยการคาใหเปนสถานที่แหงการพบปะสังสรรค(Place for gathering) เปนแนวคิดที่
ออกแบบใหศูนยการคาเปนที่พบปะของคนในสังคม มีการทํากิจกรรมทางสังคมตางๆ
- การออกแบบศูนยการคารวมกับการใชงานประเภทอื่น(Mix used center) ศูนยการคาใจกลางเมือง
หลายแหงไดจัดใหมีพื้นที่รวมกับกิจกรรมอื่นๆ เชน หองสมุด โบสถ ตลาดนัด สํานักงาน รวมถึงที่พัก
อาศั ย เป น การใช ที่ ดิ น อย า งคุ ม ค า มี ค วามเป น ชุ ม ชนมากขึ้ น แต ต อ งมี ก ารออกแบบที่ ดี เ พื่ อ ไม
กอใหเกิดการขัดแยงของกิจกรรมที่แตกตาง
- การใชองคประกอบอื่นๆตามธรรมชาติที่เหมาะสมรวมในการออกแบบ(Natural element in design)
องคประกอบทางธรรมชาติ เชน น้ํา พืชพัน ธุ แสงสวาง เปนองคประกอบพื้นฐานทางธรรมชาติที่มี
ความใกลชิดมนุษย การนําเอาสิ่งเหลานี้มารวมในการออกแบบศูนยการคา จะชวยใหผูที่เขามาใช
บริการผอนคลายและมีความรูสึกเปนกันเองขณะเลือกจับจายสินคา
- การปองกัน และการลดการทําลายทรัพยสินของศูนยการคา(Minimizing vandalism) การทําลาย
ทรัพยสินมักเกิดขึ้นนอกชวงเวลาทําการ โดยเฉพาะในมุมอับ เพราะฉะนั้นการออกแบบที่ดีจะชวยลด
ปญหาเหลานี้ได
B. พื้นที่รองรับการบริการ(Back of the house)
- การออกแบบพื้นที่จอดรถ(Parking area) ควรสรางความสมดุลระหวางที่จอดรถกับทางเดินเทา การจัด
ใหมีที่จอดรถเทาที่จําเปน
- การจัดเตรียมพื้นที่บริการ(Service area) พื้นที่นี้มักกอใหเกิดการรบกวนทางเสียง กลิ่นและสายตากับ
พื้นที่อื่นๆ ถามีการออกแบบที่ดีจะชวยลดการขัดแยงตอพื้นที่อื่นไดMcbee และคณะ(1992:149-166) ไดกลาวถึง
แนวทางฟนฟูยานพาณิชยกรรมกลางเมืองที่เกิดขึ้นแบงออกได 6 ลักษณะไดแก
A. การปรับปรุงฟนฟูโครงสรางเดิมของพื้นที่(Restructuring and renovating existing space)
เนนการสงเสริมความรวมมือพัฒนาพื้นที่รวมกัน เพื่อสรางใหเกิดเอกลักษณเฉพาะตัวของพื้นที่จาก
โครงสรางทางกายภาพเดิมของพื้นที่ใหมากที่สุด
B. การพัฒนาพื้นที่เพื่อการเดินเทา(Developing pedestrian mall) เปนการลดความขัดแยง
ระหวางผูที่เขามาใชบริการกับรถยนต โดยออกแบบใหสภาพแวดลอมของการเดินที่เหมาะสมและยัง
สามารถเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะได
C. การพัฒนารูปแบบยานการคาพิเศษภายในเมือง(Developing festival marketplaces)
สงเสริมใหเกิดรูปแบบการคาพิเศษยานการคาโดยมีรูปแบบที่โดดเดนทางกายภาพ รูปแบบสินคาและ
การบริการ สอดคลองกับบริบทเดิมของยาน มีการพักผอนหยอนใจ การพบปะสังสรรค รวมทั้งยังเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง
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D. การพัฒนาศูนยการคาขนาดใหญของเมือง(Creating new downtown regional centers)
สงเสริมการสรางใหเปนศูนยการคาขนาดใหญเทียบเทากับรูปแบบของศูนยการคาชานเมือง เนนพื้นที่
จอดรถจํานวนมากตัวอาคารมีขนาดใหญมีความสูงหลายชั้น เนนการคาขายรูปแบบปดลอม
E. การผนวกพื้นที่พาณิชยกรรมกับโครงการพัฒนาแบบผสมผสาน(Integrating retail spaces into mixeduse development) เปนการจัดพื้นที่การคาขายอยูรวมกับการใชงานประเภทอื่นอยูภายในอาคารเชน
โรงแรม ศูนยประชุม รวมทั้งศูนยบริการสาธารณะของเมือง เชน สถานีรถไฟฟา รถประจําทาง เนนการ
รองรับกิจกรรมหลายรูปแบบ
F. การกําหนดสัดสวนของพื้นที่การคาบริเวณใจกลางเมือง(Requiring retail space downtown) สราง
มาตรการควบคุม และจัดสั ดสวนพื้ นที่ การคาใหเหมาะสม เชน การจัดพื้นที่การคาบริเวณชั้น ลา งที่
สัมพันธกับทางเดินเทาหรือการเขาถึงจากถนน และมีการมองเห็นคอนขางชัดเจน
4.ความหมายของคําวาเมืองศูนยกลางยอย ( Urban Sub- Center )
ทุกๆมหานครหรือเมืองขนาดใหญประสบปญหาในการวางแผนที่คลายคลึงกันคือ
การจัดหาพื้นที่เพื่อ
รองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เมืองใหญอื่นๆก็มีสภาพการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วคลายคลึงกัน
สาเหตุก็เนื่องจากเมืองเหลานี้อยูในวงจรของกระบวนการเปนเมือง (Urbanization) หมายถึงสภาพการณที่สัดสวน
ประชากรเมืองเพิ่มมากขึ้นวิธีการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับประชากรนั้นมีอยู 2 ทาง ทางแรกคือ การเพิ่มความ
หนาแนนของพื้นที่ชั้นในของเมือง สวนอีกทางหนึ่งคือ การขยายพื้นที่เมืองออกไปสูชานเมืองและปริมณฑล เมืองที่ดี
จะตองทําทั้งสองอยางโดยสมดุลกัน ในหนทางแรกเนื่องจากหลายกรณีที่เมืองชั้นในไดซบเซาหรือทรุดโทรมลง
ทั้งตามกาลเวลาและเปนไปตามแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่อยูอาศัยออกไปสูเมืองชั้นนอกและชานเมือง
ดวยปจจัยราคาที่ดินที่ถูกกวาและการมีสภาพความแออัดนอยกวา ในการขยายเมืองออกสูพื้นที่รอบศูนยกลางรอง จึง
จําเปนตองวางผังและกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการวางแผน ออกแบบและดําเนินการกอสรางทั้งโครงสรางพื้นฐาน บริการ
สาธารณะ (ศูนยราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ตลาด สถานีขนสง พิพิธภัณฑเรียนรู ฯลฯ) อาคาร ภูมิทัศน
ตลอดจนพื้นที่ชนิดตางๆ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย สรางทั้งความหนาแนนที่เหมาะสมและความคุมคาใน
การใชประโยชนที่ดิน พรอมทั้งไมกอใหเกิดความแออัดจนเกินไป และสงเสริมสภาพแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น
5. การจําแนกลักษณะของศูนยกลางเมืองแตละประเภท
เมือง (กฤษ เพิ่มทันจิตต 2548:11) หมายถึง การตั้งถิ่นฐานอยางถาวรของมนุษยที่ประกอบไปดวยสิ่งปลูก
สรางถาวร มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคเปนที่อยูอาศัยของพลเมืองจํานวนมากมีความหนาแนนของ
ประชากรอยูในระดับสูงที่ตางเพศ ตางวัย และตางสถานภาพ อาชีพพื้นฐานของประชากรเมืองจะไมใชอาชีพ
เกษตรกรรม
ชานเมือง หมายถึง สวนที่อยูรอบๆเมืองใหญหรือเมืองเล็กและมีระบบเศรษฐกิจขึ้นอยูกับเมืองใหญถึงแม
จะจัดเขตบริหารการปกครองแยกออกมาจากเมืองใหญถึงแมจะมีการจัดเขตการบริหารการปกครองแยกออกมาจาก
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เมืองใหญ แตลักษณะของชานเมืองอาจจะพิจารณาไดจากความหนาแนนของประชากร โดยที่ประชากรที่อยูในชาน
เมืองจะมีความหนาแนนนอยกวาประชากรที่อยูบริเวณใจกลางเมือง
เมืองใหม (ทศพล จันทรวงศ 2540:10 )หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่มีการจัดทําและดําเนินการสรางหรือ
พัฒนาเมืองหรือสวนกลางเมืองใหมเพื่อใหมีหรือดียิ่งขึ้นมีความสะดวกสบายและสวัสดิภาพของสังคมเพื่อสงเสริมดาน
เศรษฐกิจและสังคม คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนในชุมชนและการใชประโยชน
ที่ดินการอยูอาศัยการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม การขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
เมืองบริวาร หมายถึง เมืองที่เลี้ยงตัวเองไดเปนเมืองที่ประชากรสามารถประกอบอาชีพ
ตางๆใชชีวิตประจําวัน พักอาศัย โดยมีบริการสาธารณะ สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกภายในเมืองอยาง
เพียงพอ และพึ่งพาความสําคัญทางดานศูนยกลางธุรกิจหรือศูนยการศึกษาวัฒนธรรม จากเมืองหลวงหรือเมืองหลัก
เทานั้น
ศูนยกลางเมือง หมายถึง พื้นที่รวมทางดานกิจกรรมของเมือง และเปนจุดศูนยกลางของเมือง โดย
สวนมากจะเปนบริเวณที่มีระดับความหนาแนนของกิจกรรมสูงสุดของเมือง หรือบริเวณที่มีความหนาแนนของประชากร
สูงสุด หรือที่มีความหนาแนนของกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งสูงที่สุด เชน การจางงาน ซึ่งศูนยกลางตางๆนั้นมีไดหลาย
ระดับตามแตชื่อที่ใชเรียก เชน ศูนยกลางหลัก ศูนยกลางยอย ศูนยกลางรอง ศูนยชุมชนชานเมือง ศูนยชุมชนยอยใน
เมือง ศูนยคมนาคมขนสง ศูนยพาณิชยกรรม ศูนยชุมชนใหมชานเมือง ซึ่งการเรียกชื่อ ในแตระดับจะเปนตัวชี้วัดความ
เปนศูนยกลางและเปนการบอกคุณสมบัติของการเปนศูนยกลางนั้นๆ
ศูนยกลางธุรกิจหลัก หมายถึง ศูนยกลางของชุมชนที่มีการใชประโยชนในที่ดินอยางมากโดยเปนพื้นที่ที่
ไดรับการพัฒนาในแนวตั้ง ( Vertical Development) มากกวาการขยายพื้นที่ออกไปทางแนวราบ เปนศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงและเปนศูนยกลางของแหลงงานพิเศษ เชนศูนยกลางอํานาจรัฐหรือกิจกรรมของรัฐหรือศูนยกลางธุรกิจ
การเงิน
ศูนยกลางยอยทางธุรกิจ หรือศูนยกลางรอง (sub-Center) หมายถึง ศูนยกลางทางธุรกิจที่มีขนาดเล็ก
กวาศูนยกลางธุรกิจหลักที่ตั้งอยูในขอบเขตเมืองเดียวกัน
ศูนยชุมชน หมายถึง ศูนยกลางเฉพาะของชุมชนหนึ่งๆที่มีขนาดเล็กกวาศูนยกลางธุรกิจหลักและเปน
แหลงรวมของสินคาบริการดานตางๆในชุมชน
ศูนยชุมชนชานเมือง หมายถึง
ศูนยชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ชานเมือง
5.1 บทบาทของการเปนเมืองศูนยกลางรอง ( Sub-center )
หลักของแนวคิดนี้คือ เพื่อลดความหนาแนนของศูนยกลางชั้นใน โดยเปนที่นิยมแพรหลายในยุโรปและ
อเมริกา โดยลดปริมาณการเดินทางจากพื้นที่รอบๆและการเดินทางจากพื้นที่ชานเมือง ทั้งนี้ศูนยกลางยอยตางๆ
สามารถทําหนาที่เปนศูนยกลางของเมืองหรือชุมชนแทนศุนยกลางชั้นในและใหบริการแกเมืองไดในระดับที่ดีระดับหนึ่ง
ที่ทําใหคนสวนหนึ่งที่ทําใหคนสวนหนึ่งในเขตรอบนอกเพื่อเปนการลดการเดินทางเขาสูพื้นที่ศูนยกลางชั้นในลงได
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การพัฒนาศูนยกลางรอง (Sub Center)ในพื้นที่ศึกษา บริเวณโดยรอบศูนยคมนาคมพหลโยธิน ซึ่งจะเปน
ที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จํานวน 2,300 ไร และที่ดินเอกชนโดยรอบศูนย เพื่อเนรมิตใหเปนยาน
พาณิชยกรรมใจกลางเมือง หรือ ยาน CBD 2 (Second Central Business District) โดยมีระบบขนสงมวลชนเปนศูนย
เชื่อมโยงการเดินทางเพิ่มอีกหนึ่งแหงในยานใจกลางเมือง จากเดิมที่มียาน CBD อยูใน ยาน สีลม-สาทรและสุขุมวิท
โดยมีสถานีรถไฟฟา(BTS-จตุจักร สายสีเขียว) และสถานีรถไฟใตดิน(MRT-จตุจักรและพหลโยธิน) เปนศูนยกลางของ
พื้นที่ CBD 2 นี้จะมีผลชวยลดการเดินทาง เขาสูตัวเมืองชั้นในไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 องคประกอบของความเปนเมืองศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวม
ศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมจะเปนบทบาทสําคัญตอการใชระบบขนสงมวลชนประเภทตางๆที่มี
บทบาทชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาแบบหนาแนนสูง โดยเนนการผสมผสานการพัฒนาระบบขนสงมวลชนและการ
ปรับปรุงการขนสงประเภทอื่นที่กําลังดําเนินการอยูเขาดวยกัน โดยศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมจะอํานวยความ
สะดวกในการเปลี่ยนการใชบริการระหวางระบบขนสงมวลชนรถไฟ รถประจําทาง และการขนสงทางน้ํา
หลักการพัฒนาศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมแตละแหงมักมีการนําขอกําหนดและสิ่งจูงใจตางๆมาใช
เพื่อจัดระเบียบความหนาแนนและคุณภาพของการพัฒนาในบริเวณแวดลอมศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมให
เหมาะสมนั้น จะมีการโยงการจัดการพื้นที่โลงอํานวยความสะดวกแกคนเดินถนนและใหโบนัสการพัฒนาอยางใกลชิด
ในแตละศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวม
ศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมจะตองมีการผสมผสานการพัฒนากับบริการขนสงระบบตางๆดังนี้
- การผสมผสานระบบรถไฟและระบบขนสงมวลชนความเร็วสูง
ศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมจะเปนจุดเปลี่ยนระบบการเดินทางที่สําคัญระหวางรถไฟกับระบบขนสงมวลชน
ความเร็วสูงและมีความจําเปนตองเชื่อมโยงทางขึ้นลงของสถานีใตดินของระบบขนสงมวลชนความเร็วสูง
- การเชื่อมโยงกับระบบทางดวน
- การเปลี่ยนการใชบริการรถประจําทางและการปลอยลงผูโดยสาร
- การเชื่อมโยงระบบขนสงทางน้ํา
- สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนเดินถนน
โดยบริเวณศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมแตละแหงควรจะมีการจัดใหมีสภาพแวดลอมที่ดีในลักษณะ
การกอใหเกิดความสะดวกสบายแกคนเดินถนน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่มีความจําเปนอยางยิ่งในรัศมี 500 เมตร
ถึง 1 กิโลเมตร จากศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวม และแตละศูนยกลางนั้นจะตองมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดิน
รอบอาคารในระดับพื้นดิน และการเพิ่มความยาวขั้นต่ําของทางเดินเทา ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากศูนยกลางควรมีการ
กระตุนใหมีการพัฒนาทางเทาและรานคาเพื่อใหเกิดเปนแนวเสนทางเศรษฐสัญจรภายในพื้นที่
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยและวิทยานิพนธที่รวบรวมนั้น เปนการรวบรวมและวิเคราะหที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาและเปน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สุนทร มลทา(2542) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่มีผลตอสภาพการสัญจรทางเทาและผลของการเปลี่ยนแปลง
จากการมีระบบขนสงรถไฟฟามวลชนใหบริการในพื้นที่สยามสแควร-มาบุญครอง โดยมุงเนนผลดานขนาด รูปแบบ
ทิศทางของการสัญจรและรูปแบบของการใชบริการของผูเดินทางเขามาในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
รองรับของทางเทาแนวราบและตางระดับตามแนวสถานีรถไฟฟาและพื้นที่ขางเคียง ผลที่ไดคือการเสนอแนะแนว
ทางการจัดระเบียบพื้นที่และรูปแบบของการสัญจรที่เหมาะสมกับระบบของรถไฟฟาผลจากการศึกษายังพบประเด็นที่
สามารถนํามาใชในงานวิจัย อาทิผลจากการสํารวจความคิดเห็นตอการเปลี่ยนไปใชบริการรถไฟฟา ผูใชบริการสวน
ใหญมีแนวโนมที่จะเดินทางดวยระบบดังกลาวมากที่สุด และผลจากการศึกษายังพบอีกวากลุมคนที่เดินทางดวยรถ
โดยสารประจําทางจะเปนกลุมที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมากเปนอันดับแรก แนวโนมทิศทางการสัญจรของ
คนเดินเทาในอนาคตจึงเปลี่ยนจุดตั้งตนการเดินเขาสูพื้นที่จากที่จอดรถประจําทางเดิมไปที่สถานีรถไฟฟา นอกจากนี้
ระบบขนสงรถไฟฟามวลชนจะมีสวนชวยในการนําคนเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพการเขาถึง
สะดวกขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีกิจกรรมพิเศษ
สมฤทัย เล็กศรีสกุล(2544) ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพื้นที่โลงอันจํากัด และกิจกรรมของผูใชแตละ
กลุมในแตละชวงเวลาในยานธุรกิจถนนสีลม โดยการศึกษางานวิจัยพบวา พบวาในการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
เพื่อประสานระบบพื้นที่โลงในมิติตางๆ ผูทําการวิจัยไดงทําการศึกษาโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิเปนพื้นฐานในการสํารวจ
และสังเกตการณในพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปญหาของระบบพื้นที่ไดดังนี้ 1. ขาดแคลนพื้นที่รองรับกิจกรรม 2.
ความขัดแยงของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 3. พื้นที่บางสวนยังไมไดนํามาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ 4. สภาพภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม ผูศึกษาวิจัยไดเสนอแนวทางการออกแบบโดย เพิ่มเสนทางสัญจรและพื้นที่โลง เพื่อกระจาย
ความหนาแนนจากพื้นที่เดิมแลวทําการปรับปรุงพื้นที่รองรับที่มีอยูเดิม โดยไดพิจารณาทางเลือกในการทําทางยกระดับ
เชื่อมตอ ระหวางสถานีรถไฟฟาและอาคารที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับกิจกรรมและลดความขัดแยงของกิจกรรม
ในพื้นที่เดิมงานวิจัยเรื่องนี้เปนที่เนนไปในเรื่องการศึกษาพื้นที่โลงของยานสีลม โดยมีปริมาณของผูที่สัญจรผานและ
กิจกรรมเปนตัวแปรที่นํามาสัมพันธกัน โดยมีการกลาวในสวนของระบบรถไฟฟานํามาเกี่ยวของในเรื่องของทางยกระดับ
ที่มีอยูในพื้นที่ และมีการเพิ่มการเชื่อมโยงพื้นที่โลงระหวางทางเดินยกระดับของระบบรถไฟฟากับอาคารที่มีศักยภาพ
เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับกิจกรรมและลดความขัดแยงกับพื้นที่เดิม
สิทธา กองสาสนะ(2545)
ศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอแนวทาง และรูปแบบการฟนฟูศูนยการคาสยามสแควร
ดวยกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง (Urban design) โดยไดวิเคราะหลักษณะดานกายภาพ ดานกลุมผูใชบริการ
และรูปแบบกิจกรรม ตลอดจนลักษณะการบริหาร และจัดการธุรกิจ และนําผลสรุปไปสรางแนวทางฟนฟูสยามสแควร
แนวทางการฟนฟูพื้นที่ในครั้งนี้ ใชแนวคิดการฟนฟูเมือง (Urban renewal) เปนกรอบแนวคิดหลักและไดพบวาไดมีการ
เสนอแนะ การออกแบบด า นกายภาพแบ ง ออกเป น 4 ประเด็ น คื อ 1) รู ป แบบการวางผั ง เสนอให รั ก ษารู ป แบบ
ศูนยการคาเปด เนนการพัฒนาในแนวราบ รวมกับการเพิ่มการพัฒนาในแนวดิ่งในบริเวณที่เหมาะสม และใหมีการ
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จัดกลุมกิจกรรมการใชพื้นที่ (Zoning) ใหเปนสัดสวน 2) รูปแบบการใชอาคาร เสนอใหรักษาอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรม ปรับปรุงรูปลักษณอาคารเดิมที่เก็บไวบางสวน และสรางอาคารใหมที่เหมาะสม 3) รูปแบบการสัญจร
เสนอใหปรับปรุงระบบสัญจรของพื้นที่ใหม โดยเนนการเดินเทารวมกับการใชระบบขนสงมวลชนมากกวาการใชรถยนต
4) รูปแบบการใชพื้นที่ภายนอกอาคาร เสนอใหปรับปรุงคุณภาพพื้นที่เปดโลง จัดระเบียบอุปกรณประกอบถนน และ
ระบบสาธารณูปโภครวมกัน งานวิจัยทั้งสองเรื่องขางตนนี้เปนงานวิจัยที่มีพื้นที่ศึกษาอยูในบริเวณเดียวกันโดยที่
งานวิจัยชิ้นแรกจะเนนไปที่เรื่องระบบทางเทากับปริมาณผูใชทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อนําไปสูแนวทางในการ
ออกแบบโครงขายและทิศทางของระบบทางเทาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบริเวณสถานีสยามและสนามกีฬาแหงชาติ สวน
งานวิจัยถัดมาเปนการเนนในเรื่องการฟนฟูในบริเวณยานการคาสยามสแควรไมใชดานกายภาพอยางเดียวแตกลาว
รวมไปถึงดานรูปแบบการบริหารและการจัดการธุรกิจอีกดวย แตงานวิจัยทั้งสองชิ้นยังไมไดกลาวเนนทางดานการเกิด
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่ที่เกิดจากการเขามาของระบบรถไฟฟาบีทีเอส
Hiroto Sano (2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร เพื่อทําการ
ออกแบบพื้นที่การเปนจุดเปลี่ยนถายระบบคมนาคมระบบรางและระบบขนสงมวลชนสาธารณะที่สงผลกระทบตอการ
ใชที่ดินและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ โดยในรายงานชิ้นนี้ไดทําการศึกษาและคาดการณโอกาสเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
พื้นที่รอบสถานี โดยไดทําการศึกษาในเสนทางรถไฟใตดินสายเฉลิมรัชมงคล

แผนภูมิที่ 2.6 แสดงแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟา
(ที่มา: Hiroto Sano รายงานสรุปผลการศึกษาการใชที่ดินรอบสถานีรถไฟฟา รฟม.)
จากการศึกษางานวิจัยของ Hiroto Sano ในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตองศึกษารวมกับแผนนโยบายตางๆ
จากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการใชงานพื้นที่จะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนภูมิที่ 2.7 แสดงแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟา
(ที่มา: Hiroto Sano รายงานสรุปผลการศึกษาการใชที่ดินรอบสถานีรถไฟฟา รฟม.)

แผนภูมิที่ 2.8 แสดงแนวคิดในการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟฟา
(ที่มา:รายงานสรุปผลการศึกษาการใชที่ดินรอบสถานีรถไฟฟา รฟม.)

51

7. สรุปการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพื่อรองรับการเปนจุดเปลี่ยนถายการคมนาคม
สงผลใหยานเตาปูนและพื้นที่โดยรอบเกิดการขยายตัวและเกิดการเรงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ยานพาณิชยกรรมบาง
แหงไดลดบทบาทความเปนยานการคาแบบเดิมและ ในขณะที่บางแหงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาคารเพื่อให
สอดคลองกับบทบาทของการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมใหม
ยานการคาเตาปูนจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทและหนาที่เดิมของพื้นที่เพื่อปรับตัวใหพรอมกับโอกาสการพัฒนาเมืองโดยเปลี่ยนเปนเมืองศูนยกลางรองที่มี
คุณภาพของกรุงเทพมหานครในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพาหนะของระบบขนสงมวลชนมาเปนระบบรางไดสงผลกระทบตอการ
ปรับตัวของหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนโยบายการขยายเสนทางระบบขนสงมวลชนระบบรางใหสอกคลองกันเปนโครงขาย
ที่สมบูรณตามแผนของกระทรวงคมนาคมและผังแมบทตางๆนั้น ทําใหรูปแบบของพื้นที่รอบสถานี ทั้งกิจกรรมเดิมและ
รูปแบบของการใชที่ดินนั้น ไมสามารถคงรูปแบบเดิมของการใชที่ดินของพื้นที่นั้นๆไดจากแนวความคิด ทฤษฎี และ
กรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย ทฤษฎี Transit Oriented Development (TOD) เรื่องของรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน ความเหมาะสมแนวคิด องคประกอบของการเปนจุดเปลี่ยนถายที่ดี สามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไดคือ
ในการพัฒนาฟนฟูพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนจะตองคํานึงถึงการพัฒนาพื้นที่คลอบคลุมทั้ง
กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดสําคัญคือ การปรับปรุงใหพื้นที่เหมาะแกการเปนพื้นที่รองรับจุดเปลี่ยนถาย
การสัญจรที่ดี ดวยการศึกษาและวางแผนการพัฒนาใหตอบสนองตอการดําเนินชีวิตในอนาคต พรอมกับการพัฒนา
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับระบบการคมนาคมที่เปนตัวกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานและระบบของเมือง
ซึ่งก็สอดคลองกับแนวความคิดและกรณีศึกษาที่ผูวิจัยไดสรุปจากการทบทวนทฤษฎีในการพัฒนาแบบรื้อ
สรางใหมจะตองคํานึงถึง คุณลักษณะสําคัญทฤษฎีเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง และทฤษฎีเกี่ยวกับ Transit Oriented
Development (TOD )โดยวิพากษและปรับมาใชกับรูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจร
ของพื้นที่แบบไทยที่เปนมีลักษณะที่แตกตางเนื่องจากพฤติกรรมการใชงานที่เปนเมืองรอน แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่
สาธารณะรวมถึง ศึกษาของความเปนเมืองศูนยกลางยอย ( Urban- Sub center ) ขางตน จึงเปนแนวคิดสําคัญที่
สามารถใชเปนสมมติฐานในการการวางผังและออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานี ซึ่งผลที่ไดจะตองนําไปพิจารณารวมกับ
แนวคิดอื่นๆรวมถึงนโยบายการพัฒนาจากทางภาครัฐ รวมถึงบทบาทของความเปนพื้นที่ของยานเตาปูนเอง ใหยัง
บทบาทและคงความสําคัญตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 พื้นที่ยานสามแยกเตาปูนกับการพัฒนาเมือง
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ผานมา รวมกับการสํารวจพื้นที่ศึกษาเบื้องตนพบวาพื้นที่ยานเตาปูน
เขตบางซื่อ ซึ่งแตกอนเปนพื้นที่ชุมชนริมน้ําดั้งเดิมและมีการขยายตัวเติบโตของพื้นที่จากกิจกรรมการคาขายและ
อุตสาหกรรมไมที่มีบทบาทสําคัญของกรุงเทพฯชั้นนอกและยังคงบทบาทมาจนถึงปจจุบัน และในป พ.ศ.2552
นโยบายพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีการวางแผนใหครอบคลุมและเปนระบบขนสงมวลชนหลักใน
อนาคตที่มีผลตอพื้นที่ศึกษา คือ เสนทางรถไฟฟาสายสีมวง “ บางใหญ-บางซื่อ” โดยตั้งสถานีรวมบริเวณสามแยก
เตาปูน ในอนาคตจําเปนตองทําการพัฒนาฟนฟูเมือง โดยเนนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตลอดจนพื้นที่ยาน
การคาที่ถูกการเวนคืนรวมถึงพื้นที่วางสาธารณะภายในชุมชนใหมีการใชงานและสภาพดีขึ้นเพื่อใหพื้นที่มีการ
เชื่ อ มต อ กั น อย า งเป น ระบบทั้ ง ภายในชุ ม ชนและกั บ ระดั บ เมื อ ง ให เ กิ ด การใช พื้ น ที่ อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพและ
สอดคลองกับบริบทชุมชน โดยสามารถสรางความเชื่อมโยงอยางเปนระบบระหวางมิติการพัฒนาพื้นที่ที่เปนพื้นที่
รองรับจุดเปลี่ยนถายเปนหลักและนโยบายการพัฒนาเมืองโดยศึกษาจากโครงการวางผังเมืองกรุงเทพ ฯ ที่เปน
ตัวกําหนดบทบาทของการพัฒนาพื้นที่แตละกลุมเขต โดยมีการพัฒนาฟนฟูในมิติตางๆที่เกี่ยวของไดแก มิติทาง
จินตภาพ มิติทางกายภาพ มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเมือง โครงการ
พัฒนาพื้นที่รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวของ
3.2 แหลงที่มาของขอมูล
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาถึงองคประกอบความเปนสถานที่ และองคประกอบของการเปนพื้นที่จุด
เปลี่ยนถายการสัญจร ทําใหองคประกอบความเปนสถานที่ และพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรของพื้นที่บริเวณ
โดยรอบที่ตั้งของสถานีเตาปูนในอนาคต สามารถพิจารณาไดจากลักษณะทางกายภาพ (Physical Reality)
กิจกรรม (Activity) และความหมาย (Meaning) หรือสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนพื้นที่นั้น จึงนํามาสูการ
กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูล
ทุติยภูมิ ดังนี้
3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพ (Spatial characteristic survey)
และระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอาศัยการสังเกตการณ รวมถึงการสอบถาม ผูคนภายในพื้นที่ยานเตาปูน
เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกิจกรรม และการใชพื้นที่ที่สะทอนใหเห็นบทบาท หรือความเปนพื้นที่ยาน
เตาปูนได ซึ่งรายละเอียดของขอมูลในการเก็บรวบรวม มีดังนี้
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1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) ในปจจุบันของพื้นที่ และบริเวณโดยรอบ โดยอาศัย
การสังเกต ประกอบดวย
1.1 ระบบคมนาคมขนสง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงขายการสัญจรทั้งภายใน
พื้นที่ และบริเวณโดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ยานเตาปูน ซึ่งประเด็นในการศึกษา ไดแก
รูปทรงของระบบโครงขายการสัญจร (Shapes) แบงออกไดเปน รูปทรงแบบ Grid และ
แบบ Organic เพื่ออธิบายถึงสัณฐาน (Urban Morphology) และรูปแบบที่สําคัญ
(Urban Pattern) ของบริเวณที่ตั้งของสถานีละยานเตาปูน
การเขาถึงพื้นที่ และรูปแบบการสัญจร (Accessibility) แบงออกเปน การสัญจรทางบก
และการสัญจรทางน้ํา ประกอบดวย การสัญจรโดยยานพาหนะ (Vehicular traffic)
ไดแก ทางถนน ทางรถโดยสารประจําทาง ทางรถไฟ และทางเรือโดยสาร และการ
สัญจรโดยเสนทางเดินเทา (Pedestrian traffic) นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลําดับศักยในการ
เขาถึงของระบบถนนอีกดวย (Hierarchy of Streets)
1.2 ระบบพื้นที่วางสาธารณะ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่วางสาธารณะทั้งที่มี
การใชงาน และไมมีการใชงานภายยานเตาปูน ซึ่งประเด็นในการศึกษา ไดแก ประเภท และรูปแบบ
ของพื้นที่วางสาธารณะ รวมถึงการใชงานในปจจุบัน
1.3 อาคาร เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสูงของอาคาร ลักษณะ การวางตัวของ
แนวอาคาร เพื่อใหทราบถึงรูปแบบดั้งเดิมในการใชพื้นที่ และรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารที่มี
คุณคาหรือการใชงานที่เหมาะสมในพื้นที่
2. ระบบกิจกรรม (Activity) ในปจจุบันของพื้นที่ยานเตาปูน สามารถแบงออกไดเปนกิจกรรมทาง
สังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรายละเอียดในการสํารวจโดยอาศัยการสังเกต (Observation) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก พื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมจากการใชประโยชนที่ดินและอาคารในปจจุบัน ชวงเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม และผูใชพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ (User)
3. ความหมาย (Meaning) หรือสิ่งที่แสดงออกใหเห็นถึงความเปนพื้นที่ยานเตาปูนเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกับการใชพื้นที่ที่สะทอนใหเห็นถึงบทบาทที่สําคัญของพื้นที่ตั้งแตในอดีต จนถึงปจจุบัน โดย
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และความเปนมาของพื้นที่ยานเตาปูนจากการสอบถามและเจาหนาที่ใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเนนประเด็นที่มีประโยชนตอการศึกษาวิจัย ไดแก ความเปนมา และการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และระบบกิจกรรมของยานในปจจุบัน
3.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเปนการรวบรวมขอมูลเอกสารอางอิงเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยศึกษาจากแผน และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แบงประเด็นใน
การรวบรวมขอมูล คือ
1. ขอมูลทางดานประวัติศาสตร และความเปนมาของพื้นที่ยานเตาปูนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจาก
หนวยงานราชการตางๆ ไดแก สํานักงานเขตบางซื่อ รวมถึงหนังสือประวัติศาสตรของยาน” ประชานฤมิตร ถนน
เครื่องเรือน ถนนเฟอรนิเจอร” เพื่อนํามาศึกษาถึงความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพ
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และระบบกิจกรรมภายในพื้นที่ที่สะทอนใหเห็นถึงบทบาท และความเปนพื้นที่ยาน ในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน และสามารถนําไปพิจารณาถึงบทบาทที่เหมาะสมกับพื้นที่ในขั้นตอนของการวางผังและออกแบบ
พื้นที่ในอนาคตไดอีกดวย
2. ขอมูลทางสถิติ และเอกสารอางอิงทางดานลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่
ศึกษาจากหนวยงานราชการ และสถาบันตางๆ ไดแก สํานักงานเขตบางซื่อ สํานักนโยบายและแผนการจราจรและ
ขนสง ประกอบดวย ขอมูลประชากร ชุมชน และขอมูลทางดานเศรษฐกิจของพื้นที่เขตบางซื่อ เพื่อนํามาอางอิงถึง
พื้นที่ที่ดําเนินกิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงกลุมผูใชพื้นที่ในปจจุบัน นอกจากนี้เอกสารอางอิงยังรวมถึง
นโยบาย และขอบังคับตางๆ ในการพัฒนาพื้นที่เขตบางซื่อและยานเตาปูน ไดแก ขอบังคับการใชประโยชนที่ดิน
จากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ.2549 นโยบายในการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใน
อนาคตจากแผนแมบทการขนสงมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตอเนื่อง (URMAP) และนโยบาย
ในการพัฒนาพื้นที่จากโครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขต กลุมวิภาวดี เพื่อนํามาอางอิง และพิจารณาถึง
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนและยานเตาปูนในอนาคต
3. ขอมูล และรายละเอียดของโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดศูนยคมนาคมบางซื่อ(ชุมทาง
บางซื่อ )และโครงการรถไฟฟา สายสีมว ง (ชว งบางใหญ -บางซื่อ ) ประกอบดว ย ปริม าณผู โ ดยสารในอนาคต
รายละเอียดในการออกแบบสถานีโดยสาร และบริเวณโดยรอบ เชน ความกวาง และความสูงของสถานีโดยสาร
รวมถึงจุดขึ้น-ลงของสถานีโดยสาร เปนตน และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการ
4. แผนที่ และภาพถายทางอากาศ จากหนวยงานราชการ และสถาบันตางๆ ไดแก กรมแผนที่ทหาร
กระทรวงกลาโหม และสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย แผนที่เขตบางซื่อในปจจุบัน เพื่อนํามาเปน
แผนที่ฐานใชในการศึกษา และวิเคราะหพื้นที่ รวมถึงภาพถายทางอากาศบริเวณที่ตั้งสถานี ในปพ.ศ.2522 พ.ศ.
2524 พ.ศ.2537 และปพ.ศ.2549 เพื่อนํามาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ในชวงที่ผานมา
3.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล (Analysis) ไดอาศัยการสรางฐานขอมูลในเชิงแผนที่ (Mapping) ซึ่งการวิเคราะห
ขอมูลประกอบดวย การวิเคราะหองคประกอบความเปนสถานที่ของยานเตาปูน ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และการวิเคราะหภาพรวมของพื้นที่ รวมทั้งนํามาพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพที่สงเสริมใหเกิดการใช
พื้นที่ในลักษณะตางๆ เพื่อรองรับการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1

การวิเคราะหองคประกอบความเปนสถานที่
การวิเคราะหองคประกอบความเปนสถานที่ของยานเตาปูน ทําใหทราบถึงรูปแบบ หรือลักษณะเฉพาะ
ของยานโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ และเอกสารอางอิงตางๆ ทั้งทางดานลักษณะทางกายภาพ ระบบกิจกรรม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Reality) สามารถวิเคราะหไดจาก
1.1 โครงขายสัญจร โดยอาศัยขอมูล และแผนที่แสดงโครงขายการสัญจร และการเขาถึง
พื้นที่ที่แสดงถึงโครงขายการสัญจรของพื้นที่จากระบบการสัญจรหลัก และรอง รวมถึง
โครงขายเสนทางเดินเทาที่มีความสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อใหทราบถึงรูปแบบ
สัณฐานของโครงขายการสัญจร และการเชื่อมตอในพื้นที่ยานเตาปูน (Connectivity)
1.2 มวลอาคาร และพื้นที่วาง (Figure and Ground) เพื่อวิเคราะหถึงรูปแบบของเนื้อเมือง
(Urban Grain) ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยอาศัยเทคนิคแผนภาพและพื้น (Figure and
Ground Theory) จากภาพถายทางอากาศในการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ยานเตาปูน เพื่อใหเห็นนโครงสรางของพื้นที่เมือง แนวของถนน และองคประกอบเมือง
(Urban mass) รวมถึงการกําหนดพื้นที่ของกลุมอาคาร และพื้นที่โลงวางในพื้นที่ศึกษา
1.3 รูปแบบ และสภาพของอาคาร รวมถึงการวางตัวของแนวอาคาร โดยอาศัยขอมูล และ
แผนที่รูปแบบ และสภาพของอาคารที่มีการแบงประเภทของอาคารตามรูปแบบที่มีอยู
ภายในยาน เพื่อใหทราบถึงรูปแบบของอาคาร และอาคารที่มีคุณคาทางดานเศรษฐกิจ
และความหมายในสถานที่ เพื่อใหการวางผังและออกแบบมีความสอดคลองกับบริบท
ดั้งเดิมของชุมชน
2. ระบบกิจกรรม (Activity System) เปนการวิเคราะหถึงการใชพื้นที่ และชวงเวลาในการเกิดกิจกรรม
โดยแบงประเภทของกิจกรรมหลักออกตามแนวถนนหลักในพื้นที่ศึกษาซึ่งเทคนิคในการวิเคราะหไดใชวิธีการ
สํารวจ และบันทึกรูปแบบการใชพื้นที่ลงบนแผนที่ (Mapping) รวมทั้งบันทึกภาพถายในชวงเวลาที่เกิดกิจกรรม
นอกจากนี้ยังรวลฃบรวมขอมูลจากแผนที่การใชประโยชนที่ดิน และอาคาร เพื่อใหทราบถึงความลักษณะการใช
พื้นที่ภายในยานเตาปูน
3. ความหมาย (Meaning) หรือสิ่งที่แสดงออกใหเห็นถึงความเปนพื้นที่ยานเตาปูน สามารถวิเคราะห
ไดจาก
3.1 บทบาทของพื้นที่ยานเตาปูน สามารถแบงประเด็นในการวิเคราะห ไดแก รูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐาน ระบบโครงขายการสัญจร กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในยาน ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนมา หรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ยานเตาปูน ที่มี
มาตั้งแตอดีต และยังคงปรากฎใหเห็นจนถึงปจจุบัน
3.2 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกิ จ กรรม และการใช พื้ น ที่ โดยอาศัย การวิ เ คราะห ข อ มู ล จาก
ลักษณะทางกายภาพ และระบบกิจกรรม โดยเฉพาะการสัญจรทางเทา และพื้นที่ในการ
ประกอบกิจกรรม ซึ่งนําขอมูลดังกลาวมาซอนทับ (Overlay) เพื่อใหเห็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในยานไดอยางชัดเจน
3.3.2 การวิเคราะหถึงผลกระทบจากการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต
การวิเคราะหถึงผลกระทบจากการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต เปนการคาดการณถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอลักษณะทางดานกายภาพเทานั้น ไมไดทําการวิเคราะหถึงผลกระทบทางดาน
สังคม และเศรษฐกิจของพื้นที่ยาน ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวนั้นจําเปนตองพิจารณาจาก
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1. ปริมาณผูโดยสารในอนาคตของโครงการรถไฟฟาสายสีมวง” ( บางใหญ- บางซื่อ)เนื่องจากปริมาณ
ผูโดยสารในอนาคตสามารถกําหนดถึงประเภท และระดับในการใหบริการ รวมถึงจุดขึ้น และลงของสถานีโดยสาร
นํามาสูเงื่อนไขในการออกแบบรองรับการเปนสถานีโดยสาร หรือพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคตได
2. องคประกอบในการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่ดี ซึ่งจากการศึกษาแนวความคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ทําใหทราบวาองคประกอบการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่ดี ประกอบดวย ประเภท
และโครงขายของการสัญจรที่มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงกันเปนระบบ โดยใหเสนทางเดินเทาเปนเสนทาง
การสัญจรหลักในการเขาถึงพื้นที่ และมีการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-use) บริเวณโดยรอบพื้นที่จุด
เปลี่ยนถายการสัญจร รวมทั้งมีพื้นที่รองรับเสนทางการสัญจร พื้นที่เปลี่ยนการสัญจร และพื้นที่สําหรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาธารณะ เพื่อรองรับ และใหบริการแกผูโดยสาร และองคประกอบการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการ
สัญจรเปนแผนที่ (Mapping) ทําใหเห็นถึงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอพื้นที่โดยรอบสถานีและยานเตาปูนใน
อนาคตได
3.3.3 การวิเคราะหถึงพื้นที่รองรับการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต
การวิเคราะหถึงพื้นที่รองรับการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต เปนการวิเคราะหถึงพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในยานโดยอาศัยขอมูล และแผนที่แสดงพื้นที่วางทั้งที่มีการใชงาน และพื้นที่ทิ้งราง เพื่อใหทราบถึงการใช
งานพื้นที่วางสาธารณะที่มีอยูในปจจุบัน และพื้นที่วางที่สามารถนํามาพัฒนาใหรองรับกิจกรรมใหมไดในอนาคต
นอกจากนี้ยังตองวิเคราะหเรื่องการสัญจร และการเขาถึงพื้นที่เพื่อกําหนดเปนเกณฑในการออกแบบ เพื่อรองรับ
การเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร เชน ความกวางของถนนตามประเภทของการสัญจร หรือจุดจอดของรถ
โดยสารประจําทาง เปนตน
3.3.4 การวิเคราะหภาพรวมของพื้นที่
การวิเคราะหภาพรวมของพื้นที่เปนนําขอมูลจากการวิเคาะหองคประกอบความเปนสถานที่ ผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้น และพื้นที่รองรับการเปนพื้นที่เปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต รวมทั้งสรางแบบจําลองสามมิติ ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปจจุบันกับโครงสรางของสถานีโดยสารในอนาคต เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงศักยภาพ
และขอจํากัดของพื้นที่ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นําไปสูแนวทางในการออกแบบวางผังทางกายภาพในอนาคต
และสอดคลองไปกับนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวของกับพื้นที่ในอนาคต
3.4 การเสนอแนะการวางผังและออกแบบทางกายภาพของพื้นที่
จากการวิเคราะหขอมูลในขางตน นํามาสูการเสนอแนะการออกแบบวางผังทางกายภาพของพื้นที่ โดย
กําหนดถึงบทบาทในอนาคต และแนวความคิดในการออกแบบ โดยอาศัยเทคนิคในการวิเคราะหทั้งทางดาน
กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงเกณฑมาตรฐานทางดานการออกแบบชุมชนเมือง(Urban Standards) เพื่อให
โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน และยานเตาปูน เปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่ดีโดยคํานึงถึงบทบาทของพื้นที่
ทั้งในระดับเมืองและในระดับของความเปนยานเองโดยผังการออกแบบทั้ง 2 ระดับ ใชเปนแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนาพื้นที่เหมาะสมกับยานเตาปูนในอนาคต
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ขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงแนวคิดและวิธีวิจัย (ที่มา:ผูวิจัย)
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วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใชในการการพัฒนาฟนฟูเมือง

หัวขอของการศึกษา

เนื้อหา

3.2.1 แนวความคิด ทฤษฎี
กฏหมาย นโยบาย แผนงาน
มาตรการทางผังเมือง ตลอด จน
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาฟนฟูเมือง

1) การพัฒนาฟนฟูเมือง
- ความหมาย และประเภท
ของการพัฒนาฟนฟูเมือง
- ที่มาและสาเหตุของการ
พัฒนาฟนฟูเมือง
2) ศึกษาถึงแนวคิดในการ
พัฒนาฟนฟูเมือง
- มิติทางจินตภาพ
(Perceptual Dimension)
- มิติทางกายภาพ
(Physical Dimension)
- มิติทางสังคม และ
เศรษฐกิจ (Socio-economic
Dimension)
3) มาตรการและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการการพัฒนา
ฟนฟูเมือง
4) โครงการและแผนงานที่
เกี่ยวของกับการการพัฒนา
ฟนฟูเมือง

3.2.2 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับ

1) การเก็บขอมูลทุติยภูมิ
จากแหลงตางๆ ขอมูล
ลักษณะและสภาพทั่วไปของ
พื้นฐานดานตางๆ
พื้นที่ศึกษา ทั้งวิวัฒนาการ
ทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และ 2) การสํารวจพื้นที่เบื้องตน
สังคม ผานรูปแบบการนําเสนอ 3) ประมวลขอมูลเบื้องตน
เปนภาพถาย แผนภูมิและแผนผัง

วิธีการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช

- การทบทวน
วรรณกรรม

-การศึกษาจากตําราและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาฟนฟูเมืองทั้งใน
และตางประเทศ
-บันทึกจากงานสัมมนา
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการพัฒนาฟนฟู
เมือง
-ตัวอยางจากตําราและ
อินเตอรเน็ต

-การรวบรวมเอกสาร
-การสังเกตและสอบถาม

-ขอมูลจากหนวยงาน
ราชการและอินเตอรเน็ต
- สังเกตและสอบถาม
-รูปถายและการอธิบาย
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หัวขอของการศึกษา

เนื้อหา

วิธีการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช

- ขอมูลดานประวัติและ
ความเปนมาของพื้นที่
บริเวณยานสามแยกเตาปูน
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

- การรวบรวมเอกสาร
ขอมูลความเปนมา และ
ลําดับความเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่
- การรวบรวมเอกสาร
- การสังเกต

- ขอมูลทางประวัติศาสตร
ของพื้นที่จากตําราและ
การสอบถาม

- การรวบรวมเอกสาร
- การสังเกตและสอบถาม
คนในพื้นที่

- ขอมูลจากหนวยงาน
ราชการ
- บันทึกการสังเกตและ
สอบถาม

- การรวบรวมเอกสาร

- ขอมูลจากหนวยงาน
ราชการ และ อินเตอรเน็ต

- การรวบรวมเอกสาร

-เอกสารจากหนวยงาน
ราชการและตํารา

- การสํารวจ

- แผนที่การใชประโยชน
ที่ดินและแผนที่
- รูปถายและการอธิบาย
- แผนที่และการเขียนระบุ
พื้นที่วางและที่รกราง
- รูปถายและการอธิบาย
- แผนที่มวลอาคารและ
พื้นที่วาง

- ขอมูลลักษณะทาง
กายภาพพื้นฐานของพื้นที่
ทั้งภายในและภายนอกของ
ชุมชน
- ขอมูลดานกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่อาศัย
อยูในบริเวณยานสามแยก
เตาปูนบางซื่อ
กรุงเทพมหานครและพื้นที่
ใกลเคียง
- ขอมูลกฏหมายที่เกี่ยวของ
กับการการพัฒนาฟนฟูเมือง
ในบริเวณยานสามแยกเตา
ปูนบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
3.2.3 วิเคราะหขอมูลรายละเอียด - ขอมูลแผนงาน นโยบาย
ของลักษณะทางกายภาพ
ที่เกี่ยวของ
เศรษฐกิจและสังคมของบริเวณ ขอมูลการวิเคราะหลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่
ยานสามแยกเตาปูนบางซื่อ
- ขอมูลและแผนที่แสดงการ
กรุงเทพมหานครผานการ
วิเคราะหโดยซอนชั้นของแผนที่ ใชที่ดินและการใชประโยชน
อาคารในพื้นที่
โดยขอมูลไดจากการสํารวจ
- ขอมูลและแผนที่แสดง
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม
การศึกษาโครงขายการ
สัญจรในพื้นที่
- ขอมูลและแผนที่รูปแบบ
มวลอาคารและพื้นที่วาง
- ขอมูลและแผนที่แสดง
พื้นที่วางสาธารณะในพื้นที่

- การสํารวจ
- การรวบรวมเอกสาร
- การสํารวจ
- การรวบรวมเอกสาร
- การสํารวจ

- ขอมูลจากหนวยงาน
ราชการ
- แผนที่และรูปถาย

60

หัวขอของการศึกษา

เนื้อหา
- ขอมูลและแผนที่แสดง
ศักยภาพในการมองเห็นและ
เขาถึงพื้นที่
- ขอมูลและแผนที่แสดง
ลักษณะทางสถาปตยกรรม
และภูมิสถาปตยกรรมใน
พื้นที่
ขอมูลเการวิเคราะหลักษณะ
สังคมและเศรษฐกิจของ
พื้นที่
- ขอมูลลักษณะรูปแบบวิถี
ชีวิตบริเวณยานยานสาม
แยกเตาปูนบางซื่อ จากอดีต
จนถึงปจจุบัน
- ขอมูลโอกาสและศักยภาพ
ของพื้นที่ในเชิงการคา
- ขอมูลแหลงทองเที่ยวใน
บริเวณพื้นที่

การวิเคราะหพื้นที่ศึกษาใน
รายละเอียดโดยสรางฐานขอมูล
ในเชิงแผนที่

1 ) การวิเคราะหรูปแบบ
การใชประโยชนใชที่ดินและ
การใชประโยชนอาคาร
2 ) การวิเคราะหรูปแบบ
โครงขายการสัญจรรูปแบบ
ตางๆ
3 ) การวิเคราะหระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4 ) การวิเคราะหรูปแบบมวล
อาคารและพื้นที่วาง

วิธีการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช

- การสํารวจ
- การรวบรวมเอกสาร

- แผนที่แสดงการเขาถึง
พื้นที่ศึกษา

- การสํารวจ
- การรวบรวมเอกสาร

- แผนที่แสดงอายุอาคาร
ในบริเวณพื้นที่
- รูปถายและการอธิบาย

- การรวบรวมเอกสาร

- ศึกษาจากตําราและ
เอกสารที่เกี่ยวของ
- สอบถาม

- การรวบรวมเอกสาร

- ขอมูลจากหนวยงาน
ราชการและอินเตอรเน็ต
- ขอมูลจากหนวยงาน
ราชการและอินเตอรเน็ต
- ขอมูลจากหนวยงาน
ราชการและเอกสารที่
เกี่ยวของ
- ขอมูลในขอ 3.2.2 และ
3.2.3

- การรวบรวมเอกสาร
- การสังเกตและสอบถาม
- การรวบรวมเอกสาร

- การวิเคราะหขอมูล

- การวิเคราะหขอมูล

- การวิเคราะหขอมูล

- การวิเคราะหขอมูล
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วิธีการศึกษา
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5 ) การวิเคราะหพื้นที่วาง
- การวิเคราะหขอมูล
สาธารณะและพื้นที่ทิ้งรางใน
พื้นที่ศึกษา
6 )การวิเคราะหจินตภาพ
- การวิเคราะหขอมูล
ของพื้นที่ ศักยภาพการ
เขาถึงและการมองเห็นของ
พื้นที่วางสาธารณะ
7 ) การวิเคราะหลักษณะ
- การวิเคราะหขอมูล
ทางสถาปตยกรรมและภูมิ
สถาปตยกรรมในพื้นที่

ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใชในการการพัฒนาฟนฟูเมือง บริเวณสถานีรถไฟฟาเตาปูน บางซื่อ
(ที่มา : การศึกษาและวิเคราะหของผูวิจัย, 2551)

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นทีศ่ ึกษา
4.1 ประวัติความเปนมาของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในเขตบางซื่อ บนถนนประชาราษฎรสาย 2 และถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ในปลายรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการปฏิรูปการปกครองแบงออกเปนราชการสวนตาง ๆ ซึ่งใน
สวนราชการสวนภูมิภาคนั้นแบงออกเปน มณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบานอําเภอบางซื่อ ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นเปนอําเภอหนึ่งในมณฑลกรุงเทพฯ มีอาณาเขตกวางขวางครอบคลุมไปถึงพื้นที่บางสวนของเขตบาง
พลัด เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตจตุจักร และอําเภอเมืองนนทบุรีในปจจุบันตอมาในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว อําเภอบางซื่อถูกยุบและลดฐานะเปนตําบลบางซื่อ ขึ้นกับอําเภอ
ดุสิต (พรอมกับอําเภออื่น ๆ บางอําเภอในจังหวัดพระนคร)จากนั้น มีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
เขาดวยกันเปนนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตอมาในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ไดมีจัดรูปแบบการปกครองใหม
เปนองคการบริหารสวนทองถิ่น คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเรียกอําเภอวา "เขต" และเรียกตําบลวา "แขวง" ดังนั้น
ตําบลบางซื่อจึงไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปน แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครตอมา ในพื้นที่แขวง
บางซื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานราชการสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว
กรุงเทพมหานครจึงไดจัดตั้งสํานักงานเขตดุสิต สาขา 1 รับผิดชอบในพื้นที่แขวงบางซื่อ ซึ่งทองที่นี้ก็ไดรับการยก
ฐานะเปน เขตบางซื่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตดุสิตและจัดตั้งเขตบางซื่อ
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
“ ยานสามแยกเตาปูน” คือบริเวณสามแยกที่เปนบรรจบกันของถนนประชาราษฏรสาย 2 และ ถนน
กรุงเทพฯ-นนทบุรี โดยเปนแหลงรวมของกิจกรรมการคาและการเดินทางของยาน เหตุที่เรียกกันวาสามแยกเตา
ปูน เนื่องจากในบริเวณสามแยกนั้นสามารถเดินทางเขาสูโรงงานของปูนซีเมนตไทยโดยสามารถมองเห็นเตาเผา
ปูนขนาดใหญตั้งอยูบริเวณแยกสะพานสูงที่เปนความสําคัญเชิงสัญลักษณของพื้นที่ปรกอบกับจุดตัดบริเวณ
สามแยกจึงมีความหมายในเชิงพื้นที่ธุรกิจเชิงการคาพาณิชยกรรม และการอยูอาศัยของคนที่เขามาทํางานตั้งแต
ในอตีดมาจนถึงปจจุบัน
นอจากนี้บางซื่อยังเปนเขตที่เปนสถานีชุมทางบางซื่อที่เปนชุมทางขนาดใหญโดยมี
บทบาทเปนเสนทางรถไฟที่มีความสําคัญของกรุงเทพมหานครทางดานทิศเหนือที่มีหนาที่ขนถายสินคาสู
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปจจุบันจะเปนชุมทางที่ใชขนถายอุตสาหกรรมปูนซีเมนตที่บรรจุมา
จากแหลงอุตสาหกรรมจากแหลงปูนสระบุรี นอกจากนี้บริเวณแยกเตาปูนยังมีเสนทางสําคัญเชื่อมการเดินทาง
ออกสูพื้นที่รอบนอก เชน สะพานพระราม 6 และสะพานพระราม 7 และมีเสนทางเชื่อมเขาสูเขตดุสิตอันเปน
เสนทางหลักในการเดินทางเขาสูเขตชั้นใน ดังนั้นพื้นที่บริเวณสามแยกเตาปูนจึงมีบทบาทความสําคัญทั้งใน
ความเปนสถานที่และและบทบาทการเปนพื้นที่สําหรับจุดเปลี่ยนถายการสัญจรมาตั้งแตอดีต
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4.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษามีที่ตั้งดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอเมืองนนทบุรี (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองบางเขนเปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตจตุจักร คลองประปา ทางรถไฟสายใต และทางรถไฟสายเหนือ
ทิศใต
ติดตอกับ เขตดุสิต มีคลองประปา คลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ
เปนเสน แบงเขต
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตบางพลัดและอําเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางแมน้ํา
เจาพระยาเปนเสนแบงเขต

แผนที่ 4.1 แสดงอาณาเขตติดตอในพื้นที่ศึกษา
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4.3 วิวัฒนาการของพื้นที่ศึกษา
4.3.1 วิวัฒนาการของพื้นที่
บางซื่อเดิมพื้นที่ศึกษามีลักษณะเปนชนบทชานเมืองโดยพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมเนื่องจาก
พื้นที่สวนมากอยูใกลกับแมน้ําเจาพระยาทําใหมีแนวคลองสําหรับใชในการทําเกษตรกรรมโดยมีบางโพเปน
ชุมชนโบราณริมแมน้ําเจาพระยา และเปน1 ใน 14 ตําบลที่ขึ้นอยูกับอําเภอบางซื่อ จนถึงราวป พ.ศ. 2481 ไดมี
การประกาศเทศาภิบาล ยุบรวมอําเภอตางๆ ทําใหอําเภอบางซื่อถูกลดฐานะเปนเพียงตําบลขึ้นกับอําเภอดุสิต
จังหวัดพระนคร ชื่อเรียกยานบางโพนี้ นาจะมาจากสภาพแวดลอม ซึ่งผูคนในยานนี้ไดใหความเห็นตรงกันวาเดิม
บริเวณนี้มีตนโพธิ์ขึ้นอยูโดยทั่วไป จึงเรียกวา “บางโพธิ”์ พื้นที่ยานบางโพเปนที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยา เหมาะ
แกการเพาะปลูก สมัยกอน ชุมชนยานนี้จึงอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุไมนานาชนิด ชาวสวนที่นี่สวนใหญเปนชาว
ไทย มีชาวจีนทําสวนผักอยูบางไมมากนัก สวนชาวญวนนั้นอาศัยอยูริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณรอบวัดญวน
บางโพ

ภาพที่ 4.1 แสดงกิจกรรมการคาในยานถนนสายไม เขตบางซื่อในป พ.ศ. 2524
ในชุมชนนอกจากอาชีพเกษตรกรรมที่เปนอาชีพหลักในพื้นที่แลวยังมีอุตสาหกรรมการทําไมเปนอาชีพ
หลักในพื้นที่คือถนนประชานฤมิตหรือที่ชาวบานเรียกกันในชื่อของถนนสายไมซึ่งเปนอาชีพที่สรางรายไดหลัก
ใหกับคนในชุมชนชาวจีนที่เขามาอยูในยานบางโพ ประกอบธุรกิจโรงเลื่อยอยูริมแมน้ําเจาพระยา สวนหนึ่งยายมา
จากบริเวณรอบพระนคร แถวยานวัดสระเกศ สะพานขาว เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบ
และความตองการที่จะขยายกิจการใหกวางขวางยิ่งขึ้น หรือบางรายก็ถูกไลที่ มีโรงเลื่อยไมหลายโรงตั้ง
เรียงรายจากบริเวณบางกระบือ บางโพ ไปเกือบถึงสะพานพระราม 6 ไมเวนแมกระทั่งชุมชนบางออ ซึ่งอยูอีกฟาก
หนึ่งของแมน้ําเจาพระยา
โรงเลื่อยไมแตละโรงจะมีทาขึ้นไมซุงของตนเอง โดยเจาของโรงเลื่อยเหลานี้จะซื้อแพซุงที่ลองน้ํามาจาก
เมืองเหนือ มาเขาเลื่อยแปรรูป ชาวญวนแถบนี้บางกลุมยึดอาชีพลองซุงมาจากนครสวรรค จนมาในชวงระยะ
หลังมีถนนหนทางทั่วถึงขึ้น อีกทั้งมีการประกาศปดปา หามตัดตนไม ตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2532 ทําใหเจาของ
โรงเลื่อยตองซื้อไมจากตางประเทศ เชน กัมพูชา พมา มาเลเซีย จึงตองมีการเปลี่ยนการขนสง มาใชรถบรรทุก
แทนโรงเลื่อยไมเกาแกในยานนี้เชาที่ดินวัดญวนบางโพเปนรายป ตั้ง อยูบริเวณโดยรอบวัด ตั้งแตปากทางเขาไป
จนถึงริมแมน้ําเจาพระยา และในระยะหลังประมาณสิบกวาปมานี้ ไดมีโรงเลื่อยขยายกิจการออกไปตั้งอยูที่
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บางบัวทอง อยุธยา ปทุมธานี ฯลฯ ดวยเหตุผลที่ดินแถวบางโพราคาสูงขึ้นมาก รวมทั้งการขนสงสินคาเขามาใน
เมืองตองผานการจราจรที่คับคั่ง แตโรงเลื่อยไมเดิมที่ยังคงดําเนินกิจการอยูก็มีไมนอย ในยานบางโพยังมีโรงงาน
ผลิตภัณฑไม ฝายอุตสาหกรรมไมภาคกลางขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ที่น้ําไมมาแปรรูปเปน
เฟอรนิเจอรใหประชาชนทั่วไปไดเลือกซื้อดวยเชนกันในขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณดานทิศตะวันออกของพื้นที่ขาม
แนวคลองประปานั้นเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมปูนซิเมนตไทยซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2456-2466 ตั้ง
โรงงานปูนผลิตที่บางซื่อและในป พ.ศ. 2467-2477 ไดมีการขยายสวนของโรงงานเพื่อใหทันผลิตใชในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 1

ภาพที่ 4. 2 ภาพถายแสดงที่ตั้งบริษัทปูนซีเมนตไทย ในป พ.ศ.2456
สงผลใหบางซื่อและเตาปูนกลายเปนแหลงงานสําคัญของพื้นที่ในป พ.ศ.2478-2488 ไดขยายสูกิจการ
กระเบื้องมุงหลังคา และเหล็กเปนครั้งแรกในประเทศไทยสงผลใหบางซื่อกลายเปนเขตแหลงงานอุตสาหกรรมที่
สําคัญของเหลาแรงงานแตชวงปลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เตาเผาปูนที่บางซื่อถูกระเบิดทําลายแตก็ไดมีการ
ดําเนินโครงการมาตลอดจนมาถึงในป พ.ศ.2535ตัดสินใจยุติการผลิตปูนที่โรงงานบางซื่อคงเหลือไวแตธุรกิจป
โตรเคมีและดําเนินธุรกิจกับตางประเทศมาจนถึงปจจุบัน

ภาพที่ 4.3 ภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งบริษัทปูนซีเมนตไทย ในป พ.ศ.2524
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ภาพที่ 4.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่สําคัญในพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ.2522 – 2549
(ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
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4.3.2 วิวัฒนาการของโครงขายระบบคมนาคมในพื้นที่
โครงขายวิวัฒนาการของระบบคมนาคมในพื้นที่จะกลาวถึงในการศึกษาครั้งนี้แบงเปนตาม
ลักษณะกิจกรรมและการสัญจรในพื้นที่ คือ
1. ระบบคมนาคมทางน้ํา
ในดานการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เดิมที่เปนชุมชนริมน้ําในพื้นที่เปนสวนมากจึงเปนคลองที่
ถูกขุดขึ้นมาเพื่อระบายลงสูพื้นที่เกษตรและเรือกสวนเปนแนวเสนรองทําใหระบบสัญจรหลักในพื้นที่ตองพึ่งพา
การคมนาคมทางน้ํากอนแม กระทั้งการใชคลองเพื่อเปนการลําเลียงซุงและไมเขามาในพื้นที่ในอุตสาหกรรมไม
และเฟอรนิเจอรจากโครงขายระบบการสัญจรทางน้ําไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเนื้อเมืองหรือ
กิจกรรมของพื้นที่โดยรวมมากนักนอกจากบริเวณพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยาที่เปนโกดังสําหรับแปรรูปไมที่ขนถาย
มายังแมน้ําเจาพระยาทําใหมีการเกิดยานการคาโดยรอบแมน้ําเจาพระยา

ภาพที่ 4. 5 แสดงวิวัฒนาการระบบคมนาคมทางน้ําของพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ.2522 – 2549
(ที่มา : โดยผูวิจัย,2552)
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2. ระบบถนน
วิวัฒนาการในดานของถนนในเขตพื้นที่ศึกษา พบวาบริเวณสามแยกเตาปูน มีโครงขายถนน
ถนนประชาราษฎร สาย 1 ถนน
ที่ทําหนาที่เปน ถนนสายหลักในพื้นที่ศึกษา คือ ถนนพิบูลสงคราม
ประชาราษฎร สาย 2 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนรัชดาภิเษก ทําใหเกิดเสนทางของกิจกรรมการคาทั้งบริเวณ
สองขางทางตามแนวถนน โดยมีโครงขายของถนนสายรองในพื้นที่ศึกษา คือ ถนนริมคลองประปาฝงซาย ถนน
ริมคลองประปาฝงขวา ซอยประชาราษฎร สาย 1 ซอย 24 / ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 5 (ประชานฤมิตร) ซอย
ประชาราษฎร สาย 1 ซอย 28 / ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 13 (ไสวสุวรรณ)ทําหนาที่เชื่อมตอกับถนนสายหลักและมี
กิจกรรมการคาและการพักอาศัยเกิดขึ้นตามแนวบริเวณถนนดังกลาวที่กลาวมาขางตน และตั้งแตในอดีตมา
จนถึงปจจุบันยังไมมีโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเสนทางในพื้นที่ศึกษาเพิ่มเติม
วิวัฒนาการของโครงขายถนนในพื้นที่ศึกษา

(A) ภาพถายทางอากาศพื้นที่ศึกษา

( B ) โครงขายป 2522

(C) โครงขายป 2552-2555

ภาพที่ 4.6 แสดงวิวัฒนาการของโครงขายในปจจุบันและโครงขายในอนาคต (ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
3. ระบบรางในอนาคต
วิวัฒนาการในดานระบบขนสงมวชนทางรางในพื้นที่ตั้งแตอตีดมีเพียงเสนทางรถไฟสาย
เหนือและสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่คือเปนชุมทางที่นําคนเขามาในเขต
งานอุตสาหกรรมปูนซีเมนตและไมในอดีตและบางสวนเปนจุดสําหรับรับคนเพื่อเดินทางเขาสูแหลงงานชั้นใน
และในอนาคตโครงการรถไฟฟาสายสีมวงที่เปนการขนสงมวลชนทางรางจะเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษาที่สําคัญเพราะระบบขนสงมวลชนทางรางนี้เปนปจจัยที่เปนภาคการขนสงหลัก
ของกรุงเทพฯในอนาคต โดยโครงการพัฒนาโครงขายการสัญจรเปนตัวนําคนเดินทางเขา-ออกสูพื้นที่เปนจํานวน
มากในแตละวันและมีระบบโครงขายเชื่อมกอกันทั้งระบบใตดิน และ ระบบบนดิน อีกทั้งบริเวณพื้นที่เขตบางซื่อ
จะเปนที่ตั้งของสถานีรวมขนาดใหญและสถานีหลัก 5 สถานี สงผลใหการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
มีแนวโนมมากในอนาคต
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4.4 ลักษณะของระบบถนนในพื้นที่ศึกษา
อยางที่ไดกลาวไวในขั้นตนวา ลักษณะของระบบถนนกลาวถึงแบงเปน 3 ประเภท คือ ถนนสาย
ประธานคือ ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ถนนประชาราษฏรสาย 2 ถนนเลียบคลองประปา ประเภทที่ 2 ระบบถนน
สายรองในพื้นที่ คือถนน ประชานฤมิตรที่มีความสําคัญคือเปนถนนยานการคาสําคัญในพื้นที่ และ 3 ถนนสาย
ยอย ซอยตางๆและ ทางเดินเทา
โดยลําดับศักดิ์ของถนนในพื้นที่ถูกแบงยอยอีกตามระดับที่เกิดขึ้น เพราะในพื้นที่ศึกษานั้นลําดับศักยมี
ระดับที่ตางกันมากโดยเกิดจากลักษณะของขนาดและความจุของถนนในพื้นที่
1.

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
เปนถนนลําดับศักยที่ 1 ของพื้นที่ ( Arterial Street ) ที่มีกิจกรรมและความหนาแนนของการเดินทาง
ในพื้นที่สูงเนื่องจากทําหนาที่เชื่อมระหวางเขตบางซื่อไปยังจังหวัดนนทบุรี
และเปนที่ตั้งของแนวเสนทางนถ
ไฟฟาสายสีมวง บางใหญ-บางซื่อ โดยถนนมีความกวาง 4 ชองจราจร และในอนาคตถูกลดดวยขนาดตอมอ
สถานี 1 เมตร ทําใหปญหาการจราจรในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 4.7 แสดงสภาพปจจุบันของถนน (ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
2.

ถนนประชาราษฏรสาย 2

เปนถนนลําดับศักยที 1 ในพื้นที่ศึกษา ( arterial Street )เปนถนนที่เชื่อมตอระหวางถนนถนนหนา
โรงงานปูนซีเมนตเชื่อมกับบางซื่อมาบรรจบบนถนนสายประชาราษฏรืสาย 1 เพื่ออกสูเขตดุสิตและถนนจรัญ
สนิทวงศ เขตบางพลัด มีนาด 4 ชองจราจรและมีปริมาณการรองรับการจราจรในชั่วโมงเรงดวนที่หนาแนน

ภาพที่ 4.8 แสดงสภาพปจจุบันของถนน(ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
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3.

ถนนเลียบคลองประปา ฝงซาย / ฝงขวา
ทําหนาที่เปนถนนสายรอง( Local Road) ในพื้นที่โดยเชื่อมกับถนนภายในชุมชนออกไปยัง
ถนนเสนหลักของพื้นที่ที่ไดกลาวถึงในชางตนโดยเปนถนนเลียบคลองตามแนวตลอดสองฝงโดยมี
ขนาด 2 ชองจราจรขนาดเล็กและเปนแนวถนนเดินรถทางเดียว (one-way) มีแนวคลองเปนแนวแบง
เขต

ภาพที่ 4.9 แสดงสภาพปจจุบันของถนน(ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)

ภาพที่ 4.10 แสดงสภาพปจจุบันของถนน(ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
4.

ถนนประชานฤมิตร
เปนถนนลําดับที่ 2 ของพื้นที่ศึกษา( Local Road) ทําหนาที่เปนซอยลัดของพื้นที่ศึกษาโดยมี
ความพิเศษของพื้นที่คือเปนถนนที่เปนจุดเกิดของอุตสาหกรรมการคาไมที่เปนเอกลักษณของยานโดย
มีขนาดถนนคอนขางแคบขนาด 2 ชองจราจร ไมมีพื้นที่จอดรถและเขตทางเทาที่ชัดเจน

ภาพที่ 4.11 แสดงสภาพปจจุบันของถนน(ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
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4.5 ลักษณะการแบงกิจกรรมในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 4.12 แสดงการแบงพื้นที่กิจกรรมในการศึกษา
พื้นที่สาธารณะที่ปรากฏบนพื้นที่ศึกษาทั่วไปจะกลาวตามพื้นที่ที่แบงไว 4 สวน(ภาพที่ 4-13 ) โดยใช
พื้นที่ระหวางจุดตัดของถนนกับสวนของตัวสถานีรถไฟฟาเปนเกณฑในการแบงพื้นที่ศึกษาเพื่อความสะดวกใน
การศึกษา โดยที่ตัวพื้นที่สถานีรถไฟฟานั้นไดใชรัศมีโดยรอบสถานี 400 เมตร ยาวอิงกับแนวถนนเปนหลักในการ
แบงซึ่งสามารถแบงออกไดเปนสามสวนของพื้นที่ศึกษาโดยแบงเปนสามสวนโดยมีรายละเอียดทั่วไปดังนี้
1. ZONE A พื้นที่บริเวณฝงดานเหนือ สถานีรถไฟฟา (ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี)
- พื้นที่ระดับพื้นดิน
ประกอบไปดวยพื้นที่ทางเทาทั้งสองฝงถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ประกอบดวยอาคาร
พาณิชยตามแนวถนนยาวไปตลอดทั้งสองฝงไปจนถึงแยก ซ.ประชานฤมิตร
- พื้นที่ระดับที่สองเปนชั้นพักอาศัย
- พื้นที่ระดับที่สามเปนชั้นพักอาศัย
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ภาพที่ 4.13 แสดงการใชประโยชนอาคารในพื้นที่ศึกษา(ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
2. ZONE B พื้นที่บริเวณฝงตะวันออกสถานีรถไฟฟา(ถนนประชาราษฎรสาย 2 ชวงที่ 1)
- พื้นที่ระดับพื้นดิน ประกอบดวยทางเทาทั้งสองขางถนนกิจกรรมทั้งสองขางประกอบดวยอาคาร
พาณิชยตามแนวถนนยาวไปตลอดทั้งสองฝงไปจนถึงแยก ถ.เลียบคลองประปา โดยมีหางโลตัส
และตลาดสดมณีพิมาณและตลาดสามแยกเตาปูนเปนตลาดเสื้อผาและแฟชั่นขายปลีกและสง
เสื้อผาสําเร็จรูปเปนตัวดึงดูดกิจกรรมในพื้นที่
- พื้นที่ระดับที่สองประกอบดวย ตลาดสดและตลาดเสื้อผาแฟชั่นของพื้นที่ประกอบดวย
อาคารตลาดมณีพิมาณ ตลาดเสื้อผาสามแยกเตาปูน
- พื้นที่ระดับที่สามเปนพื้นที่จอดรถของตลาดเสื้อผาสามแยกเตาปูน
3. ZONE C พื้นที่บริเวณฝงตะวันตกสถานีรถไฟฟา (ถนนประชาราษฎรสาย 2 ชวงที่ 2 )
- พื้นที่ระดับพื้นดินประกอบดวยทางเทาทั้งสองขางถนนกิจกรรมทั้งสองขาง
- ประกอบดวยอาคารพาณิชยตามแนวถนนยาวไปตลอดทั้งสองฝงไปจนถึงแยก บางโพ
และเปนที่ตั้งของสถานีรถไฟฟาบางโพ
- พื้นที่ระดับที่สองและระดับที่สามเปนชั้นพักอาศัย
ทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้นเปนพื้นที่ที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ศึกษาที่เกิดขึ้นกอนระบบ รถไฟฟา
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ภาพที่ 4.14 แสดงการใชประโยชนอาคารในพื้นที่ศึกษา(ที่มา: โดยผูวิจัย,2552)
4.6 ลักษณะรูปแบบกิจกรรมการสัญจรที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้จะเนนไปที่การศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนถายการสัญจร
และการ
คาขายซึ่งเปนกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในสวนที่ศึกษาเปนสําคัญ และกิจกรรมอื่นๆที่ปรากฏตอเนื่องกับกิจกรรมที่
กลาวมาขางตน โดยวิธีการสังเกตและสํารวจในพื้นที่ศึกษา
- กิจกรรมการเปลี่ยนถายการสัญจร
เปนกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหวางระบบรถไฟฟาไปสูระบบยอยตางๆที่ปรากฏขึ้นใน
พื้นที่ ประกอบไปดวย
1. ระบบขนสงที่เปนรูปแบบ คือ ระบบขนสงมวลชนรถโดยสาร ซึ่งจะมีปายรอรถโดยสารเปน
ตัวกําหนดตําแหนงของกิจกรรมที่ชัดเจน
2. ระบบขนสงที่ไมเปนรูปแบบ คือ ระบบขนสงโดยรถสวนบุคคล รถแท็กซี่ รถตุกตุก รถตูโดยสาร
และรถมอเตอรไซดรับจาง ที่ไมมีจุดรอหรือตอสถานีที่ชัดเจนในการหยุดรถ สวนใหญจะใช
ความคุนเคยและจุดจอดรวมตอในการรับรูการใชบริการ
1. ZONE A พื้นที่บริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (สามแยกเตาปูน )พื้นที่ระดับพื้นดินประกอบไปดวย
 กิจกรรมการเปลี่ยนถายการสัญจร การเปลี่ยนถายระบบการสัญจรจากรถไฟฟา ไปสูรถแท็กซี่
หรือ ตุกตุก ในบริเวณจุดทางลงของสถานี หรือรอรถประจําทางที่บริเวณจุดรอรถประจําทาง
สวนบริเวณฝงตรงขามมีเพียงการรอรถประจําทางและการเดิน
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2, ZONE B (ถนนประชาราษฎรสาย 2 ชวงที่ 1 )
 กิจกรรมการเปลี่ยนถายการสัญจร การเดินสัญจรผานบนพื้นที่ทางเทาโดยเฉพาะฝงตลาดสาม
แยกเตาปูนที่หนาแนนมากกวาดานอื่น และที่เบาบางสุด คือ ฝงอาคารพาณิชยฝงถนนเลียบ
คลองประปาที่เริ่มเปนยานพักอาศัยกิจกรรมการคาและกิจกรรมอื่นๆจึงเบาบางในยานนั้น
3. ZONE C (ถนนประชาราษฎรสาย 2 ชวงที่ 2 )
 กิจกรรมการเปลี่ยนถายการสัญจร กิจกรรมการเดินสัญจรผานบนพื้นที่ทางเทาตลอดสองฝงยัง
มีรถสาธารณะ เชน รถตกตุก รถมอเตอรไซดรับจาง และจุดจอดรอรถโดยสารประจําทาง
4. ZONE D ( ถนนเลียบคลองประปา)
 กิจกรรมการเปลี่ยนถายการสัญจร การเปลี่ยนถายระบบการเดินทางภายในชุมชน ไปสูรถ
แท็กซี่ หรือ ตุกตุก ในบริเวณจุดทางลงของสถานี หรือรอรถประจําทางที่บริเวณจุดรอรถ
ประจําทาง สวนบริเวณฝงตรงขามมีเพียงการรอรถประจําทางและการเดินเทาเขาสูชุมชน
เทานั้น
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แผนที่ 4.2 แสดงจุดจอดรถประจําทาง
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แผนที่ 4.3 แสดงจุดจอดรถบริการสาธารณะขนาดเล็ก
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กิจกรรมการคาขายเปนอีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมอยูแลวโดยในพื้นที่ โดยสวน
ใหญเปนหางรานและเปนอาคารพาณิชยขนาดใหญและมีตลาดสดในพื้นที่เปนตลาดหลักของคนใน
ยานการคาเตาปูน อาทิ
1. หางสรรพสินคาและรานคาปลีกที่เปนลักษณะอาคารพาณิชย
2. รานคาที่ผูประกอบการใหเชาพื้นที่เพื่อการคา
3. หาบเรแผงลอย
- กิจกรรมอื่นๆที่ปรากฏ
นอกจากกิจกรรมการเปลี่ยนถายการสัญจรและการคาขายที่เกิดขึ้นแลวยังมี
กิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ อีกไดแก การเดินสัญจร การพบปะพูดคุย การพักคอยการ
พักผอนสันทนาการ
สรุปภาพรวมลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ
1. ZONE A พื้นที่บริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (สามแยกเตาปูน )
 กิจกรรมการคาขาย กิจกรรมการคาขายหลัก คือ อาคารพาณิชยตามแนวถนนและ
รถเข็นบริเวณทางเทาที่มีผูคนเดินสัญจรผาน
- พื้นที่ระดับที่สอง ประกอบไปดวย
 กิจกรรมการคาบางสวนเชนบริเวณตลาดมณีพิมาณและตลาดเตาปูนที่มีการใหเชา
พื้นที่และเปนอาคารที่จอดรถ
- พื้นที่ระดับที่สามและสี่ปนสวนพักอาศัยทั่วไป
2. ZONE B (ถนนประชาราษฎรสาย 2 ชวงที่ 1 )
- พื้นที่ระดับพื้นดินประกอบไปดวย
 กิจกรรมการคาขายเปนอาคารพาณิชยอยูชั้นลางขายสินคาทั่วไป
- พื้นที่ระดับที่สอง และระดับที่สามเปนอาคารพักอาศัยทั่วไป
3. ZONE C (ถนนประชาราษฎรสาย 2 ชวงที่ 2 )
- พื้นที่ระดับพื้นดินประกอบไปดวย
 กิจกรรมการคา
- พื้นที่ระดับที่สอง ประกอบไปดวย และระดับที่สามเปนอาคารพักอาศัยทั่วไป
4. ZONE D (ถนนเลียบคลองประปา)
- พื้นที่ระดับพื้นดินประกอบไปดวย
 กิจกรรมการคาขาย มีการคาขายแบบหาบเรแผงลอยหรือรถเข็นในบางชวงเวลาเทานั้น
- พื้นที่ระดับที่สอง ประกอบไปดวย
 กิจกรรมการคาขาย เปนยานการคาใหมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือหางสรรพสินคาโลตัส
ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการใชงาน
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จากชวงเวลาสามารถสรุปไดเปน ดังนี้

แผนที่ 4.4 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
ในชวงเวลา 05.30 – 07.30 น.กิจกรรมสวนมากจะเกิดขึ้นที่บริเวณถนน zone B
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แผนที่ 4.5 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
ในชวงเวลา 05.30 – 07.30 น.กิจกรรมสวนมากจะเกิดขึ้นที่บริเวณถนน zone A
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แผนที่ 4.6 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา
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แผนที่ 4.7 การใชประโยชนอาคารพื้นที่ศึกษา

82

4.7 การใชประโยชนที่ดินในพืน้ ที่ศึกษา
การใชประโยชนที่ดินภายในพื้นที่ยานเตาปูน จากเดิมเปนพื้นที่ที่เคยใชรองรับอาชีพทางการเกษตร
เนื่องจากเปนคูน้ําที่ตอมาจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อทําการเกษตรและถูกปรับเปลี่ยนมาเปนพื้นที่เพื่อการคา และ
การพักอาศัยมากขึ้นจากยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตและการมีชุมทางรถไฟบางซื่อ โดยมีหองแถว
ริมถนนอายุระหวาง 30 - 50 ปเกิดขึ้นตลอดแนวถนนประชาราษฏรสาย 1 และ 2 คลอดจนถนนกรุงเทพฯนนทบุรีสงผลใหเกิดอาคาร เพื่อการพักอาศัย หางราน บริษัท สถานที่ราชการ ธนาคาร รานอาหาร โรงรับจํานํา
และรานคาของชํา ตลอดจนรานสะดวกซื้อ สงผลใหในปจจุบันพื้นที่ติดถนนมีราคาแพง ซึ่งในโครงการพัฒนา
ระบบโครงขายคมนาคมที่จะมีโครงการพัฒนารถไฟฟาสายสีมวงขึ้นมาในอนาคตจะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินของพื้นที่บางซื่อในอนาคต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสํารวจการใชที่ดินของ
ยานบางซื่อในปจจุบัน โดยแบงตามประเภทการใชประโยชนที่ดิน ไดดังนี้
1. ที่อยูอาศัย พบวา เปนการใชประโยชนที่ดินที่มีสัดสวนมากที่สุดในพื้นที่ยานเตาปูน ซึ่งไดมีการ
กระจายตัวไปตามแนวเสนทางสัญจรหลัก และในถนนสายรองและถนนสายยอยตามลําดับ ซึ่งมักรวมกลุมกัน
อยูในบริเวณสวนกลางของยานและอยูลึกถัดเขาไปจากถนนสายหลัก
และมีความหนาแนนในการใชพื้นที่
คอนขางมาก เนื่องจากความตองการที่พักอาศัยที่ตั้งอยูใกลกับเขตแหลงงานในพื้นที่เพื่อ ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง และราคาของบานเชา สงผลใหเกิดชุมชนแออัดเกิดขึ้นในพื้นที่บางสวน นอกจากนี้ จากการเปนพื้นที่
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครจากแผนนโยบาย ทําใหเกิดความตองการพื้นที่เพื่อ การกอสรางตึกแถว
คอนโดมีเนียม และบานจัดสรรขึ้นเปนจํานวนมากและอาคาร เพื่อรองรับความตองการของผูคนภายนอกที่เดิน
ทางเขามาอยูเพื่อประกอบอาชีพ
จึงทําใหในอนาคตพื้นที่ยานเตาปูนมีการปรับเปลี่ยนจากที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอยไปเปนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยที่หนาแนนหรือพาณิชยกรรมมากขึ้นอาจสงผลใหเกิดราคาที่ดิน
ที่สูงขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต
2. พาณิชยกรรม พบวา การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้จะกระจายตัวเปนแนวตามสองฝงของถนน
สายหลักภายในยาน ซึ่งเปนพื้นที่การคาดั้งเดิมที่มีมาตั้งแตอดีตที่ยังคงมีการใชพื้นที่เพื่อการคามาจนถึงปจจุบัน
แตในปจจุบันมีไมมีการขยายตัวของแนวเขตพื้นที่การคา เนื่องความตองการและโครงการพัฒนาตางๆในพื้นที่
ไมไดสงผลถึงรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดานการคาประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาตามสถานการณของ
ประเทศทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอยแตมีอาคารบางประเภทที่เกิดขึนมาตามรูปแบบการคาใน
ปจจุบันคือ อาคารหางรานที่เปน mallและรานสะดวกซื้อเขามาเปลี่ยนรูปแบบและบทบาทการคาในพื้นที่
3. สถาบันราชการ พบวา การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้มีจํานวนไมปรากฏในพื้นที่ยานเตาปูน
เนื่องจากยานตลาดเตาปูนสวนมากจะเปนพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัยมากกวาเนื่องจากในพื้นที่ศึกษาอยู
ใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย สงผลใหพื้นที่ที่เปนสถาบันราชการจึงไมปรากฏในพื้นที่ศึกษา(รัศมี
500 เมตร)
4. สถาบันการศึกษา พบวา การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษามักตั้งอยูใกลกับพื้นที่ชุมชน ซึ่งใน
พื้นที่เตาปูนมีสถาบันการศึกษาอยูในพื้นที่คือโรงเรียนผะดุงศิษยและโรงเรียนอนุบาลเอกชนแตในอนาคตไดถูก
โครงการรถไฟฟาเวนคืนพื้นที่ดังนั้นสถาบันราชการจึงเหลือเพียงโรงเรียนผะดุงศิษยวิทยาเพียงแหงเดียวเทานั้น

83
5. พื้นที่โลงเพื่อการนันทนาการ พบวา ภายในพื้นที่ยานเตาปูนมีพื้นที่เพื่อการนันทนาการคอนขาง
นอย เนื่องจากพื้นที่สวนใหญถูกพัฒนาเปนที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรม พื้นที่โลง หรือสวนสาธารณะนั้นจึงมีอยู
ไมมากนัก ดังนั้นพื้นที่นันทนาการสวนใหญคนจึงไปใชที่สนามกีฬาโรงเรียนและบริเวณริมคลองประปา
จากการสํารวจ และศึกษาถึงการใชประโยชนที่ดินของยานเตาปูนในขางตน พบวา การใชประโยชน
ที่ดินมีลักษณะเปนแบบผสมผสาน (Mixed Use) ทั้งการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย พาณิชยกรรมเปน
หลัก ซึ่งการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรม เปนกิจกรรม และการใชพื้นที่หลักที่เกิดขึ้น
ภายในยาน อยางไรก็ตาม ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 ( แผนที่ 4.5) ระบุพื้นที่ยานเตาปูนในอนาคตไดกําหนดใหมีการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยชั้นดี
เพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ชานเมือง และในอนาคตไดกําหนดใหเขตบางซื่อ ตองเปลี่ยนบทบาทเปน
sub center หรือเมืองศูนยกลางรองในพื้นที่ที่ตอเนื่องกับยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง เพื่อเปนการลด
บทบาทของเมืองศูนยกลางเดิม และในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน รวมทั้งสงเสริมการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจ การคา การบริการ และสันทนาการในบริเวณโดยรอบศูนยคมนาคมของระบบขนสงมวลชน
โดยมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio) เทากับ 10:1 ในอนาคต เพื่อสรางแรงจูงใจให
เกิดการลงทุนในพื้นที่ แตจากรูปแบบประโยชนการใชที่ดินตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน พบวา พื้นที่ยาน
เตาปูนสวนใหญมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการพักอาศัย และเปนบานพักอาศัยขนาดเล็กที่มีความสูงเฉลี่ย 2-3
ชั้น มีอาคารชุดประเภทหอพัก และอพารทเมนทอยูบาง แตเนื่องดวยนโยบายการพัฒนาระบบโครงขายขนสง
มวลชนของกรุงเทพมหานคร
ทําใหตองมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาระบบขนสง
มวลชนและเมืองศูนยกลางรอง ซึ่งสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใชที่ดินของยานเตาปูน
ในอนาคตได
4.8 กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฟนฟูพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนและยานเตาปูน มีดังนี้
4.8.1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 คือการกําหนดถึง “การวาง แผนการจัดทําและ
ดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ” โดยมีหลักการวา ใหผังเมืองรวมเปน “แผนผัง นโยบาย
และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการดํารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ชนบท ในด า นการใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ย สิ น การคมนาคมและการขนส ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง” สวนผังเมือง
เฉพาะจะเปน “แผนผั ง และโครงการดํา เนิน การเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ ดํ า รงรัก ษาบริเ วณเฉพาะแห ง หรือ กิ จ การที่
เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง” (มาตรา 4) ทั้งนี้ ความหมาย
ของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะไดมีการอธิบายไวในผังนครหลวง 2533 (Greater Bangkok Plan 2533 )
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ผัง Litchfield” โดยไดอธิบายถึงเนื้อหาและความเชื่อมโยงระหวางผังเมืองรวม
(Comprehensive Plan) และผังเมืองเฉพาะ (Special Project Plan)
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เปนการ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให มี ผ ลการต อ การให ไ ด ม าซึ่ ง ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง โครงข า ยการคมนาคมขนส ง
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดยการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 28(6) และ (7) และ
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มาตรา 43(1) และ (2) อยางไรก็ตาม ในมาตรา 43 วรรค 5 ไดกําหนดใหอสังหาริมทรัพยที่ไดเวนคืนมาเพื่อการ
ปรับปรุงใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ สามารถที่จะนําไปใหเชาหรือหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวได
อีกทั้งในมาตรา 43 วรรค 6 ยังไดกําหนดใหการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ไดเวนคืนมานั้น จะสามารถทํา
ได โ ดยการตราเป น พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง นั้ น ในการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งเฉพาะโดยอาศั ย อํ า นาจแห ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อการฟนฟูเมือง หากมีความจําเปนในการรวบรวมกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อใหการใชประโยชนที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะฟนฟูสามารถรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ยอม
กระทําไดโดยการกําหนดใหมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนแกการผังเมือง ตามมาตรา 28(7) และ
มาตรา 43(2) และใหดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ดังกลาวคืนใหแกประชาชนที่เปนเจาของเดิม
รวมทั้งจําหนายที่ดินและอาคารใหแกประชาชนที่อยูอาศัยเดิมและประชาชนทั่วไป เพื่อใหไดมาซึ่งรายไดสําหรับ
ทดแทนเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการฟนฟูเมืองในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ
4.8.2 พระราชบัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติการผังเมืองเปนกฎหมายที่เนนการควบคุมการพัฒนา โดยเฉพาะการใช
ประโยชนที่ดินและโครงขายคมนาคม ทั้งนี้ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ระบุวาพื้นที่ยานเตาปูน เขต
บางซื่อ เปนพื้นที่ที่กําหนดใหมีการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมใหเปนพื้นที่สีน้ําตาล (พ.3-28) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
4.4.3.1. การอนุญาตการใชประโยชนที่ดิน
อนุญาตใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปนสวนใหญ สวนการใชประโยชนที่ดินอื่นใหใชไดไมเกิน
รอยละ 10 ของที่ดินประเภทนี้
4.4.3.2. อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (O.S.R.)
กําหนดใหมีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (O.S.R.) ไวไมนอยกวา 4.5% แต
อัตราสวนนี้ตองไมตอกวาเกณฑขั้นต่ําตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4.4.3.3. อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (F.A.R.)
กําหนดใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (F.A.R.) ไมเกิน 4
ที่ดินประเภท ย.8 ถึง ย.10 ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
มากโดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณดังนี้
( ก)
ที่ดินประเภท ย.8 มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน
และบริเวณริมแมย้ําเจาพระยา ที่มีการสงเสริมและดํารง รักษา ทัศนียภาพและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
(ข)
ที่ดินประเภท ย.9 มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในพื้นที่บริเวณพื้นที่เมือง
ชั้นในซึ่งอยูในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน
( ค)
ที่ดินประเภท ย.10 มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน
ที่ตอเนื่องกับยาน พาณิชยกรรมศูนยกลางเมืองและในเขตการใหบริการของระบบ
ขนสงมวลชน
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4.9 โครงการพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษา
4.9.1 โครงการรถไฟฟาสายสีมวงและสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย
เปนเสนทางยกระดับที่เกิดขึ้นจากการปรับแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางราง พ.ศ. 2538 มาสูแผน
แมบทการพัฒนา พ.ศ. 2547 โดยแกไขแนวเสนทางเฉพาะชวงเตาปูน-บางใหญของเสนทางรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) สวนตอขยายเดิมชวงบางซื่อ-บางใหญ มาเปนสวนหนึ่งของเสนทางรถไฟฟา
สายสีมวงที่เกิดขึ้นใหม และเชื่อมตอกับเสนทางสายสีมวงสวนที่เหลือในชวงเตาปูน-สามเสน-ราษฎรบูรณะสวน
เสนทางชวงบางซื่อ - เตาปูน(แผนที่ 4.9)
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แผนที่ 4.8 แสดงผังพัฒนาโครงขายคมนาคมในอนาคต
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แผนที่ 4.9 แสดงเสนทางและรูปแบบระบบคมนาคมในอนาคต
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แมวาปจจุบันเปนสวนหนึ่งของเสนทางรถไฟฟามหานคร สายสีน้ําเงิน สวนตอขยายชวงบางซื่อ-ทาพระ
แตตามสัญญาการกอสรางนั้นไดดําเนินการพรอมกับเสนทางสายสีมวงชวงเตาปูน-บางใหญ
และที่ผานมา
หนวยงานภาครัฐไดประชาสัมพันธการกอสรางโดยใชชื่อ "โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางซื่อ-บางใหญ"
แมวาในอนาคตการบริหารการเดินรถชวงบางซื่อ-เตาปูนจะแยกออกจากชวงเตาปูน-บางใหญก็ตามขณะนี้อยู
ระหวางการกอสรางเสนทางชวงบางซื่อ-เตาปูน-สะพานพระนั่งเกลา (สัญญาที่ 1), เสนทางชวงสะพานพระนั่ง
เกลา-บางใหญ-คลองบางไผ (สัญญาที่ 2) และอาคารที่จอดรถและศูนยซอมบํารุง (สัญญาที่ 3) และอยูระหวาง
การลงนามสัญญาในสวนที่เหลือ ไดแก สัญญาที่ 4 สัญญาที่ 5 และสัญญาที่ 6 (ระบบราง) คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2557
ยานเตาปูน เปนยานการคาที่มีความสําคัญในเขต โดยลักษณะของยานเปนการรวมกลุมธุรกิจการคา
การเชื่อมโยงยานการคาทั้งระดับชุมชน ยานการคาที่เปนอุตสาหกรรมหลักและเปนเอกลักษณของยาน เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงบริเวณสถานีเตาปูน ซึ่งเปนจุดตัดของ สถานีใหญทั้งสองระบบ คือรถไฟฟาสายสีมวง (บางซื่อ
บางใหญ ) รถไฟใตดินสายสีน้ําเงิน (บางซื่อ หัวลําโพง ) สงผลใหพื้นที่บริเวณนี้มีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนจุด
ศูนยกลางดานการคมนาคม การคาและการบริการของเขตบางซื่อในอนาคต
ซึ่งจากแผนนโยบายการจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในอนาคตไดกําหนดพื้นที่พัฒนาพิเศษใน
บางซื่อ โดยกําหนดใหเปนพื้นที่รองรับการเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมบางซื่อ โดยกําหนดใหเปนพื้นที่รองรับการ
เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วิทยาการ ในพื้นที่ที่มีความคลองตัวสูงในการเดินทาง เปนการกระจาย
กิจกรรมซึ่งเปนแหลงงาน ยานธุรกิจการคา และอาคารสํานักงานออกไปสูพื้นที่รอบนอก เพื่อลดอิทธิพลของยาน
ธุรกิจการคาบริเวณศูนยกลางเดิม และจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับระบบโครงขายคมนาคม
ขนสง
4.9.2

โครงการพัฒนาศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมบางซื่อ(ชุมทางบางซื่อ)

ที่ตั้งของศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวม บางซื่อ เปนโครงการที่ติดกับสวนจตุจักรที่เปนโครงการ
พัฒนาเปนศูนยพหลโยธิน ที่เปนที่ตั้งซึ่งเปนประตูสูพื้นที่ดานทิศเหนือของกรุงเทพมหานครที่ตั้งของศูนยกลาง
ระบบขนสงมวลชนรวม บางซื่อตั้งครอมการพัฒนาตามแนวถนนดอนเมือง- รังสิต ทําใหพบวาบริเวณศูนยกลาง
นี้เปนจุดตัดของศูนยกลางคมนาคมหลายสาย ทําใหบริเวณนี้มีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงขึ้นดึงดูดใหเกิดการ
พัฒนาเพื่อการพาณิชยกรรมใหมเสริมความสําคัญของศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมบางซื่อและในอนาคต
โครงการนี้จะสงผลใหบางซื่อกลายเปนศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมสําหรับบริเวณดานเหนือของ
กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 4.15 แสดงผังพัฒนาโครงการศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมบางซื่อ

ภาพที่ 4.16 แสดงโครงการศูนยกลางระบบขนสงมวลชนรวมบางซื่อในอนาคต

บทที่ 5
การวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดในการพัฒนาพืน้ ที่จุดเปลีย่ นถายการสัญจร
จากการวิเคราะหองคประกอบและความเปนยานรวมถึงวิวัฒนาการของพื้นที่บริเวณเตาปูน ในบทที่ 4
สามารถสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบ หรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ทั้งทางดานลักษณะทางกายภาพ (Physical
Appearance) ระบบกิจกรรม (Activity) และความหมายบทบาทของพื้นที่ตามแผนพัฒนาของกรมผังเมือง
กรุงเทพมหานครในอนาคตที่เปนตัวเรงใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ จึงนํามาสูการวิเคราะหขอมูล
รวมกับผลกระทบการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต เพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและขอจํากัดที่
จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณสามแยกเตาปูน นํามาสูการกําหนดโปรแกรมการวางผังและออกแบบทาง
ภายภาพที่ผสมผสานระหวางการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรใหสอดคลองกับบทบาทและแผนการพัฒนา
พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีเตาปูน และ บริเวณพื้นที่ยานเตาปูนเขตบางซื่อตอไปในอนาคต
5.1

ผลกระทบจากการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคต

โครงการทางรถไฟสายสี ม ว งและสายสี น้ํ า เงิ น ส ว นต อ ขยาย (ช ว งบางใหญ -บางซื่ อ ) เป น หนึ่ ง ใน
แผนพัฒนาระบบขนสงมวลชนของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเปนการสรางระบบขนสงมวลชนดวยราง
ไปตามแนวถนนสายหลักและเสนทางรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคลเดิมใหโครงขายเดิมใหครบเปนระบบตามผัง
นโยบายที่วางแผนไว โดยสายสีมวงเริ่มตนสถานีตนทาง บางใหญ ต.บางใหญ ปทุมธานีมาสิ้นสุดโครงการที่
สถานีเตาปูนซึ่งจะเปนสถานีรวมขนาดใหญ สวนสายสีน้ําเงิน โดยเริ่มจากการตอเชื่อมกับเสนทางเดิมคือรถไฟใต
ดินสายสีน้ําเงินที่บริเวณสถานีบางซื่อ แลวยกระดับขึ้นมาเปนสถานีลอยฟาเพื่อเชื่อมตอเขาสูสถานีเตาปูน แลว
วิ่งขามแมน้ําเจาพระยา (ดังรูปที่ 5.1) มาสิ้นสุดที่สถานีหัวลําโพง การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กับรูปแบบของ
ระบบขนสงมวลชนระบบรางไดสรางบทบาทใหมของพื้นที่ เพื่อรองรับการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรใน
อนาคต โดยการขนสงระบบรางนี้เปนทั้งโอกาส และภาวะคุกคามตอพื้นที่บริเวณยานเตาปูน ทั้งในเรื่องของการ
เขาถึงพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น ที่เปนตัวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของมวลอาคารเดิมที่จะตองเปลี่ยนเพื่อรองรับกับ
ระบบขนสง ที่ถือวาเปนระบบขนสงหลักของเมืองในอนาคต รวมถึงความสามารถของโครงสรางพื้นฐานปจจุบัน
ในการรองรับผูคน และปริมาณการจราจร เชน ขนาดและความจุของถนน หรือรูปแบบการใชที่ดินในพื้นที่
ป จจุ บัน ดั ง นั้ น จึ ง นํ า มาสู ก ารศึก ษาและวิเ คราะหถึ ง ผลกระทบที่ ค าดว า จะเกิ ดขึ้น ในอนาคต จากปริ มาณ
ผูโดยสารที่เดินทางมายังพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรตอวัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใชประโยชนที่ดิน
รวมถึงลักษณะรูปแบบของสถานี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ภาพที่ 5.1 แสดงแนวเสนทางโครงการในอนาคต (ที่มา: การรถไฟฟาขนสงมวลชน)
5.1.2

จํานวนผูโดยสารในอนาคต

จากการคาดการณของ รฟม ถึงจํานวนผูโดยสารในอนาคตที่คาดวาจะเดินเขามาสูระบบบริเวณสถานี
เตาปูน ระบุวา ในปพ.ศ.2555 มีจํานวนผูโดยสารเขาออกทั้งสิ้น 177,456 คนตอวัน ปพ.ศ.2565 มีจํานวน
327,089 คนตอวัน และในปพ.ศ.2575 มีจํานวนผูโดยสารทั้งสิ้น 398,720 คนตอวัน (ที่มา:การรถไฟฟาขนสง
มวลชน, 2551) ซึ่งแสดงใหเห็นวาในอนาคตจะมีผูคนเดินทางเขาออกพื้นที่บริเวณยานเตาปูนซึ่งเปนสถานีรวม
หลักสงผลใหพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลง ใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร และ
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งยังสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการคาระหวางรูปแบบการคาสมัยใหม และ
รูปแบบการคาดั้งเดิมภายในพื้นที่ แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพจําเปนจะตอง
จะตองศึกษาแผนนโยบายของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครที่มีการกําหนดการบทบาทของพื้นที่ในอนาคต
5.1.3

โครงสราง และจุดขึ้นลงของสถานีเตาปูนในอนาคต

โครงสรางของสถานีเตาปูนในอนาคตมีความสูง 3 ชั้น (ประมาณ 25 เมตร) เปนระบบสถานีรวม และมี
จุดขึ้นลงตรงกับพื้นที่ยานในปจจุบัน คลอมบริเวณสามแยกเตาปูน ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี และ ถนนประชาราษฏร
สาย 2 (รู ป ที่ 5.1)โดยพื้น ที่โ ดยรอบที่ ตั้ งสถานีไ ดมี ก ารเวณคื น เพื่อสร า งอาคารสถานี สง ผลให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของทางดานโครงสรางกิจกรรมการคาบริเวณรอบสถานีที่ถูกรื้อราง
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ภาพที่ 5.2 แสดงแนวเวณคืนและรูปแบบสถานี

ภาพที่ 5.3 แสดงจุดขึ้นลงของสถานีเตาปูนในอนาคต
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แผนที่ 5.1 แสดงรูปแบบการเขาถึงสถานี
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จะเห็นไดวา ในอนาคตโครงสรางของแนวเสนทาง และที่ตั้งของสถานี ทําใหยานเตาปูนมีการพัฒนาที่
เพิ่มมากขึ้น การเขาถึงพื้นที่ที่สะดวกยิ่งขึ้น มีรูปแบบการสัญจรที่หลากหลาย สงผลใหพื้นที่ยานเตาปูนมีผูคน
จํานวนมากเดินทางเขาออกมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถสรางกิจกรรมใหมใหกับพื้นที่ แตในขณะเดียวกันกลับ
กลายเปนปญหาสําคัญที่กําลังคุกคามพื้นที่ยาน จากการพัฒนาระบบขนสงมวลชนประกอบกับแผนนโยบาย
ของสํานักผังเมืองไดกําหนดใหพื้นที่เปน เมืองศูนยกลางรอง (Urban Sub-center) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ที่ไมสามารถดํารงบทบาทและรูปแบบตามเดิมได
แตดวยขอจํากัดจากโครงสรางเมืองในปจจุบันที่เปนพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สามารถตอบสนองกับการใชงาน
สําหรับคนในพื้นที่ แตเมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่จะตองมีการเขาถึงที่ดีกวา และตอง
สามารถรองรับปริมาณการจราจรจํานวนมาก ทําใหพื้นที่ปจจุบันไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได อาทิ ขนาดของถนน รูปแบบของกิจกรรมการคา การพักอาศัย อาจทําใหโครงสรางของเมืองเดิมไม
สามารถรองรับการเปนศูนยกลางจุดเปลี่ยนถายการสัญจร จึงนํามาสูการวิเคราะหถึงศักยภาพ และขอจํากัดใน
การพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรของสถานีและบริเวณยานเตาปูน และผลกระทบในการเปนพื้นที่จุด
เปลี่ยนถายการสัญจรมาทําการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนถายการ
สัญจรในอนาคต และสภาพปญหาตางๆ ของยานเตาปูนในปจจุบัน
5.2 ศักยภาพและขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรของพื้นที่รอบสถานีเตาปูน
การวิเคราะหถึงศักยภาพ และขอจํากัด รวมถึงปญหาตางๆ ภายในพื้นที่รอบสถานีเตาปูนนั้น สามารถ
แบงประเด็นในการวิเคราะหตามองคประกอบความเปนจุดเปลี่ยนถาย ประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพ
ระบบกิจกรรม และลักษณะของความเปนสถานี(Station Plaza) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.3.1 ศักยภาพของพื้นที่รอบสถานีเตาปูน
ศักยภาพทางดานกายภาพ
พื้นที่รอบสถานีเตาปูนเดิม นั้นเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมและพื้นที่สวนเกษตร รวมถึงเปนยานที่พัก
อาศัย ซึงสวนใหญประกอบอาชีพคนงานอุตสาหกรรมไมและโรงงานปูนซีเมนต จึงเปนที่มาของคําวา “ ยานเตา
ปูน ”ตามสภาวะของเหตุการณหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีอุตสาหกรรมการกอสรางที่สําคัญ โดยอาศัย แมน้ํา
เจาพระยาและโครงขายระบบรางรถไฟ ในการลําเลียงวัตถุดิบเขาสูพื้นที่ และเปนเสนทางการสัญจรหลักในการ
ขนสงสินคาที่มีทั้งคลองบางซื่อ และคลองซอยแยกยอยเชื่อมตอกันไวสําหรับลําเลียงไมจากแมน้ําเจาพระยาเขา
มาสูโรงงานภายในยาน ทําใหรูปแบบของเนื้อเมืองดั้งเดิมในอดีตมีลักษณะคลายกับกางปลาที่ที่มีแกนหลักเปน
แมน้ําเจาพระยาและคลองบางซื่อ แลวแตกแยกยอยออกไปเปนซอยเขาไปสูแปลงเกษตรกรรม สงผลใหขนาด
ที่ดิน รูปแบบของที่อยูอาศัย และรูปแบบของกิจกรรมการคาจึงเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่เปนถนนสายหลักเทานั้น
แตพื้นที่ภายในลักษณะของเนื้อเมืองของพื้นที่จึงเปนที่พักอาศัยขนาดเล็กปะปนอยูในพื้นที่ตามแนวรองสวนเดิม
หลังจากการพั ฒนาระบบโครงขายคมนามคมทางบกเขามามีบทบาทมากขึ้นภายในพื้น ที่แ ละบทบาทของ
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คมนาคมและระบบขนสงทางรางทําใหพื้นที่ยานเตาปูนและบริเวณโดยรอบกลายเปนพื้นที่เมืองศูนยกลางรอง
(Urban-sub center) ที่สําคัญกรุงเทพฯ โดยระบบขนสงทางรางนั้นไดสงผลใหพื้นที่กลายเปนชุมทางการขนสง
ฝงทิศเหนือ ที่นําคนเดินทางเขาสูกรุงเทพฯเมืองชั้นในนั้น ซึ่งยังคงเปนรูปแบบการเดินทางหลักในปจจุบัน จาก
ระบบขนสงสาธารณะที่หลากหลาย เชน รถโดยสารประจําทาง เรือโดยสาร และรถไฟ รวมถึงถนน และเสนทาง
เดินเทาที่สามารถเชื่อมตอกับพื้นที่อื่นๆ โดยรอบพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไดอยางสะดวก
และเมื่อ “ขนสงมวลชนระบบราง” คือ ปจจัยที่สําคัญที่เขามาเปลี่ยนแปลงของเมือง และการดํารงชีวิต
ของผูคนพื้นที่บริเวณยานเตาปูน พื้นที่จึงกลายเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทั้งในแงของการเปนจุดเชื่อมตอระหวาง
ชุมชนกับพื้นที่การคา แหลงรวมวิถีชีวิต รูปแบบสถาปตยกรรม กิจกรรม และบทบาทเปนเมืองศูนยกลางรองที่
สําคัญโดยมีบทบาทเปนจุดเปลี่ยนถายที่สําคัญในอนาคต
ศักยภาพทางดานกิจกรรม
ในอดีตมาจนถึงปจจุบันยานเตาปูนเปนจุดรวมและบริเวณชุมทางบางซื่อไดพึ่งพาบทบาทของการเปน
พื้นที่ศุยกลางทางดานแหลงงานและแหลงอุตสาหกรรม รวมถึงศูนยกลางการขนสงทางสินคาทางรางขนาดใหญ
จากเมืองทางฝงทิศเหนือ สงผลใหการใชพื้นที่ภายในยานนั้นมีความหลากหลายที่ผสมผสานระหวางกิจกรรม
การคา และการพักอาศัย และแหลงงานปจจุบันกิจกรรมการคาไดกลายเปนกิจกรรมที่มีสําคัญ และทําใหเกิด
การใชพื้นที่แทบตลอดทั้งวัน โดยกิจกรรมการคาพาณิชยเปนแบบรองรับสําหรับคนในพื้นที่ รูปแบบการคาขาย
โดยมี ต ลาดมณี พิ ม าณเป น ตลาดหลั ก ของคนในพื้ น ที่ โดยมี รู ป แบบห า งร า นปลี ก ขนาดใหญ เ ข า มาในช ว ง
พ.ศ.2550 แตกิจกิจกรรมการคาขายในรูปแบบอาคารพาณิชยริมถนนสายหลักก็ยังคงเปนการหลักในปจจุบันแต
ก็เริ่มมีความซบเซาไปบางตามรูปแบบของอาคารการคาที่เปนหางเขามาในพื้นที่

ภาพที่ 5.4 บรรยากาศการซื้อขายสินคาบริเวณที่ตั้งโดยรอบสถานีเตาปูน (ที่มา:ผูวิจัย,2552)
นอกจากนี้ ยานพื้นที่รอบสถานีเตาปูน ยังคงมีเอกลักษณสําคัญของพื้นที่มี่ยังคงความสําคัญของพื้นที่
ไวคือ ซอยประชานฤมิตรหรือ ถนนสายไม เปนถนนที่เปนแหลงรวมของอุปกรณและอุตสาหกรรมไมขนาดใหญ
ในพื้นที่ดังกลาวกลายเปนศูนยรวมกิจกรรมทางสังคม และวิถีชีวิตของผูคนที่อยูอาศัยภายในยานโดย เปนแหลง
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งานและสามารถบอกถึงการตั้งถิ่นฐานของการอยูอาศัยในพื้นที่ไดนอกเหนือจากพื้นที่อยูอาศัยโดยรอบโรง
ปูนซีเมนตไทยที่อยูอีกฝงหนึ่งของพื้นที่คลองเปรมประชากรที่มีศักยภาพของกิจกรรมที่เปนแหลงชุมชมทางของ
การขนสงและแหลงงานขนาดใหญที่ยังมีบทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาภาคกรุงเทพในปจจุบันและ
อนาคต

ภาพที่ 5.5 บรรยากาศบริเวณโรงงานปูนซีเมนตไทยและจุดเปลี่ยนถายชุมทางบางซื่อ (ที่มา:ผูวิจัย,2552)

ภาพที่ 5.6 โครงการพัฒนาชุมทางบางซื่อในอนาคต (ที่มา: สํานักงาน สนข.)
5.2.3.2 ปญหาของพื้นที่โดยรอบสถานีเตาปูน
ปญหาทางดานกายภาพ
การพัฒนาระบบโครงขายการสัญจรระบบรางเปนระบบแบบใหมไดเขามีบทบาทสําคัญ ไมวาจะเปน
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง หรือแมกระทั่งโครงการพัฒนาชุมทางรถไฟบางซื่อ สงผลใหกิจกรรมการคาเดิมเริ่ม
ลดลง บทบาทของถนนเริ่มเขามาแทนที่ คลองซอยแยกยอย และโครงขายคลองตางๆ ที่มีความสําคัญเริ่มลด
บทบาทลง
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเดิมที่เคยตองพึ่งพาโครงขายคลองเปนหลักในการลําเลียงไมเขาสูอุตสาหกรรม
ไมบริเวณถนนสายไม จึงเปนเสนทางเดียวที่ยังคงเหลืออยู นอกจากนั้นเปนเพียงเสนทางระบายน้ําของชุมชนใน
ปจจุบัน ทําใหปจจุบันการคมนาคมจึงเนนไปที่ถนนสายหลักที่เชื่อมระหวางเมือง และมีถนนสายรอง และถนน
ซอยแตกแยกยอยออกมาจากถนนสายหลัก โดยพื้นที่ถนนซอยที่มีการแตกแยกยอยนั้นสวนใหญเปนถนนปลาย
ตัน ในพื้นที่หลายสวน สงผลใหระบบถนนซอยไมไดมีการเชื่อมตอกัน ถนนสายหลักอาทิ ถนนประชาราษฏรสาย
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2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แมกระทั่งถนนเลียบคลองประปา จึงเปนถนนที่แบกรับปริมาณการจราจรสูงสุดจึงเกิด
ปญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวนในชวงเชา และเย็น

ภาพที่ 5.7 ลําคลองสําหรับลําเลียงไมและถนนในยาน
นอกจากนี้ พื้นที่ยานเตาปูนบางสวน และกลุมอาคารการคาริมถนนสายหลัก เริ่มมีสภาพที่เสื่อมโทรม
ซึ่งเกิดจากการขาดการดูแลรักษาปรับปรุงอาคารบางสวน และเริ่มถูกแทนที่โดยอาคารรูปแบบใหมที่มีความ
แตกตางทั้งความสูง และรูปแบบทางสถาปตยกรรม ความเหมาะสมของการใชงานของอาคารเหลานี้เริ่มมี
สภาพไมสอดคลองกับการคารูปแบบปจจุบันและจากความหลากหลายในการใชพื้นที่ ขาดการวางแผนที่ดี
รวมถึงความตองการในการใชพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาความแออัดในและความไมเหมาะสมกับ
การใชพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่พักอาศัยภายในยาน และจากความหนาแนนในการใชพื้นที่จากบทวิเคราะหที่ผาน
มา เชน การขาดพื้นที่สาธารณะ ยังไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งพื้นที่เหลานี้สงเสริมการประกอบกิจกรรม
ตางๆ ภายในยานความเปนสถานีและจุดเปลี่ยนถายมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ปญหาทางดานกิจกรรม
กิจกรรมการคาในยานเริ่มซบเซาโดยไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางรถไฟฟาที่จําเปนจะตองมี
การเวณคืนพื้นที่การคาตลอดริมสองฝงถนนตามแนวเสนทางของรถไฟฟาที่ผาน ทั้งบริเวณสามแยกเตาปูนและ
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันที่ลดต่ําลง ประกอบกับการเกิดหางสรรพสินคา และราน
สะดวกซื้อรูปแบบใหมทั้งภายใน และโดยรอบพื้นที่ แมวากิจกรรมการคาที่เกิดขึ้นก็ยังคงตอบสนองกับความ
ตองการและการใหบริการเฉพาะคนในพื้นที่เทานั้น อีกทั้งปญหาเรื่อง ปญหาเรื่องการใชพื้นที่ระหวางเสนทางเดิน
เทา และเสนทางการสัญจร โดยในพื้นที่ในยานรูปแบบรานคาแผงลอยรอบตลาดสดมณีพิมาณและบริเวณแยก
เตาปูนมีปญการในเรื่องของการรุกล้ําพื้นที่สาธารณะซึ่งมีผลตอการเปนจุดเปลี่ยนถายที่ดีในอนาคต

98

ภาพที่ 5.8 ขอจํากัดและปญหาในการใชพื้นที่ และเสนทางการสัญจรบริเวณยานเตาปูน
5.2.3.3 แนวโนมและขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีเตาปูนในอนาคต
แนวโนมและขอจํากัดทางดานกายภาพ
ในอนาคตการพัฒนาโครงขายการขนสงระบบราง สถานีโดยสาร และพื้นที่โดยรอบจุดเปลี่ยนถายการ
สัญจร กําลังเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ยานเตาปูน ดวยการเพิ่มศักยภาพในการเขาถึงและการ
เชื่อมโยงพื้นที่เขากับสวนอื่นของกรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสรางแรงดึงดูดใหผูคนและ
กิจกรรมการพัฒนาเขาสูพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการเพิ่มความสามารถในการเขาถึงพื้นที่มากขึ้น เพิ่มทางเลือก
ในการเดินทางมากขึ้น ในเมื่อความเร็วในการเดินทางเพิ่มขึ้น และเชื่อมตอในพื้นที่อื่นๆ อยางรวดเร็ว สงผลให
เปนการเปดโอกาสใหผูคนตางเดิ นทางเขามาใชพื้ นที่ รวมทั้งยังเปนการเพิ่มรูปแบบการเดินทางใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น สงผลใหชวยลดปริมาณการจราจรบนถนน ซึ่งพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรเปนตัวการ
สําคัญที่ทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการใชถนน เนื่องจากเปนการเพิ่มรูปแบบการเดินทางใหกับประชาชน ทําใหเกิด
การเลือกรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความตองการมากขึ้น ปญหาการจราจรติดขัด
โดยเฉพาะในชวงโมงเรงดวนนั้นจะลดนอยลง นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
และกายภาพของพื้นที่ยานเตาปูน ทั้งจากโครงสรางของจุดเปลี่ยนถายการสัญจร แนวเสนทาง และระบบขนสง
ตางๆ ที่เขามารองรับ เชน ทางเดินเทา และทางจักรยานและระบบขนสงมวลชนสาธารณะ เปนตน และเมื่อการ
การกอสรางโครงการทางรถไฟสายสีมวงและสวนสีน้ําเงินสวน ตอขยาย (สะพานบางซื่อ-เตาปูน- หัวลําโพง) การ
กอสรางโครงการชุมทางรถไฟบางซื่อ รวมถึงโครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขตเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ กลุม
พหลโยธิน เริ่มมีการปฏิบัติ นอกจากนี้จากทั้งขอบังคับในการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคร
ปพ.ศ.2549 ที่กําหนดใหบริเวณพื้นที่ยานเตาปูนและบริเวณโดยรอบสถานีเตาปูนในเขตบางซื่อในอนาคตมีการ
พัฒนาตาม FAR เทากับ 8:1-10:1 สงผลใหพื้นที่ยานเตาปูนและโดยรอบสถานีมีแนวโนมการพัฒนาที่เพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคต เพื่อเปนพื้นที่เชื่อมตอ และรองรับสถานีรถไฟฟารมถึงบทบาทของการเปนศูนยกลางเมืองรอง
(Urban-Sub center)ในอนาคต
ในการพัฒนาระบบขนสงมวลชนดังกลาวกลับกลายเปนภัยคุกคามตอพื้นที่ เกิดมวลอาคารขนาดใหญ
แทรกลงไปในพื้นที่ที่มีมวลอาคารขนาดเล็ก ทําใหพื้นที่บางสวนบริเวณริมบริเวณที่ตั้งโดยรอบเดิมที่เปนพื้นที่
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คาขาย และตลาดบริเวณสามแยกกําลังถูกลดบทบาทจากการเกิดขึ้นของสถานีโดยสารในอนาคต (สถานีเตา
ปูน) รวมถึงความไมเพียงพอในการใหบริการจากโครงสรางพื้นฐานในปจจุบันจากปริมาณของผูคนที่เดิน
ทางเขาออก และการจราจรที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น เชน ความกวาง และความสามารถในการรองรับของถนน
โดยเฉพาะถนนสายหลัก ที่อยูในพื้นที่ และเนื่องจากหากมองถึงการเชื่อมตอของโครงขายถนนในพื้นที่พบวาใน
หลายสวนถูกกั้นดวยแนวคลอง และทางรถไฟทําใหเนื้อของเมืองถูกตัดขาดกับแนวถนนเสนหลักที่จะเชื่อมตอใน
พื้นที่เมืองชั้นใน อีกทั้งถนนสายหลักของพื้นที่คือ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี กลับมีลักษณะเปนสามแยกที่ทําใหรถ
ที่วิ่งมากระจุกตัวกลายเปนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนนมากที่สุดในพื้นที่อีกทั้งในอนาคตบริเวณแยกเตาปูนนี้จะ
เปนที่ตั้งของสถานีเตาปูนในอนาคตโดยลักษณะของโครงสรางของสถานีผลกระทบตอมุมมอง และทัศนียภาพ
จากโครงสรางคอนกรีตที่เข า มาบดบัง เสน ขอบฟา เดิมของเมือ ง และการเขามาลงทุนของการพัฒ นาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่เพิ่มมากขึ้น จากความสามารถในการเขาถึงพื้นที่มากขึ้น ไมวาจะเปนคอนโดมิเนียม หรือ
โรงแรม ยิ่งทําใหเกิดแตกตางระหวางมวลอาคารภายในยานมากขึ้นไป อีกทั้งจากผลกระทบของบทบาทการเปน
Urban-Sub center (S2) ซึ่งการพัฒนาดังกลาวอาจทําใหรูปแบบการใชที่ดินในพื้นที่ ขนาดของแปลงที่ดิน และ
มวลอาคารขนาดจะตองเปลี่ยนรูปแบบการใชงานในอนาคต

ภาพที่ 5.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชงานพื้นที่หลังจากมีสถานีรถไฟฟา (ที่มา:ผูวิจัย,2552)
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ภาพที่ 5.10 ภาพแสดงพื้นที่ไดรับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟาสายสีมวง
ชวงบางใหญ-บางซื่อ (ที่มา:ผูวิจัย,2552)
แนวโนมและขอจํากัดทางดานกิจกรรม
การพัฒนาระบบขนสงมวลชนประเภทรางนั้นไดกระตุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่จุด
เปลี่ยนถายการสัญจร และบริเวณโดยรอบ เนื่องจากพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรเปนพื้นที่ที่มีการเขาถึงที่มี
ความสะดวก มีปริมาณผูโดยสารเดินทางจํานวนมากเดินทางเขาออกพื้นที่ สนับสนุนใหเกิดการใชพื้นที่ประเภท
ตางๆ เชน รานคา สํานักงาน และพื้นที่เพื่อการพักผอน เปนตนประกอบกับแนวทางการพัฒนาของสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานครไดกําหนดใหเขตพื้นที่บางซื่อ เปนพื้นที่อยูในกลุมพหลโยธิน (S2 ) ทําใหกิจกรรมการคาและการ
ใชที่ดินของยานเปลี่ยนบทบาทไปโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามรูปแบบขนสงมวลชนระบบราง เปนการสรางกิจกรรม
ใหมใหกับพื้นที่ยานผสานกับกิจกรรมเดิมในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อการ
แขงขันทางดานการคาระหวางรูปแบบการคาสมัยใหม และรูปแบบการคาดั้งเดิม สงผลใหพื้นที่ยานเตาปูนมีการ
ใชพื้นที่ที่หลากหลายที่เกิดการใชงานตลอดทั้งวัน
อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบขนสงมวลชนประเภทราง และสถานีโดยสาร หรือพื้นที่จุดเปลี่ยนถาย
การสัญจร อาจทําใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอกิจกรรมเดิมของพื้นที่ ตัวอยางเชน กิจกรรมการคาดั้งเดิมอาจ
ลดจํานวนลง เปนผลมาจากกิจกรรมการคารูปแบบใหมที่เขามาภายในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการ
สัญจรมีความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ สงผลใหเกิดความตองการใชพื้นที่ที่มีความหนาแนนสูง สวนใหญจะเกิด
การใชพื้นที่เพื่อการคารูปแบบใหม เชน ศูนยการคา หรือหางสรรพสินคาขนาดใหญ ซึ่งการคารูปแบบใหมกับการ
เขาถึงพื้นที่ที่มีความสะดวกสบาย ใหมีลักษณะตามแผนพัฒนาและมีลักษณะของการเปนเมืองศูนยกลางรอง
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นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อาจมีผลตอราคาที่ดินที่คาดวานาจะมีการ
ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนอสังหาริมทรัพยขนาดใหญและ สงผลใหเกิดแนวโนมในการยายออก
นอกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจากการคาดการณความตองการในเรื่องของรูปแบบที่อยูอาศัยจะตองเปลี่ยนไปจาก
ที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยวเปนคอนโดมิเนียมหรืออพารทเมนตสําหรับกลุมผูอยูอาศัยใหม
ทั้งนี้จากการศึกษาถึงศักยภาพ ปญหา และแนวโนมในดานตางๆ ของยาน สามารถนํามาวิเคราะหดวย
วิธี SWOT Map Analysis เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) ตางๆ ของพื้นที่รอบสถานีเตาปูน (แผนที่ 5.2- 5.5 ) เพื่อนําไปใช
เปนแนวทางในการออกแบบและวางผังทางกายภาพพื้นที่รอบสถานีเตาปูน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
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แผนที่ 5.2 SWOT Map Analysis ( จุดแข็ง Strengths)
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แผนที่ 5.3 SWOT Map Analysis ( จุดออน Weaknesses)
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แผนที่ 5.4 SWOT Map Analysis โอกาส ( Opportunities )
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แผนที่ 5.5 SWOT Map Analysisภาวะคุกคาม (Threats)

5.2.3.4 สรุปศักยภาพพื้นที่

106
จุดแข็ง (Strengths)
- การใชพื้นที่ขนาดเล็ก เปนลักษณะเฉพาะของชุมชน
ดั้งเดิมที่เริ่มพบเห็นไดยากในปจจุบัน
- ตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ซึ่งสรางใหเกิดบรรยากาศ
ความเปนชุมชนละแวกบานได
- กิจกรรมการคา และกิจกรรมของคนในชุมชน เปน
กิจกรรมที่สําคัญของยาน ทําใหเกิดการใชพื้นที่ยาน
อยางหนาแนน
- ตลาด สถานีรถไฟบางซื่อ และรถใตดินบางซื่อ เปน
ศูนยรวมกิจกรรมของผูคนทั้งภายใน และภายนอก
พื้นที่

จุดออน (Weaknesses)
- โครงขายถนนสายหลักในพื้นที่ศึกษาไมสามารถ
รองรับการใชงานไดอยางเพียงพอ
- โครงขายการสัญจรที่มีรูปแบบ Broken-gird
structure สงผลใหระบบถนนซอยไมไดมีการเชื่อมตอ
กัน รวมทั้งยังทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
ถนนสายหลัก
- ถนนสายหลักไมมีความเชื่อมตอกับถนนภายใน
ยาน รวมทั้งแนวโครงสรางยกและคลองประปาและ
คลองเปรมประชากรรับไดตัดแบงพื้นที่ออกเปน 2
สวนอยางชัดเจน
- กิจกรรมการคาภายในยานเริ่มมีความซบเซา
โดยเฉพาะในชวงเวลากลางวัน มีผูคนเดินทางเขามา
ซื้อ หรือประกอบกิจกรรมภายในยานนอยลง

โอกาส (Opportunities)
- โครงการรถไฟฟาโครงการระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการดําเนินการแลวเสร็จ
อาจทําใหการเขาถึงพื้นที่ยานเกิดสะดวกมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งทําใหยานมีการพัฒนามากขึ้นกลายเปนพื้นที่
รองรับระบบขนสงมวลชนใหมในอนาคต
- นโยบาย และแผนพัฒนาพื้นที่ แผนพัฒนา
การจราจรและขนสง และแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิต จะชวยสงเสริมใหยานเกิดการพัฒนาทั้ง
สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาก
ขึ้น

ภาวะคุกคาม (Threats)
- แนวเสนทางของโครงการทางรถไฟสายสีแดง ทั้ง
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โครงสรางของเสา และตัวสถานีโดยสาร เกิดความ
แตกตางระหวางความสูง และมวลของอาคารอยาง
ชัดเจน รวมทั้งทําใหเกิดผลกระทบทางดานการใช
ที่ดิน
- โครงสรางของเสา ราง และสถานีโดยสารทําใหเกิด
การบดบังทัศนียภาพ และเสนขอบฟาของยาน
- ปริมาณการจราจร และผูคนที่จะเดินทางเขาออก
พื้นที่มากขึ้นในอนาคต อาจจะเปนตัวการสําคัญใน
การทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน

ตารางที่ 5.1 สรุปการ วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ (ที่มา:ผูวิจัย,2552)

บทที่ 6
แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน
6.1

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน

การพัฒนาฟนฟูพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน เปนการออกแบบ และวางผังทางกายภาพเพื่อ
ตอบสนองการใชงานของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่เปนพื้นที่รองรับจุดเปลี่ยนถายการสัญจร และ
พื้นที่ในเชิงพาณิชยกรรม โดยอาศัยการเชื่อมโยงระบบการสัญจรดวยระบบเสนทางเดินเทาและการขนสง
สาธารณะเปนหลัก รวมทั้งเชื่อมตอระหวางรูปแบบการสัญจรที่หลากหลายกับพื้นที่ขางเคียงอยางเปนระบบ
ทั้งนี้ การพัฒนาฟนฟูยังมุงเนนภาพรวมของพื้นที่ในการรองรับบทบาทเปนเมืองศูนยกลางรอง( Urban-Sub
Center) โดยบทบาทของการเปนเมืองศูนยกลางรองของพื้นที่จะเปนเอกลักษณ และองคประกอบที่สําคัญในการ
สรางความมีชีวิตชีวาใหกับพื้นที่โดยรอบสถานีและยานเตาปูน และ เพื่อใหพื้นที่โดยรอบสถานีและยานเตาปูนใน
อนาคตมีความผสมผสานระหวางการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรจากระบบขนสงมวลชนในอนาคตกับ
บทบาทของเอกลักษณความเปนพื้นที่ยานเตาปูน และการใชพื้นที่ในอนาคตที่แสดงออกถึงความเมืองศูนยกลาง
รองที่ดีและมีชีวิตชีวาของกรุงเทพมหานครในอนาคต
จากการวิเคราะหถึงศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนและยาน
เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน และวัตถุประสงค รวมถึงแนวความคิดในการออกแบบ นํามาสูการวางผัง และ
ออกแบบทางกายภาพ เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีเตาปูนในอนาคต ซึ่งการกําหนดแนวทางในการวางผัง
และออกแบบทางกายภาพ ประกอบดวย แผนและผังแมบทบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีที่มีการเปรียบเทียบ
ระหวางกอน และหลังในการพัฒนาฟนฟู แบบขยาย และรายละเอียดของอาคารที่ตองมีลักษณะเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะของรูปแบบขนสงมวลชนระบบราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
6.2

แผนและผังแมบทบริเวณพื้นที่โดยรอบรถไฟฟาสถานีเตาปูน

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งองคประกอบความเปน พื้นที่และผลกระทบจากการเปนพื้น ที่รองรับจุด
เปลี่ยนถายการสัญจร รวมทั้งวิเคราะหถึงศักยภาพและขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร
นํามาสูการกําหนดในการเสนอแนะผัง และการออกแบบทางกายภาพในการพัฒนาฟนฟูและยานเตาปูนใน
อนาคต
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บทบาทของยานเตาปูนในอนาคต

ในอนาคตพื้นที่โดยรอบสถานีไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เมืองศูนยกลางรองและมีบทบาทเปนพื้นที่
พัฒนาพิเศษ รองรับการเปนศูนยกลางพาณิชกรรมบางซื่อ โดยมีการใชพื้นที่มีเพื่อรองรับการเปนศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ วิทยาการ อาคารสํานักงาน พื้นที่พักอาศัย และการประกอบกิจกรรมการคาควบคูกันไป
ดังเชนในปจจุบัน ในลักษณะการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) แตพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม
การคาและสํานักงานจะมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตพื้นที่ยานเตาปูนตองมีพื้นที่เพื่อรองรับระบบ
ขนสงมวลชนในอนาคต (Transit Service Area) และจากการเปนจุดเชื่อมตอในการเดินทางของระบบขนสง
มวลชนระบบรางหลักตามแผนพัฒนาทั้ง 4 เสนทาง ไดแก โครงการทางรถไฟสายสีมวง (ชวงบางใหญ-บางซื่อ)
โครงการรถไฟฟา MRT สวนตอขยายสายเฉลิมรัชมงคลบางซื่อ – เตาปูน- หัวลําโพง โครงการชุมทางรถไฟบาง
ซื่อ ซึ่งพื้นที่รองรับการสัญจรนั้นตองประกอบดวยพื้นที่สําหรับเปลี่ยนถายการสัญจร( Station Plaza) และพื้นที่ที่
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน รานคา หรือสวนสาธารณะ เปนตน เพื่อใหบริการแกผูคนที่เดินทางเขาออก
พื้นที่ในอนาคต สงผลใหการใชงานพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงงการใชที่ดินในพื้นที่ยานตลาด
เตาปูนจะมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับสถานีรถไฟฟา และจํานวนประชากรที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในการเดิน
ทางเขาออกพื้นที่ในอนาคต
6.3.1

วิสัยทัศน และวัตถุประสงคในการออกแบบ และวางผังทางกายภาพ

วิสัยทัศน (Vision) ในการวางผัง และออกแบบทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบรถไฟฟาสถานีเตาปูน
คือ “ การพัฒนาพื้นที่เมืองศูนยกลางรอง (Urban - Sub center ) ที่ประกอบดวย ชุมชน พื้นที่การคาและบริการ
และพื้น ที่จุ ดเปลี่ ยนถ า ยการสัญ จรในระดับ เมือง โดยอาศัยการผสมผสานระหวางโครงสรา งพื้น ฐาน และ
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางใหเกิดความเปนสถานที่ และพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่ดีสอดคลองกับการพัฒนา
พื้นที่รูปแบบใหมเขาไวดวยกันไดอยางเหมาะสม ทําใหผูคนที่อยูในพื้นที่เดิมและคนที่เขามาจากแรงดึงดูดการ
พัฒนาสามารถใชชีวิตอยูในคุณภาพและกายภาพเมืองที่ดี โดยมีวัตถุประสงค หรือโปรแกรมในการวางผัง และ
ออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ ดังนี้
1. เพื่อใหมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย สงเสริมใหเกิดการเดินทางที่สะดวก และรวดเร็วในการ
เขาถึงสถานีโดยสาร และกิจกรรมตางๆ ภายในพื้นที่ที่มีการเชื่อมตอกันเปนระบบ โดยเนนใหเกิด
ระบบของเสนทางเดินเทาใหมีบรรยากาศที่ดี และมีความสะดวกสบายในการใชเสนทาง
2. เพื่อใหมีการใชพื้นที่แบบผสมผสาน (Urban Mixed-use) ระหวางพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานี
โดยสาร (Station Platform Area) กับพื้นที่กิจกรรมการคา และพักอาศัย เพื่อใหเกิดการใชงานใน
พื้นที่อยางคุมคาสอดคลองกับบทบาทวิสัยทัศนของนโยบายการพัฒนา
3. เพื่อใหพื้นที่ยานเตาปูนมีระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่สามารถรองรับประชากรจํานวนมากใน
อนาคตไดอยางพอเพียง
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6.3.2

แนวความคิดในการออกแบบและวางผังทางกายภาพ

การออกแบบผั ง แมบ ทการพั ฒ นาฟน ฟูพื้ น ที่โ ดยรอบรถไฟฟา สถานีเ ตาปูน เปน การออกแบบเพื่ อ
ตอบสนองการใชงานของพื้นที่ที่มีการใชเปนพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร และพื้นที่ในเชิงพาณิชยกรรม อาศัย
การเชื่อมโยงระบบการสัญจรดวยเสนทางเดินเทาเปนหลัก โดยจัดใหมีทางเดินเทาที่กวาง และสรางทางเลือกใน
เสนทางการเดินเทาใหมากขึ้น ดวยการเชื่อมตอระหวางรูปแบบการสัญจรที่หลากหลายกับพื้นที่ขางเคียงอยาง
เปนระบบ ทั้งนี้ การออกแบบผังแมบทยังมุงเนนภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ในการเปนศูนยกลางเมืองรอง
บทบาทในการเปนศูนยกลางพาณิชยกรรม และองคประกอบที่สําคัญในการสรางความสมบูรณใหกับพื้นที่
โดยรอบสถานีและยานเตาปูน
Transit Oriented Development (TOD) และ Station Plaza รวมถึง Transit Facilities เปน
แนวความคิดหลักที่นํามาใชเพื่อ เปนตั วกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ และวางผัง โดยลักษณะของ
รูปแบบของ TOD จะตองตอบสนองและสอดคลองกับสภาพของภูมิอากาศแบบไทยที่เปนเมืองรอนสงผลให
รูปแบบของแนวคิดที่มาจากตะวันตกจะตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามพฤติกรรมของคนในพื้นที่และเพื่อให
พื้นที่ยานเตาปูนที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมโดยเปนพื้นที่ที่มีการใชพื้นที่ตลอดเวลา โดยมีแนวคิดการพัฒนาที่เปน
แนวแกนหลัก ( Core Development) ประกอบดวย กลุมกิจกรรมที่เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการหมุนเวียนการใช
งานอย า งเป น ระบบ เช น แกนรถไฟฟ า และพื้ น ที่ จุ ด เปลี่ ย นถ า ยการสั ญ จรในระดั บ ชุ ม ชน (Neighborhood
Station) ที่มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย สรางใหเกิดเสนทางเดินเทาใหเปนเสนทางสัญจรหลัก และ
เชื่อมโยงแตละพื้นที่ที่มีกิจกรรมตางๆ ของยานเตาปูนเขาไวดวยกัน โดยอาศัยการศึกษารูปแบบและพฤติกรรม
การสัญ จรที่เปน รู ป แบบเฉพาะของคนในพื้น ที่ยา นเตาปูน มาเปน ตัว กํา หนดการออกแบบใหเปน Negative
Space ที่มีลักษณะสอดคลองกับรูปแบบการใชงานในยานที่เชื่อมระหวางกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหมในอนาคต เชน
พื้นที่ศูนยกลางธุรกิจและอาคารสํานักงาน พื้นที่การคาและบริการ พื้นที่วางสาธารณะ ดวยกัน นอกจากนี้ การ
คงพื้นที่ “ เตาปูน” และ “ ชุมชนถนนสายไม “ กิจกรรมสําคัญที่เปนตัวบอกเลาถึงความเปนมาของสถานที่จะเปน
กลุมแนวคิดในการออกแบบทางดานสัญลักษณใหกับความเปนสถานที่ (Place) ยานเตาปูน ตอไป
6.3.2.1 แนวคิดระบบโครงขายการสัญจร
เปาหมายหลักในการวางผัง และออกแบบโครงขายการสัญจร คือ ใหเปนพื้นที่ที่มีการสัญจรที่สะดวก
รวดเร็ว สอดคลองและสนับสนุนกับการเปนศูนยกลางจุดเปลี่ยนถายการขนสงระบบรางที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดย ใหมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายสรางใหเกิดเสนทางเดินเทา และทางจักรยานใหเปนเสนทาง
สัญจรหลักในการเขาถึงสถานีโดยสาร และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทําใหเกิดการความปลอดภัย และ
สะดวกสบายในการใชเลนทาง โดยใหมีการเชื่อมตอระบบโครงขายการสัญจรระหวางระบบรถไฟฟา ระบบ
ขนสงสาธารณะ เสนทางเดินเทา และทางจักรยานเปนเสนทางหลักในการเชื่อมตอระบบตางๆ เขาไวดวยกัน
รวมทั้งใหเชื่อมโยงกับกิจกรรมตางๆ ภายในยาน โดยเฉพาะพื้นที่การคา พื้นที่กิจกรรมใหม และพื้นที่ภายใน
ชุมชน โดยสรางใหมีบรรยากาศที่ดี มีความสะดวกสบายในการใชเสนทาง รวมทั้งมีกิจกรรม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ เพื่อดึงดูดใหเกิดการใชเสนทางเดินเทา และทางจักรยานมากขึ้น
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แนวทางในการออกแบบและวางผังทางกายภาพพื้นที่
จากการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่จุดแข็งและจุดออนและศักยภาพพื้นที่สามารถสรุปแนวทางการวางผัง
และการออกแบบพื้นที่ไดเปนหลักๆดังนี้
6.4.1. แนวคิดและองคประกอบของการเปนเมืองศูนยกลางรอง ( Urban-Sub center) จากตาราง
การศึกษา land use Matrix จะพบไดวา พื้นที่โดยรอบสถานีและยานเตาปูนในอนาคตที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโนมการพัฒนาในอนาคตโดยมีรูปแบบการใชที่ดินในอนาคต
ดังตาราง (ตารางที่ 6.1)

ตารางที่ 6.1 แสดงแนวคิดการพัฒนา Land use Station area compatibility matrix (ที่มา:Transit Facilities)
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6.4.2 แนวคิดการสรางแนวเสนทางการสัญจรที่แสดงถึงบทบาทของความเปนสถานที่ของพื้นที่ศึกษา

แนวเสนทางเดินเทาของคนในพื้นที่
แนวเสนทางรถมอเตอรไซดของคนในพื้นที่
แนวเสนทางรถประจําทางและรถยนตสวนบุคคล

ภาพที่ 6.1 แสดงแนวเสนทางการสัญจรที่แสดงบทบาทของการเปนสถานที่ของพื้นที่ศึกษา (ที่มา:ผูวิจัย,2552)
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จากแผนภูมิที่ 6.1 แสดงใหเห็นถึงรูปแบบและพฤติกรรมของการเดินทางของคนในพื้นที่ศึกษาที่โดยได
นํามาแสดงเปนแนวเสนทางสําหรับเดินทางเพื่อดําเนินกิจกรรมสําคัญในพื้นที่
โดยผลจากการวิเคราะหแนว
เสนทางที่ไดกลาวมาขางตนทําใหทราบถึงลักษณะของรูปแบบที่กิจกรรมทางเศรษฐสัญจรที่เกิดขึ้นรวมถึง
ลักษณะและรูปแบบเฉพาะของการเดินทางของคนในชุมชน ที่จะเปนตัวสะทอนสําคัญของการเปนสถานที่
( Place )ของพื้นที่ศึกษาโดยผานมาในรูปแบบของพฤติกรรมควบคูกับดานกายภาพที่เปนตัวบงบอกถึงความ
เปนสถานที่ โดยลักษณะของความเปนสถานที่ที่สงผานมายังรูปแบบของการเดินทางในที่ที่ลักษณะที่สําคัญ
อันดับแรกของพื้นที่ คือ รูปแบบที่ตอบสนองกิจกรรมการเดินเทาที่เกิดขึ้น โดยสามารถนําผลจากการวิเคราะห
รูปแบบการเดินทางจากจุดเปลี่ยนถายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเปนกรอบในการสรางแนวคิดและการออกแบบ
เสนทางการเดินเทา ในพื้นที่ศึกษา โดย นํามาวิเคราะหรวมกับผลของแนวเสนทางและรูปแบบของการใชงานใน
พื้นที่เพื่อเปนตัวกําหนดการสรางความเชื่อมตอทั้งทางดานการมองเห็น และดานกายภาพที่สนับสนุนและเอื้อให
เกิดประโยชนในการใชงาน
นอกจากนั้นยังจะตองนําผลของการศึกษารูปแบบของการเดินทางในพื้นที่ของ
รูปแบบอื่นๆ อาทิ รถโดยสารประจําทาง รถตู รถยนตสวนบุคคล ที่เปนการเขาถึงพื้นที่จากระยะไกล และ
รถจักรยานยนต รถจักรยานที่เปนพาหนะหลักในการเดินทางในพื้นที่ที่เปนพาหนะที่เหมาะสมในการเดินทางใน
ระยะสั้น รวมถึงการนําผลของการศึกษาในการเลือกการเดินทางรูปแบบตางๆ
จรินทร กังใจ ,2551ไดทําการศึกษารูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานคร โดยในงานวิจัยนี้แบงกลุม
การวิเคราะหขอมูลโดยใชแบบจําลอง SP เพื่อหาสัดสวนรูปแบบของการเดินทาง แบงเปน 4 กลุมคือ
1. กลุมผูเดินทางที่เลือกใชรถยนตสวนตัว
2. กลุมผูเดินทางที่เลือกใชรถไฟฟา
3. กลุมผูเดินทางที่เลือกใชรถโดยสารประจําทาง
4. รูปแบบอื่นๆ
โดยจากผลการศึกษาพบวา รูปแบบของการเดินทางของแตละกลุม มีสัดสวนดังนี้ 24.15% 24.14%
21.81% และ 29.91 ตามลําดับ โดยผลของการศึกษาทําใหทราบถึงสัดสวนการเขาถึงพื้นที่และการเลือกการ
เดินทาง โดยเฉพาะรูปแบบของการเลือเดินทางดวยระบบรถประจําทางสาธารณะและระบบขนสงอื่นๆ เมื่อ
รวมกันแลวพบวามีอัตราสวนคอนขางมาก
ทําใหการออกแบบพื้นที่จําเปนจะตองคํานึงถึงการออกแบบเพื่อ
รองรับกลุมคนเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
เมื่อนําผลการศึกษาจากการสํารวจรูปแบบของการเดินทางในพื้นที่ศึกษาและรูปแบบของทฤษฏี
Transit Oriented Development ( TOD ) ที่เปนรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่เมืองรอนมา
วิเคราะหรวมกับผลการศึกษารูปแบบการเดินทางประเภทตางตางในกรุงเทพมหานคร ผลที่ได สามารถนํามา
สรางเปนเกณฑและแนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการเปนจุดเปลี่ยนถายที่ดีในพื้นที่ศึกษา โดยผลที่ได
สามารถคาดการณไดถึงสัดสวนปริมาณความตองการการใชพื้นที่ประเภทตางๆและรูปแบบพื้นที่และลักษณะที่
เหมาะสมกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
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6.4.3

แนวคิดการออกแบบพื้นที่เพื่อการรองรับปริมาณผูใชงานสถานีในอนาคต
จากการคาดการณจํานวนผูมาใชงานพื้นที่ในอนาคตพบวาสถานีเตาปูนมีผูมาใชงานตอวันวันละ
177,000 คน /วัน แตเมื่อเทียบกับ ปริมาณที่ผูเขามาใชสถานีที่รถไฟเปดใหบริการจะมีผูเขามาใชงานอยูที่
1,920 คน /ชั่วโมง (เทียบปริมาณ 320 คน/ขบวน ) เมื่อเปรียบเทียบกับชั่วโมงของการใหบริการจะอยูที่เฉลี่ยวัน
ละ 177,000 คน /วัน นอกจากนั้น ผลของการศึกษาสัดสวนของการเดินทางของคนในกรุงเทพมหานครในการ
เลือกรูปแบบของพาหนะนั้นพบวาเมื่อเปรียบเทียบจํานวนของคนที่มาใชรถไฟฟาในพื้นที่คือ 24 % ของการ
เดินทาง ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาคือ สัดสวนของผูที่เดินทางมาดวยรถโดยสารสาธารณะและอื่นๆที่มี
สัดสวนสูงถึง 50% หรือ ประมาณ 50,000 คน ของการเลือกการเดินทางเขาสูพื้นที่
ดังนั้นเมื่อไดจํานวนผูโดยสารโดยรถไฟฟาและเดินทางเขามาดวยระบบขนสงอื่นๆในพื้นที่เพื่อทําการ
เปลี่ยนถายไปสูพื้นที่อื่นๆโดยรอบและเปลี่ยนถายไปยังรูปแบบหมวดการสัญจร อื่นๆ ทําใหทราบถึงขนาดและ
รูปแบบการใชงานพื้นที่เพื่อการรองรับปริมาณคนที่เขามาในแตละชั่วโมงและเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับรูปแบบ
ของสถานีที่เปนตัวกําหนดจุดขึ้นลงทําใหทราบถึงแนวการสัญจรของคนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่โดยรอบ
โดย
สามารถสรางแนวการเดินทางในรูปแบบเศรษฐสัญจรที่ไดวิเคราะหในขางตนและรูปแบบของจุดเปลี่ยนถายการ
สัญจรที่เหมาะสมตามรูปแบบของ Transit Oriented Development ( TOD ) แบบเมืองรอน ที่มีความเปน
สถานที่ ( Place )ที่มีรูปแบบและลักษณะที่เอื้อกับลักษณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับการใชพื้นที่สาธารณะที่
เหมาะกับการสัญจรในแบบวิถีชีวิตแบบไทยที่มีลักษณะความยืดหยุนของพื้นที่ที่เอื้อใหเกิดการใชพื้นที่เพื่อ
ประกอบกิจกรรมการคาและการบริการ

รูปที่ 6.2 แสดงแนวเสนทางการสัญจรจากจุดขึ้น-ลง สถานี (ที่มา:ผูวิจัย,2552)
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แผนที่ 6.1 แสดงแนวคิดการออกแบบในภาพรวมกับโครงการของรัฐ
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แผนที่ 6.2 แผนผังแสดงแนวคิดการออกแบบพื้นที่ศึกษา
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6.4.3 แนวคิดการออกแบบพื้นที่
การใชพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา แบงออกเปน 4 พื้นที่หลัก เพื่อใหเปนตามแนวคิดการพัฒนาแกน
ของกิจกรรม เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนและขับเคลื่อนกิจกรรมการใชงานอยางเปนระบบ คือ
6.4.3.1. พื้นที่รองรับการเปลี่ยนถายการสัญจร (Station Transit Area) คือ พื้นที่ริมถนนประชาราษฎร
สาย 2 และ ถนนกรุงเทพฯ- นนทบุรี ใหเปนพื้นที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตางๆ
ใหกับผูโดยสาร และผูคนภายในพื้นที่ โดยใหเสนทางเดินเทา และทางจักรยานเปนรูปแบบ
การสัญจรหลักในการเขาถึงสถานี (Walk-and-Ride) สามารถแบงออกเปนพื้นที่รองรับการ
เปลี่ยนถายการสัญจร และพื้นที่สําหรับกิจกรรมสาธารณะ โดยพื้นที่รองรับการเปลี่ยนถาย
การสัญจรใหมีการแยกการใชเสนทางของระบบขนสงขนาดเล็ก เชน รถยนตสวนบุคคล รถ
มอเตอรไซด และทางเดินเทากับการขนสงขนาดใหญ เชน รถโดยสารประจําทาง และรถสอง
แถว เพื่อใหการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีโดยสารมีความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
ในการใชเสนทางเดินเทา และทางจักรยาน นอกจากนี้ใหมีบริการ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ประกอบดวย ที่จอดรถจักรยาน ความกวางของทางเดินเทา และสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูพิการ เปนตน สําหรับพื้นที่สําหรับกิจกรรมสาธารณะใหมีพื้นที่สําหรับ
รอพักการเดินทาง เชน รานอาหาร และซุปเปอรมารเก็ต หรือสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ําสาธารณะ เปนตน
6.4.3.2.พื้นที่สงเสริมกิจกรรมเพื่อกลุมอาชีพเดิม คือ แนวการคาตลอดแนวซอย ประชานฤมิตร ( ถนน
สายไม)และพื้นที่ชุมชนโดยรอบแนวคลองลองไม เนื่องจากเปนพื้นที่แรกเริ่มในการตั้งถิ่น
ฐาน ซึ่งสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปนพื้นที่เพื่อการศึกษาอุตสาหกรรมและนวัฒกรรม
ไม รวมถึงการพัฒนา และสงเสริมใหเกิดการคาพื้นที่ศูนยแสดงสินคา เพื่อการทองเที่ยวได
ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงอาคารเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน การขยายความกวางถนน
เพื่อรองรับการสัญจร ทั้งเพื่อรองรับการขนสงสินคาภายในยาน และพื้นที่ริมคลองที่เดิมใช
ลองไมจากแมน้ําเจาพระยา เปนพื้นที่โลงวางสาธารณะเปดโลงเพื่อการนันทนาการ ให
สามารถรองรับผูคนทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่ รวมถึงสรางทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งอาจ
เปนปจจัยดึงดูดที่ทําใหคนเขามาภายในพื้นที่ยานมากยิ่งขึ้น โดยยังคงสงเสริมกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพการทําเฟอรนิเจอรอุตสาหกรรมเครื่องเรือน เปนตน
6.4.3.3.พื้นที่รองรับการพัฒนารูปแบบใหม คือ พื้นที่ตลอดสองขางตามแนวรางรถไฟฟา ที่ใหมีการ
สรางอาคารสูง และความหนาแนนในการใชพื้นที่สูง เชน การใชพื้นที่แบบพาณิชยกรรม
(อาคารสํานักงาน หรือหางสรรพสินคา อาคารธุรกิจการเงิน ) การใชพื้นที่แบบผสมผสาน
ระหวางการคา และการพักอาศัย (อาคารพาณิชย) หรือการใชพื้นที่ประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนสูง (คอนโดมิเนียม หรืออพารทเมนต) เปนตน รวมถึงพื้นที่รองรับการเปลี่ยนถาย
การสัญจร และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการเดินทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่
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และรองรับระบบขนสงมวลชนโดยรอบในอนาคตทั้ง โดยเชื่อมแกนไปทางทิศตะวันออกที่
สถานีรถไฟใตดินบางซื่อและศูนยคมนาคมบางซื่อ
6.4.3.4.พื้นที่ศูนยคมนาคมบางซื่อ โดยใหมีการแนวกายภาพที่เปนแกนการเชื่อมพื้นที่ที่ถูกกั้นดวย
โครงสรางของสะพานยกระดับ แนวคลองประปาและคลองเปรมประชากรซึ่งเปนแนวกั้นให
เกิดการขาดความเชื่อมตอของ รวมทั้งการพัฒนาทางเดินเทาและการสัญจร ที่ยังคงใช
รูปแบบแนวคิดของ Transit Oriented Development (TOD) เปนหลัก
จากแนวความคิดในการวางผัง และออกแบบทางกายภาพที่ไดกลาวในขางตน เพื่อผสานการเปนพื้นที่
จุดเปลี่ยนถายการสัญจรในอนาคตกับการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับบทบาทการเปนเมืองศูนยกลางรอง
(Urban – Sub center)ทั้งในแงของลักษณะทางกายภาพ ระบบกิจกรรม และความหมายที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเปนพื้นที่ นํามาสูแผน และผังแมบทสําหรับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบรถไฟฟาสถานีเตาปูนและพื้นที่ยานเตา
ปูน ซึ่งประกอบดวย ผังทางดานระบบโครงขายการสัญจร ผังทางดานการใชประโยชนที่ดิน ผังความสูง ประเภท
และรูปแบบทางสถาปตยกรรมของอาคาร ผังความหนาแนนของมวลอาคาร และพื้นที่วาง รวมถึงผังแสดง
องคประกอบทางจินตภาพ และภูมิทัศนที่สําคัญของยานเตาปูน นอกจากนี้ โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ
ทางกายภาพ ดังนี้
6.5

ผังทางดานระบบโครงขายการสัญจร

6.5.1 แนวคิดการพัฒนาความเชื่อมตอของระบบถนน
พื้นที่ถนนสายหลักในพื้นที่ศึกษาและซอยภายในพื้นที่โดยรอบสถานี ที่มีการแตกแยกยอย
สวนใหญเปนถนนปลายตันที่เกิดขึ้นจากลักษณะดั้งเดิมของยานที่เปนคลอง สงผลใหระบบถนนซอยไมไดมีการ
เชื่อมตอกัน จึงไดทําการปรับปรุง และพัฒนาระบบถนนจากโครงขายการสัญจรเดิมใหมีการเชื่อมตอเปนรูปแบบ
ตาราง (Grid System) ระหวางถนนสายหลัก และพื้นที่ขางเคียงมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยแนวแกนของแนวรถไฟฟา
หลักเนื่องจากแนวโครงสรางรางรถไฟฟาเปนตัวแบงพื้นที่ออกเปนสองฝงและการพัฒนาพื้นที่ใหมที่เกิดขึ้นใช
อางอิงในการเชื่อมตอโครงขายถนนและซอยยอยในพื้นที่
สําหรับถนนภายในพื้นที่ยานเตาปูนใหมีการปรับปรุง และขยายแนวถนนใหมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน และสามารถรองรับประชากรจํานวนมากไดอยางพอเพียง โดยใหมีการ เชื่อมตอ ถนน
สายหลักคือแนวถนนประชาราษฎรสาย 2 กับถนนเลียบคลองเปรมประชากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่
ยานเตาปูนใหมากยิ่งขึ้นรวมทั้งใหมีการปรับปรุงความกวางเสนทางเดินเทาและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เพื่อรองรับปริมาณการใชเสนทางเดินเทาที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ตองมีการเชื่อมตอโครงขายถนนที่ถูก
ตัดขาดจากโครงสรางของสถานีใหโครงขายสัมพันธกับกิจกรรมการคา อาคารสํานักงาน และสําหรับถนนซอยใน
ชุมชนทําการปรับปรุงใหมีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

119

แผนที่ 6.3 ผังแมบทโครงการ ( master plan)
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แผนที่ 6.4 ผังแมบทโครงขายการสัญจร (master plan)
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6.5.2 แนวคิดลําดับศักยของถนน
ถนนประชาราษฎร สาย 2 และ ถนนกรุงเทพฯ- นนทบุรี เปนถนนสายหลักในการเขาถึงพื้นที่ศึกษาและ
บริเวณสามแยกที่เปนที่ตั้งของสถานี โดยที่ไมมีการปรับ หรือขยายแนวถนนเดิมแต เนื่องจากการตั้งสถานีทําให
แนวอาคารเดิมตองมีการเวนคืนพื้นที่สงผลใหบริเวณสามแยกที่เปนศูนยรวมทางดานกิจกรรมการคา ทําใหเกิด
พื้นที่อาคารการคาใหมเกิดขึ้น ทําใหมีการปรับปรุงเสนทางเดินเทา และอุปกรณประดับถนน (Street Furniture)
ใหมี ความสะดวกสบายในการใช เส น ทาง เพื่อ สง เสริม กิจ กรรมการคา ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมหลั กบริเ วณริม ถนน
กรุงเทพฯ-นนทบุรี นอกจากนี้ ใหมีปรับปรุง และขยายแนวถนนถนนประชาราษฏร สาย 2 โดยเฉพาะบริเวณ
สถานีรถไฟฟาเตาปูนในอนาคต โดยใหมีความกวางของถนนในแตละดานของทางยกระดับ เพื่อใหสามารถ
รองรับการสัญจรของรถในพื้นที่และประชากรในอนาคตที่เดินทางมาไดอยางพอเพียง รวมทั้งยังเปนสรางการ
เชื่อมตอระหวางถนนเลียบคลองประปาและคลองเปรมประชากรกับยานเตาปูนในการเขาถึงพื้นที่มากยิ่งขึ้น
สําหรับถนนซอยในชุมชน ใหทําการปรับปรุงใหมีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยยังรักษาเอกลักษณ
ความเปนชุมชนในบริเวณพื้นที่ เชน เพิ่มพื้นที่ในทางเดินเทา ไฟสองสวาง ชายคารมเงา และที่พักบริเวณจุดตัด
ของการสัญจรริมทาง เปนตน
6.5.3 แนวคิดระบบทางเดินเทา และทางจักรยาน
การเขาถึงพื้นที่โดยรอบรถไฟฟาสถานีเตาปูน ในปจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งทางถนน รถโดยสาร
ประจําทาง และรถยนตสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนาคต เมื่อการดําเนินการกอสรางโครงการทาง
รถไฟฟาสายสีมวงและสวนสีน้ําเงินสวนตอขยาย แลวเสร็จ สถานีเตาปูน จะเปนระบบขนสงรูปแบบหลักในการ
เขาถึงพื้นที่ยาน จึงจําเปนตองสรางเสนทางเชื่อมตอแตละรูปแบบการเดินทางเขาไวดวยกัน ไมวาจะเปนจุดจอด
รถโดยสารประจําทาง หรือจุดจอดรถสวนบุคคล เปนตน โดยอาศัยเสนทางเดินเทา และเสนทางจักรยานเปน
หลัก นอกจากนั้นยังมีถนนเลียบคลองประปาที่เปนถนนสายหลักอีกสายหนึ่งที่เชื่อมระหวางสถานีเตาปูนกับ
พื้นที่ชุมชนในอนาคต จึงกําหนดใหเสนทางเลียบคลองประปา เปนเสนทางเดินเทาหลักที่เชื่อมตอพื้นที่จุดเปลี่ยน
ถายการสัญจรกับพื้นที่ชุมชนใหสามารถเดินถึงกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใหเกิด
การใชเสนทาง นอกจากนี้ใหเสนทางเดินเทามีการเชื่อมตอไปยังยานตลาดเตาปูน (ยานโรงงานปูนซีเมนตไทย)
และพื้นที่ศูนยคมนาคมบางซื่อ (ชุมทางบางซื่อ)
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แผนที่ 6.5 ผังแมบทโครงขายทางเดินเทาและทางจักรยาน (master plan)
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ทางเดินเทา และทางจักรยานนั้นตองมีความปลอดภัยในการใชงาน และมีรมเงาตอเนื่องกันตลอดทั้ง
เสนทาง โดยเฉพาะในจุดทางขาม หรือจุดที่ตองเชื่อมตอกับโครงขายถนนตองใหความสําคัญกับการสัญจรทาง
เทาเปนหลัก อาศัยการออกแบบ และอุปกรณประดับถนนที่ลดความเร็วในการเสนทางรวมถึงการสรางกิจกรรมที่
ทําใหบรรยากาศที่ดี และดึงดูดใหผูคนเดินทางเขามาใชงาน โดยระบบทางเดินเทา และทางจักรยานในพื้นที่ยาน
เตาปูน มีดวยกัน 3 รูปแบบ คือ ทางเดินเทาที่คูขนานไปกับถนนสายหลัก คือ บริเวณถนนประชาราษฏร สาย 2
และ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ทางเดินเทาที่ขนานไปกับแนวคลอง คือ คลองประปา และเปรมประชากร และ
ทางเดินเทาของคนในชุมชนที่อาศัยถนนเปนทั้งเสนทางเดินรถ และทางเดินเทา ซึ่งรูปแบบเสนทางเดินเทา และ
ทางจักรยานทั้ง 3 รูปแบบ ตองเชื่อมตอกันเปนระบบ และเขาถึงพื้นที่ตางๆ ของยานเตาปูนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.6 วางผังทางดานการใชประโยชนที่ดิน
จากแนวคิดในการใชพื้นที่ดังกลาวนํามาสูการกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ซึ่งพิจารณาจาก
การใชประโยชนที่ดินเดิมในปจจุบันกอนการพัฒนาฟนฟู และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ที่ได
กําหนดใหพื้นที่ยานเตาปูนใน อนาคตมีการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยหนาแนนมาก เพื่อรองรับการอยู
อาศัยชั้นดีในบริเวณพื้นที่ชานเมืองตอเนื่องกับยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง และในอนาคตจากการพัฒนา
ระบบโครงขายระบบขนสงมวลชนระบบรางในอนาคต พื้นที่ศึกษาไดมีการกําหนดบทบาทเมืองศูนยกลางรอง
(Urban-Sub center )ในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน รวมถึงลําดับศักยในการเขาถึงพื้นที่ในยาน
จากผังแนวความคิดทางดานโครงขายการสัญจร จึงกําหนดใหพื้นที่ยานเตาปูนในอนาคตมีการใชประโยชนที่ดิน
แบบผสมผสาน (Mixed-use) ระหวางการคา ธุรกิจสํานักงาน และการพักอาศัย ซึ่งมีรูปแบบ และประเภทของ
การใชประโยชนที่ดิน ดังนี้
1. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย อยูในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งในปจจุบันมี
ความหนาแนนในการใชพื้นที่คอนขางมากและสวนใหญเปนชุมชนแออัดจากการที่เดิมเปนคลอง
และถนนปลายตัน จึงปรับปรุงพื้นที่ และลักษณะของกลุมอาคารที่มีความเสื่อมโทรม รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางแนวอาคารใหม เพื่อใหมีการใชพื้นที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
รวมทั้งใหมีรูปแบบของที่อยูอาศัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาขนาด และรูปแบบของ
อาคารขนาดเล็ก (Urban Fine-grained) รวมถึงการจัดพื้นที่พัฒนาอาคารที่อยูอาศัยขนาดสูง
อาทิคอนโดมิเนียม อาคารหอพัก อพารทเมนต (High Risk)เพื่อรองรับกลุมคนไดทุกระดับ
2. การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พื้นที่การคาเดิมของยาน คือ ตลาดมณีพิมาณ
และบริเวณถนนสายไม ซอยประชานฤมิตร ยานการคาสามแยกเตาปูน รวมถึง รานคาบริเวณริม
ถนนสายหลักยังคง เปนมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการคาเปนหลัก สําหรับพื้นที่การคาดั้งเดิมของ
ยานบางสวน ที่จะถูกรื้อถอนจากการกอสรางสถานีรถไฟฟาในอนาคตและโครงสรางจะเนนการ
สรางความเชื่อมตอ( Urban Gap ) ซึ่งแนวอาคารที่สรางเขาไปใหมจะสรางความเชื่อมตอ ใหกับ
พื้นที่การคาทั้งสองฝงของทางยกระดับรางรถไฟฟาไวดวยกัน สําหรับบริเวณโดยรอบสถานีระบบ
รางในอนาคตใหมีการใชประโยชนเพื่อการคาเปนหลัก โดยมีรูปแบบของกิจกรรมที่เอื้อตอการ
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เดินทางของผูโดยสาร และวิถีชีวิตของผูคนในยานเตาปูนเปนหลัก เชน รานอาหาร รานขายของ
และบริการสาธารณะตางๆ เปนตน รวมทั้งใหมีพื้นที่เอนกประโยชน (Multi-Function) เพื่อรองรับ
และใหบริการกับผูโดยสาร
3. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม ใหเปนการใชประโยชนที่ดินของ
หลักของพื้นที่ยานเตาปู นในอนาคต โดยใหพื้น ที่ที่อยูใกลกับศูนยการขนสง และแนวเสนทาง
สัญ จรสํา คั ญ ของยา น โดยเฉพาะเสน ทางเดินเทา ที่เชื่อ มตอ รูปแบบการเดิน ทางตา งๆ เขา ไว
ดวยกัน เพื่อใหเกิดแนวเสนทางสัญจรที่ดึ งดูดใหผูคนเดินทางเขามาใชพื้นที่ รวมถึง สรา ง
บรรยากาศของกิจกรรมการคา และการพักอาศัย ซึ่งเปนกิจกรรมหลักที่จะทําใหพื้นที่บริเวณ
โดยรอบสถานีมีความเปนพื้นที่เมืองศูนยกลางรองที่มีประสิทธิภาพ
4. การใชประโยชนที่ดินประเภทพื้นที่โลงเพื่อการนันทนาการ ใหมีปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มี
อยูนอยในพื้นที่เดิม เชน พื้นที่บริเวณโรงเรียนผดุงศิษยวิทยาและ พื้นที่ของโรงงานปูนซีเมนตไทย
ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะชุมชนในชวงเวลาเย็นและพื้นที่เลียบคลองประปา ใหมีการใชงานไดอยาง
คุมคาเหมาะสม โดยคํานึงถึงการเขาถึง และการเชื่อมตอกับโครงขายการสัญจรภายในพื้นที่กับ
โครงขายการสัญจรที่สรางขึ้นมาใหม ซึ่งจากการศึกษาเปนสถานที่ของยานเตาปูน พบวา พื้นที่โลง
สาธารณะขนาดใหญของยานคืออยูบริเวณเลียบคลองประปา รวมทั้งพื้นที่บริเวณเตาเผาปูนที่มา
สมัยสงครามโลก ที่ปจจุบันไมไดมีการใชงาน เปนพื้นที่ที่ทําใหทัศนียภาพโดยรอบมีความสวยงาม
และมีความหมายในเชิงสัญลักษณ ซึ่งสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปนพื้นที่เปดโลงเพื่อการ
นันทนาการ และสงเสริมใหเกิดการคา และการทองเที่ยวได จึงควรมีการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ริม
คลองประปาเปนพื้นที่ โลงวางสาธารณะใหสามารถรองรับผูคนทั้งภายใน และภายนอกพื้น ที่
รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในอนาคตไดอยางเหมาะสม เพื่อเปนการเปดมุมมอง และสรางทัศนียภาพที่
สวยงาม รวมถึงอาจเปนปจจัยดึงดูดทําใหประชาชนเขามาภายในพื้นที่มากขึ้น
สําหรับการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ ไมวาจะเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา ยังคงอยูในพื้นที่ที่มีการใชประโยชนเดิม เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีความสัมพันธกับกิจกรรม
และการใชงานของผูคนภายในพื้นที่
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แผนที่ 6.6 ผังแสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต (Land use plan)
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6.7 ผังทางดานอาคาร
การใชประโยชนอาคาร
สงเสริมใหมีการใชอาคารแตละประเภทภายในพื้นที่อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงลําดับการเขาถึงพื้นที่
และประเภทของอาคารที่มีความสําคัญที่แตกตางกัน และคํานึงถึงการใชประโยชนในอาคารใหมเนนใหมีการใช
ประโยชนแบบผสมผสานระหวางการคา การพักอาศัย และการบริการภายในอาคารเดียวกันมากขึ้นโดยให
สอดคลองกับแผนและบทบาทการใชที่ดินตามแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครในอาคต เพื่อใหมีการใชงานทั้ง
พื้นที่ภายใน และภายนอกอาคารตลอดทั้งวัน โดยอาคารที่อยูติดริมถนนสายหลัก คือ ถนนประชาราษฏรสาย 2
และถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี รวมถึงถนนเลียบคลองประปา เดิม เปนนอาคารพาณิชยกรรมสลับกับอาคารพัก
อาศัย กําหนดใหเปนอาคารประเภทสํานักงานธุรกิจ พาณิชยกรรม(สีแดง)และ และพักอาศัย High Risk (สีสม)
มากขึ้น สวนถนนซอยภายในชุมชนใหเปนอาคารประเภทพักอาศัย(สีเหลือง) สําหรับเสนทางเดินเทาที่เชื่อม
ระหวางศูนยกลางกิจกรรมของยาน ศูนยกลางกิจกรรมของคนชุมชน และศูนยรวมการขนสงใหมีการใชประโยชน
ที่ดินประเภทกึ่งพักอาศัยและพานิชยกรรม(สีสม) และอาคารพักอาศัยสลับกับกึ่งพาณิชยกรรม (เหลืองคาดสม)
เพื่อสรางใหเกิดแนวเสนทางเศรษฐสัญจรในพื้นที่มากขึ้น
ความสูง และประเภทของอาคาร
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปพ.ศ. 2549 กําหนดใหพื้นที่ยานเตาปูนมีการใชประโยชนที่ดินประเภทที่
พักอาศัยหนาแนนมาก และการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม โดยมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้น
ที่ดิน (Floor Area Ratio) เทากับ 8:1 และมีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (Open Space Ratio) รอย
ละ 4 ทําใหพื้นที่ยานเตาปูนในอนาคตมีศักยภาพในการพัฒนาอาคารขนาดใหญ และอาคารขนาดใหญพิเศษได
และดวยบทบาทการพัฒนาพื้นที่มี่มีเรื่องของรถไฟฟาและบทบาทของพื้นที่ในอนาคตที่มีการสรางแรงจูงใจใน
การพัฒนาพื้นที่โดยมีการกําหนดให(Floor Area Ratio) เทากับ10 :1 และผลจากการศึกษาพบวาแนวโนม การ
ใชพื้นที่ขนาดเล็ก รวมถึงประเภทของอาคารที่เปนอาคารหองแถว และอาคารบานเดี่ยว ไมสอดคลองกับการใช
งานพื้นที่ที่เปนศูนยกลางของสถานีรถไฟฟา ทําใหการเกิดอาคารในอนาคตตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
ขนาด และความสูงกับลําดับในการเขาถึงตัวอาคาร โดยอาคารที่มีมวลอาคารใหญ และมีความสูงตั้งอยูติดริม
ถนนสายหลัก และตามแนวของรถไฟฟา และมีขนาดมวลลดลงจนถึงในสวนของ พื้นที่ชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. อาคารสํานักงานธุรกิจ พาณิชยกรรม และอาคารสูงเพื่อการพักอาศัยขนาดใหญ จะอยูบริเวณ
ตามแนวถนนสายหลัก ไดแก ถนนประชาราษฏร สาย 2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี และถนนเลียบ
คลองประปา
2. อาคารกึ่งพาณิชยกรรมพักอาศัย และอาคารพักอาศัยบริเวณเลียบคลองประปาและคลองเปรม
ประชากร รวมทั้งใหมีระยะถอยรนจากแนวคลองไมต่ํากวา 6 เมตร ตามกฏหมายกําหนด
3. อาคารกึ่งพาณิชยกรรมพักอาศัย และอาคารพักอาศัยบริเวณริม 2 ฝงของแนวโครงสรางยกระดับ
รถไฟฟาในอนาคต ใหรักษาระดับความสูงใหอยูในระนาบเดียวโครงสรางของเสา และรางของ
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รถไฟฟาในอนาคต รวมทั้งใหระดับความสูงนั้นลดระดับลงไปในพื้นที่ชุมชน เพื่อลดผลกระทบ
ทางดานมุมมอง และทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากโครงสรางของเสา แนวราง และสถานีโดยสาร ไมให
เกิดความแตกตางระหวางมวลอาคารขนาดใหญกับมวลอาคารขนาดเล็ก
4. อาคารกึ่งพาณิชยกรรมพักอาศัย และอาคารพักอาศัยภายในชุมชนใหมีความสูงไมเกิน 16 เมตร
และมีระยะถอยรนจากแนวคลองในพื้นที่ยานเตาปูนไมต่ํากวา 3 เมตร ( กรณีคลองหลังซอย
ประชานฤมิตร ที่ใชในการลองไมซุงเขาสูโรงงาน )
รูปแบบทางสถาปตยกรรมของอาคาร
จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบของสถานี
ขนสงมวลชน โดยการเปลี่ยนแปลง หรือสรางกิจกรรมการใชงานใหมที่เหมาะสม โดยใชหลักของการออกแบบ
และกําหนดที่ตองคํานึงถึงการเชื่อมตอกับระบบของรถไฟฟาและระบบขนสงมวลชนสาธารณะเพื่อความสะดวก
ในเขาเขาใชงานพื้นที่ของผูใชงานปกติและคนพิการ

ภาพที่ 6.3 แสดงแนวคิดการพัฒนารูปแบบอาคารในพื้นที่ (ที่มา:ผูวิจัย,2552)
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6.8 ผังทางดานองคประกอบทางจินตภาพ และภูมิทัศนที่สําคัญ
การพัฒนาพื้นฟูองคประกอบทางจินตภาพของพื้นที่ เพื่อใหองคประกอบความเปนสถานที่ของยานเตา
ปูนที่มีอยูนั้นเดนชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งสรางเอกลักษณใหมที่เหมาะสมกับพื้นที่ยานเตาปูน โดยสราง และพัฒนาฟนฟู
องคประกอบทางจินตภาพตางๆ ไดแก
1. ภูมิสัญลักษณ (Landmark) ใหมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิสัญลักษณเดิมใหเดนชัดขึ้น เชน การ
พัฒนาพื้นที่เพื่อเปดมุมมองสูบริเวณโรงงานเตาเผาปูน โรงงานปูนซีเมนตไทย อันเปนสัญลักษณ
เชิงพื้นที่ของยาน ทั้งสรางภูมิสัญลักษณใหเกิดขึ้นมาใหม คือ สถานีรถไฟฟาเตาปูนในอนาคต
สามารถมองเห็นและเปนศูนยรวมกิจกรรมแหงใหมที่สําคัญของยานเตาปูน
2. จุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) โดยใหมีการสราง และพัฒนาปรับปรุงจุดศูนยรวมกิจกรรม ไดแก
พื้นที่สําคัญตางๆภายในยาน บริเวณกลุมอาคารการคา พื้นที่ริมคลองประปาและคลองเปรม
ประชากร และคลองซอยตางๆ ตลอดจนบริเวณที่มีการเปลี่ยนการจราจรที่มีกิจกรรมหนาแนน
ไดแก บริเวณสถานีรถไฟฟาเตาปูนในอนาคต บริเวณจุดจอดรถโดยสารประจําทาง และพื้นที่วาง
สาธารณะ โดยมี เส น ทางเดิ น เทา เปน โครงขายการสัญจรหลักที่ เชื่อ มศูน ยรวมกิจกรรมแต ละ
ประเภทในยาน

3. เสนทาง (Path) โดยใหเสนทางเดินเทาเปนเสนทางที่มีลักษณะทางจินตภาพที่เดนชัดกวาเสนทาง
การสัญจรทางถนน สามารถเชื่อมตอเขาสูพื้นที่ที่สําคัญที่เปนจุดศูนยรวมทางกิจกรรม และทําใหมี
เสนทางที่หลากหลายสามารถเลือกเสนทางการสัญจรไดแตกตางกัน
4. ยาน หรือชุมชน (Districts) เปนการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ชุมชนใหมีความหนาแนนที่เหมาะสม
ตลอดจนสงเสริมลักษณะความเปนชุมชน รวมทั้งจัดใหมีพื้นที่สวนกลาง เพื่อใหสามารถรับรูถึง
ลักษณะพิเศษของแตละชุมชนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาฟนฟูพื้นที่การคาใหมี
ความสะดวกสบายในการใชพื้นที่

5. แนวขอบ (Edge) เปนการสราง และกําหนดแนวขอบของพื้นที่โดยใชลักษณะการรับรูของแนว
กํ า แพงถนนที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ถึ ง มุ ม มองที่ สํ า คั ญ ภายในพื้ น ที่ เ ป น หลั ก โดยพั ฒ นาฟ น ฟู แ ละ
ปรับปรุงภูมิทัศนบนถนนสายหลัก และถนนซอยตางๆ โดยเฉพาะเสนทางเดินเทา ตลอดจนการ
วางผังรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมที่มีการเปดพื้นที่บริเวณสถานที่ที่มีความสําคัญเพื่อภูมิทัศนที่
สวยงาม รวมทั้งยังไดกําหนดแนวทางใน การกําหนดความสูง และสรางแนวเสนนําสายตา เพื่อ
เปนแนวทางในการออกแบบเชิงสถาปตยกรรมที่บงบอกถึงความเปนยานของพื้นที่
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6.9 ผังทางดานภูมิสถาปตยกรรม
การกําหนดแนวทางการพัฒนาฟนฟูรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมภายในยานเตาปูนและบริเวณโดยรอบ
สถานี เปนการลักษณะของพื้นที่วางและการออกแบบรวมถึงการใชงานโดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟฟาเตาปูน
ในอนาคต เนื่องจากโครงสรางสถานีขนาดใหญและโครงสรางของโครงสรางแบบยกระดับที่มีความแตกตางกับ
พื้นที่และมวลอาคารภายในยานอยางชัดเจน รวมถึงภาวะทางเสียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลักจากการเปดใหบริการ
ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาถึงลักษณะของพื้นที่ที่มีการออกแบบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะดานและพืชพันธุไมที่ใช
อุปกรณประดับถนนตางๆ เพื่อมาชวยในการบรรเทามลภาวะทางเสียง และทางสายตา รวมทั้งสรางบรรยากาศที่
ดี และสภาพแวดลอมที่สวยงามใหกับยานสถานี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณประดับถนน ไดแก วัสดุพื้นผิวทางเทาที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง และเอกลักษณของ
แตละพื้นที่ รูปแบบและจุดทางลาด พื้นที่สวนกลาง และอุปกรณใหแสงสวางนอกอาคาร รวมถึง
อุปกรณประกอบถนนอื่นๆ เปนตน
6.10

แบบขยายและผังรายละเอียดภายในพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน

แบบขยาย และผังรายละเอียดภายในพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนตามผังแมบทที่ได
กํ า หนดไว มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน แ ต ล ะอาคาร พื้ น ที่ ว า งสาธารณะ รวมถึ ง มุ ม มอง และ
ทัศนียภาพของพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนในอนาคต
พื้นที่ซอยประชานฤมิตร ( ถนนสายไม)
พื้นที่เลียบคลองประปาและคลองเปรมประชากร
พื้นที่เชื่อมตอบริเวณศูนยคมนาคมบางซื่อ

130

แผนที่ 6.7 ผังแสดงรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่

131

ภาพที่ 6.4 แสดงทัศนียภาพพื้นที่ในอนาคต

ภาพที่ 6.5 แสดงทัศนียภาพพื้นที่ในอนาคต

132

ภาพที่ 6.6 แสดงทัศนียภาพความสูงของอาคารในอนาคต

ภาพที่ 6.7 แสดงทัศนียภาพความสูงของอาคารในอนาคต
132

132
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6.10.1 แบบขยายการพัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนในอนาคต
อาคาร
อาคาร A คือ อาคารสถานีโดยสารรถไฟฟาเตาปูนในอนาคต
อาคาร B คือ อาคารศูนยกลางธุรกิจการเงินและการธนาคาร
อาคาร C คือ อาคารศูนยกลางธุรกิจการเงินและการธนาคาร
อาคาร D คือ อาคารศูนยการคาพาณิชยกรรมเตาปูน
เปนอาคารศูนยกลางการคา ของยานเตาปูนโดยยังคงตําแหนงของที่ตั้งในที่เดิมเนื่องจากเปนจุดที่เกิด
การรับรูและตอบสนองพฤติกรรมเดิมของคนที่เขามาใชงานพื้นที่โดยเนนรองรับกลุมคนในชุมชนและพื้น ที่
โดยรอบสถานีเตาปูนและรองรับกลุมคนที่เขามาอยูอาศัยใหมในอนาคต
อาคาร E คือ อาคารธุรกิจสํานักงาน
โดยมี function การใชงานคือเปนอาคารสํานักงานใหเชาและดานลางเปนสวนสนับสนุนการคาพาณิช
ยกรรมในพื้นที่โดยมีการเขาถึงดวยการเชื่อมจากสถานีรถไฟฟาและการเดินเทาเปนหลัก
อาคาร F คือ อาคารพักอาศัย High Risk Residential
อาคาร G คือ อาคารรองรับกิจกรรมโดยรอบ Station plaza โดยองคประกอบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให
เกิดการเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่สมบูรณ ประกอบดวย ที่จอดรถจักรยาน ความกวางของทางเดินเทา และ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เปนตน สําหรับพื้นที่สําหรับกิจกรรมสาธารณะใหมีพื้นที่สําหรับรอพักการ
เดินทาง เชน รานอาหาร และซุปเปอรมารเก็ต หรือสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ําสาธารณะ เปนตน
พื้นที่วางสาธารณะ
พื้นที่สาธารณะ 1 คือ Station Plaza เปนพื้นที่เพื่อรองรับการเปนจุดเปลี่ยนถายของคนที่เขามาในพื้นที่
และเปนจุดกระจายการสัญจรของคนออกสูพทนที่รอบขางโดนเนนเปนลานโลงกวางและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูพิการ
พื้นที่สาธารณะ 2 คือ พื้นที่วางสาธารณะ ระหวางอาคาร เนื่องจากเปนพื้นที่วางที่เกิดจากการถอยรน
ของอาคารสูงในพื้นที่ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางพื้นที่โลงวางของแนวอาคารเปนพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมและ
สนับสนุนกิจกรรมการคาและพาณิชยกรรมระหวางระดับการใชงานอาคารระดับพื้นชั้น 1- 2 ของอาคาร

134

แผนที่ 6.8 แบบขยายการพัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน Zone A

135

ภาพที่ 6.8 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา overall

ภาพที่ 6.9 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

136

ภาพที่ 6.10 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

ภาพที่ 6.11 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

137

ภาพที่ 6.12 แสดงรูปตัดหลังการพัฒนา

137

137

ภาพที่ 6.13 แสดงรูปตัดหลังการพัฒนา

138
6.10.2 แบบขยายการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ซอยประชานฤมิตร (ถนนสายไม)
อาคาร
อาคาร A คือ อาคารแสดงสินคาและธุรกิจถนนสายไม
โดยอาคารแสดงสินคารวมเปนอาคารที่เปนศูนยแสดงสินคาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนที่มี
บทบาทรองรั บ การเป น ศู น ย ก ลางการผลิ ต และส ง ออกไม โ ดยในอนาคตโดยเน น ไปที่ ก ารแสดงไม ข อง
ผูประกอบการในพื้นที่และการติดตอธุรกิจแทนพื้นที่หนารานเดิม
การเขาถึงพื้นที่ถนนสายไมสามารถเดินทางเขาถึงพื้นที่ไดอยางสะดวกดวยการเดินทางจากระบบขนสง
มวลชนทางราง
อาคาร B คือ อาคารพาณิชย
เปนอาคารพาณิชยกรรมเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนการใชงาน โดยเนนไปที่การผลิตและการแสดงหนาราน
นอกเหนือจากการแสดงในพื้นที่ศูนยแสดงสินคารวมโดยเปนอาคารพาณิชยขนาด 3 ชั้น โดยในพื้นที่ชั้นลางเปน
สวนที่ทําการผลิตสินคา
อาคาร C คือ อาคารโกดังสินคา
เปนอาคารที่สงเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมไมในชุมชน โดยมีการแบงเปนพื้นที่สําหรับโหลดสินคาออก
จากการสวนแสดงสินคาเดิม
พื้นที่ D คือ ถนนโหลดสินคา
พื้นที่ E คือ พื้นที่จอดรถรวมสําหรับผูเขามาใชงานพื้นที่นอกเหนือจากเจาของกิจการ
พื้นที่วางสาธารณะ
พื้นที่สาธารณะ 1 คือ สวนแสดงสินคากลางแจง
เปนลานเอนกประสงคในสวนของสวนศูนยแสดงสินคา เปนพื้นที่สวนสงเสริมกิจกรรมการคาใหกับยาน
การคาที่มีเอกลักษณเฉพาะ
พื้นที่สาธารณะ 2 คือ พื้นที่ริมน้ําตามแนวคลองสาธารณะประโยชนโดยมีการพัฒนาเปนทางเดินเลียบ
คลองที่เดิมใชเปนคลองที่ใชในการลองซุงและไมเขามาจากแมน้ําเจาพระยาสูการแปรรูปที่บริเวณโรงงานแปรรูป
ในพื้นที่ โดยรักษาและสงเสริมเอกลักษณของการใชงานพื้นที่เดิมใหสอดคลองกับศักยภาพของลทบาทในพื้นที่
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แผนที่ 6.9 แบบขยายการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ซอยประชานฤมิตร (ถนนสายไม)
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ภาพที่ 6.14 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

141

ภาพที่ 6.15 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

141

ภาพที่ 6.16 แสดงทัศนียภาพหลังการพัฒนา

ภาพที่ 6.17 รูปตัดแสดงขนาดถนนในพื้นที่ถนนสายไมหลังการพัฒนา
141

142
6.10.3 แบบขยายการพัฒนาพื้นที่เลียบคลองประปาและคลองเปรมประชากร
อาคาร
อาคาร A คือ อาคารที่พักอาศัย High Risk Residential
อาคาร B คือ อาคารสํานักงานธุรกิจ
โดยมี function การใชงานคือเปนอาคารสํานักงานใหเชาและดานลางเปนสวนสนับสนุนการคา
พาณิชยกรรมในพื้นที่โดยมีการเขาถึงดวยการเดินเทาเปนหลัก
อาคาร C คือ อาคารที่พักอาศัย Medium Risk Residential
อาคาร D คือ อาคารที่พักอาศัย Medium Risk Residential
โดยกลุมอาคารพักอาศัยที่สรางขึ้นในพื้นที่เนนไปที่การพัฒนารูปแบบของอาคารในแนวตั้งและเพิ่มขึ้น
ดานแนวตั้ง เนื่องจากการพัฒนาของระบบโครงขายรถไฟฟาในอนาคตสงผลใหเกิดความตองการในการใชงาน
ที่ดินและราคาที่ดินมี ราคาสูงขั้น ทําใหโอกาสการพัฒนาที่พักอาศัยตองมีความคุมค า มากที่สุด จึงสะทอ น
ออกมาในรูปแบบของที่พักอาศัยที่เปน High Risk Residential และ Medium Risk Residential
พื้นที่วางสาธารณะ
พื้นที่วางสาธารณะ 1 คือ พื้นที่วางเลียบคลองประปา ฝงซาย- ขวา พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะเลียบ
คลองเนื่องจากแกนพัฒนารอบขางไดพัฒนาเปนที่พักอาศัยหนาแนนสูงจึงมีความจําเปนในการสรางความรมรื่น
ในยานพื้นที่พักอาศัย
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แผนที่ 6.10 ผังแสดงการพัฒนาพื้นที่เลียบคลองประปาและคลองเปรมประชากร

144

ภาพที่ 6.18 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

ภาพที่ 6.19 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

145

ภาพที่ 6.20 แสดงทัศนียภาพหลังการพัฒนา

ภาพที่ 6.21 แสดงรูปตัดพื้นที่หลังการพัฒนา
145

145
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6.10.4 แบบขยายการพื้นที่เชื่อมตอบริเวณศูนยคมนาคมบางซื่อ
นําความสําคัญของโครงขาย “น้ําและแนวคลอง” ในพื้นที่ศึกษาและทางเดินเลียบริมคลองมาเปนแนว
ในการสรางพื้นที่กันชนระหวางพื้นที่รองรับการพัฒนาใหมกับพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม
อาคาร
อาคาร A คือ ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีการขนสง
เปนอาคารสําหรับการถายทอดวิทยาการสําหรับการคมนาคมขนสงเนื่องจากในพื้นที่มีโครงการพัฒนา
เกี่ยวกับรูปแบบของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญและเปนแนวเสนแกนหลักของการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
ทางรางที่สําคัญดังนั้นในการพัฒนาพื้นที่จึงมีารสําหรับถายทอดวิทยาการเพื่อรองรับ
อาคาร B คือ ศูนยการคาระดับเมือง
เปนอาคารศูนยการคาระดับเมืองที่ตองมีในพื้นที่ของการเปนเมืองศูนยกลางรองเพื่อที่จะไดเติมเต็ม
ความเปนเมืองที่สามารถรองรับของคนในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น
อาคาร C คือ กลุมอาคารสํานักงาน
โดยมี function การใชงานคือเปนอาคารสํานักงานใหเชาและดานลางเปนสวนสนับสนุนการคา
พาณิชยกรรมในพื้นที่โดยมีการเขาถึงดวยการเชื่อมจากสถานีรถไฟฟาและการเดินเทาเปนหลัก
อาคาร D คือ กลุมอาคารสํานักงานธุรกิจ
อาคาร E คือ กลุมอาคารพาณิชยกรรมเตาปูนและกลุมอาคาร SCG
อาคาร F คือ กลุมอาคารธุรกิจและอุตสาหกรรมเฉพาะ
พื้นที่วางสาธารณะ
พื้นที่สาธารณะ 1 คือ พื้นที่บริเวณใตโครงสรางสถานีรถไฟฟา (Urban Gab)
เนื่องจากพื้นที่ใตโครงสรางของสถานีนั้นไดสรางใหเกิดพื้นที่วางในพื้นที่ที่เปนแหลงศูนยรวมกิจกรรม
สาธารณะที่สามารถใชประโยชนได จึงมีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ (Urban Gab)ใตโครงสรางเพื่อเปนการเชื่อม
พื้นที่โดยอาศัยขอจํากัดทางกายภาพมาสรางในงานออกแบบ
พื้นที่สาธารณะ 2 คือ พื้นที่สาธารณะศูนยการคาระดับเมือง
เปนการพัฒนาพื้นที่โลงวางสาธาณะเพื่อเพิ่มคุณคาของความหมายของการเปนพื้นที่”ยานเตาปูน”ให
เดนชัดขึ้นเนื่องจากพื้นที่เดิมนั้นติดกับโรงงานปูนซีเมนตที่มีเตาเผาปูนขนาดใหญเปนที่เดนชัด ดังนั้นในการ
พัฒนาพื้นที่โลงวางจึงเปนการตอบสนองดานภูมิทัศนและมุมมองในการสรางคุณคาเชิงความหมายในพื้นที่
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แผนที่ 6.11 ผังแสดง แบบขยายการพื้นที่เชื่อมตอบริเวณศูนยคมนาคมบางซื่อ
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ภาพที่ 6.22 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

ภาพที่ 6.23 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา
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ภาพที่ 6.24 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

ภาพที่ 6.25 แสดงทัศนียภาพพื้นที่หลังการพัฒนา

150

ภาพที่ 6. 26 รูปตัดแสดงขนาดถนนหลังการพัฒนา

150

150

บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการพัฒนาฟนฟูพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรโดยรอบรถไฟฟาสถานีเตาปูน
จากการศึกษาถึงบทบาทองคประกอบความเปนสถานที่ และผลกระทบจากการเปนพื้นที่จุดเปลี่ยน
ถายการสัญจรหลัก เพื่อนํามาสูการวางผัง และออกแบบทางกายภาพในอนาคตที่ผสมผสานระหวางการเปน
พื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรขนาดใหญ กับสรางบทบาทใหมของพื้นที่ซึ่งยังคงความเปนสถานที่ ทําใหทราบถึง
ความเปนมา และองคประกอบสําคัญตางๆ ที่ชวยสงเสริมใหเกิดบทบาทใหมของพื้นที่ รวมทั้งทําใหผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากโครงการพัฒนาโครงขายรถไฟฟา ซึ่ งสามารถสรุป ถึงการพัฒนาฟ นฟูพื้ น ที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนและพื้นที่ยานบางซื่อ ดังนี้
การศึกษาเพื่อหาเอกลักษณ และคุณคา บทบาทของพื้นที่ จากอตีต จนถึงภาพของการพัฒนาใน
อนาคต โดยเนนการพัฒนาพื้นที่เพื่อสรางใหเกิดความมีชีวิตชีวา และดําเนินกิจกรรมตางๆ อยูไดในปจจุบัน ซึ่ง
ประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพ (Physical Reality) ระบบกิจกรรม (Activity) และความหมายของความเปน
พื้นที่ (Meaning) โดยพบวาความเปนสถานที่ของยานเตาปูน คือ การใชพื้นที่ขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นมาจากรูปแบบ
การตั้ ง ถิ่ น ฐานริ ม น้ํ า ร อ งสวนในพื้ น ที่ ขนาดของที่ พั ก อาศั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยุ ค หลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทของการเปนพื้นที่แหลงงานในอตีต บริเวณพื้นที่ถนนสายไม ไดสะทอน ขนาด
ของแปลงที่ดิน หรื อความกวา งของเสน ทางสัญจร ตรอก ซอย ไดสรา งบรรยากาศความเปน ชุมชน รวมถึง
ความสัมพันธของกิจกรรมกับการใชพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรมการคา และการพักอาศัยที่ทําใหพื้นที่ยานเตาปูนมี
การใชพนื้ ที่แทบตลอดทั้งวัน จากที่กลาวมาขางตนบทบาทของพื้นที่ เหลานี้ได สะทอนเอกลักษณใหเห็นถึงความ
เปนยานเตาปูนไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโดยสาร หรือพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจรตามแนวความคิด
Transit Oriented Development (TOD) และ Station Plaza ยังไมไดมีการกลาวถึงขอบทบาทในอนาคตของ
พื้นที่จากนโยบายการพัฒนาตางๆที่เกี่ยวของโดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทการเปนเมืองศูนยกลางรอง(UrbanSub Center)ที่จะเปนปจจัยสําคัญไมนอยกวาโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟาของภาคการคมนาคมที่สรางใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ จึงเกิดแนวความคิดที่ผสมผสานระหวาง Transit Oriented Development (TOD) และ
เงื่อนไขทางกายภาพที่สงเสริมกิจกรรมในพื้นที่เขาไวดวยกัน รวมทั้งตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญของยาน
โดยอาศัยการพัฒนาใหม การปรับปรุงฟนฟู ลักษณะทางกายภาพที่มีอยู ไมวาจะเปนการใชที่ดิน รูปแบบการ
สัญจร และการเขาถึงพื้นที่ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางเหมาะสม โดยการสรางรูปแบบ
การใชที่ดินที่มีความสอดคลองกับระบบการขนสง อาศัยการควบคุมความหนาแนนของอาคารใหมและอาคาร
เดิม อาคารที่อยูอาศัยหรือพื้นที่พาณิชยกรรมใหมีความเหมาะสมตอขนาดของพื้นที่ รวมทั้งการใชแนวถนน
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และทางเดินเทาเปนเสนทางเชื่อมตอในแตละกิจกรรมเขาไวดวยกัน ทําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางดาน
กายภาพและมิติดานอื่นอยางสอดคลองกันอยางเปนระบบ
หัวขอในการพัฒนาฟนฟูทางดานกายภาพ และระบบกิจกรรม เนนใหพื้นที่โดยรอบสถานีและบริเวณ
ยานเตาปูนมีระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่สามารถรองรับประชากรที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในอนาคตไดอยาง
พอเพียง มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย สงเสริมใหเกิดการเดินทางที่สะดวก และรวดเร็วในการเขาถึงสถานี
โดยสาร และกิจกรรมตางๆ ภายในพื้นที่ที่มีการเชื่อมตอกันเปนระบบ โดยเนนใหเกิดระบบของเสนทางเดินเทาให
มีบรรยากาศที่ดี และมีความสะดวกสบายในการใชเสนทาง รวมทั้งมีการใชพื้นที่แบบผสมผสาน (Urban Mixeduse) ระหวางพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีโดยสารกับพื้นที่สํานักงานธุรกิจ กิจกรรมการคา และพักอาศัย เนื่องจาก
การใชพื้นที่เพื่อการคา และการพักอาศัยเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดการใชพื้นที่แทบตลอดเวลา ซึ่งมี
รายละเอียดในการออกแบบ และพัฒนาฟนฟูพื้นที่โดยรอบสถานีเตาปูนและยานเตาปูน ดังนี้
การวางผัง และออกแบบทางกายภาพพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนไดอาศัยแนวคิด Transit
Oriented Development (TOD) และ Station Plaza มาประยุกตใชเพื่อเปนตัวกําหนดกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบเบื้องตน โดยเฉพาะเรื่องระบบโครงขายการสัญจรทางเทา และการกําหนดความหนาแนนในการใช
พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานี โดยใหพื้นที่ในระยะ 150 เมตรจากสถานีเตาปูน (ในอนาคต) มีการใชพื้นที่เพื่อการ
พาณิชยกรรมหนาแนนสูง (Commercial/Business) โดยเนนไปที่การเขาถึงพื้นที่จากระบบโครงสรางของสถานี
(Parasite)ในระดับชั้น 2-ขึ้นไป โดยสนับสนุนสงเสริมการเขาถึงพื้นที่ในระดับพื้นลางจากการเดินเทาและระบบ
ขนสงมวลชนสาธารณะ โดยสงเสริมพื้นที่เพื่อคนพิการในการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ(Universal Design)
และการใชพื้นที่แบบผสมผสานระหวางการคา และการพักอาศัย (Mixed-use) โดยใหพื้นที่ชั้นลางของอาคาร
เปนพื้นที่สําหรับการคา และพื้นที่ชั้นบนเปนที่พักอาศัย (Ground-Floor Level) เพื่อสรางใหเกิดแนวเสนทาง
สัญจรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่การคาดั้งเดิมของยาน เพื่อดึงดูดใหมีการใชพื้นที่ และสงเสริมกิจกรรม
การคาใหมีการใชงานตลอดทั้งวัน และในระยะ 250 เมตร ใหเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนปานกลาง (Medium
Density) โดยใหมีการใชพื้นที่แบบผสมผสานระหวางการคา และการพักอาศัยเปนหลัก และใหเกิดพื้นที่วาง
สาธารณะสําหรับชุมชน หรือพื้นที่ศูนยกลางชุมชน (Community Center) สําหรับพื้นที่ในระยะ 500 เมตร ใหมี
การใชพื้นที่ที่มีความหนาแนนนอย (Low Density) ซึ่งเปนที่พักอาศัยเปนหลัก โดยใหมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่
และลักษณะของอาคารที่มีความเสื่อมโทรม รวมทั้งตรอกซอกซอยเเดินทางตางๆ ที่ยังคงทําใหรูปแบบ และ
ลักษณะของพื้นที่ดั้งเดิมยังคงอยูมีสภาพที่ดีขึ้น

ปจจุบันพื้นที่ที่เปนเอกลักษณของยานยังคงปรากฎใหเห็นอยูในปจจุบันคือถึงแนวเสนทางของคลอง ไม
วาจะเปนคลองบางซื่อ และคลองที่ใชในการลองไมเขาสูพื้นที่ยาน ที่ยังคงเหลืออยูในพื้นที่ที่สามารถเลาถึงอตีต
ของแหลงงานที่สําคัญและมีเอกลักษณเปนแนวคิดสนับสนุนในการออกแบบ โดยใหแนวลําคลอง และทางเดิน
ริมน้ําเปนตัวบอกเลาคววามเปนพื้นที่ โดยทําการพัฒนาปรับปรุงฟนฟูแนวลําคลองเดิมใหมีสภาพที่ดีขึ้น สราง
บรรยากาศ และแนวเสนทางเดินเลียบคลอง รวมทั้งมีถนนเลียบคลองประปาและคลองเปรมประชากรที่เชื่อมตอ
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กับสถานีรถไฟใตดิน(สถานีปลายทางบางซื่อในปจจุบัน) ที่ในอนาคตจะเปนชุมทางบางซื่อที่เปนสถานีขนสง
ขนาดใหญ จึงกําหนดใหเสนทางเลียบคลองเปนเสนทางเดินเทาหลักที่เชื่อมตอพื้นที่จุดเปลี่ยนถายการสัญจร
ของสองระบบ ทั้งระบบราง และรถโดยสารประจําทาง เขาไวดวยกัน ใหสามารถเดินถึงกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใหเกิดการใชเสนทาง นอกจากนี้ใหเสนทางเดินเทามีการเชื่อมตอไปยังพื้นที่อื่นๆ
ในยานใกลเคียง โดยสรางสะพานคนเดินขามคลองประปา เพื่อเชื่อมโยงกับศูนยกลางกิจกรรมอื่นโดยรอบ
รวมทั้งใหเกิดรูปแบบการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว และเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายเขาไวดวยกัน
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญในการออกแบบตามแนวคิด Transit Oriented Development (TOD)
ระบบโครงขายการสัญจร
ระบบโครงขายการสัญจรในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน ยังคงให ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรีและ
ถนนประชาราษฏร สาย 2 เปนถนนสายหลักในการเขาถึงพื้นที่ โดยที่ตองมีการปรับ และขยายแนวถนนเดิมบาง
ชวงเพราะผลกระทบจากการเวณคืนพื้นที่บางสวนเพื่อสรางสถานีโดยอาคารตามแนวเวณคืนสวนมากคือพื้นที่
และอาคารที่เปนองคประกอบสําคัญในการเปนความสถานที่ของยาน เชน ตลาดมณีพิมาณ และยานการคา
บริเวณสามแยกเตาปูน เปนพื้นที่ศูนยรวมกิจกรรมทางการคาในปจจุบัน โดยทําการพัฒนา ปรับปรุงใหมีความ
สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เชน เพิ่มพื้นที่ในทางเดินเทา ไฟสองสวาง ชายคารมเงา และที่พักบริเวณจุดตัด
ของการสัญจรริมทาง เปนตน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของมุมมอง และการใชงานพื้นที่
การใชประโยชนที่ดิน และอาคาร
การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่รอบสถานีและยานเตาปูนในอนาคต กําหนดใหบริเวณโดยรอบสถานี
ระบบรางในอนาคตเปนพื้นที่พาณิชกรรมหนาแนนสูงโดยผสมผสาน (Mixed use) ระหวางพื้นที่ที่สํานักงาน
ธุรกิจ การคาพาณิชยกรรม และเพื่อการพักอาศัยโดยเนนอาคารสูง เพื่อประโยชนที่คุมคาในการใชงานพื้นที่ ซึ่ง
พื้นที่พาณิชยกรรมนั้นใหมีกิจกรรมที่เอื้อและสนองตอตอการเดินทางของผูโดยสาร และวิถีชีวิตของผูคนในยาน
เปนหลัก เชน รานอาหาร รานขายของ และบริการสาธารณะตางๆ เปนตน รวมทั้งใหมีพื้นที่เอนกประโยชน
(Multi-purpose area) เพื่อรองรับ และใหบริการกับผูโดยสาร นอกจากนั้นยังใหผูคนทั้งภายใน และภายนอก
ยานสามารถเขามาใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ได
ความสูงอาคาร
ความสูงของอาคารภายในยานกําหนดใหอาคารในพื้นที่ริมเลียบคลองประปาและคลองเปรมประชากร
มีความสูงไมเกิน 16 เมตรในระยะ 100 เมตรจากแนวคลอง สําหรับพื้นที่ 2 ฝงของแนวโครงสรางยกระดับ
รถไฟฟาในอนาคต รวมถึงพื้นที่ 2 ฝงของถนนประชาราษฏรสาย 2 และ ถนน กรุงเทพ- นนทบุรี ใหมีการสราง
แนวอาคาร หรือแนวประดับถนน (Streetscape) ที่รักษาระดับความสูงใหอยูในระนาบเดียวโครงสรางของเสา
และรางของรถไฟฟาในอนาคต โดยใหมีความสูงไมเกินไมเกิน F.A.R 8:1 ตามที่ผังเมืองไดกําหนดไวใหระดับ
ความสูงนั้นลดระดับลงไปในพื้นที่ชุมชน เพื่อลดผลกระทบทางดานมุมมอง
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และทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากโครงสรางของเสา แนวราง และสถานีโดยสาร ไมใหเกิดความแตกตางระหวางมวล
อาคารขนาดใหญกับมวลอาคารขนาดเล็ก สําหรับความสูงอาคารภายในชุมชนไมใหสูงเกิน 12 เมตร
พื้นที่โลงวางสาธารณะ
จากการศึกษาองคประกอบความเปนสถานที่ของยานเตาปูน พบวา พื้นที่โลงสาธารณะขนาดใหญของ
ยานมักตั้งอยูบริเวณริมคลองประปาและพื้นที่เลียบคลองเปรมประชากร รวมทั้งพื้นที่คลองบางโพที่ใชในการ
ลองซุงเปนพื้นที่ที่ทําใหทัศนียภาพโดยรอบมีความสวยงาม และเปนพื้นที่ที่มีคุณคาในพื้นที่ เนื่องจากเปนพื้นที่
แรกเริ่มในการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปนพื้นที่เปดโลงเพื่อการนันทนาการ และสงเสริมให
เกิ ด การค า และการท อ งเที่ ย วได จึ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ฟ น ฟู พื้ น ที่ ริ ม คลองในพื้ น ที่ ศึ ก ษาเป น พื้ น ที่ โ ล ง ว า ง
สาธารณะใหสามารถรองรับผูคนทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในอนาคตไดอยางเหมาะสม
เพื่อเปนการเปดมุมมอง และสรางทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงอาจเปนปจจัยดึงดูดที่ทําใหประชาชนเขามา
ภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ จากการศึ กษา และเสนอแนะรู ป แบบการวางผัง และออกแบบทางกายภาพเบื้ อ งต น
นอกจากเปนการแกไขปญหา และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนแลว ยังเปนกรณีศึกษา หรือ
ตัวอยางในการพัฒนาพื้นที่ ที่กําลังเผชิญกับการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ คลายคลึงกับกรณีของ
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในการประยุกตใชในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตอไป
1.1.

ขอเสนอแนะแนวทางนําไปปฏิบัติ
จากแผน และผังแมบทของพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน รวมถึงแผนงานโครงการรายละเอียด
ตางๆ ที่เปนนโยบายทั้งระดับเมือง และหนวยงานทองถิ่น นํามาสูการปฏิบัติใหเปนจริง เพื่อใหแนวทางในการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น สามารถสรางคุณประโยชน และกอใหเกิดการพัฒนาภายในพื้นที่ไดจริง ซึ่งเปนสิ่งที่ความสําคัญ
อยางมากตอการวางแผนพัฒนา โดยการนําแผนงาน หรือโครงการไปสูขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถแบงออกได
เปน มาตรการควบคุม และมาตราการสรางแรงจูงใจภายในพื้นที่ หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
และที่มาของงบประมาณ รวมถึงแผนงานในการดําเนินงานชวงเวลาตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1. มาตรการควบคุม และมาตรการในการสรางแรงจูงใจภายในพื้นที่
1. ใหมีการนํามากฎหมายอาคารเขามาควบคุมในการดัดแปลง ตอเติม หรือรื้อถอนอาคาร โดยให
เปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ทั้งในเรื่องของความสูงอาคาร ระยะถอยรน ที่จอดรถ ควบคู
กั บ กฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร เทศบั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนตน ในการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการใชพื้นที่ และสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับพื้นที่ โดย
ผู ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม และตรวจสอบ คื อ สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร
สํานักงานเขตบางซื่อ
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1.1.2. แผนงานในการดําเนินงาน
จากแนวทางในการพัฒนาพื้น ที่เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนระบบขนสงรถไฟฟามวลชนบริเวณ
สถานี เ ตาปู น ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นผั ง แม บ ทการพั ฒ นาพื้ น ที่ นํ า มาสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น จริ ง เพื่ อ ให
แนวทางในการพัฒนาที่เกิดขึ้น สามารถสรางประโยชน และกอใหเกิดการพัฒนาภายในพื้นที่ได จ ริ ง
ซึ่งเปนสิ่งที่ความสําคัญตอ การวางแผนพั ฒ นา โดยการนํ า แผนงานไปสู ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
สามารถทําไดดังนี้ คือ การรวมมือในการดําเนินงาน ระหวางภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีการในการดําเนินการความรวมมือตางๆ อยูในรูปแบบของ Contracting Out
กับ Franchising โดย Contracting Out คือ การทําสัญญาโดยรัฐใหเอกชนดําเนินการพัฒนากอสราง
โครงการพัฒนา โดยรัฐเปนผูควบคุม และกํากับดูแลใหเปนไปตามสัญญา
สําหรับ Franchising คือ การใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนในการดําเนินงาน เพื่อลงทุนใน
โครงการรวมทั้งการเก็บคาบริการ โดยสวนใหญวิธีการ Contracting Out จะใชในการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะตางๆ ใหกับเขต เชน การปรับปรุงเสนทางเดินเทา ระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในพื้นที่ เปนตน ประโยชนของ Franchising จะใชในการสงเสริมกิจกรรมทางดาน
เศรษฐกิจภายในพื้นที่โดยรอบสถานีและยานเตาปูน เชน ปรับปรุงพื้นที่ใตโครงสรางยกระดับ ใหเปน
พื้นที่เปดโลงและการคา พัฒนาใหเปนพื้นที่เพื่อการนันทนาการ เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีการสราง
ระบบสื่ อ สารกั บ ชุ ม ชน และกลุ ม สั ง คมในพื้ น ที่ เนื่ อ งจากประชาชน หรื อ กลุ ม ชุ ม ชนเข า มามี ส ว น
รับผิดชอบในการพัฒนาการดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน แนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงนี้ สามารถนําไปเปนแนวทางเพื่อประยุกตใชและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
โครงการอื่นๆไดในอนาคต
1.1.3. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
การวางผังและออกแบบพื้นที่จุดเปลี่ยนถา ยการสัญจรแบบโครงสรางยกระดับในเมือง :
กรณีศึกษา สถานีเตาปูน กรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่รัศมี 400 เมตรจากที่ตั้งของสถานีรถไฟฟาเตาปูน
อนาคต ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ และมีปจจัยในการเปลี่ยนแปลงหลายประการ รวมทั้งความซับซอนใน
ขอมูลหลายมิติ ทั้งในแงของการใชพื้นที่ในอนาคต กิจกรรม ผูคน เชน ขอมูลของประชากรแฝง ขอมูล
การบุกรุกรุกล้ําของอาคารในพื้นที่ที่ไมสามารถเขาไปสํารวจเก็บขอมูลไดอยางทั่วถึง เปนตน รวมถึง
แผนงานในการดําเนินโครงการทางรถไฟฟาสายสีมวง(บางใหญ-บางซื่อ)ที่มีการดําเนินการลาชา ที่
คาดวาจะสงผลกระทบกับพื้นที่ศึกษาอยางชัดเจน และอาจทําใหมีการคาดเคลื่อนของขอมูล
อย า งไรก็ ต าม การศึ ก ษา และเสนอแนะรู ป แบบการวางผั ง และออกแบบทางกายภาพ
เบื้องตน นอกจากเปนการแกไขปญหา และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูนแลว ยังเปน
กรณีศึกษา หรือตัวอยางในพื้นที่สําคัญที่กําลังเผชิญกับการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ที่
ที่ตั้งของสถานีแตละจุดจะเปนพื้นที่ที่มีบทบาทเปน จุดศูนยกลางเมือง ไมก็เปนจุดของศูนยชุมชน ที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกรณีของสถานีเตาปูน ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในการประยุกตใชในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตอไป
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ตารางที่ 7.1 แผนการดําเนินงานวางผัง และออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน
ระยะเวลา
งานวางผังและออกแบบทางกายภาพ
ในการดําเนินงาน (ป)
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน
1-2
3-5
6-10
การเตรียมการกอนการพัฒนาฟนฟู
- สํารวจทัศนคติ และสรางความเขาใจในการ
ฟนฟูพื้นที่

- สรางความเขาใจ
- ความรวมมือ

- การทําประชาพิจารณ

- ความรวมมือ

การพัฒนาฟนฟูลักษณะทางกายภาพ
1. การพัฒนาระบบโครงขายการสัญจร
- การปรับปรุง และฟนฟูระบบถนนจากโครงขายการ
สัญจรเดิมใหมีการเชื่อมตอกับถนนสายหลัก และพื้นที่
ขางเคียงมากยิ่งขึ้น
- สรางเสนทางเชื่อมตอแตละรูปแบบการเดินทางเขา
ไวดวยกัน ไมวาจะเปน ทาเรือ สถานีรถโดยสารประจํา
ทาง และสถานีรถไฟฟา โดยอาศัยเสนทางเดินเทา
และเสนทางจักรยานเปนหลัก
- ที่จอดรถภายในพื้นที่ยานถนนสายไมใหเปนทั้งพื้นที่
จอดรถ และพื้นที่รองรับกิจกรรมการคานันทนาการ

ลักษณะการนําแผนไปปฏิบัติ

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ภาครัฐ

- ความรวมมือ
- แนวทางปฏิบัติ

- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ
- องคการขนสง
รถไฟฟามวลชน
กรุงเทพมหานคร (รฟม)
- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ
- องคการขนสง
รถไฟฟามวลชน
กรุงเทพมหานคร (รฟม)

ภาคเอกชน
-

เจาของที่ดิน
ชุมชน
ประชาชนทั่วไป
ผูรับผิดชอบโครงการ

-

เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูรับผิดชอบโครงการ
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งานวางผังและออกแบบทางกายภาพ
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน
- เสนทางเดินเทาที่สามารถเขาถึงไดงาย มีความ
ปลอดภัยในการใชงาน และอุปกรณประดับถนนที่ลด
ความเร็วในการเสนทาง (Traffic Calming) รวมถึงการ
สรางกิจกรรมที่ทําใหบรรยากาศที่ดี และดึงดูดใหผูคน
เดินทางเขามาใชงาน
2. การฟนฟูการใชประโยชนที่ดิน
- สงเสริมการใชพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพการใชพื้นที่
โดยอาศัยลําดับศักยความสําคัญจากถนนสายหลักที่
มีความสําคัญ
- ควบคุมการเจริญเติบโตของเมือง โดยการคํานึงถึง
มวลอาคาร และลดความหนาแนนหลีงการพัฒนา เชน
ควบคุม F.A.R. และ O.S.R.
3. การพัฒนาการใชประโยชนอาคาร
- สงเสริมใหมีการใชอาคารแตละประเภทภายในพื้นที่
อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงลําดับการเขาถึงพื้นที่และ
ประเภทของอาคารที่มีความสําคัญที่แตกตางกัน

ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน (ป)
1-2
3-5
6-10

ลักษณะการนําแผนไปปฏิบัติ

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ภาครัฐ
- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

ภาคเอกชน
- เจาของที่ดิน
- เจาของอาคาร
- ชุมชน

- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม
- แนวทางปฏิบัติ

- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

-

เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูประกอบการ

- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม
- แนวทางปฏิบัติ

- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

-

เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูประกอบการ

- ความรวมมือ
- แนวทางปฏิบัติ
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งานวางผังและออกแบบทางกายภาพ
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน
- ควบคุมความสูง และขนาดของอาคาร คํานึงถึง
ความสัมพันธระหวางขนาด และความสูงกับลําดับใน
การเขาถึงตัวอาคาร

4. การพัฒนาฟนฟู องคประกอบทางจินตภาพ
และภูมิทัศนที่สําคัญของยานเตาปูน
- ใหมีการพัฒนาฟนฟูภูมิสัญลักษณเดิมใหเดนชัดขึ้น
พรอมทั้งสรางภูมิสัญลักษณใหเกิดขึ้นมาใหม
- ใหมีการสราง และพัฒนาฟนฟูจุดศูนยรวมกิจกรรม
โดยมีเสนทางเดินเทาเปนเครือขายการสัญจรหลักที่
เชื่อมศูนยรวมกิจกรรมแตละประเภทเขาไวดวยกัน
- ใหเสนทางเดินเทาเปนเสนทางที่มีลักษณะทางจินต
ภาพที่เดนชัดกวาเสนทางการสัญจรทางถนน
- ปรับปรุงพื้นที่ชุมชนใหมีความหนาแนนที่เหมาะสม
ตลอดจนพัฒนาลักษณะความเปนชุมชน

ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน (ป)
1-2
3-5
6-10

ลักษณะการนําแผนไปปฏิบัติ

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ภาครัฐ

ภาคเอกชน

- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม
- แนวทางปฏิบัติ

- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

-

เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูประกอบการ

- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม
- แนวทางปฏิบัติ

- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

-

เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูประกอบการ
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งานวางผังและออกแบบทางกายภาพ
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน
- สราง และกําหนดแนวขอบของพื้นที่โดยใชลักษณะ
การรับรูของแนวกําแพงถนนที่ใหความสําคัญถึง
มุมมองที่สําคัญภายในพื้นที่เปนหลัก
- กําหนดแนวทางในการติดปายโฆษณา หลังคากัน
สาด ผาใบกันแดดของรานคาตึกแถวริมถนน โดยการ
กําหนดความสูง และแนวเสนนําสายตา
- การฟนฟูบูรณะภูมิสถาปตยกรรมที่เกี่ยวกับพืชพันธุ
ไมที่ใช และอุปกรณประดับถนนตางๆ
การพัฒนาฟนฟูกิจกรรมทางการคาของยานเตา
ปูน
1. แนวทางในการพัฒนาฟนฟูกิจกรรมการคา
- สงเสริมใหรูปแบบการคาดั้งเดิม และรูปแบบการคา
สมัยใหมสามารถดําเนินกิจกรรมการคารวมกันได
อยางลงตัว โดยการสนับสนุนใหเกิดความสอดคลอง
กันทั้งทางดานกายภาพ และกิจกรรมการคา
2. แนวทางในการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม
- จัดใหมีพื้นที่ศูนยกลางพื้นที่เพื่อการนันนาการใช
เปนพื้นที่ในการปฏิสัมพันธของยาน

ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน (ป)
1-2
3-5
6-10

ลักษณะการนําแผนไปปฏิบัติ
- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม
- แนวทางปฏิบัติ

- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม
- แนวทางปฏิบัติ

- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม/ แนวทางปฏิบัติ

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ภาครัฐ
- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

-

ภาคเอกชน
เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูประกอบการ

-

เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูประกอบการ

- เจาของที่ดิน
- เจาของอาคาร/ชุมชน
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งานวางผังและออกแบบทางกายภาพ
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเตาปูน
- การเผยแพรขอมูลของยานใหกับผูที่อยูอาศัย และผู
ที่เขามาทํากิจกรรมตางๆ ภายในพื้นที่ใหรูถึงประวัติ
ความเปนมา คุณคา และสิ่งสําคัญตางๆ ของยาน

ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน (ป)
1-2
3-5
6-10

ลักษณะการนําแผนไปปฏิบัติ
- ความรวมมือ
- มาตรการควบคุม
- แนวทางปฏิบัติ

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ภาครัฐ
- กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางซื่อ

-

ภาคเอกชน
เจาของที่ดิน
เจาของอาคาร
ชุมชน
ผูประกอบการ

ที่มา: จากการวิเคราะห
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