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In Bangkok, Bangrak remains a contemporary commercial area which has grown and
changed over the past years. The transformation has resulted in an intriguing atmosphere
stemming from its blend of native antiquity and modernity. However, rampant economic
growth within the area has led to decreasing public open spaces and green areas, causing
overcrowded-ness and gradually fading historic values. This study is made under the
assumption that connecting open spaces within the area may enhance its overall efficiency,
creating a visible green space and significantly improving its surrounding environments. To
create the connection adjoining pedestrian and open space network among appropriately
located buildings, the study systematically selected and classified open spaces available within
Bangrak area. The study found that seven groups of culturally and recreationally significant
open spaces that are related to alternative activities, mostly located on Charoen Krung Road or
along the Chao Phraya River banks, hold potential appropriate for the connection.
Commercially significant open spaces that are related to alternative activities, on the other
hand, were found mostly on Silom Road, Surawongse Road and Sathom Road. The
characteristics of the network connection map will be subject to the locations of the open
spaces and walking distances among them. Connecting the open spaces that are identically
significant will allow redesign of traffic routes, role determination of the open spaces
according to surrounding buildings context, illustration of their historic importance, and
selection of usage and activities to their users.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เขตบางรักเป็ นย่านพาณิ ชยกรรมสาคัญในเขตกรุ งเทพมหานครชั้นใน เป็ นที่ต้ งั ของสานักงาน
ธุ รกิ จทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิน โรงแรมชั้นหนึ่ ง
ภัตตาคาร ร้านค้า ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จากข้อมูลปี พ.ศ.2551 ของสานักงานเขตบางรัก
ระบุวา่ เขตบางรักสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรื อน และที่ดินได้เป็ นอันดับหนึ่ งของประเทศ (สานักงาน
เขตบางรัก, 2551) ซึ่ งบ่งชี้ วา่ สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เขตบางรักขยายตัวเป็ นอย่างมาก ส่ งผลให้เกิด
การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนา และรองรับประชากรที่เข้ามายังพื้นที่มากขึ้นตามไปด้วย
เขตบางรักเป็ นย่านธุ รกิจและการค้าที่เก่าแก่มากกว่าหนึ่งร้อยปี และยังคงเป็ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
จนถึงปั จจุบนั เนื่ องจากในอดีตพื้นที่เขตบางรักเป็ นท่าจอดเรื อที่สาคัญของกรุ งเทพมหานคร มีเรื อ
สิ นค้าจากต่างประเทศมาจอดเทียบท่า ทาให้เกิ ดเป็ นย่านชุ มชนที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรม เห็นได้จากศาสนสถานต่างๆที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น มัสยิดฮารู น วัดพระ
ศรี มหาอุมาเทวี โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นต้น และทาให้เกิดถนนเจริ ญกรุ งซึ่ งเป็ นถนนสายพาณิ ชยกรรม
แห่งแรกของกรุ งเทพมหานคร ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั แต่อีกด้านหนึ่ งของ
พื้นที่เขตบางรักยังคงสามารถรักษาบรรยากาศเก่าๆ และเสน่ห์ของพื้นที่ไว้ได้อย่างน่าสนใจ มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ใ ช้ส อยของอาคารเดิ ม เพื่อ รองรั บ กิ จกรรม และวิถี ชี วิต สมัย ใหม่ รวมถึ ง การ
ออกแบบก่อสร้างอาคารแห่ งใหม่โดยใช้รูปแบบสถาปั ตยกรรมเดิมที่พบในพื้นที่มาใช้เป็ นแนวคิด
ในการออกแบบ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช่วยรักษาบรรยากาศของพื้นที่ให้ยงั คงอยู่ นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตบาง
รักยังเป็ นที่ต้ งั ของโบราณสถานที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว 7 แห่ ง (สานักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2554)
เช่ น อาคารศุลกสถาน (สถานี ดบั เพลิงบางรัก ) ตลอดจนใช้พ้ืนที่เพื่อจัดกิจกรรมในเทศกาลสาคัญ
ต่ า งๆ เช่ น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปี ใหม่ และเทศกาลแห่ ง ความรั ก ซึ่ ง เป็ นการส่ ง เสริ ม
บรรยากาศในการใช้สอยพื้นที่ให้มีชีวติ ชีวามากขึ้นด้วย
ด้ว ยศัก ยภาพ และบรรยากาศของพื้ น ที่ ดัง กล่ า วมาข้า งต้น ประกอบกับ มี ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ราคาประเมินที่ดินย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรักมีราคาสู งขึ้น
โดยกรมธนารักษ์ได้ประเมินราคาไว้ที่ตารางวาละ 650,000 บาท (กรมธนารักษ์, 2551) ซึ่ งเป็ นราคา
ที่สูงที่สุดในเขตกรุ งเทพมหานครชั้นใน ส่ งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ
พยายามใช้พ้ืนที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุม้ ค่ากับการลงทุน จากข้อมูลจานวนและพื้นที่อาคารที่ได้รับ
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อนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุ งเทพมหานครปี พ.ศ.2551 เฉพาะเขตบางรักพบว่าเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.
2550 รวมพื้นที่อาคารทั้งสิ้ น 141,296 ตารางเมตร (ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร, 2551) ปริ มาณพื้นที่
อาคารที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาความหนาแน่ นของสิ่ งปลูกสร้างประเภทต่างๆ
ตลอดจนความแออัดของกิจกรรมและผูใ้ ช้พ้ืนที่ จากข้อมูลปริ มาณพื้นที่สีเขียวในเขตบางรักพบว่ามี
พื้นที่สีเขียวรวม 42,895.44 ตารางเมตร หรื อ 0.89 ตารางเมตรต่อคน (ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร,
2553) ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ของสานักผังเมืองที่ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะให้มีอตั ราส่ วนพื้นที่ต่อจานวนประชากรอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน ปั จจัยที่กล่าว
มาข้างต้นส่ งผลให้ปริ มาณพื้นที่ ว่างมีแนวโน้มลดน้อยลงและมีลกั ษณะกระจายตัวอยู่ในบริ เวณ
ต่างๆของย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรัก ทาให้เกิ ดความไม่ต่อเนื่ อง และการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากพื้นที่วา่ งที่มีอยูท่ าได้ไม่สะดวก ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คุณค่า และบรรยากาศของการใช้สอย
พื้นที่น้ นั เสี ยไป การเชื่อมโยง (connectivity) พื้นที่วา่ งมีความสาคัญทั้งด้านการเข้าใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์และการเชื่อมโยงระบบนิเวศเข้าด้วยกัน (Ahern, 2004)
พื้ น ที่ ว่ า งสาธารณะมี ส่ ว นช่ ว ยท าให้ เ กิ ด ลัก ษณะของความเป็ นสั ง คม ท าให้ เ กิ ด การ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องผูค้ นในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ ง สามารถท าให้เ กิ ด การผสมผสานกันของวัฒ นธรรม
(Peters, Elands, and Buijs, 2009) ผ่านการพบปะพูดคุยและทากิจกรรมร่ วมกัน สามารถสร้างความ
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันทางความรู ้สึกให้กบั ผูค้ น และมีบทบาทสาคัญในการสร้างความมีชีวิตชีวา
ของย่าน (สราวุธ ฉัตรเดชา, 2543) และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของชุมชน (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ,
2551)
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นเรื่ องพื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่ งสาธารณะในรู ปแบบต่างๆที่มีอยู่ใน
ย่านพาณิ ชยกรรมเขตบางรัก เพื่อหาศักยภาพในการนาไปเป็ นแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ทาให้พ้ืนที่สีเขียวนั้นเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยการพัฒนาเป็ นโครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจร
ทางเท้า เพื่อทาให้พ้ืนที่สีเขียวนั้นมีความหมายมากขึ้น และเพื่อเชื่ อมโยงพื้นที่ว่างสาธารณะ พื้นที่
ว่างกึ่งสาธารณะ สถานที่สาคัญ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่กระจายตัวอยูใ่ นบริ เวณย่านพาณิ ชยกรรม
เขตบางรักเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและความต่อเนื่องในการใช้งาน สอดคล้องกับบริ บท
ของพื้นที่เขตบางรัก โดยรวมมิติดา้ นการอนุรักษ์ และสื่ อความหมายของพื้นที่ ช่วยส่ งเสริ มให้เกิ ด
บรรยากาศในการใช้งาน และเป็ นการเพิ่มคุณภาพชีวิต และสิ่ งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ ง สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2553 ของสานักงานเขตบางรักที่ได้กาหนดนโยบายในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและมีโครงการปรับปรุ งย่านประวัติศาสตร์ เขตบางรักเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเป็ นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกรุ งเทพมหานครในการที่จะพัฒนากรุ งเทพมหานครให้เป็ น
มหานครแห่งสิ่ งแวดล้อมตามแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร 12 ปี
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1.2 คาถามการศึกษา
1.2.1 ลักษณะการใช้สอยพื้นที่วา่ ง และการสัญจรทางเท้าของผูใ้ ช้พ้ืนที่ยา่ นพาณิ ชยกรรมใน
เขตบางรักเป็ นอย่างไร
1.2.2 โครงข่ายพื้นที่วา่ ง และการสัญจรทางเท้าที่เหมาะสมกับย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรัก
ควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1.2.3 โครงข่ายพื้นที่วา่ ง และการสัญจรทางเท้าที่เหมาะสมกับย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรัก
สามารถรักษาเสน่ห์รวมถึงเพิม่ คุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อมได้อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาประเภทคุณลักษณะของพื้นที่วา่ ง และลักษณะการสัญจรทางเท้าที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ รวมถึง ประเภทของกิจกรรม และลักษณะการใช้สอยพื้นที่วา่ งของย่านพาณิ ชยกรรมในเขต
บางรัก
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ ประเด็นปัญหา และข้อจากัดต่างๆของพื้นที่วา่ ง และการเชื่อมต่อ
ในย่านพาณิ ชยกรรมเขตบางรัก เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปั ญหาเพื่อการสร้าง
โครงข่ายความต่อเนื่องของพื้นที่วา่ ง และการสัญจรทางเท้า
1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาโครงข่ายพื้นที่ว่าง และการสัญจร
ทางเท้าของย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรักให้ส่งเสริ ม และเหมาะสมกับบริ บทที่เป็ นอยู่ ในปัจจุบนั
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตของพืน้ ที่
พื้นที่ทาการวิจยั คือย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ภายในขอบเขต
ดังรู ปที่ 1.1 โดยเลือกศึกษาพื้นที่วา่ งสาธารณะ, พื้นที่วา่ งกึ่งสาธารณะ และการสัญจรทางเท้าที่การ
ใช้ประโยชน์สาธารณะสามารถเข้าถึงได้
1.4.2 ขอบเขตของเนือ้ หา
1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั , ศักยภาพ และปัญหาในการใช้สอยพื้นที่วา่ งย่านพาณิ ชยกรรม
ในเขตบางรัก และบริ เวณพื้นที่เชื่อมต่อโดยรอบ
2) ศึ กษาแนวทาง และรวมทั้งองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องในการออกแบบ และพัฒนา
โครงข่ายพื้นที่วา่ ง และการสัญจรทางเท้าของย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรักให้เกิดความเชื่อมโยง
ต่อเนื่ องเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นพื้นที่วา่ งที่ไม่ใช่ ทางสัญจรขนานกับเส้นถนนหลัก แต่เป็ นโครงข่าย
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พื้ นที่ ว่า งและทางสั ญ จรในถนนซอยหรื อ ถนนย่อย รวมถึ ง พื้ นที่ ว่า งระหว่า งอาคารเพื่อใช้เป็ น
ทางเดินลัดเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งสาธารณะและกึ่งสาธารณะเข้าด้วยกัน

เขตปทุมวัน

เขต
สัมพันธวงศ์

เขตบางรั ก

เขตสาทร

ภาพที่ 1.1 ขอบเขตพื้นที่เขตบางรัก

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษามีดงั นี้
1.5.1 พื้นที่ว่างสาธารณะ (public space) ในที่น้ ี หมายถึ ง พื้นที่โล่ งว่างที่เปิ ดโอกาสให้
สาธารณชนเข้า ถึ งได้ สามารถใช้พ้ืนที่เพื่อประโยชน์ใ นการประกอบกิ จกรรมต่ างๆทั้งทางด้า น
สังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านนันทนาการ โดยการดูแลจัดการพื้นที่เป็ นของรัฐหรื อหน่วยงานที่มุ่ง
ให้บริ การในเชิงสาธารณประโยชน์
1.5.2 พืน้ ที่ว่างกึ่งสาธารณะ (semi public space) ในที่น้ ีหมายถึงพื้นที่โล่งว่างที่เปิ ดโอกาส
ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้บางส่ วนหรื อเฉพาะบริ เวณที่กาหนด การใช้พ้ืนที่เพื่อประโยชน์ใน
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การประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งอาจมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อข้อจากัดการใช้พ้ืนที่ โดยกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินและการดูแลจัดการเป็ นขององค์กรเอกชน
1.5.3 การสั ญจรทางเท้ า (pedestrian) ในที่น้ ี หมายถึ ง เส้นทางเดินเท้าในย่านชุ มชน ซึ่ ง
รวมถึ งทางเท้าที่ขนานไปกับทางจราจร ถนนคนเดิน พื้นที่เชื่ อมโยงพื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่ ง
สาธารณะต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงทางลอดและทางข้ามที่อยูใ่ นแนวตัดขวางเส้นทางสัญจร
1.5.4 เส้ นทางสี เขียว (greenway) ในที่น้ ีหมายถึง พื้นที่โล่งว่างในแนวยาว หรื อ โครงข่าย
พื้นที่โล่งว่างที่ได้รับการออกแบบและดูแลจัดการอย่างมีเหตุผล เป็ นตัวเชื่อมโยงพื้นที่ที่มีคุณค่าใน
ด้านต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งพื้นที่ธรรมชาติและมนุ ษย์สร้างขึ้น เพื่อให้ประโยชน์ทางด้านการสัญจร
นันทนาการ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1.6 วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลและการดาเนินงานออกเป็ นขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้
1.6.1 สารวจพืน้ ที่เบือ้ งต้ น การสารวจพื้นที่เบื้องต้นใช้วิธีการสารวจอย่างกว้าง (windshield
survey) ด้วยการนั่งรถยนต์และใช้ระบบขนส่ ง มวลชน เพื่อท าการสารวจ และท าความเข้า ใจ
ภาพรวมของพื้นที่ ทั้งด้านศักยภาพและประเด็นปั ญหา มาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบคาถาม
และวัตถุประสงค์ในการวิจยั
1.6.2 การทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้ อมูลด้ านแผนที่
ข้อมูลภาคเอกสารที่ทาการศึกษามีดงั นี้
1) ข้อมูลเกี่ ยวกับพื้นที่ย่านพาณิ ชยกรรมเขตบางรัก เช่น แผนที่ ประวัติความเป็ นมา
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและกรณี ศึกษา เป็ นต้น
1.6.3 สร้ างแผนที่ฐานเพื่อใช้ ในการศึกษาขั้นต่ อไป โดยใช้ขอ้ มูลเบื้องต้นที่ศึกษาได้ ทาการ
สร้างแผนที่พ้นื ที่วา่ งที่มีอยูใ่ นเขตบางรักในปัจจุบนั เพื่อใช้เป็ นแผนที่ฐานในการศึกษาขั้นต่อไป
1.6.4 สารวจพืน้ ที่เพื่อเก็บข้ อมูล ใช้การเดินสารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแผนที่ฐานที่สร้าง
ขึ้นเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
1) ข้อมูลด้านพื้นที่ ทาการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปั จจุบนั กิ จกรรมที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่ และการสัญจรทางเท้า
2) ข้อมูลด้านผูใ้ ช้ โดยสังเกตพฤติกรรมการเดินทางและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และ
สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การใช้ ง านและปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยแบ่ ง ออกเป็ นสองกลุ่ ม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สานักงานเขตบางรักและประชาชนทัว่ ไป
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1.6.5 ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล ทาการคัดเลือกและจาแนกพื้นที่ว่างและนาไปสร้าง
เป็ นแผนที่ โดยใช้ขอ้ มูลที่ ได้การสารวจพื้นที่ตามแผนที่ฐานและการทบทวนวรรณกรรมมาเป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณา โดยสร้ างแผนที่พ้ืนที่ว่างที่มีศกั ยภาพเป็ นพื้นที่ในโครงข่าย และการจาแนก
บทบาทเชิงคุณค่าของพื้นที่วา่ ง รวมถึงลักษณะการดูแลจัดการพื้นที่
1.6.6 สร้ างการเชื่อมต่ อพืน้ ทีว่ ่างและวางแผนผังโครงข่ าย ใช้ขอ้ มูลพื้นที่วา่ งทั้งหมดที่ได้จาก
การสารวจและจาแนกบทบาทเชิ งคุณค่าของพื้นที่มาพิจารณาสร้างการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งเข้าด้วยกัน
เป็ นลักษณะโครงข่าย
1.6.7 คัดเลือกตัวอย่ างโครงข่ ายเพื่อเป็ นกรณีศึกษา ทาการคัดเลือกตัวอย่างโครงข่ายเพื่อใช้
เป็ นกรณี ศึกษาในการสร้างการเชื่อมต่อและออกแบบพื้นที่จากแผนผังโครงข่ายที่ได้
1.6.8 ศึกษาตัวอย่างโครงข่ ายทีใ่ ช้ เป็ นกรณีศึกษา สร้างแผนผังโครงข่ายพื้นที่วา่ งและเส้นทาง
การสัญจรตามสภาพการใช้งานจริ งและปัญหาที่เกิดขึ้ยในปัจจุบนั
1.6.9 เสนอแนะแผนผังโครงข่ ายพื้นที่ว่างและเส้ นทางการสั ญจร โดยทาการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาโครงข่ายที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ และ สอดคล้องกับบริ บท
ของพื้นที่เขตบางรัก
1.6.10 สรุ ปผลการศึ กษาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุ ปผลการวิจยั ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็ นเพิ่มเติมที่ได้จากกระบวนการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ว่างและการสร้ างความเชื่ อมต่อ
พื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าในพื้นที่ยา่ นพาณิ ชยกรรมเขตบางรัก เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่วา่ ง และการสัญจรทางเท้าในพื้นที่ที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน
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แผนภูมิ 1.1 วิธีดาเนินการศึกษา
1) สภาพทัว่ ไปของพื้นที่
2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3) ศักยภาพและปัญหา

สารวจพื้นที่เบื้องต้น

โดยยานพาหนะ

กาหนดกรอบคาถาม
และวัตถุประสงค์

ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร
ทบทวนวรรณกรรม

1) ศึกษาสภาพทัว่ ไปของพื้นที่ ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร
2) ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของพื้นที่
3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูล
ด้านกายภาพ

1) ศึกษาแผนที่จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2) ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม

ศึกษาข้อมูล
ด้านพื้นที่ว่าง

1) สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก
2) มองเห็นได้ง่ายจากเส้นทางการสัญจร
3) เปิ ดโอกาสให้สาธารณชนเข้าใช้ประโยชน์

ศึกษาข้อมูล
ด้านผูใ้ ช้พ้นื ที่

1) พฤติกรรมของผูใ้ ช้ดา้ นการสัญจรและการใช้
พื้นที่วา่ ง
2) ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

สอบถามความคิดเห็น
จากผูใ้ ช้พ้นื ที่

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่
2) ผูใ้ ช้พ้นื ที่

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สารวจพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูล

ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

สร้างการเชื่อมต่อ
และวางผังโครงข่าย
เสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนา

สรุ ปผลการศึกษา

1) สร้างแผนที่พ้ืนที่ว่างของเขตบางรักเพื่อใช้เป็ นแผนที่ฐาน
2) สร้างแผนที่พ้ืนที่ว่างที่มีศกั ยภาพเป็ นพื้นที่ในโครงข่าย
3) การจาแนกคุณค่า บทบาทของพื้นที่วา่ ง และลักษณะการดูแลจัดการพื้นที่
1) เชื่ อมต่อพื้นที่วา่ งและวางแผนผังโครงข่าย
2) คัดเลือกตัวอย่างโครงข่ายเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา
3) ศึกษาตัวอย่างโครงข่ายที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษา
1) เสนอแผนผังโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจรทางเท้าในพื้นที่ยา่ นพาณิ ชยกรรม
เขตบางรัก
2) ระบุศกั ยภาพด้านกิจกรรมและปั ญหาของโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจรทางเท้า
3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและข้อพิจารณาในการออกแบบโครงข่ายพื้นที่วา่ ง
และการสัญจรทางเท้า
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1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ได้แนวทางการออกแบบ และพัฒนาโครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าที่เหมาะสมกับ
บริ บทของย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรัก ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
เขตบางรักได้ต่อไป และได้แนวทางสาหรับกระบวนการและเงื่อนไขที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในย่าน
พัฒนาอย่างหนาแน่นในเขตอื่นๆ
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิจยั ที่เกี่ ย วข้องกับเรื่ องการเชื่ อมต่อโครงข่ายพื้นที่ว่า ง
และการสัญจรทางเท้า เพื่อให้เข้าใจในหลักการ ความสาคัญ ข้อพิจารณาในประเด็นมีดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวความคิดเรื่ องเมืองและการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งในเมือง
2.2 แนวความคิดที่ใช้ในการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งในเมือง
2.3 แนวความคิดเรื่ องการแบ่งประเภทพื้นที่วา่ งในเมือง
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่วา่ งในเมือง กิจกรรม และผูใ้ ช้งาน
2.5 แนวความคิดเรื่ องการสัญจรทางเท้า
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิ และการสัญจรทางเท้า
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและกรณี ศึกษา
2.1 แนวความคิดเรื่องเมืองและการเชื่อมต่ อพืน้ ทีว่ ่างในเมือง
พื้นที่วา่ งในเมืองมีบทบาทสาคัญกับวิถีชีวิตของผูค้ นในสังคมเมือง และจัดเป็ นองค์ประกอบ
ทางกายภาพที่สาคัญ ในอดี ตพื้นที่วา่ งสาธารณะมักอยูใ่ นรู ปแบบของจตุรัสเมืองหรื อพื้นที่วา่ งหน้า
อาคารสาคัญ ใช้เป็ นพื้นที่ใช้พบปะสังสรรค์ พูดคุยแสดงความคิดเห็น ซื้ อขายสิ นค้า และจัดงาน
เฉลิมฉลองหรื อพิธีกรรมทางศาสนา (Marcus and Francis, 1990) ในปั จจุบนั พื้นที่วา่ งในเมืองยังคง
มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ร่ วมกันในสังคมมนุษย์ เป็ นพื้นที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางสังคม และ
กิจกรรมนันทนาการในรู ปแบบต่างๆ ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ผูค้ นผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและสิ่ งก่อสร้างต่างๆ (figure) กับ พื้นที่เปิ ดโล่ง (open voids)
เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดรู ปแบบของเมือง (urban pattern) ลักษณะการวางตัวหรื อตาแหน่งของอาคารเป็ น
สิ่ งที่ทาให้เกิดรู ปแบบของพื้นที่วา่ งในเมืองขึ้น ซึ่ งคุณลักษณะที่สาคัญของพื้นที่วา่ งในเมืองคือ การ
เชื่ อมต่อกันเป็ นโครงข่าย (Trancik,1986) โดย Roger Trancik ได้กล่าวถึงรู ปแบบของการเชื่อมต่อ
พื้นที่วา่ งโดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของ Fumihiko Maki ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะการวางตัว
ของอาคารที่สัมพันธ์กบั ลักษณะพื้นที่วา่ งซึ่ งสามารถแสดงให้เห็นลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
และการขยายตัวของเมืองได้ โดยรู ปแบบของการเชื่อมโยงมี 3 แบบคือ
1) แบบกระจายตัว (compositional form) เป็ นรู ปแบบการเชื่ อมโยงพื้นที่ว่างที่มี
ลักษณะกระจายตัวโดยสัมพันธ์กนั ด้วยรู ปทรง ขนาด และตาแหน่งที่ต้ งั
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2) แบบต่ อเนื่องเป็ นพืน้ ที่เดียวกัน (mega form) เป็ นการเชื่อมโยงพื้นที่วา่ งที่มีขนาด
แตกต่างและกระจายตัวอยูใ่ นแนวเดียวกันเข้าเป็ นพื้นที่เดียวเนื่องกันโดยตลอด
3) แบบเชื่ อมโยงเป็ นกลุ่ม (group from) เป็ นการเชื่อมโยงพื้นที่วา่ งที่กระจายตัวอยูเ่ ข้า
เป็ นกลุ่มด้วยเส้นทางต่อเนื่องกัน

แบบกระจายตัว

แบบต่อเนื่องเป็ นพื้นที่เดียวกัน

แบบเชื่อมโยงเป็ นกลุ่ม

ภาพที่ 2.1 รู ปแบบการเชื่อมโยงพื้นที่วา่ งของ Fumihiko Maki (Trancik, 1986)

การเชื่ อมต่อกันของพื้นว่างเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาเมือง ความต่อเนื่ องและ
การผสานกันของระบบพื้นที่ว่างให้ประโยชน์ในเรื่ องการสร้างพื้นที่นนั ทนาการ ระบบคมนาคม
และการสัญจรทางเท้า รวมถึงการปกป้ องพื้นที่ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยควรพิจารณาความ
สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่น้ นั ๆด้วย การวางแผนและออกแบบพื้นที่วา่ งให้เป็ นโครงข่ายช่วยให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึ งพื้นที่ว่างและแหล่งกิ จกรรมต่างๆได้อย่างทัว่ ถึ งและสะดวกมากขึ้น (Rilke
อ้า งถึ ง ใน Erickson, 2006) เกิ ดความเชื่ อมโยงระหว่างชุ มชนและกิ จกรรมซึ่ งช่ วยเพิ่ม ความมี
ชี วิตชี วาและเสริ มสร้ างคุ ณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ให้กบั พื้นที่ได้ (Fabos,
2004 อ้างถึงใน Bryant, 2006) การเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งในระดับเมืองมีหลายรู ปแบบ และหลายขนาด
รู ปแบบการเชื่อมอาจมิใช่ ในระดับพื้นดินเท่านั้นแต่รวมถึงการเชื่ อมต่อในระดับใต้ดิน และระดับ
เหนือพื้นดินด้วย
พื้นที่วา่ งสาธารณะในเมืองมีความสัมพันธ์กบั บริ บทต่างๆของเมืองทั้งลักษณะทางเศรษฐกิจ
สังคม ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ผูใ้ ช้งานและกิจกรรม โดยองค์กร PPS (Project for Public
Spaces) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ศึกษาและทางานด้านพื้นที่วา่ งสาธารณะในระดับสากลได้สรุ ปประโยชน์
สาคัญของพื้นที่วา่ งสาธารณะไว้ดงั นี้
1) สนับสนุ นเศรษฐกิ จของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในลักษณะย่านการค้าทาให้เกิ ด
กิจกรรมทางด้านธุ รกิจ และการหมุนเวียนของรายได้
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2) สามารถดึงดูนกั ท่องเที่ยวได้จากการปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สวยงาม และกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมประพณี
3) สร้างการปฎิสัมพันธ์ของผูค้ นในสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทารวมกันในพื้นที่
4) ทาให้ระบบขนส่ งสาธารณะและการสัญจรทางเท้ามีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
5) ช่วยเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ของผูค้ นให้ดีข้ ึน
6) ช่วยปรับปรุ งคุณภาพของสิ่ งแวดล้อม ทั้งการสงวนรักษาพื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่
สวนสาธารณะในเมือง
2.2 แนวความคิดทีใ่ ช้ ในการเชื่อมต่ อพืน้ ทีว่ ่างในเมือง
การเชื่ อ มต่ อพื้ น ที่ ว่า งในเมื อ งควรค านึ ง ถึ ง บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อง และทรั พ ยากรที่ มี อยู่ มิ ใ ช่
คานึ งถึงเรื่ องสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ปั จจัยพื้นฐานในการเชื่ อมต่อพื้นที่ว่างในเมือง
(Ahern, 2004) ประกอบด้วย
1) ใช้ ศักยภาพและทรั พยากรที่มีอยู่ในพืน้ ที่ เช่ น พื้นที่สีเขียว แหล่งน้ า คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
2) สร้ า งความต่ อ เนื่ อง (continuity) ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ ทั้ง ในแง่ ข องการเชื่ อมโยง
เส้นทางของระบบนิเวศและการใช้งานของมนุษย์
3) ทาให้ ใช้ งานได้ อย่างหลากหลาย (multi purpose)
แนวความคิดในการเชื่ อมต่อพื้นที่วา่ งในเมืองที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ แนวความคิดเรื่ อง
เส้นทางสี เขียว (greenway) ซึ่ งเป็ นการสร้างโครงข่ายพื้นที่ว่างในเมืองและการสัญจรทางเท้าโดย
การเชื่อมโยงพื้นที่ที่มีคุณค่าด้วยกัน ทั้งคุณค่าด้านธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงคุณค่าในบริ บท
ด้านสังคม ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างแนวคิดในการพัฒนาเมือง และการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ อีก
ทั้งเป็ นเครื่ องมื อในพัฒนาเมื องแบบยัง่ ยืนและสร้ างชี วิตชี วาให้เกิ ดขึ้นในชุ มชน นอกเหนื อจาก
ประโยชน์ด้านการนันทนาการยังมีส่วนช่ วยลดการใช้เครื่ องยนต์ในการเดิ นทาง และเพิ่มมูลค่ า
ทางด้านเศรษฐกิจด้วย (Erickson, 2006)
2.2.1 แนวความคิดเรื่องเส้ นทางสี เขียว (greenways)
เส้นทางสี เขียวนอกจากใช้ในการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งในเมืองเข้าด้วยกันแล้ว ยังสามารถ
เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ มื อ งเข้า กับ พื้ น ที่ ธ รรมชาติ ท าให้ พ้ื น ที่ เ มื อ งพัฒ นาควบคู่ ไ ปกับ การอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
1) นิยามและความหมาย เส้นทางสี เขียวคือ โครงข่ายของผืนแผ่นดินที่มีการวางแผน
ออกแบบ และดูแลจัดการ เพื่อการใช้งานอย่างเอนกประสงค์ ทั้งด้านระบบนิ เวศ นันทนาการ
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วัฒนธรรม สุ นทรี ยภาพ หรื อจุดประสงค์อื่นๆที่สอดคล้องกับแนวความคิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างยัง่ ยืน (Ahern, 2004) ในพื้นที่เมืองแนวเส้นทางสี เขียวอาจรวมถึงโครงข่ายพื้นที่โล่ งว่าง
สาธารณะและสิ่ งที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน (Erickson, 2006) รวมถึงการปรับใช้เพื่อประโยชน์ดา้ นการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้ประโยชน์พ้นื ที่อย่างยัง่ ยืน (Turner, 2006)
จากที่กล่าวมาพบว่าแนวความคิดเรื่ องเส้นทางสี เขียว มิได้มุ่งเน้นด้านธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้อ มเพี ย งอย่า งเดี ย วแต่ ย งั ครอบคลุ ม ความหมายทางด้า นสัง คม วัฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ดว้ ย โดยสรุ ปเส้นทางสี เขียวหมายถึงโครงข่ายพื้นที่โล่งว่างที่ได้รับการออกแบบและ
ดูแลจัดการอย่างมีเหตุผล เป็ นตัวเชื่อมโยงพื้นที่ที่มีคุณค่าในด้านต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งพื้นที่ธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ทางด้านการสัญจร นันทนาการ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2) รู ปแบบของเส้ นทางสี เขียว ลักษณะของเส้นทางสี เขียวมีหลายประเภท Tom Turner
(1995) ได้กล่าวถึงประเภทของเส้นทางสี เขียวที่แตกต่างกันตามองค์ประกอบของพื้นที่ไว้ดงั นี้
2.1) เส้นทางอุทยานวิถี (parkway) เป็ นเส้นทางที่ใช้เชื่ อมโยงสวนสาธารณะ
และสถานที่ต่างๆเข้าด้วยกันในแนวราบ มีการจัดภูมิทศั น์เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการ
สัญจร เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว และเส้นทางที่ใช้ในการออกกาลังกายของผูค้ น
ในเมืองที่มีการใช้ที่ดินอย่างหนาแน่น
2.2) เส้นทางริ มน้ า (blueway) เป็ นการพัฒนาเส้นทาง และพื้นที่ริมน้ า เพื่อเปิ ด
ให้ผคู ้ นสามารถเข้าไปใช้สอยประโยชน์ในด้านต่างๆได้ และเป็ นการอนุรักษ์แหล่งน้ ารวมถึงระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ
2.3) เส้นทางดาดแข็ง (paveway) เป็ นเส้นทางที่ใช้เชื่อมโยงพื้นที่สาคัญต่างๆ
เข้าด้วยกัน ในลักษณะของทางเดินเท้าหรื อถนนคนเดิน มีการจัดภูมิทศั น์ และติดตั้งสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆตลอดเส้นทาง
2.4) เส้นทางแบบลานเชื่อม (glazeway) เป็ นเส้นทางในลักษณะของลานหน้า
อาคาร, พื้นที่ระหว่างอาคาร, ทางเดินที่มีหลังคาคลุม และทางเดินในอาคาร โดยสามารถเชื่อมโยง
ไปยังแนวเส้นทางประเภทอื่นๆได้
2.5) เส้นทางยกระดับ (skyway) เป็ นเส้นทางที่ยกระดับสู งจากระดับพื้นปกติ
โดย เชื่อมโยงระหว่างอาคาร หรื อพื้นที่สวนบนดาดฟ้ า (roof gardens)
2.6) เส้นทางนิเวศ (ecoway) เป็ นการพัฒนาเส้นทางที่เชื่อมโยงกับแนวเส้นทาง
อื่นๆ โดยเน้นการสร้างระบบนิเวศ และสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง
2.7) เส้นทางจักรยาน (cycleway) เป็ นการพัฒนาเส้นทางสาหรับจักรยาน ให้
สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดการเกิดมลภาวะ
3) ลักษณะผังโครงข่ ายเส้ นทางสี เขียว โครงข่ายเส้นทางสี เขียวมีองค์ประกอบและ
จุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ตามบริ บทและจุดประสงค์ในการใช้งาน

13
โดยเป็ นการเชื่ อมโยงการเดินทางจากจุดเริ่ มต้น (origins) ไปยังจุดหมายปลายทาง (destination) มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ (Schwarz, 1993)
3.1) แผนผังแบบเส้นตรง (linear trail layout)
เป็ นลักษณะแผนผังที่เชื่อมโยงจุดเริ่ มต้นไปยังจุดหมาย
ปลายทางแบบในรู ปแบบเส้นตรง เหมาะสาหรับเส้นทางที่มี
ลัก ษณะเป็ นพื้ น ที่ แ คบ และมี ร ะยะทางสั้ น แต่ มี ข ้อ เสี ย คื อ
ผูใ้ ช้ง านจะต้อ งเดิ น ทางไปยัง จุ ด หมายปลายทาง และเดิ น
ย้อ นกลับ มาสู้ จุ ด ต้น ทาง จึ ง ไม่ เ หมาะสมกับ เส้ น ทางที่ มี
ระยะไกล

จุดเริ่ มต้น

จุดปลายทาง

ภาพที่ 2.2 แผนผังแบบเส้นตรง (Schwarz, 1993)

3.2) แผนผังแบบวงบรรจบ (loop trail layout)
เป็ นแผนผังที่ลกั ษณะการเชื่อมโยงเป็ นวงแหวน
จุดเริ่ มต้น/จุดปลายทาง
โดยมีจุดเริ่ มต้น และจุดหมายปลายทางอยู่ในบริ เวณ
เดี ยวกัน มีความหลากหลายในการใช้งาน เหมาะกับ
การนาไปพัฒนาพื้นที่รอบทะเลสาบ หรื ออ่างเก็บน้ า
แต่มีขอ้ จากัดเรื่ องความยืดหยุน่ ในการใช้งาน เนื่องจาก
แผนผัง ในลั ก ษณะนี้ เหมาะสมส าหรั บ กิ จ กรรม
ประเภทนัน ทนาการเป็ นหลัก ต้อ งมี ร ะยะทาง และ
พื้นที่ เพีย งพอเพื่อสร้ า งให้เกิ ดความหลากหลายทาง
กิจกรรม
ภาพที่ 2.3 แผนผังแบบวงบรรจบ (Schwarz, 1993)
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3.3) แผนผังวงซ้อน (stacked loop trial layout)
จุดปลายทาง

จุดเริ่ มต้น

ภาพที่ 2.4 แผนผังแบบวงซ้อน

(Schwarz, 1993)

เป็ นแผนผังที่ลกั ษณะการเชื่ อมโยงเป็ นวงแหวน
มากกว่ า หนึ่ งวง โดยมี ก ารซ้ อ นกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
หลากหลายของเส้ น ทาง และระยะทาง รวมถึ ง เป็ น
ทางเลือกในการใช้สอยพื้นที่ในรู ปแบบต่างๆได้มากขึ้น
แต่มีขอ้ จากัดในความยืดหยุ่นในการใช้งานเช่ นเดียวกับ
แผนผัง แบบวงแหวน เหมาะส าหรั บ กิ จ กรรมด้ า น
นันทนาการ อาจปรับใช้เพื่อ สร้างโครงข่ายคมนาคมได้
แต่ควรมีการวางแผนการใช้งานและมีปัจจัยที่เหมาะสม

3.4) แผนผังแบบวงดาวกระจาย (satellite loop trail layout)
เป็ นแผนผังที่มีวงแหวน และแนวเส้นทางกระจาย
ออกจากศู น ย์ก ลาง มี ก ารเดิ น จากวงแรกออกไปยัง
จุดเริ่ มต้นของวงรองหรื อเชื่ อมต่อจุดอื่นๆที่ออกมาจาก
ผัง วงแหวนหลัก สามารถสร้ า งกิ จกรรมที่ แตกต่ า งกัน
จุดหมาย
หรื อเรี ยงลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ หรื อ
เชื่ อ มโยงชุ ม ชนต่ า งๆเข้า ด้ ว ยกั น ตอบสนองความ
ต้ อ งการใช้ ง านทั้ง ด้ า นนั น ทนาการและการสร้ า ง
ภาพที่ 2.5 แผนผังแบบวงดาวกระจาย
โครงข่ายการคมนาคม แต่ควรพิจารณาถึงตาแหน่ งของ
(Schwarz, 1993)
จุดเริ่ มต้น ที่สัมพันธ์กบั เส้นทาง หรื อวงแหวนรองที่อยู่
โดยรอบด้วย
3.5) แผนผังแบบวงล้อ (spoked loop trail layout)
จุดเริ่ มต้น

จุดเริ่ มต้น/ จุดหมาย

ภาพที่ 2.6 แผนผังแบบวงล้อ

(Schwarz, 1993)

เป็ นแผนผัง แนวเส้ นทางที่ แผ่ออกจากศูนย์ก ลาง
หรื อแกนเส้นทางหลัก เป็ นการเดิ นทางทั้งจากจุดเริ่ มต้น
และจุ ด หมายปลายทางบริ เ วณเดี ย วกัน มี เส้ นทาง และ
ระยะทางที่ หลากหลาย เหมาะส าหรั บ พื้นที่ ข นาดใหญ่
แผนผัง ชนิ ด นี้ สามารถน าไปปรั บ ใช้ ง านได้ ท้ ัง ด้ า น
นันทนาการ และการสร้างโครงข่ายการคมนาคม แต่ควร
พิจารณาตาแหน่งที่เหมาะสมของจุดศูนย์กลางเนื่ องจากมี
ผลต่อระยะห่ างจากจุดศูนย์กลางไปยังวงแหวนที่ลอ้ มอยู่
โดยรอบ
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3.6) แผนผังเขาวงกต (maze trail layout)

จุดเริ่ มต้น
จุดหมาย

เป็ นรู ปแบบแผนผัง ที่ มี เ ส้ นทางมากที่ สุ ด
สร้ า งทางเลื อ กในการเดิ น เชื่ อ มต่ อ กัน ได้ห ลาย
เส้นทางทั้งแนวเส้นตรง และแนววงแหวน เหมาะ
กับการพัฒนาผังเมื องที่มีข นาดใหญ่ มีระยะทาง
และจุดแยกมากขึ้น มีขอ้ เสี ยในเรื่ องความสับสน
ของทิศทาง และปั จจัยเรื่ องสภาพพื้นที่ที่แตกต่าง
กัน

ภาพที่ 2.7 แผนผังเขาวงกต

(Schwarz, 1993)
2.3 แนวความคิดเรื่องการแบ่ งประเภทพืน้ ทีว่ ่างในเมือง
พื้นที่วา่ งในเมืองมักเป็ นพื้นที่วา่ งที่โอบรอบด้วยสิ่ งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ความหมายและ
องค์ประกอบของพื้นที่วา่ งในเมืองขึ้นอยูก่ บั บริ บทของพื้นที่น้ นั ๆ ประเด็นที่ใช้ในการแบ่งประเภท
มีหลายประเภท เช่น เรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน จุดประสงค์ในการใช้งาน องค์ประกอบ หรื อการเข้าถึง
พื้นที่ การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นพื้นที่วา่ งที่มีศกั ยภาพในการเข้าถึงและใช้งานโดยสาธารณชน เมื่อแบ่ง
พื้นที่ว่างตามลักษณะการครอบครอง สามารถแบ่งพื้นที่ว่างออกเป็ นสองประเภทใหญ่ๆคือ พื้นที่
ว่างสาธารณะและพื้นที่วา่ งกึ่งสาธารณะ
2.3.1 พืน้ ทีว่ ่างสาธารณะ (public space)
พื้นที่วา่ งสาธารณะ หมายถึง พื้นที่โล่งว่าง หรื อบริ เวณที่เปิ ดโอกาสให้การใช้งานจาก
สาธารณชนทัว่ ไปเข้าถึงได้โดยไม่จากัดช่วงเวลา เพศ หรื อวัย สามารถใช้พ้ืนที่เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านนันทนาการ อาจเป็ นพื้นที่โล่ง
ว่างตามธรรมชาติหรื อเป็ นพื้นที่วา่ งที่เกิดจากการออกแบบร่ วมกับอาคารก็ได้
2.3.2 พืน้ ทีว่ ่างกึง่ สาธารณะ (semi-public space)
พื้นที่วา่ งกึ่งสาธารณะ เป็ นพื้นที่ที่มีการดูแลจัดการหรื อกาหนดเงื่อนไขการใช้งานโดย
ภาคเอกชน และเปิ ดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้สอยประโยชน์ได้บางส่ วนตามประเภท
ของโครงการหรื อจุดประสงค์ของการใช้งาน พื้นที่วา่ งกึ่งสาธารณะในเขตพื้นที่เมืองและย่านธุ รกิจ
มัก เป็ นพื้ น ที่ ว่ า งระหว่ า งอาคาร หรื อ พื้ น ที่ ว่ า งหน้ า อาคารอัน เกิ ด จากระยะร่ น ตามกฎหมาย
โดยทัว่ ไปมักเป็ นรู ปแบบลานโล่ง (plaza) เช่น ลานโล่งหน้าห้างสรรพสิ นค้า ลานโล่งหน้าอาคาร
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ส านัก งาน เป็ นต้น ลานโล่ ง นอกจากจะมี ส่ วนช่ ว ยลดความหนาแน่ น ของเมื องซึ่ งเป็ นมิ ติด้า น
สิ่ งแวดล้อมแล้ว การมี ลานโล่ งยังช่ วยสร้ างภาพลักษณ์ ใ ห้กบั องค์ก รที่เป็ นเจ้า ของลานโล่ งหน้า
อาคารของตนว่าเป็ นผูเ้ สี ยสละพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งสามารถใช้พ้ืนที่เพื่อจัดกิ จกรรม
ทางด้านธุ รกิจต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น ตลอดจนช่วยส่ งเสริ มความงามของเมืองได้ (อลิศรา
มีกนิษฐ, 2551)
2.3.3 การแบ่ งประเภทพืน้ ทีว่ ่างสาธารณะ
การแบ่งประเภทพื้นที่วา่ งสาธารณะเพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางในการพัฒนาพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถบอกถึงข้อจากัด และข้อพิจารณาต่างๆ ที่ควรคานึ งถึง ประเด็นที่
เกี่ยวข้องในการแบ่งประเภทพื้นที่วา่ งสาธารณะในเมืองมีดงั นี้
1) แบ่ งประเภทตามระดับความสาคัญ พื้นที่วา่ งสาธารณะรองรับการใช้ประโยชน์และ
กิจกรรมจากประชากรหลากหลายกลุ่ม เมื่อแบ่งระดับความสาคัญจากรัศมีการให้บริ การ สามารถ
แบ่งเป็ น
1.1) พื้นที่วา่ งสาธารณะที่มีความสาคัญระดับชุมชน เป็ นพื้นที่วา่ งที่อยูใ่ นระยะ
เดินถึงได้ ผูใ้ ช้ส่วนมากเป็ นคนในชุ มชุมหรื อพื้นที่ใกล้เคียง ตอบสนองกับความต้องการของชุมชน
เป็ นหลัก
1.2) พื้นที่วา่ งสาธารณะที่มีความสาคัญระดับเมือง เป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่ และมี
รัศมีการให้บริ การที่กว้างกว่าระดับชุมชน เพื่อรองรับการเข้ามาใช้งานของผูค้ นจากหลายกลุ่มและ
หลายพื้นที่ และใช้รองรับกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองเป็ นต้น
2) แบ่ งประเภทตามลักษณะกิจกรรม หากแบ่งการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ว่างสาธารณะ
ตามลักษณะของกิ จกรรม และคุณค่าของพื้นที่สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท (สุ ภาดา, 2550)
ประกอบด้วย
2.1) พื้ นที่ ว่างสาธารณะเพื่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ เป็ นพื้นที่ว่างที่ มีคุณค่ า
ทางด้านพาณิ ชยกรรมและธุ รกิจต่างๆ ทั้งการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขาย หรื อเพื่ อช่ วยส่ งเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ขององค์ก รหรื อผูป้ ระกอบการต่ างๆ เช่ น ลานโล่ งหน้า
ห้างสรรพสิ นค้า ตลาด ลานโล่งระหว่างกลุ่มร้านค้า เป็ นต้น
2.2) พื้นที่วา่ งสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางสังคม เป็ นพื้นที่วา่ งที่รองรับกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี หรื อศาสนา และส่ งเสริ มการปฏิ สัมพันธ์ให้เกิ ดขึ้นแก่ผคู้ นใน
สังคม ทั้งการพบปะพูดคุย สื่ อสาร หรื อการกระจายข่าว เช่ น ลานโล่งในศาสนสถาน ลานชุมชน
เป็ นต้น
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2.3) พื้นที่วา่ งสาธารณะเพื่อสุ นทรี ยภาพและกิจกรรมนันทนาการ เป็ นพื้นที่วา่ ง
เพื่อการผักผ่อน เล่นกีฬา เพื่อประโยชน์ทางด้านความสวยงาม การมองเห็น รวมถึงคุณค่าทางด้าน
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้วย เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานกีฬา เป็ นต้น
3) แบ่ งประเภทตามลักษณะการเข้าถึง การเข้าถึงพื้นที่เป็ นส่ วนสาคัญในการแสดง
ศักยภาพของพื้นที่ และจานวนผูใ้ ช้งาน
3.1) เข้าถึ งพื้นที่โดยตรงจากถนน สามารถแยกออกเป็ น 2 ประเภทคือ การ
เข้าถึงพื้นที่โดยตรงจากถนน สามารถมองเห็นพื้นที่จากภายนอกได้อย่างชัดเจน และการเข้าถึงพื้นที่
โดยตรงจากถนนและเป็ นพื้นที่ปลายตัน
3.2) เข้าถึงพื้นที่โดยผ่านพื้นที่อื่น เป็ นการเชื่อมต่อพื้นที่หนึ่ งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง
โดยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
3.3) เข้าถึงพื้นที่ได้จากหลายทิศทาง เป็ นพื้นที่ลกั ษณะที่เป็ นศูนย์รวมกิจกรรม
พื้นที่ส่วนกลาง ลานเอนกประสงค์ เป็ นต้น

ภาพที่ 2.8 การจาแนกประเภทพื้นที่วา่ งตามลักษณะการเข้าถึง
(ปราณระฟ้ า พรหมประวัติ, 2551)

18
2.3.4 ลักษณะของพืน้ ทีว่ ่ างสาธารณะทีม่ ีคุณภาพ
องค์กร PPS ได้กล่ าวถึ งปั จจัยและข้อพิจารณาที่ทาให้พ้ืนที่ว่างสาธารณะประสบ
ความสาเร็ จไว้อย่างสอดคล้องกับ Marcus and Francis (1990) โดยสามารถสรุ ปเป็ นปั จจัยหลักที่
เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ
1) การเข้ าถึง และเชื่ อมต่ อ (access & linkages) การเข้าถึ งพื้นที่ได้ง่าย และการ
มองเห็นได้ท้ งั จากระยะไกลหรื อระยะใกล้ดึงดูดให้มีผมู้ ายังพื้นที่มากขึ้น รวมถึงสิ่ งที่แวดล้อมพื้นที่
ว่าง เช่ น การเดินไปบนถนนที่รอบข้างเป็ นร้านค้าย่อมน่ าสนใจกว่าการเดินในพื้นที่ผนังโล่ง หรื อ
ห้องว่าง นอกจากนี้สต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่ งสาธารณะได้ดีดว้ ย
2) ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ (comfort & image) คือความสะดวกสบาย และ
ภาพลักษณ์ที่ดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีที่นง่ั อย่างพอเพียง และเลือกที่นงั่ เองได้
3) ผู้ใช้ งานและกิจกรรม (users & activities) มีสิ่งที่ดึงดูดผูค้ นให้เข้ามาใช้งาน และทา
กิจกรรมต่างๆ เป็ นการสร้างชีวติ ชีวาและคุณค่าให้กบั พื้นที่
4) การสร้ างความเป็ นสั งคมหรือชุ มชน (sociability) สร้างให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ของ
ผูค้ นผ่านทางกิจกรรมที่ทาร่ วมกัน ทาให้เกิดความรู้สึกเป็ นมิตรและให้ความรู้สึกต้อนรับ
โดยสรุ ปพื้นที่วา่ งสาธารณะที่ดีควรมีลกั ษณะทางกายภาพที่เอื้ออานวยต่อการใช้งาน
และมีศกั ยภาพในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานในรู ปแบบต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ
และทางด้านสังคม รวมถึงด้านสภาพแวดล้อมด้วย ผูใ้ ช้งานและกิจกรรมเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการ
สร้างให้พ้ืนที่น้ นั ๆเกิดความมีชีวติ ชีวา และดึงดูดผูใ้ ช้งานให้เข้ามายังพื้นที่
2.4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างพืน้ ทีว่ ่ างในเมือง กิจกรรมและผู้ใช้ งาน
พื้นที่วา่ งสาธารณะมีส่วนช่วยทาให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ของผูค้ น และการผสมผสานกันของ
วัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมที่ทาร่ วมกัน เช่น การแสดงความคิดเห็น การพบปะพูดคุย การเล่นกีฬา
เป็ นต้น นอกจากกิจกรรมจะเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นให้เข้ามาใช้พ้ืนที่ ยังมีส่วนในการสร้างปฏิสัมพันธ์
ของผูค้ นทั้งภายในกลุ่มเดียวกัน เช่นครอบครัว กลุ่มเพื่อน และปฏิสัมพันธ์ของผูค้ นระหว่างกลุ่มได้
นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยงั เป็ นปัจจัยที่กาหนดองค์ประกอบ และสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างๆที่อยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆด้วย (Peters, K., et al., 2009)
รู ปแบบของกิ จกรรม และพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการออกแบบ
พื้นที่ว่างเพื่อรองรับกิ จกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ ว่างสาธารณะของเมืองออกเป็ น 3 ประเภท (Gehl, 1987) ซึ่ งมีความต้องการทางด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน กล่าวคือ
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1) กิจกรรมที่จาเป็ น (necessary activities) เป็ นกิจกรรมที่กระทาเป็ นประจา และมี
ความจาเป็ นต่อการการดาเนินชีวติ ประจาวัน เช่นการเดินทางไปทางาน ไปซื้ อของ ไปโรงเรี ยน เป็ น
ต้น เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่จาเป็ น และดาเนิ นเป็ นปกติทุกวัน ประเด็นเรื่ องความรื่ นรมย์จึงไม่ใช่
ประเด็นหลักในการใช้พ้ืนที่
2) กิจกรรมทางเลือก (optional activities) เป็ นกิจกรรมที่ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการของ
ผูท้ า ในการตัดสิ นใจทาหรื อไม่ทาจะขึ้นอยู่กบั เวลา และสถานที่ ที่สามารถทากิ จกรรมนั้นๆด้วย
โดยทัว่ ไปมักเป็ นกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ การเดินเล่น การนัง่ พักผ่อน การพบปะพูดคุย
เป็ นต้น กิจกรรมประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขด้านสภาพอากาศ และสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่
3) กิจกรรมทางสั งคม (social activities) เป็ นกิ จกรรมที่พฒั นาต่อเนื่ อง หรื อเป็ น
ผลลัพธ์มาจากกิจกรรมที่จาเป็ น และกิจกรรมทางเลือก เนื่องจากผูใ้ ช้งานจะอยูใ่ นพื้นที่เดียวกันจึงทา
ให้มีการปฎิสัมพันธ์กนั ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านกิ จกรรมต่างๆ เช่นการเล่นกีฬา การเล่นของ
เด็กๆ การพบปะสังสรรค์ และมองเห็นหรื อได้ยินซึ่ งกันและกัน ซึ่ งลักษณะของกิจกรรมประเภทนี้
จะขึ้นอยูก่ บั บริ บทของพื้นที่น้ นั ๆ
การเลื อ กท ากิ จกรรมนัน ทนาการมี ส่ ว นสั ม พันธ์ ก ับ ภู มิ ห ลัง ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งมี ความ
แตกต่างกันในเรื่ องของ วัย เพศ ประสบการณ์ ความต้องการส่ วนบุคคล ลักษณะนิสัย และกระแส
นิ ยมในช่วงเวลานั้นๆ กิ จกรรมนันทนาการของแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันไป โดยเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกทากิจกรรมนันทนาการของบุคคลคือ
1) ลักษณะนิสัยพื้นฐานของมนุษย์ เป็ นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซึ่ งแตกต่างกันตาม
การเลี้ยงดูจากครอบครัว วัฒนธรรมของกลุ่ม และประสบการณ์
2) แรงจูงใจ เป็ นสาเหตุหนึ่ งของการแสดงออกของมนุ ษย์ มีเรื่ องของอารมณ์และ
ความอยากเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งจะมีผลต่อกิจกรรมพื้นฐานทัว่ ไปที่เลือกทา และกิจกรรมเฉพาะอย่างที่
เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยเรื่ องของเวลา และสถานการณ์ในขณะนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
3) ความต้องการจาเป็ น เป็ นการตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ทั้งในเรื่ อง
ของการดารงชีวติ ทางด้านสังคม และทางด้านจิตใจ โดยอาจสัมพันธ์กบั ประเด็นเรื่ องแรงจูงใจด้วย
ผูใ้ ช้งานเป็ นปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดกิ จกรรมประเภทต่างๆขึ้น และนามาซึ่ งความน่ าสนใจ และ
ความมี ชี วิตชี วาของพื้นที่ ว่างในเมือง การสร้ า งความน่ าสนใจ และความมีชี วิตชี วาให้ก ับพื้นที่
จาเป็ นต้องคานึ ง ถึ ง ผูใ้ ช้ง านด้วย โดยลักษณะของผูใ้ ช้พ้ื นที่ว่า งสาธารณะในเมื องสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 5 กลุ่ม (Soholt, 2003) ประกอบด้วย
1) ผูใ้ ช้เป็ นกิจวัตรทุกวัน ได้แก่ ผูอ้ าศัย และทางานอยูใ่ นพื้นที่
2) ผูเ้ ยี่ยมเยือน หรื อกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผูเ้ ยี่ยมเยือนที่มาใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพื่อกิจกรรม
ต่างๆ
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3) ผูท้ ี่ผา่ นไปมาโดยการเดินเท้า ได้แก่ ผูท้ ี่เดินผ่านเข้ามาภายในพื้นที่
4) ผูท้ ี่มาเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ ผูท้ ี่มาใช้พ้ืนที่วา่ งเพื่อการพักผ่อน ออกกาลังกาย
พบปะพูดคุย เป็ นต้น
5) ผูเ้ ยีย่ มเยือนเมื่อมีกิจกรรม ได้แก่ ผูม้ าใช้พ้ืนที่เพียงชัว่ คราวเมื่อมีกิจกรรมพิเศษ
เกิดขึ้น
ผูใ้ ช้เป็ นกิจวัตรทุกวัน ผูเ้ ยี่ยมเยือน และผูท้ ี่ผา่ นไปมา เป็ นกลุ่มที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เนื่องจากต้อง
ใช้เป็ นปกติทุกวัน เช่น การเดินทางไปทางาน เดินทางไปซื้ อของ หรื อกิจกรรมที่ตอ้ งใช้ทางเท้าเพื่อ
การสัญจรไปมาซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่จาเป็ นในชี วิตประจาวัน ส่ วนผูท้ ี่มาเพื่อการนันทนาการ ผูเ้ ยี่ยม
เยือนเมื่อมีกิจกรรมเป็ นกลุ่มที่เลื อกเข้ามาใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะเนื่ องจากพื้นที่น้ นั มีความสวยงาม
และมีสภาพแวดล้อมที่ ดี หรื อมี กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ผูใ้ ช้กลุ่ มนี้ จะเลื อกทากิ จกรรมที่สนใจ
หรื อกิจกรรมส่ วนตัว ซึ่ งผูใ้ ช้กลุ่มนี้สามารถชี้วดั ความสาเร็ จ และความน่าสนใจสภาพแวดล้อมเมือง
ได้ Helle Soholt ให้ความเห็นว่าการคานึงถึงลักษณะการใช้พ้นื ที่ และความมีชีวติ ชีวาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบวางผัง หรื อก่อสร้างอาคาร ที่ก่อให้เกิ ด
พื้นที่วา่ งที่น่าสนใจ และเชื้อเชิญให้ผคู้ นเข้ามาใช้งานได้ (Soholt, 2003)
พื้นที่ว่างในเมือง กิ จกรรม และผูใ้ ช้งาน มีความสัมพันธ์กนั ทั้งทางตรง และทางอ้อม พื้นที่
ว่างในเมืองที่มีลกั ษณะทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจ สามารถดึงดูด
ผูใ้ ช้งานให้เข้ามายังพื้นที่ได้ ทาให้เมืองมีชีวิตชีวาก่อให้เกิดคุณภาพในการดารงชี วิตที่ดี ในขณะที่
ผูใ้ ช้งานเป็ นปั จจัยที่กาหนดประเภทของกิ จกรรม และองค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ว่างใน
เมืองด้วยเช่นกัน
2.5 แนวความคิดเรื่องการสั ญจรทางเท้า
ทางเดินเท้าถื อเป็ นองค์ประกอบของพื้นที่ว่างสาธารณะที่สาคัญ เป็ นดัชนี ช้ ี วดั คุณภาพของ
เมือง เมืองที่น่าสนใจคือเมืองที่มีถนน และทางเดินเท้าที่มีชีวิตชีวา (Jacobs, 1961 อ้างถึงใน ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริ ญ, 2551) สภาพแวดล้อมของการเดินเท้า ยังมีนยั ยะถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตในเมือง
นอกจากมี ส่ วนช่ ว ยในเรื่ องของพลัง งาน และสิ่ ง แวดล้อมแล้ว ยังท าให้ผูค้ นมารวมตัวกัน เกิ ด
กิจกรรมทางสังคม และมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบต่างๆด้วย (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ, 2551)
2.5.1 พัฒนาการของการสั ญจรทางเท้า
การสัญจรทางเท้าถือเป็ นวิธีการสัญจรประเภทแรกที่มนุ ษย์ใช้ในการคมนาคมไปยัง
สถานที่ต่างๆ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนายานพาหนะเข้ามาแทนที่ ทาให้การสัญจรทางเท้าลดบทบาทลง
เมื่อยานพาหนะมีปริ มาณเพิ่มขึ้นทาให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดปั ญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมและการขาดแคลนพลังงานตามมา ในปั จจุบนั โลกหันกลับมาให้ความสาคัญกับการ
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ประหยัดพลังงานมากขึ้น ทาให้แนวคิดเรื่ องการสัญจรทางเท้าเป็ นแนวคิดที่ทวั่ โลกนากลับมาใช้อีก
ครั้ง
ทางเดิ นเท้า ถื อเป็ นพื้ นที่ ว่า งประเภทหนึ่ ง ในอดี ตย่า นชุ ม ชนที่ มี กิ จกรรมด้า นการ
ค้าขายหนาแน่ นการสัญจรด้วยเท้าจะมีมากกว่าการใช้ยานพาหนะ จนมีการลดปริ มาณการเข้าถึ ง
ของยานพาหนะลง และกลายเป็ นพื้นที่การสัญจรทางเท้าเพียงอย่างเดียว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นใช้
เวลากับการซื้ อของ และพบปะสังสรรค์กนั ได้มากขึ้น ถึงถือเป็ นจุดกาเนิ ดของถนนคนเดิน หรื อ
pedestrian mall แสดงให้เห็นว่าทางเดินเท้าสามารถส่ งเสริ มคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการ
หมุนเวียนทางด้านรายรับ รายจ่าย จากการช่วยเพิ่มชีวิตชีวา และส่ งเสริ มเกิ ดบรรยากาศในซื้ อขาย
ให้กบั ย่าน ช่ วยส่ งเสริ มสุ ขภาพ และช่ วยสนับสนุ นยุทธศาสตร์ ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จด้วย
(Litman, 2004)
2.5.2 ประเภทของทางเดินเท้า
ทางเดินเท้ามีหลายประเภทแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพ และจุดมุ่งหมายใน
การเดินทางโดยทางเดินเท้าจาแนกได้ 5 ประเภท (Badner, 1989 อ้างถึงใน ปราณระฟ้ า พรหมประวัติ,
2551) ดังนี้
1) ทางเดินเท้ าแบบขนานไปกับแนวถนน (side walk) คือ ทางเท้าทั้งสองข้างที่
ขนานไปกับแนวถนนของเมือง รวมถึงทางเท้าเลียบแม่น้ า หรื อคูคลองต่างๆ
2) ทางเดินเท้ าแบบเป็ นทางลัด คือทางเท้าที่มกั รู้ จกั กันเฉพาะกลุ่มคน หรื อ
ภายในชุมชน เป็ นทางเดินลัดไปตามซอยย่อยต่างๆ
3) ย่ านทางเดินเท้ า (pedestrian zone) มักเป็ นพื้นที่ที่เตรี ยมไว้เพื่อการเดินเท้า
โดยเฉพาะ สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ท้ งั บริ เวณ มักเป็ นพื้นที่ยา่ นพาณิ ชยกรรมที่มีบรรยากาศในเชิง
นันทนาการและมีชีวติ ชีวา
4) ทางเดินเท้ าแบบชั่ วคราว คือ ถนน หรื อพื้นที่ที่ถูกปิ ดเพื่อใช้เป็ นทางเดิ น
หรื อใช้ในกิจกรรมนันทนาการเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ถนนคนเดิน หรื อ ตลาดนัดเป็ นต้น
5) ทางเดินเท้ าแบบทางลอดหรือทางข้ าม (crosswalk) คือ ทางเท้าที่อยูใ่ นแนว
ขวางถนนในระบบการสัญจรในตาแหน่งที่ทางเท้ากับถนนตัดขวางกัน ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องใน
การเดินทางมากยิ่งขึ้น แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ ทางเดินเท้าที่อยูร่ ะดับพื้นดิน เหนือพื้นดิน (overpass)
และระดับใต้พ้ืนดิน (underpass)
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2.5.3 แนวคิดในออกแบบทางเดินเท้า
การออกแบบทางเดินเท้ามีขอ้ พิจารณา (Litman, 2009 อ้างถึงใน เดวิตร์ สุ ขเสน, 2552)
ดังต่อไปนี้
1) ความปลอดภัย (safety) คือ การสร้ างความปลอดภัยให้ผใู้ ช้งานทั้งจาก
ยานพาหนะ สัตว์ และพืชมีพิษ แยกรถยนต์ออกจากทางเดินเท้า และทางจักรยาน รวมถึงกาหนด
ขอบเขตของทางให้ชดั เจน และมีความกว้างของเส้นทางที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
2) การป้องกันภัย (security) คือ การป้ องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การ
โจรกรรมทรัพย์สิน เช่ น การติดตั้งกล้องวงจรปิ ด การมีหน่ วยงานรักษาความปลอดภัย หรื อการ
ติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่าง เป็ นต้น
3) การเข้ าใจทิศทาง (wayfinding) คือ การออกแบบวางผังให้เข้าใจได้ง่าย และ
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน ผูใ้ ช้ไม่สับสนหรื อหลงทาง รับรู้ทางเข้า ทางออก เส้นทางหลัก
เส้นทางรอง และจุดตัดได้ชดั เจน รวมถึง การให้แสงสว่าง การใช้ป้ายบอกทาง หรื อสัญลักษณ์ที่
มองเห็น และเข้าใจได้ง่าย
4) การสื่ อความหมาย (interpretation) คือ การออกแบบที่สื่อความหมายให้
เข้าใจถึงเอกลักษณ์ หรื อบริ บทของพื้นที่ได้ง่าย และมีความสวยงาม
5) ความต่ อเนื่อง (continuity) คือ ความต่อเนื่องในการใช้งานทั้งในแง่ของการ
เข้าถึง และการรับรู ้เส้นทาง โดยต้องมีการเชื่อมโยง และรองรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละย่าน
อย่างต่อเนื่อง
6) การดึงดูดใจ (attractiveness) คือการสร้างการรับรู้ภูมิทศั น์โดยรอบทั้งเรื่ อง
ของสี สัน พื้นผิว วัสดุอุปกรณ์ประกอบถนนต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ ความน่าสนใจ และเสน่ห์ใน
กับพื้นที่ ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆของภูมิทศั น์เมือง รวมถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในย่านต่างๆ
7) ความคล่ องตัว (flow) คือ การจัดสิ่ งอานวยความสะดวก และอุปกรณ์
ประกอบเส้นทางสาหรับการเดินเท้า และจักรยานให้ เกิ ดความสะดวก และต่อเนื่ อง จุดที่เกิ ดการ
หยุดซ้ าๆจะทาให้ลดความคล่องตัว เกิดความไม่สะดวก และลดแรงจูงใจในการใช้งาน
8) การออกแบบเพื่อทุกคน (universal design) คือ การออกแบบเพื่อความเท่า
เทียมในการใช้พ้ืนที่ และสามารถรองรับผูใ้ ช้งานได้ทุกเพศ ทุกวัยให้ได้รับความสะดวกในการใช้
พื้นที่ซ่ ึ งเป็ นไปตามข้อบัญญัติ และการออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล
ข้อพิจารณาดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ Mariela A. Alfonzo ที่ได้กล่าวถึ ง
ข้อพิจารณาที่สาคัญ 5 ประการในการเลือกใช้หรื อไม่ใช้ทางเดินเท้า เรี ยงตามลาดับว่า ในเบื้องต้น
ควรพิจารณาความเป็ นไปได้และศักยภาพของเส้นทาง(feasibility) ในการเดินว่าระยะทางเหมาะสม
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และอยูใ่ นระยะที่สามารถเดินได้หรื อไม่ หลังจากนั้นจึงพิจารณาเรื่ องการเข้าถึงเส้นทางของผูใ้ ช้งาน
(accessibility), ความปลอดภัย, ความสะดวกสบายในการใช้งาน (comfort) และความรื่ นรมย์ในการ
ใช้งาน (pleasure ability) ซึ่ งเป็ นข้อพิจารณาอันดับสุ ดท้าย หากระยะของเส้นทางเป็ นไกลเกินไป
การตัดสิ นใจเลื อกใช้งานจะไม่เกิดขึ้น ส่ งผลให้ปัจจัยลาดับต่อไปไม่ได้รับการพิจารณา (Alfonzo,
2005)
2.5.4 องค์ ประกอบทีจ่ าเป็ นสาหรับทางเท้า
การสัญจรทางเท้า และทางจักรยานเป็ นการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ในการวางเส้นทางการสัญจรนอกจากต้องคานึงถึงความสามารถในการรองรับการ
ใช้งานของประชาชนแล้ว ยังต้องค านึ งถึ ง เรื่ ององค์ป ระกอบที่เกี่ ย วข้องด้วย เช่ น อุ ปกรณ์ ถ นน
(street furniture) พืชพรรณ เป็ นต้น
1) วัสดุพืชพรรณ มีความสาคัญต่อภูมิทศั น์ของเมือง ทั้งประโยชน์ทางด้านการ
ใช้สอย ด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ต้นไม้ และพืชพรรณช่วยให้ร่มเงา และ
ลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2) สิ่ งอานวยความสะดวก เช่ น ทางลาดขึ้นลง ทางข้ามแยก ทางลอดหรื อ
อุโมงค์ลอด สะพานลอย เป็ นต้น
3) ไฟส่ องสว่าง การออกแบบระบบไฟฟ้ าและแสงสว่างสาหรับทางเท้าและ
จักรยาน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืน
4) อุปกรณ์ถนน ช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานและ เพิ่มคุณภาพให้กบั
การเดินทาง เช่น ที่นง่ั ถังขยะ เสาเตี้ย (bollard) ป้ ายบอกทาง ที่รอรถประจาทาง ตูไ้ ปรษณี ยแ์ ละตู้
โทรศัพท์ เป็ นต้น (เดวิตร์ สุ ขเสน, 2552)
2.6 ความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะภูมิอากาศ, อุณหภูมิ และการสั ญจรทางเท้า
ลักษณะภูมิอากาศและอุ ณหภูมิ มีอิทธิ พลต่อการสัญจรทางเท้า เนื่ องจากทางเดินเท้าส่ วน
ใหญ่มกั เป็ นพื้นที่ภายนอกอาคาร สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นในลักษณะ
ต่างๆย่อมส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้งานโดยตรง การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้เข้าใจ
อิทธิ พลของภูมิอากาศและอุณหภูมิที่มีต่อผูใ้ ช้งานและการสัญจรทางเท้าตลอดจนเป็ นแนวทางใน
การออกแบบ และการแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิ ดขึ้ น แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องในการวิจยั ครั้ ง นี้
ได้แก่ สภาวะน่าสบาย (thermal comfort) ภูมิอากาศในเมือง (urban climate) และแนวทางการ
ออกแบบทางเดินเท้าเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบาย
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2.6.1 สภาวะน่ าสบาย (thermal comfort )
สภาวะน่ าสบายเป็ นสภาวะที่มนุ ษย์รู้สึกสบาย และพอใจกับสภาพแวดล้อมนั้นๆใน
เชิ งอุณหภูมิหมายถึ ง สภาวะที่ร่างกายมนุ ษย์มีความสมดุลกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ไม่รู้สึก
ว่า ตัวเองสู ญเสี ย ความร้ อนหรื อได้รับ ความร้ อนจากสภาพแวดล้อม ระดับ ของความน่ า สบายที่
ยอมรับได้ของพื้นที่ใดๆ ขึ้นอยูก่ บั จานวนผูใ้ ช้สอยพื้นที่ ช่วงเวลา และระยะเวลาที่มาใช้สอยพื้นที่
ด้วย (Spirn, 1984) สภาวะน่ าสบายของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจ
ความชอบ ความคุน้ เคย วัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพและจิตใจด้วย (มนตรี ตั้งศิริมงคล, 2546)
นอกจากนี้ สภาวะน่าสบายมีความสัมพันธ์กบั เรื่ องมลภาวะในอากาศ เนื่องจากอุณภูมิที่สูงขึ้นส่ วน
หนึ่ งมาจากระดับมลภาวะที่ มากขึ้ น ทั้งจากระบบการคมนาคม และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
งานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องสภาวะน่าสบายของมนุ ษย์ได้กล่าวถึงปั จจัยเป็ นตัวกาหนดสภาวะน่าสบายไว้
หลายประการ โดยสรุ ปสามารถแบ่งปั จจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็ น 2 ประเภทคือ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
และปัจจัยด้านมนุษย์ (วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, 2546 อ้างถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล, 2546)
1) ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้อม คือปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
1.1) อุณหภูมิอากาศ (air temperature) จัดเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ ง รังสี
ความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์มีผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่มีแดดจัดและอุณหภูมิ
สู ง ทาให้มนุ ษย์รู้สึกร้ อนรวมถึงอาจมีผลต่ออารมณ์กล่าวคือ ทาให้หงุดหงิดและอารมณ์เสี ยได้ง่าย
ในพื้นที่ที่มีระดับมลภาวะสู งจะมีผลทาให้อุณหภูมิอากาศสู งขึ้นด้วย เนื่องจากก๊าชต่างๆที่กระจาย
ตัวอยู่ในอากาศทาให้เกิ ดการสะสมความร้อนมากขึ้นเนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพในการสะท้อนรังสี
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่าลง
1.2) ความชื้ นสัมพัทธ์ (relative humidity) คือความชื้ นหรื อปริ มาณน้ าที่มีอยูใ่ น
อากาศทาให้เกิ ดความรู ้ สึกร้ อนหรื อเย็นได้เช่ นกัน หากปริ มาณความชื้ นในอากาศมีมากจะทาให้
ปริ มาณความชื้นสัมพัทธ์สูง มีผลทาให้การระเหยของเหงื่อระเหยได้ชา้ ทาให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบาย
ตัว ในทางตรงกันข้ามหากปริ มาณความชื้นสัมพัทธ์ต่าร่ างกายสามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็ ว และ
เหงื่อระเหยได้ง่าย ซึ่ งปริ มาณความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศจะสัมพันธ์กบั เรื่ องการระเหยของน้ าจาก
แหล่งน้ า และการคายน้ าของพืชพรรณที่อยูใ่ นรู ปแบบของพื้นที่สีเขียวด้วย
1.3) อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (mean radiant temperature) เป็ นการ
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงของอุณหภูมิที่มีผลมาจากการแผ่กระจายรังสี ความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์จาก
วัสดุ หรื อพื้นผิวต่างๆโดยรอบพื้นที่ หากการแผ่ก ระจายรังสี ความร้ อนมีปริ มาณต่ า การเพิ่มของ
อุณหภูมิจากระดับปกติจะมีระดับต่า และไม่เกินขอบเขตความสบายของมนุษย์ โดยผิวพื้นวัสดุที่มี
ความมันวาวและดาดแข็งจะมี การแผ่กระจายรังสี ความร้ อนและดูซับความร้ อนได้มากกว่าวัส ดุ
ทัว่ ไป
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1.4) ความเร็ วลม (air velocity) กระแสลมที่พดั ผ่านพื้นที่จะช่วยในการระบาย
ความร้อน และช่วยพัดพาความร้อนที่เกิดขึ้นออกไปนอกพื้นที่ มีผลทาให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลงได้
นอกจากนี้ยงั ช่วยให้การระเหยของเหงื่อรวดเร็ วขึ้น ส่ งผลให้มนุษย์รู้สึกเย็นสบายขึ้น กระแสลมที่มี
ความเร็ วมากจะสามารถลดอุณหภูมิได้มากเช่นกัน
2) ปั จจัยด้ านมนุษย์ เป็ นปั จจัยที่เกิดจากตัวมนุษย์หรื อการกระทาของมนุษย์เอง ซึ่ งมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.1) อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่ างกาย (metabolism rate) มีผลต่อความ
ร้อนในร่ างกายของมนุษย์รวมถึงปริ มาณเหงื่อที่ระบายออกมาจากร่ างกายด้วย ซึ่งอัตราการเผาผลาญ
พลัง งานนี้ จะแตกต่ า งกัน ตามประเภทของกิ จ กรรมที่ แ ต่ ล ะคนกระท าอยู่ กล่ า วคื อ กิ จ กรรมที่
เคลื่ อนไหวร่ างกายมาก อัตราการเผาผลาญพลัง งานจะมากขึ้ น และส่ ง ผลให้ค วามร้ อนภายใน
ร่ างกายสู งขึ้นด้วย
2.2) เสื้ อผ้าที่สวมใส่ (cloth-value) เสื้ อผ้าจะมีผลต่อการระบายความร้อนและ
สะท้อนรังสี ความร้อน เสื้ อผ้าที่หนาจะสามารถเก็บความร้อนได้มาก และระบายอากาศได้ไม่ดีซ่ ึ งมี
ผลต่ออุณภูมิของร่ างกาย และความสบายของผูส้ วมใส่

Degrees F

Relative Humidity
ภาพที่ 2.9 ขอบเขตความสบายของมนุษย์โดยอิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
(Foster, Ruth S., 1994 อ้างถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล, 2546)

ปั จจัยที่ กล่ าวมาข้างต้นเป็ นตัวกาหนดระดับสภาวะน่ าสบายในแต่ละพื้นที่ สภาวะ
ความน่ า สบายในแต่ ล ะภู มิ ภ าคหรื อ แต่ ล ะประเทศจึ ง มี ความแตกต่ า งกัน ลัก ษณะของอุ ณหภู มิ
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ความชื้ นสัมพัทธ์ การแผ่รังสี ความร้ อนและความเร็ วลมที่แตกต่างกัน มีผลทาให้สภาวะความน่ า
สบายแตกต่างกันด้วย สาหรับประเทศไทยที่มีลกั ษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้ น อุณหภูมิที่ทาให้รู้สึก
สบายอยูท่ ี่ประมาณ 22-29 องศาเซลเซี ยสและความชื้ นสัมพัทธ์ประมาณ 20% -75% (ตรึ งใจ บูรณ
สมภพ, 2539 อ้างถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล, 2546)
2.6.2 ภูมิอากาศในพืน้ ทีเ่ มือง (urban climate)
ภูมิอากาศจุลภาค (microclimate) คือสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ขนาดเล็ก หรื อในพื้นที่
จากัด ในพื้นที่เมื องจะมี ลกั ษณะภูมิอากาศจุลภาค และระดับอุณหภูมิที่แตกต่างจากพื้นที่ชนบท
เนื่ องจากมีลกั ษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ความหนาแน่นของอาคาร และลักษณะการโอบล้อม
ของอาคารมีผลต่อการกระจายตัวของมลภาวะและความร้อน ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาระหว่างวัน
ด้วย กิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดมลภาวะ วัสดุประเภทหิ นและคอนกรี ต ที่ดูดซับความร้อนไว้ในเวลา
กลางวันจะคายความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ซึ่ งเป็ นอีกสาเหตุที่ทาให้ระดับอุณหภูมิในพื้นที่
เมืองสู งขึ้น นอกจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปั ญหาเรื่ องมลภาวะในเมืองจะส่ งผลต่อระดับสภาวะน่ า
สบายแล้วยังทาให้เกิดผลเสี ยทางด้านสุ ขภาพและสภาพแวดล้อมด้วย
หุบเขา

เช้า
ถนนที่โอบล้อมโดยอาคาร

กลางวัน

เช้า

กลางวัน

อากาศเย็น
อากาศอุ่น

มลภาวะ

ภาพที่ 2.10 กระบวนการที่เหมือนกันของอุณหภูมิและปริ มาณมลภาวะในพื้นที่เมืองและพื้นที่หุบเขา (Spirn, 1984)

1) ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อสภาพภูมิอากาศในพืน้ ที่เมือง ในพื้นที่ต่างๆของเมืองจะ
ประกอบด้วยลัก ษณะภู มิ อ ากาศจุ ล ภาคที่ แ ตกต่ า งกัน ไป แต่ ม กั มี ก ระบวนการเกิ ดและปั จ จัย ที่
คล้ายคลึงกัน โดยทัว่ ไปในพื้นที่เมืองภูมิอากาศจุลภาคจะแสดงให้เห็นได้จากตัวแปรพื้นฐานด้าน
พื้นที่คือ 1) พื้นที่ถนนที่โอบล้อมโดยอาคาร (street canyon), 2) ลานโล่งที่มีพ้ืนผิวดาดแข็ง (paved
plaza), 3) สวนสาธารณะ (park) (Spirn, 1984)
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1.1) พื้นที่ถนนที่โอบล้อมโดยอาคาร การระบายอากาศและความร้อนบริ เวณ
ถนนและทางเท้านั้นจะขึ้นอยู่กบั ความกว้างของถนน ความสู งและรู ปทรงของอาคารที่โอบล้อม
พื้นที่ การวางตัวของแนวถนนที่สัมพันธ์กบั ทิศทางลม กล่าวคือถนนที่วางตัวขนานกับทิศทางลมจะ
สามารถระบายอากาศ ความร้อนและมลภาวะในอากาศได้ดีกว่า ในขณะที่ลกั ษณะการวางผังและ
ความสู งของอาคารจะมีผลต่อความเร็ วลมและทิศทางการพัดของลม อาคารสู งและวางตัวขวางทิศ
ทางการพัดของลมจะทาให้การระบายอากาศและมลภาวะออกจากพื้นที่ทาได้นอ้ ยลง
1.2) ลานโล่งที่มีพ้ืนผิวดาดแข็ง ในการออกแบบลานโล่งมิใช่ เพียงคานึ งถึง
ความสวยงามเท่านั้น แต่ควรพิจารณาถึงความสบายในการใช้งานด้วย ลานโล่งที่มีพ้ืนผิวดาดแข็ง
นอกจากจะสะท้อนรั งสี ความร้ อนไปสู่ พ้ืนที่โดยรอบแล้ว ยังสามารถดูดซับความร้ อน และคาย
ความร้อนออกมาได้มาก ส่ งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้ลานโล่งที่อยูห่ น้าอาคารสู งต้อง
พิจารณาถึงความเร็ วลมในพื้นที่ดว้ ย เนื่องจากกระแสลมที่พดั มาปะทะอาคารและพัดลงมาด้านล่าง
จะมีความเร็ วมากกว่าปกติ และอาจส่ งผลต่อผูใ้ ช้สอยพื้นที่ได้
1.3) สวนสาธารณะ บทบาทของสวนสาธารณะในเมืองนั้นนอกจากจะเป็ น
พื้นที่พกั ผ่อนและทากิ จกรรมนันทนาการต่างๆแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการสร้างสภาวะน่ าสบายและ
ปรับปรุ งคุณภาพอากาศด้วยด้วย พืชพรรณจะดูดซับความร้อนไว้น้อย และคายความร้อนออกมา
อย่างช้าๆ ทาให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดต่ าลง ในสภาพอากาศปกติบริ เวณสวนสาธารณะจะเย็นกว่า
เนื่องจากให้ร่มเงาที่เกิดขึ้นจากพืชพรรณและการสะท้อนรังสี ความร้อน
ระดับอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในเมืองมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประการทั้งเรื่ อง
วัสดุและพื้นผิวที่ใช้ ลักษณะการวางผังของอาคารและการวางตัวของแนวถนน ทิศทางและความเร็ ว
ลม กิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่ งทั้งหมดล้วนมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน และส่ งผลถึง
สร้างเสริ มสภาวะน่าสบายเช่นกัน

มลภาวะ

ภาพที่ 2.11 มลภาวะในพื้นที่ถนนที่เป็ นผลมาจากลักษณะการโอบล้อมของอาคารและทิศทางลม (Spirn, 1994)
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2.6.3 แนวทางการออกแบบทางเดินเท้าเพือ่ ให้ เกิดสภาวะน่ าสบาย
การสร้ างสภาวะความน่ าสบายให้เกิ ดขึ้นกับทางเดิ นเท้า นอกจากคานึ งถึงบริ บทใน
ด้า นต่ า งๆแล้ว ควรมี ก ารวางแนวทาง และนโยบายด้า นการออกแบบภูมิ ท ศั น์ที่ ชัดเจน ในการ
ออกแบบภูมิทศั น์บริ เวณถนนควรเลือกใช้วสั ดุพ้ืนผิวปกคลุมที่เป็ นพืชพรรณมากกว่าการใช้พ้ืนผิว
ดาดแข็ง เนื่องจากพืชพรรณสามารถสามารถดูดซับความร้อนได้สูงและนาความร้อนดังกล่าวไปใช้
ในการสังเคราะห์แสงและคายน้ า กระบวนการดังกล่าวทาให้ความร้อนที่ปล่อยคืนสู่ สภาพแวดล้อม
มีปริ มาณต่าลง ส่ งผลให้อุณหภูมิอากาศในบริ เวณนั้นๆลดลงได้ ลักษณะขององค์ประกอบภูมิทศั น์
เมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศบริ เวณถนน ได้สรุ ปข้อพิจารณาในการออกแบบทาง
เท้าเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายไว้ดงั นี้ (มนตรี ตั้งศิริมงคล, 2546)
1) ควรปลูกไม้ยืนต้นบริ เวณทางเดินเท้า เพื่อสกัดกั้นการแผ่รังสี ดวงอาทิตย์
มายังพื้นผิวปกคลุม และลดการแผ่กระจายรังสี ความร้อนเนื่องจากการแผ่รังสี ของพื้นผิวทางเท้า
2) ลักษณะของพื้นผิวที่ปกคลุมทางเดินเท้า ควรเลือกใช้พ้ืนผิวปกคลุมที่เป็ นพืช
พรรณ เนื่ องจากสามารถช่ วยสะท้อนความร้ อนได้ หากเป็ นพื้ นดาดแข็ง ควรใช้วสั ดุ ที่ ส ามารถ
สะท้อนความร้ อนได้ดีเนื่ องจากมีการดูดซับความร้อนต่า หรื อลดจานวนพื้นที่ดาดแข็งให้น้อยลง
ซึ่งมีผลทาให้ความร้อนที่ปล่อยออกมาสู่ สภาพแวดล้อมมีปริ มาณน้อย ทาให้อุณหภูมิลดลงได้ หาก
มี ค วามจาเป็ นต้องใช้พ้ืนผิวที่ มีค่ าสัม ประสิ ท ธ์ก ารสะท้อนรั งสี ความร้ อนจากดวงอาทิตย์ท้ งั ใน
ระดับ สู ง และต่ า ควรมี ก ารลดปริ ม าณการแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นโดยการใช้พุ่ ม ใบของพื ช พรรณ
นอกจากนี้ การเลื อกใช้ผิวพื้นที่น้ าสามารถซึ มผ่านได้ช่วยการระเหยของน้ าในพื้นที่มีมากขึ้นทาให้
อุณหภูมิอากาศลดลงได้ดว้ ย
3) ลักษณะรู ปแบบพื้นที่ว่างบริ เวณถนน เช่ นควรเว้นระยะถอยร่ นระหว่าง
อาคารกับพื้นผิวทางเดินเท้าหรื อถนนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้พ้ืนที่ในการพัฒนาด้านภูมิทศั น์
ได้มากขึ้นช่วยลดปริ มาณรังสี ความร้อนที่สะท้อนมาจากพื้นถนนมาสู่ ตวั อาคาร
4) ควรใช้พืชพรรณในหลากหลายระดับร่ วมกัน กล่าวคือ พืชระดับล่าง ได้แก่
พืชคลุมดินต่างๆ พืชระดับกลาง ได้แก่ไม้พุ่มหรื อไม้ยืนต้นขนาดเล็ก พืชระดับบน ได้แก่ไม้ยืนต้น
เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยลดปริ มาณการแผ่รังสี จากการสะท้อนพื้นผิว และช่ วยในการดูดซับ
ความร้อน
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2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องและกรณีศึกษา
2.7.1 แนวทางการปรับปรุ งการใช้ ประโยชน์ ทโี่ ล่งว่างในชุ มชนกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ธีรวิทย์ นิลสุ ก (2550) ได้ทาการศึกษาพื้นที่โล่งว่างในชุมชนกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็ น
พื้นที่ที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และพัฒนาการที่ยาวนาน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สั ง คมและเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน ท าให้เ กิ ด ปั ญ หาความแออัด และขาดแคลนพื้ น ที่ ว่ า ง การใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ส่ งผลให้เกิดปั ญหาต่อบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ งานวิจยั นี้ มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัวของพื้นที่วา่ ง กิ จกรรมและพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ที่โล่ง
ว่าง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างใน
ชุมชนกรุ งรัตโกสิ นทร์ โดยใช้ชุมชนกรณี ศึกษา 4 แห่ งคือ ชุมชนแพร่ งภูธร ชุมชนท่าเตียน ชุมชน
หลังวัดราชนัดดาและชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้
โดยผลสรุ ปของการวิจยั พบว่าปั ญหาการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างเกิดจาก 2 ประการคือ
1) ปั ญหาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีความแออัดและทรุ ดโทรมของอาคารและพื้นที่วา่ ง
ส่ งผลต่อทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ 2) ปั ญหาจากลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งพื้นที่โล่งว่าง
โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการประกอบกิจกรรมทั้งกิจกรรมทางเลือก และ
กิจกรรมจาเป็ น สร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างพื้นที่ว่างภายในชุ มชุ นและภายนอกชุ มชน รวมถึงใช้
มาตรการทางกฎหมายและความร่ วมมือจากชุ มชน โดยคานึงถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของสถานที่
ด้วย
2.7.2 โครงการพัฒนาถนนสตรอยก์ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก
ถนนสตรอยก์ (Strøget) จัดเป็ นถนนคนเดิ นที่ยาวและเก่ าแก่ ที่สุดแห่ งหนึ่ งที่เมือง
โคเปนเฮเกนได้พฒั นาขึ้นตั้งแต่ปี 1962 โดยการประกาศให้เป็ นเขตปลอดรถยนต์ เส้นทางเริ่ มต้น
ตั้งแต่บริ เวณลานโล่งหน้าศาลาว่าการเมืองผ่านพื้นที่ย่านเมืองเก่าไปจนถึงย่าน Kongens Nytorv
เป็ นย่านการค้าและร้านอาหารที่มีบรรยากาศคึกคัก ตลอดเส้นทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรเป็ นที่ต้ งั
ของอาคารเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และมีกิจกรรมที่น่าสนใจโดยมี Jan Gehl เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญใน
การออกแบบถนน เลนจักรยาน และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
พฤติ กรรมของผูใ้ ช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะบนถนนสตรอยก์ เช่ นการนัง่ พักผ่อนหรื อใช้
เวลาในพื้ น ที่ เ ป็ นเวลานาน แสดงให้เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของพื้ น ที่ ว่า งที่ ดี จ านวนของร้ า นอาหาร
กลางแจ้ง (outdoor café) ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่วา่ งสาธารณะที่มากขึ้น
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ภาพที่ 2.12 บรรยากาศระหว่างถนนสตรอยก์

ภาพที่ 2.13 บรรยากาศระหว่างถนนสตรอยก์

ที่มา: http://www.copenhagenet.dk/CPH-map/CPH-Pedestrian.asp

ภาพที่ 2.14 แผนที่ถนนสตรอยก์

ที่มา: http://www.copenhagenet.dk/CPH-map/CPH-Pedestrian.asp
บนถนนสตรอยก์บ ริ เวณที่ มี ผูใ้ ช้จานวนมากมัก เป็ นบริ เวณที่มี ก ารออกแบบและมี
องค์ประกอบที่ เหมาะกับการใช้ง าน เช่ น เฟอร์ นิเจอร์ ถนน รวมถึ งสภาพอากาศและทาเลที่ต้ งั ที่
เอื้ออานวย การพัฒนาที่ต่อเนื่ องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีทาให้ถนนสตรอยก์เป็ นถนนคน
เดินที่ประสบความสาเร็ จและถูกนาไปเป็ นต้นแบบในการพัฒนาถนนคนเดินในหลายประเทศ และ
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปรับ
ทัศนคติของผูค้ นที่มีต่อการเดินเท้าหรื อจักรยานในการเดินทาง
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2.7.3 การพัฒนาโครงข่ ายพืน้ ที่ว่างและย่านชุ มชนของเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
เมืองเวนคูเวอร์ (Vancouver) เป็ นเมืองที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและมีผพู้ กั อาศัยอยูจ่ านวน
มาก ที่ต้ งั ถูกล้อมด้วยชายฝั่งทะเลที่สวยงามซึ่ งจัดเป็ นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ถึงสามด้าน มีแม่น้ าจาก
เทื อกเขา Rockies ไหลผ่านเมื องลงสู่ มหาสมุท รแปซิ ฟิก ทาให้ในเมืองมี พ้ืน ที่ธ รรมชาติและ
บรรยากาศที่สวยงาม กระบวนการวางผังเมื องพัฒนาต่ อเนื่ องมาตั้งปี ค.ศ.1888 โดยเริ่ ม จัดตั้ง
หน่วยงานที่ดูแลจัดการสวนสาธารณะขึ้น ซึ่ งทาให้พ้ืนที่ที่มีคุณค่าได้รับการปกป้ อง ใน Report on
the Planning of Greater Vancouver ปี ค.ศ. 1915 กล่าวถึงการพัฒนาเมืองและชุมชนโดยพิจารณาถึง
ปั จจัยทั้งทางด้านสัง คม เศรษฐกิ จ และสภาพทางกาพในแต่ละพื้นที่ ของเมืองเพื่อรองรับการใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเชื่ อมโยงพื้นที่เหล่านั้นเข้าด้วยกัน จนในปี ค.ศ. 1926 ได้มีการจัดตั้ง
Vancouver Town Planning Commission ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มต้นวางผังเมืองอย่างเป็ นทางการ
เมืองแวนคูเวอร์ ใช้แนวความคิดเส้นทางสี เขียวในการเชื่ อมต่อพื้นที่ว่างเข้าด้วยกัน
เพื่อเป้ าหมายในการสงวนรักษาพื้นที่ธรรมชาติ ทรัพยากร รวมถึงเพื่อสร้างพื้นที่นนั ทนาการและลด
การใช้รถยนต์ โดยการพัฒนาแบ่งเป็ นสองระดับคือ 1) ในระดับย่านหรื อระดับชุมชนโดยเน้นพื้นที่
สี เขียวเป็ นแนวยาวหรื อเส้นทางเดิน รวมถึงพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก และ2) ในระดับเมือง เป็ นพื้นที่
ขนาดใหญ่หรื อ Green Zone ซึ่ งเป็ นการรักษาพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงแหล่งน้ า
และเชื่อมโยงพื้นที่เหล่านี้เข้ากับชุมชนในพื้นที่เมืองผ่านโครงข่ายพื้นที่วา่ ง
การวางแผนผังโครงข่ายเส้นทางสี เขียวของเมืองแบ่งออกเป็ น 16 เส้นทาง มีลกั ษณะ
แตกต่างกัน เช่น เส้นทางริ มทะเล เส้นทางริ มทะเลสาบ เส้นทางชมเมือง เป็ นต้น เมื่อดาเนินเสร็ จสิ้ น
จะทาให้การสัญจรทางเท้าในเมืองใช้เวลาไม่เกิ น 25 นาที และไม่เกิ น 10 นาทีสาหรับการใช้
จักรยาน โดยจุดมุ่งหมายหลักในการวางแผนผังโครงข่ายเส้นทางสี เขียวของเมืองคือ
1) ทาให้การสัญจรทางเท้ามีความน่าสนใจ
2) ทาให้การใช้จกั รยานมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
3) ลดการใช้ลดยนต์
4) สร้างพื้นที่สีเขียวและเส้นทางสี เขียวให้มากขึ้น
5) ใช้งานศิลปะ (public art) ทาให้เส้นทางสี เขียวน่าสนใจมากขึ้น
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ภาพที่ 2.15 City Greenways Plan ของเมืองแวนคูเวอร์ ปี 2005

ที่มา: http://vancouver.ca/engsvcs/streets/greenways/city/index.htm
จากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องทาให้เข้าใจและสามารถวางแผนการท างานได้
ชัดเจนขึ้น นอกจากปั จจัยด้านสั งคม เศรษฐกิ จ และสภาพทางกายภาพของพื้นที่แล้ว ควรศึกษา
ปั จจัยด้านผูใ้ ช้เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่ได้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานและกิ จกรรมที่
เกิ ดขึ้นจริ งในพื้นที่ รวมถึ งคุ ณค่าที่มีอยู่ของพื้นที่น้ นั ๆ การเสนอแนะโครงข่ายพื้นที่ว่างและการ
สัญจรทางเท้า รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสัญจรทางเท้าให้ผคู้ นโดยทัว่ ไป อาจช่วยเพิ่มพื้นที่
สี เขียวและศักยภาพในการเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ว่างและช่วยรักษาความเป็ นย่านการค้าเก่าให้กบั
เขตบางรักได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนและติดตามผลอย่างจริ งจังจากทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีแผนการดาเนินงานที่ชดั เจน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 กรอบแนวความคิดของการศึกษา
กระบวนการท างานของการศึ ก ษาครั้ งนี้ มาจากการศึ ก ษาแนวความคิ ด เรื่ อ งพื้ น ที่ ว่า ง
สาธารณะที่ ดีแ ละองค์ป ระกอบพื้ น ฐานที่ ส าคัญ เป็ นการค้น หาศัก ยภาพของพื้ น ที่ ว่า งเพื่ อการ
เชื่อมโยงพื้นที่วา่ งสาธารณะและกึ่งสาธารณะอย่างเป็ นกระบวนการ โดยทาการศึกษาคุณสมบัติของ
พื้นที่วา่ งในด้านต่างๆ ทั้งรู ปแบบ ลักษณะทางกายภาพ คุณค่า รวมถึงบทบาทที่มีต่อเขตบางรักและ
ชี วิตประจาวันของสาธารณชนที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบ่งการทางานเป็ น 2 ขั้นตอนคือ 1) ระดับการ
ออกแบบโครงข่าย และ 2) ระดับการออกแบบพื้นที่
ในระดับการออกแบบโครงข่ายแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1.1) บริ บทของเขตบาง
รัก เช่ น สภาพของพื้นที่ ศักยภาพ คุณค่าและบรรยากาศรวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาพื้นที่ 1.2) การสร้างความเชื่อมต่อโดยศึกษาแนวคิด วิธีการและข้อพิจารณาที่ใช้ในการพัฒนา
โครงข่ายพื้นที่วา่ งในเมือง เส้นทางสี เขียว และการสัญจรทางเท้า ส่ วนในระดับการออกแบบพื้นที่
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 2.1) พื้นที่วา่ ง โดยทาการศึกษาทั้งในส่ วนของแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ ยวข้องเพื่อหาเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ว่างมีศกั ยภาพเป็ นพื้นที่ในโครงข่าย องค์ประกอบ
พื้นฐานที่สาคัญของพื้นที่วา่ งโดยองค์กร PPS และการลงสารวจพื้นที่จริ งเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ว่าง
2.2) ผูใ้ ช้พ้ืนที่ โดยทาการศึกษาแนวคิดเรื่ องลักษณะของผูใ้ ช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะและประเภทของ
กิจกรรมในพื้นที่วา่ งสาธารณะ(Gehl, 1987) และข้อมูลด้านพฤติกรรม กิจกรรมรวมถึงความคิดเห็น
ที่มีต่อการใช้พ้ืนที่วา่ งสาธารณะและการสัญจรทางเท้า
3.1.1 ระดับการออกแบบโครงข่ าย
ในระดับการออกแบบโครงข่ายแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
1) บริบทของเขตบางรัก โดยทารวบรวมและศึกษาข้อมูลของพื้นที่เขตบางรัก เช่น
ความเป็ นมาของพื้นที่ สภาพปั จจุบนั ศักยภาพ คุณค่า บรรยากาศและกิ จกรรมในพื้นที่ รวมถึง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพื้นที่ของสานักงานเขตบางรักและของกรุ งเทพมหานคร
2) การสร้ างความเชื่อมต่ อ โดยศึกษาถึงแนวคิด วิธีการและข้อพิจารณาที่ใช้ในการ
สร้างการเชื่ อมต่อพื้นที่วา่ ง แนวทางการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่วา่ งในเมือง การสร้างเส้นทางสี เขียว
และการสัญจรทางเท้า เพื่อให้ได้โครงข่ายที่เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่และรองรับการใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3.1.2 ระดับการออกแบบพืน้ ที่
ในระดับการออกแบบพื้นที่แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
1) ข้ อมู ล ด้ า นพื้นที่ว่าง โดยท าการศึ ก ษาทั้ง ในส่ วนของแนวคิ ดและทฤษฎี ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อหาเกณฑ์ในการคัดเลื อกพื้นที่ว่างมีศกั ยภาพเป็ นพื้นที่ในโครงข่าย องค์ประกอบ
พื้นฐานที่สาคัญของพื้นที่วา่ ง นามาผนวกกับข้อมูลจากการลงสารวจพื้นที่จริ ง
2) ด้ านผู้ใช้ พนื้ ที่ โดยทาการศึกษาแนวคิดเรื่ องลักษณะของผูใ้ ช้พ้ืนที่วา่ งสาธารณะ
และประเภทของกิจกรรมในพื้นที่วา่ งสาธารณะ และข้อมูลด้านพฤติกรรม กิ จกรรมรวมถึงความ
คิดเห็นที่มีต่อการสัญจรและการใช้พ้ืนที่วา่ งสาธารณะ
3.2 วิธีดาเนินการศึกษา
3.2.1 การเก็บข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สารวจพื้นที่ และ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร มีรายละเอียดดังนี้
1) ข้ อมูลจากการสารวจพืน้ ที่ แบ่งการสารวจออกเป็ น 2 ลักษณะคือ 1) การสารวจ
พื้นที่เบื้องต้นโดยการสารวจอย่างกว้าง (windshield survey) เป็ นการสารวจและเก็บข้อมูลทัว่ ไป
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดคาถามและวัตถุประสงค์การวิจยั และ 2) การสารวจพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูล ใช้วิธีการเดินเพื่อสารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ การสัญจรทางเท้า ที่ต้ งั ของกิจกรรม
และสถานที่สาคัญต่างๆรวมถึงการสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับพฤติกรรม ปั ญหาการใช้งานพื้นที่วา่ งและเส้นทางการสัญจรทางเท้า
2) ข้ อมูลจากการศึกษาเอกสาร แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ลักษณะคือ 1) การศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตบางรัก ทั้งด้านเอกสาร หนังสื อ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายดาวเทียม และ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
แนวความคิดเรื่ องเมือง การเชื่ อมต่อพื้นที่วา่ งในเมือง การสัญจรทางเท้า กิจกรรมและผูใ้ ช้งานพื้นที่
ว่าง ความสั มพันธ์ ระหว่า งลัก ษณะภูมิอากาศกับการสัญจรทางเท้า งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องและ
กรณี ศึกษา โดยนาหลักการและเกณฑ์การพิจารณาที่ได้ไปใช้ในการบวนการคัดเลือกพื้นที่วา่ งและ
การวางผังโครงข่ายต่อไป
3.2.2 ข้ อมูลและการใช้ ข้อมูล
1) การรวบรวมข้ อมูลพืน้ ที่ว่างเพื่อใช้ เป็ นแผนที่ฐาน การศึกษาพื้นที่วา่ งใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตบางรักจากฝ่ ายแผนที่ สานักผังเมืองกรุ งเทพมหานคร และจากบริ ษทั
ESRI THAILAND ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นฐานข้อมูลหลัก เพื่อหา
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ตาแหน่ ง พื้ น ที่ ว่า งที่ มี อยู่ โดยท าการปรั บ ปรุ ง แผนที่ ใ ห้ท ันสมัย ด้ว ยการเปรี ย บเที ย บข้อ มูล กับ
ภาพถ่ ายดาวเที ยมเพื่อตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนที่จริ งในปั จจุบนั ประกอบกับการลง
สารวจพื้นที่อย่างกว้าง และทาการปรับข้อมูลแผนที่ดา้ นพื้นที่วา่ งตามสภาพการใช้งานจริ งเพื่อให้ได้
แผนที่สาหรับใช้เป็ นแผนที่ฐานในการศึกษา
2) การคั ด เลือ กพื้น ที่ว่ า งที่มี ศั กยภาพเป็ นพื้น ที่ใ นโครงข่ า ยพื้น ที่ว่ า ง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเรื่ อ งลัก ษณะของพื้ น ที่ ว่า งสาธารณะและกึ่ ง สาธารณะที่ ดี ซ่ ึ ง เขี ย นไว้โ ดย
Marcus and Francis (1990) และองค์กร PPS พบว่าคุณสมบัติพ้ืนฐานสาคัญที่นามาใช้ในการ
คัดเลือกพื้นที่ประกอบด้วย
2.1) ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่
2.2) การมองเห็นได้ง่ายจากเส้นทางการสัญจร
2.3) การเปิ ดโอกาสหรื อสามารถพัฒนาให้สาธารณชนเข้ามาใช้พ้ืนที่ได้
การเก็บข้อมูลตามคุณสมบัติดงั กล่าวใช้การลงสารวจพื้นที่โดยการเดินตามแผนที่
ฐานที่ได้จากขั้นตอนแรก บันทึกข้อมูล และสร้างแผนที่ตาแหน่งพื้นที่วา่ งตามลักษณะการเข้าถึงจาก
โครงข่ายถนนตามลาดับศักย์และการเชื่อมต่อโดยออกเป็ น 3 กลุ่มประกอบด้วยถนนสายหลัก ถนน
สายรอง และ ถนนสายย่อยหรื อซอย และบันทึกข้อมูลการจาแนกสภาพความสามารถใช้งานโดย
สาธารณะชนตามลักษณะการดูแลจัดการพื้นที่โดยหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชน
3) การจาแนกคุณค่ าและบทบาทของพืน้ ที่ว่าง การจาแนกคุณค่าและบทบาทของ
พื้นที่วา่ งในเขตบางรักพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจ คุณค่าเชิงวัฒนธรรม และ คุณค่าเชิงนันทนาการและ
สุ นทรี ย ภาพดังที่ เคยนาเสนอโดย สุ ภาดา ศรี สารคาม (2550) ข้อมูล ที่ ได้นามาวิเคราะห์ ร่วมกับ
แนวความคิ ดเรื่ องคุ ณสมบัติเชิ งคุ ณค่าของพื้นที่ว่างซึ่ งได้จาแนกกิ จกรรมหลักด้านการเชื่ อมโยง
พื้นที่วา่ งตามพฤติกรรมผูใ้ ช้ออกเป็ นกิจกรรมจาเป็ น กิจกรรมทางเลือก (Gehl, 1987) ในการวิจยั ครั้ง
นี้ เลื อกพิ จารณาผูใ้ ช้หลัก 3 กลุ่ ม ประกอบด้วย ผูพ้ กั อาศัย ในพื้นที่ ผูม้ าท างานในพื้นที่ และ
นักท่องเที่ ยวพักในพื้นที่ โดยพิจารณาเขตอิทธิ พลของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ มจากจุดเริ่ มต้นการเดิ นทาง
(origin) ของผูใ้ ช้ที่ อ ยู่ร วมกัน เป็ นกลุ่ ม หรื อ ชุ ม ชน และแหล่ ง กิ จ กรรมหรื อ จุ ด หมายปลายทาง
(destination) ภายในพื้นที่
4) การเชื่ อมต่ อพืน้ ที่ว่างและวางแผนผังโครงข่ าย ในขั้นตอนนี้ ใช้ขอ้ มูลพื้นที่วา่ ง
ทั้งหมดที่ได้จากการสารวจและคัดแยกบทบาทเชิงคุณค่าของพื้นที่มาพิจารณาสร้างการเชื่อมต่อเข้า
ด้วยกันเป็ นลักษณะโครงข่าย โดยใช้แนวคิดการเชื่อมต่อกิจกรรมประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน และ
รัศมีเดินต่อกันในระยะ 200 เมตรซึ่งเป็ นระยะทางที่ผใู้ ช้ตดั สิ นใจเดินได้ง่ายตามอ้างถึงHarris (1997)
เข้าด้วยกัน เพื่อการออกแบบระบบการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมของโครงข่ายนั้นๆ
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5) การเลือกตัวอย่ างโครงข่ ายเพื่ อเป็ นกรณีศึกษา ในการเชื่ อมต่อและออกแบบ
พื้นที่วา่ งแต่ละโครงข่ายจาเป็ นต้องศึกษาศักยภาพ, ปั ญหา และแนวทางแก้ไขของเส้นทางเชื่อมต่อ
และพื้ น ที่ ว่ า งแต่ ล ะต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ ก ารเชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ว่ า งในแต่ ล ะโครงข่ า ยเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการนี้แสดงโดยการศึกษาตัวอย่างโครงข่าย โดยเลือกโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่ม
กิ จกรรมจาเป็ นเป็ นหลัก และกลุ่ มกิ จกรรมทางเลื อกเป็ นหลักประเภทละ 1 กลุ่ ม โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องปั จจัยที่ทาให้พ้ืนที่ว่างสาธารณะประสบความสาเร็ จโดย
องค์กร PPS ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ 2) ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ 3)
ประโยชน์ใช้สอย กิ จกรรม และการสร้างปฎิสัมพันธ์ ระหว่างผูใ้ ช้พ้ืนที่ และทาการศึกษาตัวอย่าง
โครงข่ายที่ได้ในรายละเอียดขั้นต่อไป
3.3 การศึกษาตัวอย่างโครงข่ ายทีใ่ ช้ เป็ นกรณีศึกษา
3.3.1 สร้ างแผนผังโครงข่ ายพื้นที่ว่างและเส้ นทางการสั ญจรตามสภาพการใช้ งานจริ งใน
ปั จจุ บัน โดยทาการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ว่างแต่ละตาแหน่ งและเส้นทางเชื่ อมต่อแต่ละช่ วง
ภายในโครงข่ า ยในประเด็ นเรื่ องบริ บท สภาพการใช้ง านปั จจุ บ นั โดยชี้ ใ ห้เห็ นถึ ง ปั ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
3.3.2 เสนอแนะแผนผังโครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่างและเส้ นทางการสั ญจรใหม่ โดยทาการเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาโครงข่ายที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความต่อเนื่อง
ในการใช้งาน สะดวก สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่เขตบางรักโดยรวมมิติดา้ นการอนุรักษ์ และสื่ อ
ความหมายของพื้นที่ ช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดบรรยากาศในการใช้งาน และเป็ นการเพิ่มคุ ณภาพชี วิต
และสิ่ งแวดล้อมได้
3.4 สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา ปั จจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องในการวางแผนผังโครงข่าย รวมถึงข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็ นเพิ่มเติ มที่ ได้จากกระบวนการศึกษาศักยภาพพื้นที่ว่างและการสร้างความเชื่ อมต่อ
พื้นที่วา่ งและเส้นทางสัญจรในพื้นที่ยา่ นพาณิ ชยกรรมเขตบางรัก เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าในพื้นที่ที่มีบริ บทใกล้เคียงกันได้
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บทที่ 4
สภาพทัว่ ไปของพืน้ ทีศ่ ึกษา
4.1 ทีต่ ้งั และอาณาเขต
เขตบางรั ก ตั้ง อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครชั้นใน และจัดอยู่ใ นกลุ่ ม กรุ ง เทพใต้เมื่ อจัดตาม
ลักษณะการแบ่งกลุ่มการปฏิบตั ิงานของสานักงานเขต มีเนื้อที่ประมาณ 5.536 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครอง ออกเป็ น 5 แขวง ประกอบด้วย แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์
แขวงบางรัก และแขวงสี่ พระยาโดยมีอาณาเขตติดต่อดังภาพที่ 4.1
4.1.1 ทิศเหนือ
ติ ดต่ อเขตปทุ ม วัน บริ เวณพื้ นที่ ต่อเนื่ องกับ เขตบางรั ก ด้านทิ ศเหนื อ เป็ นพื้ นที่ ย่า น
พาณิ ชยกรรมที่ สาคัญอี กแห่ งหนึ่ งเชื่ อมต่อกับเขตบางรักโดยถนนพระราม 4 พื้นที่บริ เวณถนน
บรรทัดทองพื้นที่ยา่ นชุมชนและการย่านพาณิ ชยกรรม และเป็ นที่ต้ งั ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.1.2 ทิศใต้
ติ ดต่ อเขตสาทร บริ เวณพื้ นที่ต่อเนื่ องกับ เขตบางรั ก ด้านทิศใต้เป็ นที่ต้ งั ของอาคาร
สานักงานขนาดใหญ่ อาคารชุ ดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย เชื่ อมต่อกับเขตบางรักโดยถนนสาทร
และต่อเนื่องไปพื้นที่อื่นโดยถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์
4.1.3 ทิศตะวันออก
ติดต่อเขตปทุมวันและเขตสาทร บริ วณที่ถนนพระราม 4 และถนนสาทรบรรจบกัน
เป็ นพื้นที่สวนลุมพินีและสวนลุมไนท์บาร์ ซา เชื่อมโยงไปยังบริ เวณถนนเพลินจิตและเขตคลองเตย
ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของท่าเรื อคลองเคย
4.1.4 ทิศตะวันตก
ติดต่อเขตสัมพันธวงศ์ และแม่น้ าเจ้าพระยา เขตสัมพันธวงศ์เป็ นชุ มชนชาวจีนและ
ย่านการค้าเก่าแก่ มีความสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แม่น้ าเจ้าพระยามีความสาคัญ
ทางด้านวิถีชีวิตและการขนส่ งสิ นค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีเรื อโดยสารให้บริ การจากท่าเรื อ
นนทบุรีจนถึงท่าเรื อราษฎร์บูรณะ ท่าเรื อข้ามฝั่งเชื่อมต่อพื้นที่เขตบางรักและพื้นที่เขตคลองสาน
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ภาพที่ 4.1 การแบ่งเขตการปกครองของเขตบางรัก

4.2 ความเป็ นมาและพัฒนาการของเขตบางรัก
เขตบางรักเป็ นย่านการค้าเก่ าแก่อายุมากกว่าหนึ่ งร้อยปี มีพฒั นาการต่อเนื่ องมาตั้งแต่สมัย
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ในอดีตพื้นที่เขตบางรักเป็ นท่าจอดเรื อที่สาคัญ มีเรื อสิ นค้าจากต่างประเทศมา
จอดเทียบท่า ทาให้เกิดเป็ นย่านชุ มชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ทั้ง
ชาวตะวันตก ชาวจีน ชาวมอญ รวมถึงชาวฮินดูและอิสลามซึ่ งตามหลักฐานพบว่ามีการตั้งชุมชนอยู่
บริ เวณพื้นที่ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา และพื้นที่ใกล้เคียง ดังเห็ นได้จากชุ มชนดั้งเดิ มและศาสนสถาน
ต่างๆที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 มีชาวตะวันตกเข้ามาอาศัยอยูใ่ นพื้นที่มากขึ้นทาให้มี
การสร้างโบสถ์คริ สต์ โรงพยาบาล และโรงเรี ยนตามอย่างตะวันตกขึ้น ซึ่ งยังคงอยูถ่ ึงปั จจุบนั เช่ น
สถานทูตโปรตุเกส สถานทูตฝรั่งเศส เป็ นต้น ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านการค้าทาให้เกิดการสร้าง
ถนนตรงขึ้ น หรื อถนนพระราม 4 ในปั จจุ บนั เพื่อเชื่ อมต่ อพื้นที่กรุ ง เทพมหานครชั้นในกับปาก
คลองพระโขนงโดยการขุดคลองและนาดินมาถม สร้างถนนหัวลาโพง ถนนเจริ ญกรุ งเพื่อเชื่ อม
พื้นที่กรุ งเทพมหานครชั้นในกับท่าเรื อบางคอแหลม รวมถึงการสร้างถนนสายสาคัญอื่นๆในเวลา
ต่อมา เช่น ถนนสี ลม ถนนสาทร (เดิมเรี ยกถนนเจ้าสัวยม) ถนนสุ รวงศ์ ถนนสี่ พระยา รวมถึงถนน
ซอยต่างๆ เช่น ถนนปั้ น ถนนเดโช ถนนประมวญ เป็ นต้น ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ขุนนางรุ่ นใหม่
และผูม้ ีฐานะมองเห็นว่าบริ เวณถนนสี ลม และถนนสาทรเป็ นทาเลที่มีอากาศดีและอยู่ใกล้เขตพระ
นครชั้นในเดินทางได้สะดวก จึงมาจับจองพื้นที่เพื่อสร้างที่พกั อาศัยมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดการจัดสรร
ที่ดินขึ้นเป็ นครั้งแรกของประเทศไทย
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ในพ.ศ. 2450 ได้มีการประกาศจัดตั้งอาเภอบางรักขึ้นโดยประกาศกระทรวงนครบาลเมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน ร.ศ. 127 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พื้นที่พาณิ ชยกรรมเริ่ มขยายตัวจาก
ถนนเจริ ญกรุ งไปสู่ พ้ืนที่อื่นๆมากขึ้น พื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ยนเป็ นย่านพักอาศัยและย่านการค้า สิ่ ง
ปลูกสร้างเริ่ มขยายตัวจากแนวเส้นทางคมนาคมหลัก ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉ บับที่ 1-3 (ปี พ.ศ. 2504-พ.ศ.2519) ที่ มุ่ งเน้นความสาคัญด้า นเศรษฐกิ จและระบบ
โครงสร้างขั้นพื้นฐาน (เชิ งชาญ แสงวิสุทธิ์ , 2549) ดึงดูดประชากรเข้ามายังกรุ งเทพมหานครและ
พื้นที่เขตบางรัก ทาให้รูปแบบการใช้ที่ดินและกิจกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไป เริ่ มมีห้างสรรพสิ นค้า
สานักงาน โรงแรม เกิ ดขึ้นในพื้นที่ พัฒนาการที่ต่อเนื่องทาให้พ้ืนที่ว่างและรู ปแบบอาคารเดิมถูก
แทนที่ดว้ ยอาคารสู ง อาคารสานักงาน และอาคารชุดพักอาศัยดังเช่นปัจจุบนั

ภาพที่ 4.2 แผนที่บริ เวณเขตบางรักปี พ.ศ. 2430 (กรมแผนที่ทหาร อ้างถึงใน เชิงชาญ แสงวิสุทธิ์, 2549)
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ภาพที่ 4.3
ถนนตรงหรื อถนนพระราม 4 เชื่อมต่อชุมชน
ชาวจีนและปากคลองพระโขนง

ภาพที่ 4.4
ถนนเจริ ญกรุ งเชื่อมต่อพื้นที่เยาวราช บางรัก
และท่าเรื อบางคอแหลม

ภาพที่ 4.5 ถนนสาทร
บริ เวณที่มีการสร้างถนนและจัดสรรที่ดิน
เป็ นครั้งแรกโดยเอกชน

ภาพที่ 4.6
ถนนสี ลมมีการเดินทางด้วยรถรางและ
ให้บริ การรถเมล์โดยสารนายเลิด
ที่มา: สานักงานเขตบางรัก (อ้างถึงใน เชิงชาญ แสงวิสุทธิ์, 2549)
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4.3 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินในเขตบางรัก
4.3.1 พืน้ ทีใ่ ช้ สอยและสภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
พื้นที่ เขตบางรั กมี ลกั ษณะการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทพาณิ ชยกรรมตามแผนผัง
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2549 แต่จากข้อมูลแผนที่
สารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบนั ของเขตบางรักจากสานักผังเมือง
กรุ งเทพมหานคร (แผนที่ 4.1) และข้อมูลพื้นที่ใช้สอยของเขตบางรักในปี พ.ศ.2551 (ตาราง 4.1)
พบว่ามีลกั ษณะผสมผสาน เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภทประกอบด้วยที่พกั อาศัย
พาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม คลังสิ นค้า สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาสถาบัน
ศาสนา นันทนาการ ที่วา่ ง ถนน และแหล่งน้ า โดยเป็ นการใช้พ้ืนที่เชิงพาณิ ชยกรรมมากที่สุดคือ
1.674 ตร.กม. รองลงมาคือเชิงที่พกั อาศัย 1.167 ตร.กม. ซึ่ งแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขต
บางรักยังคงเป็ นเป็ นเชิงที่พกั อาศัยและเชิงพาณิ ชยกรรม ดัง เห็นได้จากสถิติจานวนและพื้นที่อาคาร
ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในพื้นที่เขตบางรักในช่วงที่ผา่ นมา (ตาราง4.2)

ตารางที่ 4.1 พื้นที่ใช้สอยของเขตบางรักปี พ.ศ. 2551 แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่มา: กองนโยบายและแผนงาน สานักผังเมือง กรุ งเทพมหานคร

42
ตารางที่ 4.2 สถิติจานวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตบางรัก
จาแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร

ที่มา: ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 4.7 แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2549
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1) การใช้ ทดี่ ินเชิ งที่พักอาศัย จากแผนที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าการใช้ที่ดินเชิงที่พกั อาศัย
กระจายตัวอยูท่ ว่ั ทั้งพื้นที่เขตบางรัก และมีหนาแน่นบริ เวณแขวงสี่ พระยาและแขวงมหาพฤฒาราม
การพักอาศัยเมื่อพิจารณาตามลักษณะของอาคารสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ
1.1) อาคารพักอาศัยประเภทอาคารสู ง หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยูอ่ าศัยทั้งกลางวันและกลางคืน อย่างชัว่ คราวและอย่างถาวร ซึ่ งมีความสู งตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไป โดยมี
จานวนห้องพักอาศัยหลายห้องรวมกันในอาคารเดียวกัน ในแต่ละห้องพักประกอบด้วย ห้องนอน
ห้องรับแขก ห้องครัวและห้องน้ า (สานักผังเมือง กรุ งเทพมหานคร, 2548) อาคารพักอาศัยประเภทนี้
คือ อาคารชุ ดพักอาศัยและโรงแรมต่างๆ ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานครระบุวา่ โรงแรมใน
เขตบางรักเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีจานวน 25 แห่ งโดยพบโรงแรมขนาดใหญ่บริ เวณพื้นที่ริมแม่น้ า
เจ้าพระยาและถนนสายหลักภายในพื้นที่ นอกจากนี้ ขอ้ มูลจากกรมที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2553 ระบุว่า
อาคารชุดพักอาศัยที่จดทะเบียนเบียนแล้วภายในพื้นที่เขตบางรักมีจานวน 31 แห่ง
1.2) อาคารพักอาศัยที่ไม่ใช่อาคารสู ง หมายถึง อาคารที่ใช้พกั อาศัยที่มีความสู ง
ระหว่าง 1-6 ชั้น เช่นบ้านเดี่ยว ตึกแถว ทาวเฮาส์ เคหะชุมชน แฟลต อพาร์ ทเมนท์ เป็ นต้น หรื ออยู่
ร่ วมกันเป็ นชุ มชนที่มีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันไป ข้อมูลของสานักผังเมืองกรุ งเทพมหานคร
เมื่อปี พ.ศ. 2548 ระบุวา่ พื้นที่เขตบางรักมีชุมชนจานวน 16 แห่งประกอบด้วย
1.2.1) ชุ มชนแออัดจานวน 3 แห่ ง คือชุ มชนซอยหลังวัดหัวลาโพง
ชุมชนซอยพิพฒั น์ 2 และชุมชนซอยไวตี
1.2.2) ชุมชนเมือง 12 แห่ ง คือชุมชนตรอกห้านาย ชุ มชนซอยวัดมหา
พฤฒาราม ชุมชนซอยพระนคเรศ ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ ชุมชนตรอกขุนนาวา ชุมชนหลังวัดแก้ว
แจ่มฟ้ า ชุมชนซอยสองพระ ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา ชุมชนซอยสันติภาพ ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย
ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารู นและชุมชนศรี เวียง
1.2.3) เคหะชุมชน 1 แห่ง คือชุมชนแฟลตตารวจนครบาลบางรัก
ตารางที่ 4.3 สถิติจานวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตบางรัก จาแนกตามกลุ่มความสูง
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2) การใช้ ที่ดินเชิ งพาณิชยกรรม การใช้ที่เดินเชิ งพาณิ ชยกรรมที่พบในพื้นที่มีความ
หลากหลาย เช่นอาคารสานักงาน ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสิ นค้า ตลาด โรงแรม โชว์รูม
เป็ นต้น ลักษณะการใช้ที่ดิน เชิ งพาณิ ชยกรรมกระจายตัวอยู่ทว่ั พื้นที่ รวมถึ งอาคารที่พกั อาศัยกึ่ ง
พาณิ ชย์ดว้ ย และหนาแน่นบริ เวณถนนสี ลม ถนนสุ รวงศ์ ถนนสาทร และถนนเจริ ญกรุ ง การใช้ที่ดิน
ประเภทที่พกั อาศัยกึ่งพาณิ ชยกรรมมักพบในย่านชุมชน
3) การใช้ ที่ดินเชิ งอุตสาหกรรมและคลังสิ นค้ า อุตสาหกรรมและคลังสิ นค้าที่พบใน
พื้นที่เป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้พ้ืนที่นอ้ ย อุตสาหกรรมที่พบ เช่น การผลิตอัญมณี ของแต่งบ้าน
เฟอร์นิเจอร์ มีร้านเครื่ องประดับและของแต่งบ้านจานวนมากบริ เวณริ มถนนเจริ ญกรุ ง คลังสิ นค้าที่
พบเป็ นคลังสิ นค้าขนาดเล็กใช้เก็บสิ นค้าเพียงบางส่ วนหรื อเพียงชัว่ คราว เช่น คลังสิ นค้าบริ เวณซอย
เจริ ญกรุ ง 30 และในบริ เวณอื่นที่เป็ นย่านช้อปปิ้ ง เช่น ถนนสี ลม พบคลังสิ นค้าขนาดเล็กที่เป็ นพื้นที่
เก็บสิ นค้าบริ เวณชุ มชนพิพฒั น์และพื้นที่ระหว่างถนนสี ลมและถนนสุ รศักดิ์ ทั้งนี้เนื่ องจากบริ เวณ
ถนนสี ลมเป็ นพื้นที่ชอ้ ปปิ้ งที่สาคัญ เช่น ถนนพัฒน์พงศ์ ซอยละลายทรัพย์ เป็ นต้น
4) สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ พัฒนาการที่ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตและศักยภาพของ
เขตบางรักทาให้มีสถาบันราชการ, รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายใต้การดูแลกากับของรัฐจานวน
มาก ซึ่ งมีจุดเริ่ มต้นจากการเดินทางเข้ามาของชาวตะวันตก เช่ น สถานทูต สถานกงศุล ที่ทาการ
ไปรษณี ยก์ ลาง โรงพยาบาล โรงเรี ยนเป็ นต้น ในพื้นที่มีสถานทูตทั้งหมด 15 ประเทศโดยสถานทูต
ที่มีที่ ดินขนาดใหญ่ มกั เป็ นสถานทู ตที่มี ความสัม พันธ์ กบั ไทยมายาวนาน เช่ นสถานทู ตฝรั่ ง เศส
สถานทูตโปรตุเกส เป็ นต้น
5) สถาบันการศึกษา ในพื้นที่มีสถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดของกรุ งเทพมหานครและ
สั ง กัด เอกชนจ านวนทั้ง สิ้ น 24 แห่ ง โดยแบ่ ง เป็ นสถานศึ ก ษาภายใต้ก ารดู แ ลก ากับ ของ
กรุ งเทพมหานครหรื อของรัฐจานวน 8 แห่ งแบ่งเป็ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2 แห่ ง สังกัดสานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร 5 แห่ ง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 1 แห่งส่ วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณเขตวัด
โรงเรี ยนสถาบันศึกษาที่ดาเนินการโดยเอกชนมีจานวน 16 แห่ งส่ วนใหญ่เป็ น
โรงเรี ยนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเช่น โรงเรี ยนคริ สต์ โรงเรี ยนจีน โรงเรี ยนอิสลามเป็ นต้น
6) สถาบันศาสนา ความหลากหลายทางเชื้ อชาติต้ งั แต่สมัยอดีตแสดงให้เห็นได้จาก
ชุมชน อาคารเก่า และศาสนาสถาน เช่นวัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้าที่ยงั คงอยูใ่ นปั จจุบนั ภายในพื้นที่
พบศาสนสถานกระจายอยูท่ ว่ั ไป โดยแบ่งกลุ่มตามศาสนาได้ดงั นี้
6.1) วัดในพุทธศาสนา มี 5 แห่ งประกอบด้วย วัดหัวลาโพง วัดแก้วแจ่มฟ้ า วัด
มหาพฤฒาราม วัดม่วงแค และวัดสวนพลู
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6.2) โบสถ์คริ สต์นิกายคาทอลิก มี 2 แห่ งประกอบด้วย โบสถ์อสั สัมชัญ และ
โบสถ์เซ็นต์โยเซฟ
6.3) โบสถ์โปรแตสแตนท์ มี 5 แห่ ง ประกอบด้วย โบสถ์สัจจศึกษา โบสถ์สืบ
สัมพันธ์ โบสถ์คริ สจักรที่ 2 โบสถ์คริ สต์ธรรมศึกษา โบสถ์เยลเฮเมโมเรี ยล
6.4) มัสยิดในศาสนาอิสลาม มี 4 แห่งคือ มัสยิดบ้านอู่ มัสยิดนูรู้ลอิหม่านมัสยิด
ฮารู น และมัสยิดนูรู้ลนะซีฮะห์
6.5) วัดฮินดู มีแห่งเดียวคือวัดแขก หรื อวัดพระศรี มหาอุมาเทวี
6.6) ศาลเจ้าจีน มี 4 แห่ งคือ ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ ง ศาลเจ้าซิ ดเซี ยม้า ศาลเจ้าซัมอ้วง
เอี้ย ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี้ยว
7) พืน้ ที่นันทนาการ การใช้พ้ืนที่ในเชิงนันทนาการมีท้ งั รู ปแบบลานกีฬา และพื้นที่สี
เขียวในรู ปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม บริ เวณเชื่ อมต่อกับเขตปทุมวันมีสวนลุมพินีซ่ ึ งเป็ น
สวนสาธารณะระดับเมือง สวนสาธารณะบริ เวณสถานี รถไฟฟ้ า BTS ตากสิ นซึ่ งอยู่ในเขตสาทร
และสวนสาธารณะบริ เวณเชิ งสะพานตากสิ นในพื้นที่เขตคลองสาน ลานกี ฬาในเขตบางรักส่ วน
ใหญ่เป็ นพื้นที่ ในความดูแลของรัฐวิสาหกิ จหรื อหน่ วยงานในกากับของรัฐในลักษณะการขอใช้
พื้นที่ จากข้อมูลของสานักงานเขตบางรัก ระบุวา่ มีพ้ืนที่ลานกีฬาอยู่ 8 แห่ ง ประกอบด้วย ลานกีฬา
แฟลตครอบครั วสถานี ตารวจนครบาลบางรัก ลานกี ฬาชุ มชนซอยพิพฒั น์2 ลานกี ฬาใต้ทางด่วน
บริ เวณวัดมหาพฤฒาราม ลานกีฬาวัดม่วงแค ลานกีฬาโรงเรี ยนวัดมหาพฤฒาราม ลานกีฬาโรงเรี ยน
วัดหัวลาโพง ลานกีฬาโรงเรี ยนวัดแก้วแจ่มฟ้ า และลานกีฬาโรงเรี ยนวัดสวนพลู จากสถิติจานวน
สวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในเขตบางรักพบว่า ปริ มาณพื้นที่สีเขียวมีจานวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่ อง สัดส่ วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อจานวนประชากรของเขตบางรักมีเพียง 0.27 ตร.ม.ต่อคน
ซึ่งยังอยูใ่ นเกณฑ์ต่าเมื่อเทียบกับพื้นที่เขตอื่นๆ โดยคิดจากพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด ทั้งพื้นที่ภายใน
บ้านพักอาศัยส่ วนบุคคล สวนหย่อมบริ เวณอาคารสานักงาน สวนหย่อมบนทางเดินเท้า เกาะกลาง
ถนน เป็ นต้น
8) ที่ว่าง จากการลงสารวจพื้นที่พบว่า ที่วา่ งในเขตบางรักเป็ นพื้นที่วา่ งที่เกิดจากการ
รื้ อถอนอาคารเดิมออกและการใช้ประโยชน์แบบไม่มีอาคารปกคลุม โดยสามารถแบ่งกลุ่มของพื้นที่
ว่างออกเป็ น 4 ประเภทตามประโยชน์ใช้สอยคือ พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา พื้นที่วา่ งที่เป็ นลานจอด
รถ พื้นที่วา่ งที่เป็ นลานโล่งหน้าอาคารหรื อระหว่างอาคารและพื้นที่รกร้าง
8.1) พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่วา่ งที่ร้ื อถอนอาคารเดิมออก
เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ สภาพโดยทั่ว ไปเป็ นพื้ น ที่ โ ล่ ง ที่ ป รั บ สภาพพื้ น ที่ แ ล้ว และรอ
กระบวนการพัฒนาต่อไป
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ตารางที่ 4.4 สถิติจานวนและพื้นที่สวนสาธารณะในเขตพื้นเขตบางรัก
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8.2) พื้นที่ลานจอดรถ จากสภาพความหนาแน่ นของพื้นที่ใช้สอยทาให้พ้ืนที่
จอดรถมีไม่เพียงพอ พื้นที่ว่างประเภทนี้ ให้บริ การในเชิ งพาณิ ชย์โดยคิดค่าบริ การเป็ นรายวันหรื อ
รายชัว่ โมง
8.3) พื้นที่วา่ งที่เป็ นลานโล่งหน้าอาคารหรื อระหว่างอาคาร เป็ นพื้นที่วา่ งที่เกิด
จากการเว้นระยะร่ นตามกฎหมายหรื อจากการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆหรื อหรื อเพื่อเปิ ด
มุมมองให้กบั ตัวอาคาร
8.4) พื้นที่รกร้าง เป็ นพื้นที่ว่างที่ไม่ได้รับการดูแลจัดการ จนมีสภาพเป็ นพื้นที่
รกร้าง ทรุ ดโทรม รวมถึงพื้นที่วา่ งประเภทสุ สาน ทั้งนี้ ในพื้นที่พบสุ สานที่ได้ทาการรื้ อย้ายที่ฝังร่ าง
ออกไปนอกพื้นที่แล้ว และยังไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่ น พื้นที่สุสานคาทอลิกของโบสถ์
อัสสัมชัญ
4.3.2 โบราณสถาน
ความเป็ นมามากกว่า 100 ปี ของเขตบางรักทาให้มีอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าควรแก่การ
อนุ รักษ์มากมาย โดยกรมศิ ลปากรได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลอาคารต่างๆไว้โดยแบ่งเป็ น 2
ประเภทคือ โบราณสถานที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว และโบราณสถานที่ยงั ไม่ข้ ึนทะเบียน (แผนที่ 4.3)
1) โบราณาสถานขึ้นทะเบียน เป็ นโบราณาสถานที่เก็บข้อมูลโดยกรมศิลปากรและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรี ยบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
1.1) สะพานพิทยเสถียร 1 และ 2
1.2) สะพานเฉลิมพันธุ์53 1 และ2
1.3) วัดมหาพฤฒาราม
1.4) บ้านอับดุลราฮิม
1.5) อาคารสถานทูตรัสเซียเดิม
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1.6) ห้องสมุดห้องสมุดเนลสัน เฮย์
1.7) อาคารศุลกสถาน (สถานีตารวจดับเพลิงบางรัก)
2) โบราณสถานยังไม่ ขึน้ ทะเบียน เป็ นโบราณสถานที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ อยู่
ในขึ้นตอนการดาเนินงานเพื่อขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย
2.1) โรงแรมโอเรี ยนเต็ล
2.2) วัดสวนพลู
2.3) วัดอัสสัมชัญ
2.4) เดอะไชน่าเอาส์
2.5) อาคารโรงเรี ยนอัสสัมชันคอนแวนต์
2.6) วัดแก้วแจ่มฟ้ า
2.7) วัดหัวลาโพง
2.8) วัดพระศรี มหาอุมาเทวี (วัดแขก)
2.9) โบสถ์นอ้ ย โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนแวน
2.10) สมาคมอังกฤษ (บริ ติซคลับ)
2.11) บ้านฮกลกซิ่ ว
2.12) คฤหาสน์ริมถนนสาทร
4.3.3 รู ปแบบและสภาพอาคาร
ในพื้นที่พบอาคารหลายขนาดตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคารสู งส่ วนใหญ่
ใช้ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน และอาคารชุ ดพักอาศัย ในขณะที่ความสู ง 1-5 ชั้นเป็ นบ้านพัก
อาศัยหรื ออาคารพาณิ ชย์ก่ ึ งพักอาศัย อาคารสู งและอาคารขนาดใหญ่จานวนมากตั้งอยู่บริ เวณถนน
สายหลักของพื้นที่ กล่าวคือ ถนนสี ลม สุ รวงศ์ และถนนสาทร ทาให้รูปแบบพื้นที่วา่ งที่พบบริ เวณ
ถนนสายหลักส่ วนใหญ่เกิดจากระยะถอยร่ นตามกฎหมาย และสามารถใช้เชื่อมโยงเข้าป็ นส่ วนหนึ่ง
ของโครงข่ายได้
จากการลงสารวจพื้นที่ดว้ ยการเดินสังเกตและบันทึกข้อมูลสภาพอาคารภายในพื้นที่
เขตบางรักพบว่ามีสภาพแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระดับการดูแลจัดการอาคารและรู ปแบบการใช้
งาน โดยทัว่ ไปสามารถจัดกลุ่มสภาพอาคารได้เป็ น 3 กลุ่มคือ สภาพดี สภาพปานกลาง และสภาพ
ทรุ ดโทรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) สภาพดี เป็ นอาคารที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แข็งแรง มีการดูแลจัดการที่ดีสม่าเสมอ
ส่ วนใหญ่เป็ นอาคารที่มีอายุการใช้งานไม่นาน ส่ วนใหญ่เป็ นอาคารสู งเช่นอาคารสานักงาน โรงแรม
อาคารชุดพักอาศัย เป็ นต้น รวมถึงอาคารเดิมที่มีการดัดแปลงต่อเติม รวมถึงการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การใช้ประโยชน์ พบบริ เวณแนวถนนสายหลักและย่านธุรกิจของพื้นที่

ภาพที่ 4.8 และภาพที่ 4.9 อาคารที่มีสภาพและการดูแลจัดการดี

2) สภาพปานกลาง สภาพอาคารและการดูแลจัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง มีท้ งั อาคาร
สู ง, ตึกแถว รวมถึงบ้านเดี่ยว ที่ยงั คงมีการใช้ประโยชน์อยู่ อาคารกลุ่มนี้ มีอายุการใช้งานมากกว่า
กลุ่มแรก แต่มีระดับการดูแลที่ต่ากว่า ซึ่ งสังเกตได้จากสภาพภายนอกของอาคาร, โครงสร้าง และ
ส่ วนประกอบอื่นๆ โดยทัว่ ไปพบบริ เวณถนนสี่ พระยา, ถนนสุ รวงศ์, ถนนสี ลม, ถนนสาทร, ถนน
ทรัพย์, ถนนประมวญ, ถนนปั้ น เป็ นต้น

ภาพที่ 4.10 และภาพที่ 4.11 อาคารที่มีสภาพและการดูแลจัดการปานกลาง

3) สภาพทรุ ดโทรม สภาพอาคารและการดูแลจัดการอยูใ่ นระดับต่า หรื อรกร้าง ส่ วน
ใหญ่เป็ นตึกแถว อาคารพักอาศัย อาคารที่สร้างขึ้นชัว่ คราว พบบริ เวณถนนศรี เวียง ถนนจรัสเวียง
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ซอยวัดม่วงแค บริ เวณวัดมหาพฤฒาราม หลังวัดแก้วแจ่มฟ้ า ชุมชนแออัดต่างๆ และบางบริ เวณของ
ถนนเจริ ญกรุ ง

ภาพที่ 4.12 และภาพที่ 4.13 อาคารที่มีสภาพทรุ ดโทรมและการดูแลจัดการต่า

4.4 ประชากร
จากข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตบางรักพบว่าเป็ นการใช้เพื่อการพักอาศัย และ
พาณิ ชยกรรมมากที่สุด ซึ่ งทาให้สามารถแบ่งลักษณะประชากรออกเป็ น 2 กลุ่ มคือ ประชากร
กลางคืนและประชากรกลางวัน
4.4.1 ประชากรกลางคืน (night population) คือ กลุ่มประชากรที่พกั อาศัยในพื้นที่เขตบางรัก
ซึ่ งมีจานวนบ้านรวมทั้งสิ้ น 24,972 หลังคาเรื อน มีประชากรรวมทั้งสิ้ น 47,503 คน โดยในพื้นที่
แขวงมหาพฤฒารามมีจานวนประชากรกลางคืนและความหนาแน่นของประชากรกลางคืนต่อตาราง
กิโลเมตรมากที่สุด
ตารางที่ 4.5 จานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จานวนบ้าน จาแนกตามแขวง ในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2552

ที่มา: ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร
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4.4.2 ประชากรกลางวัน (day population) คือ กลุ่มประชากรที่เดินทางเข้ามาทางานหรื อ
ติดต่อธุ รกิจในช่วงเวลากลางวัน ด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจทาให้ดึงดูดผูป้ ระกอบการเข้ามายังพื้นที่
ทาให้เกิดการจ้างงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งทาให้มีประชากรจานวนมากเดินทางเข้ามายังพื้นที่เพื่อ
ทางานภายในสถานประกอบการและอาคารสานักงานต่างๆ รวมถึง นักเรี ยน นักศึกษาที่เดินทาง
มายังสถานศึกษา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักในโรงแรมภายในพื้นที่ดว้ ย จานวนสถาน
ประกอบกิจการในแต่ละเขตของกรุ งเทพมหานคร จากข้อมูลจานวนสถานประกอบกิจการและการ
จ้างงานปี พ.ศ. 2550 โดยสานักผังเมืองกรุ งเทพมหานคร ระบุว่าเขตบางรักมีสถานประกอบการ
จานวน 8,832 แห่ ง และมี ก ารจ้า งงานจ านวนทั้ง สิ้ น 218,555 คน ซึ่ งสู ง เป็ นอัน ดับ ที่ 2 ของ
กรุ งเทพมหานครหรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.11 แสดงให้เห็นว่าระหว่างวันมีผเู้ ข้ามาใช้พ้นื ที่จานวนมาก
ด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีสถานบันเทิงและร้านอาหารจานวนมาก ทาให้มีประชากร
กลางวันส่ วนหนึ่ งที่เขามาใช้พ้ืนที่ในช่ วงเวลาเย็นถึงกลางคืนในลักษณะของนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่
ทางานในสถานบันเทิงหรื อการค้าขายภายในพื้นที่ดงั กล่าวโดยเฉพาะบริ เวณถนนสุ รวงศ์ และถนน
สี ลม เป็ นต้น
4.5 ระบบการคมนาคม
พื้ น ที่ เ ขตบางรั ก มี ศ ัก ยภาพด้า นการคมนาคมจากเส้ น ทางการจราจรบกและทางแม่ น้ า
เจ้าพระยา รวมถึ งโครงการระบบขนส่ งมวลชนขนาดใหญ่ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่และบริ เวณพื้นที่
ต่อเนื่องโดยรอบ มีรายละเอียดดังนี้ (แผนที่ 4.4)
4.5.1 ระบบการคมนาคมทางบก
1) โครงการทางพิเศษศรีรัช เป็ นโครงข่ายการคมนาคมขนาดใหญ่ที่ผา่ นพื้นที่บางรัก
ทางพิเศษดังกล่าวมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของทางพิเศษใน กรุ งเทพมหานครให้เป็ น
โครงข่ า ยที่ ส มบู รณ์ สามารถแบ่ง เบาการจราจรบนทางพิเศษเฉลิ ม มหานคร และทาให้ก ารเดิ น
ทางเข้าสู่ ยา่ นธุ รกิจใจกลางเมือง เช่น ถนนจันทน์ ถนนสาทร ถนนสี ลม ถนนสุ รวงศ์ ถนนสี่ พระยา
ถนนพระรามที่ 4 และถนนพระรามที่ 1 สะดวกขึ้น ส่ วนที่ผา่ นเขตบางรักคือส่ วน B เชื่อมต่อบริ เวณ
ทางแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ าสามเสน) ผ่านถนน ศรี อยุธยา สิ้ นสุ ดแนวสายทางที่บริ เวณ
บางโคล่ ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร มีทางขึ้นและลงบริ เวณถนนสุ รวงศ์ใกล้แยกสุ รศักดิ์
2) สถานีรถไฟหัวลาโพง รถไฟจัดเป็ นระบบขนส่ งสาธารณะแบบรางแห่ งชนิ ดแรก
ของไทย เริ่ ม มี ก ารใช้ง านครั้ งแรกในสมัย รั ช กาลที่ 5 โดยสร้ า งเส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดนครราชสี มา และขยายเส้นทางไปยังพื้นที่อื่นๆตามลาดับ มีที่ต้ งั อยู่
ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่เขตบางรัก เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT) และถนนพระราม 4
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ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่เป็ นประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นต่างจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยว ใช้
ในการเดินทางและขนส่ งสิ นค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ
3) โครงการรถไฟฟ้ากรุ งเทพมหานคร (BTS) เป็ นโครงการรถไฟฟ้ ายกระดับของ
กรุ งเทพมหานครที่เริ่ มให้บริ การตั้งแต่ปี พ.ศ.2542โดยเชื่ อมโยงพื้นที่ภายในกรุ งเทพมหานครและ
พื้นที่โดยรอบ ในปั จจุบนั ให้บริ การในสองเส้นทางคือ สายสุ ขุมวิท และสายสี ลม และอยู่ในช่ วง
ขยายเส้นทางต่อเนื่ องไปยังพื้นที่อื่น พื้นที่เขตบางรักเป็ นอยูใ่ นเส้นทางเดินรถของสายสี ลมซึ่ งเป็ น
สายสี เขียวให้บริ การระหว่างสถานี สนามกี ฬาแห่ งชาติและสถานี บางหว้า อยูใ่ นระหว่างการขยาย
เส้นทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นสถานีสุดท้ายในปัจจุบนั
ในพื้นที่เขตบางรักมีสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส 4 สถานี กล่าวคือ สถานีศาลาแดง สถานี
ช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ และสถานีตากสิ น
4) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เป็ นโครงการรถไฟฟ้ าใต้ดินที่มีเส้นทางการ
ให้บริ การในเขตชั้นในเมือง ปัจจุบนั เปิ ดให้บริ การระหว่างสถานีบางซื่อและสถานีหวั ลาโพง (สายสี
น้ าเงิน) เส้นทางการเดินรถผ่านเขตบางรักบริ เวณถนนพระราม โดยมีสถานี 4 สถานี กล่าวคือ สถานี
สวนลุมพินี สถานีสีลม สถานีสามย่าน และสถานีหวั ลาโพง
5) โครงการรถโดยสารด่ วนพิเศษ (BRT) รถโดยสารด่ วนพิเศษเป็ นโครงการของ
กรุ งเทพมหานครมีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเดินทางระหว่างพื้นที่ใจกลางเมือง
และพื้นที่รอบนอก ในระยะแรกเปิ ดให้บริ การระหว่างสถานีราชพฤกษ์และสถานีช่องนนทรี และมี
การเตรี ยมขยายเส้นทางเพิ่มอีกในอนาคต โดยสถานี ช่องนนทรี เชื่ อมต่อกับสถานี รถไฟฟ้ า BTS
บริ เวณสี่ แยกช่องนนทรี
6) โครงข่ ายถนนภายในพืน้ ที่ ใช้การแบ่งประเภทถนนตามลาดับศักดิ์ จากแผนผัง
พัฒ นาเขตบางรั ก ปี พ.ศ. 2544 ในรายงานฉบับ สมบู ร ณ์ โ ครงการจัด ท าแผนผัง พั ฒ นาเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยภาควิช าการวางแผนภาคและเมื อง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในพื้นที่พบถนนสายหลัก ถนนสายรอง และ
สายย่อยหรื อซอย ดังนี้
6.1) ถนนสายหลัก เป็ นถนนที่เชื่อมโยงภายในพื้นที่บางรักประกอบด้วยถนน
เจริ ญกรุ ง ถนนสี่ พระยา ถนนสุ รวงศ์ และถนนสี ลม ถนนสายหลักที่เชื่ อมโยงไปยังพื้นที่อื่น
ประกอบด้วย ถนนพระราม 4 ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์
6.2) ถนนสายรอง เป็ นถนนที่เชื่ อมโยงระหว่างถนนสายหลักและพื้นที่รอบ
นอกประกอบด้วย ถนนมหานคร ถนนมหาเศรษฐ์ ถนนมเหสักข์ ถนนสุ รศักดิ์ ถนนเดโช ถนน
ทรัพย์ ถนนนเรศ ถนนปั้ น ถนนประมวญ ถนนศาลาแดง และถนนคอนแวนด์
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6.3) ถนนสายย่อยหรื อซอย โครงข่ายถนนสายย่อยหรื อซอยกระจายอยู่ทว่ั ไป
เป็ นถนนที่เชื่ อมโยงจากถนนสายหลักและถนนสายรองเข้ากับพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆพื้นที่วา่ ง
ส่ วนใหญ่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่เป็ นย่านชุมชนพักอาศัย
7) รถโดยสารประจาทาง รถโดยสารประจาทางที่ ในพื้นที่เขตบางรักให้บริ การบน
เส้นทางถนนหลักของพื้นที่ คือ
7.1) ถนนพระราม 4 รถโดยสารที่ให้บริ การมี 12 สาย เชื่อมต่อไปยังถนนตก
สนามหลวง วิภาวดีรังสิ ต ประชาชื่น คลองเตย รามคาแหง เป็ นต้น
7.2) ถนนเจริ ญกรุ ง รถโดยสารที่ให้บริ การมี 6 สาย เชื่อมต่อไปยังประชาอุทิศ
รัชดาภิเษก ศรี นคริ นทร์ เป็ นต้น
7.3) ถนนสี่ พระยา รถโดยสารที่ให้บริ การมี 4 สาย เชื่อมต่อไปยังถนนลาดพร้าว
มีนบุรี สาโรง เป็ นต้น
7.4) ถนนสุ รวงศ์ รถโดยสารที่ให้บริ การมี 5 สาย ถนนสี ม รถโดยสารที่
ให้บริ การมี 3 สาย ถนนสาทร รถโดยสารที่ให้บริ การมี 3 สาย ให้บริ การอยู่ในเส้นทางเดียวกับ
ข้อมูลข้างต้น
จากการสารวจพบว่าศาลาพักคอยบริ เวณจุดรับส่ งผูโ้ ดยสารบางตาแหน่งไม่สัมพันธ์
กับปริ มาณผูใ้ ช้ บางพื้นที่มีผใู ้ ช้บริ การจานวนมากแต่ไม่พบการจัดพื้นที่ศาลาพักคอยให้ผโู้ ดยสาร
ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติปัจจุบนั จานวนผูโ้ ดยสารรถประจาทางโดยรวมลดลงทั้งนี้ เนื่องจากมีระบบการ
คมนาคมอื่นๆ รองรับผูโ้ ดยสารจานวนมากได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตารางที่ 4.6 สถิติจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถเมล์ขสมก.ต่อวัน ตั้งแต่ปี2535-2552

ที่มา: กลุ่มงานวางแผน องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพมหานคร

8) รถตู้โดยสาร มีเส้นทางเดินรถจากภายนอกเข้ามายังพื้นที่เขตบางรัก เช่น เส้นทาง
ระหว่างเขตบางรักกับ รามอินทรา ปากเกร็ ด งามวงศ์วาน บางบัวทอง สุ ขสวัสดิ์ มีนบุรี รังสิ ต โดย
จอดรับส่ งผูโ้ ดยสารจอดบริ เวณแยกศาลาแดง บริ เวณทางขึ้นทางพิเศษศรี รัช แยกช่องนนทรี ถนน
พระรามสี่ และถนนสี่ พระยา ผูโ้ ดยสารใช้บริ การหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น
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4.5.2 ระบบการคมนาคมทางนา้
การคมนาคมทางน้ ามีความสาคัญกับสังคมไทยและพื้นที่เขตบางรักมาตั้งแต่อดีตโดย
เป็ นท่าเทียบเรื อขนส่ งสิ นค้าต่างๆ ในปัจจุบนั การคมนาคมทางน้ าที่สาคัญประกอบด้วย
1) เรื อด่ วนเจ้ าพระยา มีเส้นทางให้บริ การระหว่างท่าเรื อปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
จนถึงท่าเรื อราษฎร์ บูรณะโดยมีท่าเรื ออยูใ่ นพื้นที่เขตบางรัก 4 แห่ งคือ ท่าสี่ พระยา ท่าวัดม่วงแค ท่า
โรงแรมโอเรี ยนเต็ล และท่าสาทร
2) เรื อโดยสารข้ ามฝั่ งแม่ น้าเจ้ าพระยา เรี ยกโดยทัว่ ไปว่าเรื อโดยสารข้ามฟากเปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่เวลาประมาณ 5.00 น. ถึง 23.00 น. ประกอบด้วยท่าสี่ พระยา ท่าวัดสุ วรรณ ท่า
โรงแรมโอเรี ยนเต็ล ท่าสวนพลู และท่าสาทร โดยให้บริ การผูโ้ ดยสารระหว่างพื้นที่เขตคลองสาน
และพื้นที่เขตบางรัก
4.6 ปัญหาด้ านพืน้ ทีว่ ่างและการสั ญจรทางเท้าทีพ่ บในย่านพาณิชยกรรมเขตบางรัก
พัฒนาการที่ต่อเนื่ องตั้งแต่อดี ตและความเป็ นย่านพาณิ ชยกรรมที่สาคัญทาให้เขตบางรักมี
ปั ญ หาเรื่ อ งความหนาแน่ น ของอาคาร กิ จ กรรมและจ านวนผูใ้ ช้พ้ื น ที่ ท าให้ป ริ ม าณพื้ น ที่ ว่า ง
สาธารณะลดลงและบรรยากาศความเป็ นย่านการค้าเก่าแก่เสี ยไปซึ่ งส่ งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อคุ ณภาพชี วิตและสิ่ งแวดล้อมของผูใ้ ช้พ้ืนที่ จากการสารวจเก็บข้อมูลสภาพทัว่ ไปของพื้นที่และ
การสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้นถึงปัญหาด้านพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) ผูใ้ ช้พ้ืนที่ประกอบด้วย ผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ ผูม้ าทางานและนักท่องเที่ยว 2)
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่คือสานักงานเขตบางรัก โดยสามารถสรุ ปประเด็นปั ญหา
ได้ดงั นี้
4.6.1 ประเด็นปัญหาทีไ่ ด้ จากผู้ใช้ พนื้ ที่
1) ปั ญหาด้ านพืน้ ที่ว่าง ปั ญหาด้านพื้นที่วา่ งที่พบคือการขาดแคลนพื้นที่นนั ทนาการ
เช่ น สวนสาธารณะ หรื อพื้นที่พกั ผ่อนภายในละแวกชุ มชน ทั้งนี้ ปัจจุบนั ผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่มีการ
เดินทางไปใช้สวนลุ มพินีและสวนมูลนิธิร่วมกตัญํูที่อยูใ่ กล้เคียง ลานกีฬาที่มีอยูถ่ ูกใช้งานเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่ น หรื อนักเรี ยนเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับสภาพของพื้นที่และปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม เช่น มลพิษ น้ าเสี ย ขยะมูลฝอย และสภาพการจราจร เป็ นต้น
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2) ปัญหาการสั ญจรทางเท้ า ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้งาน เช่น
ความชารุ ดของทางเดิ นเท้า ทางเดิ นเท้าแคบ การใช้พ้ืนที่ทางเดิ นเท้าเพื่อตั้งร้ านค้าแผงลอยและ
ติดตั้งป้ ายโฆษณา ทาให้ใช้ทางเดินเท้าไม่สะดวกเท่าที่ควร และปัญหาเรื่ องความปลอดภัย เช่น ขาด
ไฟฟ้ าส่ อ งสว่า ง เส้ น ทางบางช่ ว งไม่ ใ ช่ ย่า นชุ ม ชน มี มุ ม ลับ สายตา ท าให้ผูใ้ ช้เ ส้ นทางรู้ สึ ก ไม่
ปลอดภัย รวมถึ ง ไม่ มีส ะพานลอยหรื อทางข้ามบนถนนที่มีก ารจราจรหนาแน่ น ทั้ง นี้ พ บว่า ผูม้ า
ท างานและนัก ท่ อ งเที่ ย วจะให้ ค วามส าคัญ กับ ปั ญ หาด้า นการใช้ง านรวมถึ ง ปั ญ หาเรื่ อ งความ
ปลอดภัยมากกว่าประเด็นอื่น
4.6.2 ประเด็นปัญหาทีไ่ ด้ จากหน่ วยงานรัฐ
สานักงานเขตบางรักเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขตบางรักโดยแบ่ง
การทางานออกเป็ นฝ่ ายต่างๆ ในการสอบถามความคิดเห็นได้ทาการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าคือ ฝ่ ายโยธา ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุ ขาภิบาล ฝ่ ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1) ปัญหาด้ านพืน้ ที่ว่าง ปั จจุบนั พื้นที่เขตบางรักมีการใช้พ้ืนที่เพื่อการก่อสร้างจานวน
มาก โดยการก่อสร้างมีการควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย พื้นที่วา่ งสาธารณะที่ลดน้อยลง เกิด
จากความหนาแน่ นของพื้นที่ ก่อสร้ าง ซึ่ งมีผลทาให้ขาดแคลนพื้นที่นันทนาการและพื้นที่สีเขียว
ทั้งนี้ ทางสานักงานเขตบางรั กได้มีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่นนั ทนาการในรู ปแบบของลานกี ฬา
หรื อสวนสุ ขภาพโดยการใช้พ้ืนที่ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร และวัดในพื้นที่ เช่น วัดมหา
พฤฒาราม วัดม่วงแค วัดสวนพลูเป็ นต้น นอกจากนี้ ได้มีการขอให้พ้ืนที่วา่ งใต้ทางด่วนจากการทาง
พิเศษแห่ งประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็ นลานกี ฬาด้วย ปั ญหาที่พบคือข้อจากัดด้านขนาดพื้นที่และ
ประเภทกิจกรรม ทั้งนี้ พบว่าบางแห่ งห้ามเล่นกีฬาเนื่องเจ้าของพื้นที่เกรงจะทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สิน รวมถึงความต้องการใช้พ้ืนที่เพื่อสร้างรายได้ให้กบั เจ้าของพื้นที่
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็ นอีกนโยบายที่ทางสานักงานเขตดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ข้อจากัดด้านพื้นที่ ว่าง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการใช้ไม้ยืนต้นจึงทาได้ยาก แนวทางแก้ไขจึงใช้
พื้นที่ใต้ทางด่วนบางช่ วง พื้นที่บททางเดินเท้า เกาะกลางถนน หรื อป้ ายหยุดรถประจาทางในการ
สร้ างสวนหย่อมขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกทางหนึ่ งควบคู่กบั การส่ งเสริ มด้านสิ่ งแวดล้อม
และการพัฒนาด้านอื่นๆ
2) ปัญหาการสั ญจรทางเท้า ปัญหาที่พบส่ วนใหญ่คือทางเดินเท้าแคบ ถนนบางสายไม่
มีทางเดินเท้า เนื่องจากความหนาแน่นของพื้นที่ใช้สอยทาให้ไม่สามารถขยายทางเดินเท้าได้ รวมถึง
ข้อจากัดในเรื่ องของงบประมาณ ปั จจุบนั ในพื้นที่ยา่ นธุ รกิจที่สาคัญได้มีการพัฒนาโดยการปูพ้ืนผิว
ทางเดินเท้าและเพิ่มอุปกรณ์ถนนเพื่อรองรับการใช้งานที่เกิดขึ้นด้วย
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4.7 สรุ ปศักยภาพและปัญหาของพืน้ ที่
ความเป็ นมาที่ยาวนานของพื้นที่และความหลากหลายของวัฒนธรรมทาให้พ้ืนที่เขตบางรักมี
คุณค่าในตัวเอง สามารถบอกเล่าเรื่ องราวและพัฒนาการจากอดีตได้เป็ นอย่างดี ดังเห็นได้จากอาคาร
เก่ามีคุณค่าที่ยงั คงอยูถ่ ึงปั จจุบนั ที่ต้ งั ริ มแม่น้ าเจ้าพระยาแสดงออกถึงวิถีชิวิตดั้งเดิมผูกพันกับน้ าทา
ให้พ้ืนที่มีศยั กภาพด้านการท่องเที่ยวและการขนส่ งมากยิง่ ขึ้น
ความเป็ นศูนย์กลางธุ รกิจและมีระบบการคมนาคมที่ครอบคลุมพื้นที่ทาให้พ้ืนที่เขตบางรัก
ยังคงเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญของกรุ งเทพมหานครและแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น รวมถึงดึงดูด
ประชากรให้เข้ามาทากิ จกรรมในพื้นที่มากขึ้นด้วย ความต้องการด้านพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการ
เติ บ โตดัง กล่ าวท าให้มี ก ารก่ อสร้ างอาคารใหม่ อย่า งต่อเนื่ อง รวมถึ ง ความต้องการที่ พ กั อาศัย ที่
เพิ่มขึ้นเช่ นกัน ด้วยข้อจากัดของขนาดพื้นที่ทาให้อาคารเก่าและตึกเก่าบางส่ วนจึงถูกรื้ อถอนและ
แทนที่ ด้วยอาคารหลังใหม่ ความหนาแน่ นของกิ จกรรมและสิ่ งปลูกสร้ างทาให้พ้ืนที่สีเขียวและ
พื้นที่วา่ งซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของเมืองถูกรุ กล้ าและมีแนวโน้มลดน้อยลง รวมถึงขาดความ
ต่อเนื่ อง ทาให้บรรยากาศโดยรวมและคุ ณภาพชี วิตของประชากรในพื้นที่ลดต่าลง แต่อาคารสู งทา
ให้ได้ระยะถอยร่ นและที่วา่ งระหว่างอาคาร ซึ่ งหากมีแผนแม่บทสาหรับพื้นที่เหล่านี้ ได้ดีพอจะช่วย
ให้เขตบางรักสามารถใช้พ้ืนที่วา่ งเหล่านี้ ได้อย่างดี มีความคล่องตัว และมีแนวโน้มเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้มากยิ่งขึ้ นได้ เพื่อให้สามารถรั กษาบรรยากาศของพื้นที่ และรองรับการเติบโตของพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง
การศึกษาเพื่อหาแนวทางเพิ่มพื้นที่วา่ งสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในลักษณะโครงข่ายจะเป็ น
การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงพื้นที่วา่ งสาธารณะและเพิม่ พื้นที่สีเขียวได้ ช่วยรักษาบรรยกาศ และ
รองรั บ การใช้ง านจากประชากรกลุ่ ม ต่ า งๆได้อย่า งเหมาะสมกับ บริ บ ทของพื้นที่ เขตบางรั ก ใน
ปั จจุบนั และการพัฒนาที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ข้อมูลด้านพื้นที่ทาให้เห็นถึงศักยภาพในการเข้าถึ ง
พื้นที่ จุดเปลี่ ยนถ่ายการสัญจร แหล่งกิ จกรรม สถานที่สาคัญต่างๆ รวมถึงกลุ่มผูใ้ ช้พ้ืนที่ ซึ่ งข้อมูล
ดังกล่าวสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ว่างและกิจกรรม
เหล่านั้นเข้าด้วยกันให้สอดคล้องกับบริ บทและมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
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บทที่ 5
กระบวนการคัดเลือกพืน้ ทีว่ ่ างและการวางแผนผังโครงข่ าย
กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ ว่างเพื่อเป็ นพื้นที่ว่างในโครงข่าย ใช้เกณฑ์และข้อพิจารณาจาก
การทบทวนวรรณกรรมเรื่ องลักษณะของพื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่ งสาธารณะที่ดีซ่ ึ งเขียนไว้โดย
Clare Cooper Marcus และ Carolyn Francis และองค์กร PPS (Project for Public Spaces) ซึ่ งเป็ น
องค์กรที่ศึกษาและทางานด้านพื้นที่ว่างสาธารณะในระดับสากลเป็ นแนวทางในการสารวจพื้นที่
และเก็ บ ข้อ มู ล โดยท าการจ าแนกคุ ณ สมบัติ พ้ื น ฐานส าคัญ ที่ น ามาใช้ ใ นการคัด เลื อ กพื้ น ที่
ประกอบด้วย 1) ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ 2) การมองเห็นได้ง่ายจากเส้นทางการสัญจร และ
3) การเปิ ดโอกาสหรื อสามารถพัฒนาให้สาธารณชนเข้ามาใช้พ้ืนที่ได้ และทาการจาแนกคุณค่าและ
บทบาทของพื้นที่วา่ งแต่ละตาแหน่ง นามาผนวกกับข้อมูลด้านกิ จกรรมและพฤติกรรมการเดินทาง
ของผูใ้ ช้พ้ืนที่ เพื่อทาการวางแผนโครงข่ายและเชื่อมโยงพื้นที่วา่ งเข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กระบวนการคัดเลือกพืน้ ทีว่ ่าง
5.1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของพืน้ ทีว่ ่างย่านพาณิชกรรมในเขตบางรัก
จากการสารวจพื้นที่เบื้องต้นด้วยยานพาหนะพบว่าในย่านพาณิ ชยกรรมเขตบางรักมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่นทั้งด้านพาณิ ชยกรรม การอยูอ่ าศัย นันทนาการ เป็ นต้น พื้นที่วา่ งที่
พบมีลกั ษณะเป็ นลานโล่งด้านหน้าหรื อระหว่างกลุ่มอาคาร เขตทางสัญจร และพื้นที่ว่างที่ยงั ไม่มี
การพัฒนา การสารวจพื้นที่เบื้องต้นด้วยยานพาหนะ ไม่สามารถระบุตาแหน่งของพื้นที่วา่ งทั้งหมด
ในปัจจุบนั จึงใช้ขอ้ มูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และภาพถ่ายดาวเทียมสร้างแผนที่พ้ืนที่วา่ ง
เบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ว่างที่มีอยู่ และการกระจายตัวของอาคารโดยมีกระบวนการ
ดังนี้
1) ข้ อมู ลแผนที่จ ากระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ น
ระบบที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ จดั เก็บข้อมูลชนิ ดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านภูมิศาสตร์
กายภาพ ระบบจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆในฐานข้อมูลและจัดแสดงข้อมูล และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกมาในรู ปแผนที่ โดยแผนที่ที่ได้จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของเขตบางรักจากฝ่ าย
แผนที่ สานักผังเมือง กรุ งเทพมหานครและจากบริ ษทั ESRI THAILAND ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้าน
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เขตบางรักมีอาคารตั้งอยูอ่ ย่างหนาแน่น มีพ้ืนที่วา่ ง
กระจายตัวอยูท่ ว่ั ไป ส่ วนใหญ่เกิดจากการวางตัวของกลุ่มอาคาร การเว้นระยะร่ น และเส้นทางการ
คมนาคม แต่ขอ้ มูลพื้นที่วา่ งที่ได้มิได้ระบุสภาพการใช้งานในปั จจุบนั ดังนั้นจึงต้องทาการสารวจ
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พื้นที่จริ ง และเปรี ยบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อปรับปรุ งแผนที่ให้ทนั สมัยตามความเป็ นจริ งใน
ปัจจุบนั (แผนที่ 5.1)
2) ภาพถ่ ายดาวเทียมของพืน้ ที่เขตบางรัก ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก google earth
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 แสดงให้เห็นข้อมูลตาแหน่ งพื้นที่ว่างและสภาพการใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบนั ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วย
2.1) พื้นที่วา่ ง ที่สังเกตได้ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดต่างๆ สนามกีฬาทั้ง
ภายในและพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบ ลานจอดรถยนต์ พื้นที่วา่ งที่ไม่มีการใช้งานในรู ปแบบอาคาร
2.2) ข้อมูลด้านอาคาร พบการกระจายตัวของอาคารอย่างหนาแน่น โดยอาคาร
สู ง และอาคารขนาดใหญ่ก ระจายตัวอยู่บ ริ เวณเส้นทางการคมนาคมหลัก ถัดจากพื้นที่ ตามแนว
เส้นทางการคมนาคมหลักพบขนาดเล็กและบ้านพักอาศัยเกาะกลุ่มอยูบ่ ริ เวณพื้นที่ดา้ นใน เข้าถึงได้
โดยถนนซอย
2.3) ข้อมูลด้านเส้นทางคมนาคม พบว่าตลอดแนวเขตพื้นที่ดา้ นตะวันตกติดริ ม
แม่น้ าเจ้าพระยา เส้นทางการคมนาคมหลักแบ่งเขตบางรักออกเป็ น 5 พื้นที่หลักคือ แขวงบางรัก
แขวงมหาพฤฒารามแขวงสี่ พระยา แขวงสุ ริยวงศ์ และแขวงสี ลม รวมถึงโครงข่ายทางพิเศษศรี รัชที่
พาดผ่านพื้นที่เขตสาทร เขตบางรักต่อเนื่องไปเขตปทุมวัน
2.4) ความต่อเนื่องกับพื้นที่อื่นโดยทิศเหนือติดต่อกับเขตปทุมวัน เป็ นที่ต้ งั ของ
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ย่านชุมชนและย่านพาณิ ชยกรรม ทิศใต้ติดกับเขตสาทรเป็ นย่าน
พาณิ ชยกรรมและที่พกั อาศัย พบอาคารสานักงานขนาดใหญ่ตลอดแนวถนนสาทรเหนื อและสาทร
ใต้ ทิศตะวันตก ติดกับริ มแม่น้ าเจ้าพระยาและเขตสัมพันธวงศ์ซ่ ึ งเป็ นย่านการค้าและชุมชนชาวจีนที่
เก่าแก่ พื้นที่ตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาคือเขตคลองสานเชื่ อมโยงถึงกันด้วยสะพานตากสิ นและเรื อ
โดยสารข้ามฟาก
5.1.2 สรุ ปพืน้ ทีว่ ่างเบือ้ งต้ นทีส่ ามารถนาไปศึกษาในขึน้ ตอนต่ อไป
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลแผนที่จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กบั ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม (แผนที่ 5.2) โดยการซ้อนทาบกรอบอาคารลงไป พบว่าพื้นที่วา่ งและอาคารบางตาแหน่งมี
การเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 1) พื้นที่วา่ งบางตาแหน่งมีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ ทาให้ขนาด
พื้นที่วา่ งเดิมเปลี่ยนแปลงไป และ 2) พบพื้นที่วา่ งตาแหน่งใหม่อนั เกิดจากการรื้ อถอนอาคารเดิมใน
แผนที่ออกไป ดังนั้นจึ งต้องท าการปรับแผนที่ สารสนเทศภูมิศ าสตร์ ใ ห้ทนั สมัย มากขึ้น โดยใส่
ตาแหน่ งและขอบเขตอาคารใหม่เพิ่มเติม รวมถึงพื้นที่วา่ งบริ เวณที่มีการรื้ อถอนอาคารออกไป ทา
ให้ได้แผนที่ฐานที่แสดงพื้นที่วา่ งเขตบางรักและพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบตามสภาพการใช้งานจริ งใน
ปัจจุบนั เพื่อนาไปใช้เป็ นแผนที่ฐานเพื่อสารวจพื้นที่ในขั้นตอนต่อไป (แผนที่ 5.3)
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5.1.3 พืน้ ทีว่ ่างทีม่ ีศักยภาพในการเข้ าถึง และเข้ าใช้ งานโดยสาธารณะชน
ข้อมูลพื้นที่วา่ งเขตบางรักและพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบในปั จจุบนั ที่ได้จากแผนที่ 5.3 ยัง
ไม่ ส ามารถระบุ ล ัก ษณะการเข้า ถึ ง และการเข้า ใช้ง านโดยสาธารณะได้ ดัง นั้น จึ ง ต้อ งท าการ
ตรวจสอบและคัดแยกพื้นที่วา่ งที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริ งตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ การสารวจพื้นที่
ใช้วธิ ี การเดินสารวจตามแผนที่ฐานที่ได้ ทาการบันทึกข้อมูลการจาแนกสภาพความสามารถใช้งาน
เพื่อสาธารณะ โดยคัดแยกพื้นที่วา่ งที่มีการใช้สอยในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานและการ
เข้าถึงโดยสาธารณะออกไป เช่นบ้านพักอาศัยส่ วนบุคคล, โรงเรี ยน, สถานที่หวงห้ามหรื อต้องรักษา
ความปลอดภัย เป็ นพิเศษ เช่ น สถานทูต ออกไป การจาแนกลักษณะการเข้าถึ งโดยเส้ นทางการ
สัญจรแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามลาดับศักดิ์ของถนนซึ่ งประกอบด้วย 1) ถนนสายหลัก 2) ถนนสาย
รอง และ3) ถนนสายย่อยหรื อซอย โดยใช้ลาดับศักดิ์ถนนตามโครงการจัดทาแผนผังพัฒนาเขต
กรุ ง เทพมหานคร เขตบางรั ก ปี พ.ศ. 2544 โดยภาควิ ช าการวางแผนภาคและเมื อ ง คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยแยกพิจารณา
พื้นที่วา่ งภายในเขตบางรักและพื้นที่วา่ งภายนอกเขตบางรักโดยรอบ มีรายละเอียดดังนี้
1) พืน้ ที่ว่างที่สามารถเข้ าถึงได้ จากถนนสายหลัก ถนนสายหลักที่เชื่ อมโยงภายใน
พื้นที่ ประกอบด้วยถนนเจริ ญกรุ ง ถนนสี่ พระยา ถนนสุ รวงศ์ และถนนสี ลม ถนนสายหลักที่
เชื่ อมโยงไปยังพื้นที่อื่นประกอบด้วย ถนนพระราม 4 ถนนสาทร และถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์
พื้นที่ ว่างในกลุ่ มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ว่างที่อยู่หน้าอาคารหรื อระหว่างกลุ่มอาคารของหน่ วยงาน
หรื อองค์กรต่างๆ ในย่านธุ รกิจหลักของพื้นที่ จากการลงสารวจพื้นที่ดว้ ยการเดินตามแนวถนนสาย
หลัก พบพื้นที่วา่ งที่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาจานวน 88 พื้นที่ (แผนที่ 5.4)
2) พืน้ ที่ว่างที่สามารถเข้ าถึงได้ จากถนนสายรอง โครงข่ายถนนสายรองเป็ นถนนที่
เชื่ อมโยงระหว่างถนนสายหลักและพื้นที่รอบนอกประกอบด้วย ถนนมหานคร ถนนมหาเศรษฐ์
ถนนมเหศักข์ ถนนสุ รศักดิ์ ถนนเดโช ถนนทรัพย์ ถนนนเรศ ถนนปั้ น ถนนประมวญ ถนนศาลาแดง
และถนนคอนแวนด์จากการลงสารวจพื้นที่ดว้ ยการเดินตามแนวถนนสายรอง พบพื้นที่ว่างที่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาจานวน 23 พื้นที่ ทั้งนี้ รวมพื้นที่วา่ งที่เข้าถึงได้ 2 เส้นทางกล่าวคือทั้งถนนสาย
หลักและถนนสายรอง (แผนที่ 5.5)
3) พืน้ ทีว่ ่างทีส่ ามารถเข้ าถึงได้ จากถนนสายย่อยหรือซอย โครงข่ายถนนสายย่อยหรื อ
ซอยกระจายอยูท่ ว่ั ไป เป็ นถนนที่เชื่ อมโยงจากถนนสายหลักและถนนสายรองเข้ากับพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่อื่นๆพื้นที่วา่ งส่ วนใหญ่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่เป็ นย่านชุมชนพักอาศัย จากการสารวจพื้นที่พบ
พื้นที่วา่ งที่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาจานวน 62 พื้นที่ (แผนที่ 5.6)
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5.1.4 ลักษณะประโยชน์ ใช้ สอยของพืน้ ทีว่ ่างในย่านพาณิชยกรรมเขตบางรัก
พื้นที่วา่ งแต่ละตาแหน่งมีลกั ษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่แตกต่างกัน
ไปตามจุ ดมุ่ งหมายในการใช้ง านและการออกแบบ จากการส ารวจพื้ นที่ ว่า งทั้ง 156 ตาแหน่ ง
สามารถสรุ ปลักษณะการเข้าถึงและลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่วา่ งได้ดงั ต่อไปนี้
1) พืน้ ทีว่ ่างทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ ี เขียว พื้นที่สีเขียวที่สาธารณชนสามารถเข้าใช้ได้ พบ 1
แห่ งคือสวนสาธารณะระดับชุ มชนบริ เวณชุ มชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารู น สาหรับพื้นที่ต่อเนื่ อง
โดยรอบมี สวนสาธารณะระดับเมืองคือสวนลุ มพินีซ่ ึ งตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน และสวนสาธารณะ
ระดับชุมชนสองแห่ งคือข้างสถานีรถไฟฟ้ าตากสิ น เขตสาทรและใต้สะพานตากสิ น เขตคลองสาน
นอกจากนี้ ยงั พบพื้นที่สีเขียวประเภทสวนหย่อมกระจายตัวอยูท่ ว่ั ไปมีท้ งั บริ เวณใต้ทางพิเศษศรี รัช
ด้านหน้าและด้านข้างอาคารโดยมุ่งเน้นประโยชน์ด้านความสวยงามและทัศนี ยภาพ มี การดูแล
จัดการพื้นที่ท้ งั จากองค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการ
2) พืน้ ที่ว่างที่เป็ นสนามกีฬาและสนามเด็กเล่ น เป็ นพื้นที่ว่างในลักษณะพื้นที่
ดาดแข็งซึ่ งมุ่งเน้นการใช้งานเพื่อการเล่นกี ฬาและออกกาลังกาย โดยข้อมูลลานกีฬาในเขตบางรัก
เมื่อเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ระบุว่ามีพ้ืนที่ลานกี ฬาอยู่ 8 แห่ ง ประกอบด้วย ลานกี ฬาแฟลต
ครอบครัว สน.บางรัก ลานกีฬาชุ มชนซอยพิพฒั น์2 ลานกี ฬาใต้ทางด่วนบริ เวณวัดมหาพฤฒาราม
ลานกีฬาวัดม่วงแค ลานกีฬาโรงเรี ยนวัดมหาพฤฒาราม ลานกีฬาโรงเรี ยนวัดหัวลาโพง ลานกีฬา
โรงเรี ยนวัดแก้วแจ่มฟ้ าและลานกี ฬาโรงเรี ยนวัดสวนพลู ซึ่ งแต่ละแห่ งมีขอ้ กาหนดในการใช้งาน
แตกต่างกันไปเช่ น เวลาการใช้งาน ประเภทของกี ฬาที่อนุ ญาตให้เล่น เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั พบ
สนามกี ฬ าทั้ง ในพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รอื่ น ๆเช่ น สโมสรอัง กฤษ สนามกี ฬ าของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทาการเลือกศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้
3) พืน้ ทีว่ ่างทีเ่ ป็ นลานโล่ง หรือจตุรัส (plaza) พื้นที่วา่ งที่มีลกั ษณะเป็ นลานโล่ง
ดาดแข็ง เกิ ดจากการออกแบบวางผังโครงการหรื อการจัดวางกลุ่มอาคารมีรูปแบบแตกต่างกันไป
นอกจากข้อบังคับ ทางกฎหมายแล้วแล้วยังให้ ประโยชน์ท้ งั ในเรื่ องของมุม มองที่มี ต่อตัวอาคาร
ความรู้สึกโอบล้อม และสามารถใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆได้ดว้ ย พื้นที่วา่ งที่ผา่ นการพิจารณาเป็ น
พื้นที่วา่ งที่เกิดจากอาคารที่มีการใช้งานเชิงสาธารณะมากกว่าส่ วนบุคคลโดยสามารถแบ่งรู ปแบบได้
ดังต่อไปนี้
3.1) พื้นที่ว่างหน้าอาคารและรอบอาคารที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร เป็ นพื้นที่วา่ งที่เกิดจากการเว้นระยะร่ นจากแนวเขตที่ดิน ถนน หรื อทางสาธารณะซึ่ ง
แตกต่างกันตามรายละเอียดของพื้นที่อาคาร ความสู ง ประเภทอาคารที่กาหนดไว้
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3.2) พื้ น ที่ ว่ า งที่ เ กิ ด จากการออกแบบแบบวางผัง เป็ นพิ เ ศษ เพื่ อ
จุดประสงค์ในการใช้ประกอบกิจกรรมภายนอกอาคาร หรื อ เพื่อเปิ ดมุมมองให้อาคาร เช่น ลานโล่ง
หน้าอาคารลานเอนกประสงค์ ลานโล่งในวัด ลานหน้าอนุสาวรี ย ์ เป็ นต้น
4) พื้นที่ว่างที่เป็ นผิวการจราจรหรื อลานจอดรถ เป็ นพื้ นที่ว่างที่ ใช้งานใน
ลักษณะที่จอดรถหรื อเส้นทางคมนาคมต่างๆ จากการสารวจพื้ นที่พบว่าภายในพื้นที่เขตบางรั ก
ประกอบด้วย 1) พื้นที่ว่างที่เป็ นผิวการจราจร ทางเท้า และเกาะกลางถนนตามแนวถนนสายหลัก
สายรองและถนนซอย 2) พื้นที่วา่ งใต้ทางพิเศษศรี รัชซึ่ งเป็ นทางพิเศษที่ผา่ นเขตบางรัก และมีพ้ืนที่
ว่างใต้เส้ นทางที่สามารถใช้ประโยชน์ได้รวมถึงพื้นที่ว่างใต้เส้นทางและสถานี รถไฟฟ้ า BTS 3)
พื้นที่ว่างที่เป็ นลานจอดรถ ทั้งของหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ และลานจอดรถที่คิดค่าบริ การเมื่อ
เข้าใช้งาน
5) พื้น ที่ว่ า งที่ ลักษณะเป็ นตลาดหรื อ ร้ า นค้ า พื้ นที่ ว่า งประเภทนี้ พบบริ เวณ
ร้านอาหารหรื อร้านค้า รวมถึงพื้นที่ตลาดสด พื้นที่วา่ งถูกใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิ ชยกรรม การค้าขาย
สิ นค้าและบริ การต่างๆ
6) พื้น ที่ ว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นา เป็ นพื้ น ที่ ว่ า งที่ ย งั ไม่ มี ก ารพัฒ นาเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ใดๆในปั จจุบนั หรื อมีการเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ไปจากเดิม แต่เป็ นพื้นที่ที่มีผคู้ รอบครอง
และถื อกรรมสิ ทธิ์ อย่างถูกต้อง และมีศกั ยภาพในการนามาพัฒนาเป็ นพื้นที่ว่างสาธารณะหรื อกึ่ ง
สาธารณะได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
6.1) พื้ น ที่ ว่ า งที่ ย งั ไม่ มี ก ารใช้ป ระโยชน์ เป็ นพื้ น ที่ ว่า งที่ ย งั ไม่ มี ก าร
พัฒนาโครงการใดๆ ในพื้นที่ มีลกั ษณะเป็ นที่ดินเปล่าที่ไม่มีอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างใดๆ ซึ่ งมีความ
เป็ นไปได้ในการนามาพัฒนาเป็ นโครงการต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั กรรมสิ ทธ์ที่ดินและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง บาง
พื้นที่ให้บริ การที่จอดรถ เนื่ องจากเขตบางรักเป็ นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่น ทา
ให้มีปัญหาเรื่ องที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงมีการให้บริ การในลักษณะลานจอดรถเพื่อให้บุ คคลทัว่ ไป
เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถโดยคิดค่าบริ การจอดเป็ นรายวัน หรื อรายชัว่ โมง
6.2) พื้นที่ว่างที่เป็ นพื้นที่เสื่ อมโทรมหรื อพื้นที่รกร้าง ในเขตบางรักพบ
พื้นที่ดงั กล่าว 2 ลักษณะคือ พื้นที่วา่ งบริ เวณอาคารเก่า และพื้นที่สุสาน ประกอบด้วยสุ สานจีนและ
สุ ส านคาทอลิ ก บางส่ ว นมี ก ารใช้ง านอยู่และบางส่ วนไม่ มี ก ารใช้ง านแล้ว กล่ า วคื อ สุ ส านจี น
ประกอบด้วย สุ สานจีนฮกเกี้ยนบาบา สุ สานจีนแคะ และสุ สานจีนกว่างเจ้าหรื อกวางตุง้ เป็ นสุ สาน
จีนที่ยงั มีที่บรรจุศพอยูใ่ นพื้นที่และมีบางส่ วนที่เคลื่อนย้ายออกไปแล้วโดยปัจจุบนั ไม่มีการบรรจุศพ
เพิ่มเติมแต่ยงั มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามช่ วงเทศกาลต่างๆ ส่ วนพื้นที่สุสานคาทอลิ ก
ปัจจุบนั ได้ทาการเคลื่อนย้ายหลุมศพออกไปหมดแล้ว สภาพเป็ นพื้นที่วา่ งที่ยงั ไม่มีการใช้งาน
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ตารางที่ 5.1 ลักษณะการเข้าถึงและลักษณะการใช้ประโยชน์พ้นื ที่วา่ งในเขตบางรัก
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ตารางที่ 5.2 ลักษณะการเข้าถึงและลักษณะการใช้ประโยชน์พ้นื ที่วา่ งในเขตบางรัก (ต่อ)
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ตารางที่ 5.3 ลักษณะการเข้าถึงและลักษณะการใช้ประโยชน์พ้นื ที่วา่ งในเขตบางรัก (ต่อ)
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ตารางที่ 5.4 ลักษณะการเข้าถึงและลักษณะการใช้ประโยชน์พ้นื ที่วา่ งนอกเขตบางรัก
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5.1.5 สรุ ปพืน้ ทีว่ ่างทีม่ ีศักยภาพในการเข้ าถึงและเข้ าใช้ งานได้ โดยสาธารณชน
จากการลงสารวจพื้นที่ดว้ ยการเดินเท้าและบันทึกข้อมูลด้วยการจาแนกตามคุณสมบัติ
พื้นฐานที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่ประกอบด้วย 1) ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ 2) การมองเห็น
ได้ง่ายจากเส้นทางการสัญจร และ 3) การเปิ ดโอกาสหรื อสามารถพัฒนาให้สาธารณชนเข้ามาใช้
พื้นที่ได้ พบว่ามีพ้นื ที่วา่ งผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวจานวนทั้งสิ้ น 156 ตาแหน่ง ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันด้วย
โครงข่ายถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อยหรื อซอย (แผนที่ 5.7) โดยพื้นที่วา่ งแต่ละ
ตาแหน่ งมีลกั ษณะการใช้ประโยชน์ ลักษณะทางกายภาพ และระดับการเข้าใช้โดยสาธารณชนที่
แตกต่างกันไป
จากการสังเกตพบว่าพื้นที่ว่างที่เข้าถึงได้จากถนนสายหลักมีการเข้าใช้พ้ืนที่จากผูใ้ ช้
หลากหลายกลุ่ ม ในขณะที่ พ้ื นที่ ว่างที่เข้า ถึ ง ได้จากถนนสายย่อยหรื อซอยกลุ่ ม ผูใ้ ช้คื อผูท้ ี่อยู่ใ น
ละแวกใกล้เคี ยง และผูท้ ี่ต้ งั ใจเข้ามาใช้พ้ืนที่ หรื อผูส้ ัญจรผ่านไปยังพื้นที่อื่น โดยสามารถสรุ ป
ลักษณะการเข้าถึ งพื้นที่ และลักษณะการเข้าใช้ประโยชน์โดยสาธารณชนได้ดงั ตารางที่ 5.1 ถึ ง
ตารางที่ 5.4 โดยพื้นที่วา่ งที่อยูใ่ นเขตบางรักมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่วา่ งในลักษณะสวนหย่อมหรื อ
สวนสาธารณะ 19 ตาแหน่ง ลานโล่ง 30 ตาแหน่ง สนามกีฬา 3 ตาแหน่ง ลานจอดรถ 60 ตาแหน่ง
ตลาดหรื อร้านค้า 3 ตาแหน่ง และยังไม่มีการพัฒนา 29 ตาแหน่ง และพื้นที่วา่ งภายนอกที่เชื่อมต่อ
กับเขตบางรักมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่วา่ งในลักษณะสวนหย่อมหรื อสวนสาธารณะ 9 ตาแหน่ง ลาน
โล่ง 11 ตาแหน่ง สนามกีฬาหรื อลานกีฬา 2 ตาแหน่ง ลานจอดรถ 8 ตาแหน่ง ตลาดหรื อร้านค้า 1
ตาแหน่ง และยังไม่มีการพัฒนา 2 ตาแหน่ง
จากข้อมูลซึ่ งบ่งชี้ ว่าในเขตพื้นที่บางรักและพื้นที่ต่อเนื่ องภายนอกยังมีพ้ืนที่ว่างที่มี
ศักยภาพนามาพัฒนาได้ โดยลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ว่างส่ วนใหญ่อยู่ในลักษณะพื้นที่จอด
รถยนต์ รองลงมาคื อลานโล่ ง หน้า อาคารหรื อระหว่า งอาคารซึ่ งเป็ นพื้นดาดแข็ง และมี จานวน
มากกว่าสวนสาธารณะหรื อสวนหย่อมซึ่ งเป็ นพื้นที่สีเขียวของเขตบางรัก
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5.1.6 การคัดแยกพืน้ ทีว่ ่างตามลักษณะการดูแลจัดการและการเข้ าใช้ ประโยชน์ พนื้ ทีว่ ่าง
พื้นที่ว่างแต่และตาแหน่ งมีระดับการเข้าใช้งานโดยสาธารณชนที่แตกต่างกันไปตาม
จุดประสงค์หรื อนโยบายต่อสาธารณชนของหน่วยงานหรื อองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่น้ นั ๆ กล่าวคือ
หากหน่ วยงานใดมุ่งให้บริ การเพื่อสังคมหรื อดาเนิ นกิ จกรรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ย่อมเปิ ด
โอกาสให้สาธารณชนเข้าใช้พ้ืนที่ได้โดยสะดวก หากเป็ นองค์กรส่ วนบุคคลหรื อดาเนินการในเชิ ง
พาณิ ชย์ การให้บริ การจะมุ่งผลตอบแทนที่ได้รับ มีเงื่อนไขและข้อจากัดมากกว่า ข้อมูลดังที่กล่าวมา
ช่ วยให้สามารถคาดการณ์ ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ว่างตาแหน่ งนั้นๆได้ เมื่อนาข้อมูล
พื้นที่ ว่างที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ได้มาคัดแยกตามลัก ษณะการดู แลจัดการพื้นที่ และลักษณะการเข้า ใช้
ประโยชน์โดยสาธารณชน สามารถจัดประเภทของพื้นที่วา่ งในเขตบางรักได้ 5 กลุ่มประกอบด้วย
1) พืน้ ทีว่ ่างสาธารณะ เป็ นพื้นที่วา่ งที่เปิ ดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้าไป
ใช้งานได้โดยอิสระ ไม่จากัดเวลาให้บริ การหรื อกลุ่มผูใ้ ช้ การดูแลจัดการมักเป็ นของหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานในกากับดูแลโดยภาครัฐ มุ่งเน้นกิจกรรมทางสังคมและการให้บริ การที่เป็ น
ประโยชน์แก่สาธารณชนทัว่ ไป
2) พืน้ ทีว่ ่างสาธารณะแบบมีเงื่อนไข เป็ นพื้นที่วา่ งที่มุ่งเน้นการให้บริ การที่เป็ น
สาธารณประโยชน์ แก่ ประชาชนทัว่ ไป โดยมีการกาหนดเวลาการให้บริ การ หรื อเงื่อนไขการใช้
งาน การดูแลจัดการมักเป็ นของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานในกากับดูแลโดยภาครัฐ เช่น
2.1) พื้นที่วา่ งที่เป็ นสวนสาธารณะและลานกีฬาที่มีการกาหนดช่วงเวลา
เปิ ดและปิ ดการให้บริ การประชาชนไว้ รวมถึงการกาหนดข้อปฎิบตั ิในการใช้พ้ืนที่ เช่น สวนลุมพินี
ซึ่งเป็ นสวนสาธารณะระดับเมืองเปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 04.30 น.ถึง เวลา 21.00 น.
2.2) พื้นที่วา่ งที่อยู่ภายในพื้นที่ของหน่วยราชการต่างๆหรื อภายใต้การ
ดูแลของหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่ งการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ว่างดังกล่าวมักเป็ นในเวลาราชการ การดูแล
จัดการและข้อปฎิบตั ิในการใช้งานเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานนั้นๆ เช่น ลานโล่งด้านหน้า
อาคาร ที่จอดรถ สวนหย่อม ลานโล่งภายในเขตวัด หรื อศาสนสถานต่างๆ พื้นที่วา่ งใต้ทางด่วน
ภายใต้การดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเข้าใช้ประโยชน์อย่างหนึ่ งอย่างใดต้องได้รับ
การอนุ มตั ิจากทางหน่ วยงานก่อน ปั จจุบนั มีการขอใช้พ้ืนที่บางส่ วนจากสานักงานเขตบางรักเพื่อ
จัดเป็ นลานกีฬาสาหรับชุมชน และให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น พื้นที่จอดรถ เก็บสิ นค้า
เป็ นต้น
3) พื้น ที่ว่ า งกึ่ง สาธารณะ เป็ นพื้ น ที่ ว่า งที่ มี ก ารดู แ ลจัด การเป็ นขององค์ ก ร
เอกชน ที่เปิ ดโอกาสให้สาธารณชนทัว่ ไปเข้าใช้พ้ืนที่ได้อย่างสะดวก เช่ น ลานโล่ง (plaza) หน้า
อาคารสานักงานโรงแรม หรื อห้างสรรพสิ นค้า นอกจากทาให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่โครงการได้
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สะดวกแล้วยังสามารถใช้พ้ืนที่ ดงั กล่ าวจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย หรื อจัดงานในโอกาสพิเศษ
ต่างๆและเป็ นพื้นที่พกั คอย พบปะพูดคุยของผูค้ นที่สัญจรผ่านไปมา
4) พืน้ ที่ว่างกึ่งสาธารณะแบบมีเงื่อนไข เป็ นพื้นที่วา่ งที่ดูแลโดยองค์กรเอกชน
และเปิ ดโอกาสให้ส าธารณชนทัว่ ไปเข้าใช้ได้ แต่ มีเงื่ อนไขการใช้งาน เช่ น เข้าถึ งได้เมื่ อเข้าใช้
บริ การสถานที่น้ นั ๆ มีค่าใช้จ่าย การกาหนดประเภทกิจกรรมหรื อเวลาให้บริ การ พื้นที่วา่ งประเภทนี้
มักเป็ นพื้นที่ว่างที่เกิ ดจากการออกแบบและวางผังเพื่อผลทางด้านสุ นทรี ยภาพและความสวยงาม
ของโครงการ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริ การในรู ปแบบต่างๆ เช่ น ร้านอาหาร life style
shopping mall หรื อ community mall โรงแรม ที่มีการจัดภูมิทศั น์ภายในโครงการเป็ นสวนหรื อลาน
โล่ง เป็ นต้น
5) พืน้ ที่ว่างที่ยังไม่ มีการพัฒนา เป็ นพื้นที่วา่ งที่อยู่ในรู ปแบบพื้นที่รกร้างหรื อ
รอการพัฒนาในอนาคต โดยมี ผถู ้ ื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อดูแลอย่างถูกต้องทั้งจากหน่ วยงานของรัฐและ
องค์กรเอกชน มีศกั ยภาพในการนามาพัฒนาให้มีการใช้งานเชิ งสาธารณะหรื อกึ่งสาธารณะได้ ซึ่ ง
จาเป็ นต้องทาการศึกษาในรายละเอียดด้านกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน และแผนการพัฒนาหรื อนโยบายการใช้
พื้นที่ในอนาคต จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่าพื้นที่วา่ งที่เป็ นของภาครัฐบางพื้นที่อยูใ่ นขั้นตอนของการ
เปิ ดให้เอกชนเข้าทาการประมูลและนาเสนอโครงการเพื่อเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ภาครัฐ ส่ วนพื้น
ที่วา่ งที่เป็ นของเอกชนมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่รอการพัฒนาหรื อมีการใช้งานแบบเฉพาะ เช่นพื้นที่สุสาน
จี น สุ ส านคาทอลิ ก ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ว่ า งขนาดใหญ่ มี ศ ัก ยภาพในการเข้า ถึ ง และอยู่ ใ กล้แ หล่ ง
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการต่างๆ จากการสอบถามข้อมูลผูด้ ูแลพื้นที่สุสานพบว่าพื้นที่ ว่าง
บริ เวณไม่นิยมนามาประกอบกิ จการส่ วนบุคคลหรื อด้านพาณิ ชยกรรมเนื่ องจากเหตุผลทางด้าน
ความเชื่อ ซึ่ งทาให้มีความเป็ นไปได้ในการนาพื้นที่ดงั กล่าวมาพัฒนาให้มีการใช้งานแบบสาธารณะ
หรื อกึ่งสาธารณะได้
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ตารางที่ 5.5 การดูแลจัดการและการเข้าใช้งานโดยสาธารณชน
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ตารางที่ 5.6 การดูแลจัดการและการเข้าใช้งานโดยสาธารณชน (ต่อ)
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ตารางที่ 5.7 การดูแลจัดการและการเข้าใช้งานโดยสาธารณชน (ต่อ)
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ตารางที่ 5.8 การดูแลจัดการและการเข้าใช้งานโดยสาธารณชน (ต่อ)
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5.1.7 สรุ ปพืน้ ทีว่ ่ างตามลักษณะการดูแลจัดการและการเข้ าใช้ งานโดยสาธารณชน
พื้นที่ว่างจานวน 156 ตาแหน่ งมีระดับการให้บริ การแก่สาธารณชนและการดูแล
จัด การแตกต่ า งกัน ไปตามหน่ ว ยงานและองค์ก รที่ รั บ ผิด ชอบ โดยพื้ น ที่ ว่า งที่ ดู แ ลจัด การโดย
หน่ วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานเพื่อประโยชน์ทางสังคมมีลกั ษณะการเข้าใช้งานในเชิงสาธารณะ
และสาธารณะแบบมีเงื่อนไข ซึ่ งการพัฒนาพื้นที่สามารถทาได้ง่ายกว่า ดังที่ได้กาหนดแนวทางและ
มาตรการในการเพิม่ พื้นที่สีเขียวและส่ งเสริ มการใช้พ้ืนที่สาธารณะไว้ในแผนปฏิบตั ิการเชิงนโยบาย
ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุ มชนเมืองอย่างยัง่ ยืน (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม, 2550) รวมถึงแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2553 ของสานักงานเขตบางรัก ซึ่ ง
ก าหนดนโยบายด้า นการเพิ่ ม พื้นที่ สี เขี ย ว และบริ ก ารแก่ ป ระชาชนทัว่ ไปและยุทธศาสตร์ ของ
กรุ งเทพมหานครที่จะพัฒนาให้เป็ นมหานครแห่งสิ่ งแวดล้อมตามแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร 12 ปี
ส่ วนพื้นที่ว่างที่ดูแลจัดการโดยองค์กรเอกชนหรื อผูป้ ระกอบการต่างๆมีลกั ษณะการเข้าใช้งานใน
เชิงกึ่งสาธารณะและกึ่งสาธารณะแบบมีเงื่อนไข เข้าใช้งานมีท้ งั เข้าใช้โดยอิสระหรื อเข้าถึงได้เมื่อเข้า
ใช้บริ การสถานที่น้ นั ๆ
จากข้อ มู ล พบว่า มี พ้ื น ที่ ว่ า งทั้ง ภายในและภายนอกเขตบางรั ก ที่ ดู แ ลจัด การโดย
หน่ วยงานรัฐมีจานวน 42 ตาแหน่ ง และโดยเอกชน 114 ตาแหน่ ง ลักษณะการเข้าใช้งานแบบ
สาธารณะ 3 ตาแหน่ง สาธารณะแบบมีเงื่อนไข 37 ตาแหน่ง กึ่งสาธารณะ 29 ตาแหน่ง กึ่งสาธารณะ
แบบมีเงื่อนไข 59 ตาแหน่ง และยังไม่มีการพัฒนา 31 ตาแหน่ง (แผนที่ 5.8)
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5.1.8 การคัดแยกพืน้ ทีว่ ่ างตามคุณค่ าของพืน้ ทีแ่ ละลักษณะกิจกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถแบ่งพื้นที่วา่ งสาธารณะตามลักษณะของกิจกรรม
และคุณค่าของพื้นที่ได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือพื้นที่วา่ งสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, เพื่อ
กิจกรรมทางสังคม, เพื่อสุ นทรี ยภาพและกิจกรรมนันทนาการ (สุ ภาดา ศรี สารคาม, 2550) และจาก
การลงสารวจพื้นที่ยงั พบว่าพื้นที่วา่ งบางตาแหน่งมีบทบาทและคุณค่ามากกว่า 1 ด้าน รวมถึงพื้นที่
ว่างที่ยงั มิได้มีการพัฒนาจึงไม่สามารถระบุบทบาทได้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) พืน้ ที่ว่างสาธารณะมีคุณค่ าด้ านเศรษฐกิจ เป็ นพื้นที่ว่างที่มีคุณค่าทางด้าน
พาณิ ชยกรรมและธุ รกิจต่างๆ ทั้งการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายหรื อ
เพื่อช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรหรื อผูป้ ระกอบการต่างๆ เช่น ลานโล่งหน้าอาคารสานักงาน
ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม พื้นที่วา่ งระหว่างกลุ่มอาคารที่เป็ นลานกิจกรรมภายนอกอาคาร ร้านค้า
ร้านเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
2) พื้นที่ว่ า งสาธารณะมี คุ ณค่ า ด้ า นสั งคม เป็ นพื้ นที่ ว่า งที่ ร องรั บ กิ จกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี หรื อศาสนา และส่ งเสริ มการปฏิ สัมพันธ์ให้เกิ ดขึ้นแก่ผคู้ นใน
สังคม ทั้งการพบปะพูดคุย สื่ อสารหรื อการกระจายข่าว ในพื้นที่ศึกษาพบพื้นที่วา่ งในรู ปแบบของ
ลานโล่งภายในศาสนสถาน สถานที่ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น
3) พืน้ ที่ว่างสาธารณะมีคุณค่ าด้ านสุ นทรี ยภาพและกิจกรรมนันทนาการ เป็ น
พื้นที่วา่ งเพื่อการผักผ่อน เล่นกีฬา เพื่อประโยชน์ทางด้านความสวยงาม การมองเห็น รวมถึงคุณค่า
ทางด้านธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่ศึกษาพบในรู ปแบบของลานกี ฬา สวนหย่อมหรื อ
สวนสาธารณะ เป็ นต้น
4) พืน้ ที่ว่างสาธารณะมีคุณค่ ามากกว่ า 1 ด้ าน เป็ นพื้นที่ว่างที่มีคุณค่าและ
กิจกรรมแบบผสมผสาน กล่าวคือจุดประสงค์หรื อคุณค่าเดิมของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรื อมี
กิ จกรรมใหม่เพิ่มเติมเข้ามา เช่ น พื้นที่ว่างในศาสนสถาน ในพื้นที่เขตบางรักมีวดั คริ สจักรหรื อ
โบสถ์หลายแห่ ง ใช้ป ระกอบกิ จกรรมด้า นศาสนานาซึ่ งเป็ นคุ ณค่ าทางด้านสังคม ในสถานที่ ที่
ความสาคัญทางศิ ลปวัฒนธรรมพบว่ามี กิจกรรมทางด้า นการท่ องเที่ยวซึ่ งเป็ นกิ จกรรมทางด้า น
นันทนาการร่ วมด้วย ทาให้พ้ืนที่วา่ งดังกล่าวมีคุณค่าทางด้านนันทนาการด้วยเช่นกัน
5) พื้นที่ว่ า งที่ยัง ไม่ มีก ารพัฒ นา พื้ นที่ ว่า งกลุ่ ม นี้ เป็ นพื้ นที่ ย งั ไม่ มี ก ารใช้
ประโยชน์หรื อรอการพัฒนา การเก็บข้อมูลใช้การสอบถามจากผูด้ ูแลพื้นที่และหน่ วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ทั้งในส่ วนที่มีการดาเนินการไปแล้วและยังไม่มี
การกาหนดนโยบายที่ชดั เจน ข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาพิจารณาเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
หรื อบทบาทของพื้นที่วา่ งให้สอดคล้องกับบริ บทของโครงข่ายตามความเหมาะสมได้
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ตารางที่ 5.9 คุณค่าและลักษณะกิจกรรมของพื้นที่วา่ งในเขตบางรัก
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ตารางที่ 5.10 คุณค่าและลักษณะกิจกรรมของพื้นที่วา่ งในเขตบางรัก (ต่อ)
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ตารางที่ 5.11 คุณค่าและลักษณะกิจกรรมของพื้นที่วา่ งในเขตบางรัก (ต่อ)

89

ตารางที่ 5.12 คุณค่าและลักษณะกิจกรรมของพื้นที่วา่ งในเขตบางรัก (ต่อ)
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5.1.9 สรุ ปพืน้ ทีว่ ่ างตามคุณค่ าและลักษณะกิจกรรมของพืน้ ทีว่ า่ ง
คุณค่าของพื้นที่วา่ งแต่ละตาแหน่งสัมพันธ์กบั ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยพื้นที่วา่ งที่
มีคุณค่าเศรษฐกิ จส่ วนใหญ่มีการดูแลจัดการโดยองค์กรเอกชนและมีการลักษณะการใช้ประโยชน์
ในเชิ งพาณิ ชยกรรม เช่ น เป็ นพื้นที่ว่างหรื อลานโล่ งบริ เวณห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร อาคาร
สานักงานต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ สัมพันธ์กบั กลุ่มผูม้ าทางาน ในขณะที่พ้ืนที่วา่ งที่มีคุณค่าทางสังคม
สุ นทรี ย ภาพและนันทนาการ ส่ วนใหญ่มี การดูแลจัดการโดยหน่ วยงานของรัฐหรื อหน่ วยงานที่
ดาเนิ นการเพื่อสาธารณะประโยชน์ และมีลกั ษณะกิจกรรมสัมพันธ์กบั กลุ่มนักท่องเที่ยวและผูพ้ กั
อาศัยในพื้นที่ พื้นที่วา่ งที่มีคุณค่ามากกว่าหนึ่งด้านสังเกตได้จากความหลากหลายของกิจกรรม และ
อยูใ่ นเขตอิทธิ พลของผูใ้ ช้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม (แผนที่ 5.9)
จากข้อมู ล สรุ ป ได้ว่า พื้ นที่ ว่า งทั้ง ภายในและภายนอกเขตบางรั ก เป็ นพื้นที่ มี คุ ณค่ า
ทางด้านเศรษฐกิจจานวน 86 ตาแหน่ง ด้านสังคม 39 ตาแหน่ง ด้านนันทนาการ 38 ตาแหน่งและยัง
ไม่มีการพัฒนา 31 ตาแหน่ง
5.2 ข้ อมูลด้ านกิจกรรมและพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ พนื้ ที่
5.2.1 กลุ่มผู้ใช้ พนื้ ที่
ในการวิจยั ครั้งนี้ เลือกพิจารณาผูใ้ ช้หลัก 3 กลุ่มประกอบด้วย ผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่, ผูม้ า
ทางานในพื้ นที่ และนัก ท่ องเที่ ย วพัก ในพื้ นที่ โดยพิจารณาเขตอิ ท ธิ พ ลของผูใ้ ช้แต่ ล ะกลุ่ ม จาก
จุ ดเริ่ ม ต้นการเดิ นทาง (origin) ระยะการเดิ น 200 เมตรซึ่ งเป็ นระยะที่ ง่ ายต่ อการตัดสิ นใจเดิ น
(Harris, 1997) ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นเรื่ องพื้นที่สาธารณะ จึงเลือกพิจารณาผูใ้ ช้ที่ อยูร่ วมกันเป็ น
กลุ่มหรื อชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้พักอาศัย คือผูท้ ี่พกั อาศัยในพื้นที่ กิจกรรมในชี วิตประจาวันอาจอยู่ภายในพื้นที่
หรื อเดินทางออกไปภายนอกพื้นที่ เช่ น การเดินทางไปทางาน ไปโรงเรี ยน ไปซื้ อของ หรื อติดต่อ
งานอื่นๆ ซึ่งมีจุดเริ่ มต้นการเดินทางคือที่พกั อาศัย แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1.1) ผูพ้ กั อาศัยเดิมในพื้นที่ เป็ นผูท้ ี่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในพื้นที่ ลักษณะการพัก
อาศัยเป็ นลักษณะของบ้านพัก อาศัยหรื อตึกแถว อยู่รวมกันเป็ นชุ มชนขนาดต่างๆจานวน 16 แห่ ง
(สานักผังเมือง กรุ งเทพมหานคร, 2548) ประกอบด้วย
- ชุ มชนแออัดจานวน 3 แห่ ง คือชุ มชนซอยหลังวัดหัวลาโพง ชุ มชนซอย
พิพฒั น์ และชุมชนซอยไวตี
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- ชุมชนเมือง 12 แห่ ง คือชุมชนตรอกห้านาย ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒา
ราม ชุมชนซอยพระนคเรศ ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ ชุมชนตรอกขุนนาวา ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้ า
ชุมชนซอยสองพระ ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา ชุมชนซอยสันติภาพ ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย ชุมชน
ซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารู น และชุมชนศรี เวียง
- เคหะชุมชน 1 แห่ง คือชุมชนแฟลตตารวจนครบาลบางรัก
1.2) ผูพ้ กั อาศัยใหม่ ในที่น้ ีหมายถึงที่มิได้มีภูมิลาเนาในพื้นที่ เข้ามาพักอาศัยใน
พื้นที่ในรู ปแบบของอาคารชุ ดพักอาศัย หรื อการเช่าเพื่อพักอาศัย โดยพิจารณาทั้งโครงการเดิมและ
โครงการที่กาลังก่อสร้างขึ้นใหม่ (แผนที่ 5.10)
2) ผู้มาทางาน การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นกลุ่มผูท้ างานที่เดินทางจากภายนอกเข้ามาทางาน
ภายในพื้นที่ ผ่านเส้นทางคมนาคมและจากจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ลักษณะกิจกรรมของผูใ้ ช้กลุ่มนี้
จะสัมพันธ์กบั เวลาการทางาน การเดินทางไปและกลับ การเดินทางไปติดต่องานที่อื่น ตลอดจน
ช่วงเวลาพักกลางวัน การเดิ นทางไปยังแหล่งกิจกรรมอื่นๆ เช่ นร้านอาหาร ร้านค้า หรื อพื้นที่อื่นๆ
หลังเลิ กงาน จุ ดเริ่ มต้นคื ออาคารสานักงานโดยเลื อกศึกษาสถานที่ทางานที่มีลกั ษณะเป็ นอาคาร
สานักงาน หรื ออาคารที่ มีพ้ืนที่ ให้เช่ าเป็ นสานักงาน เนื่ องจากเป็ นพื้นที่รวบผูใ้ ช้งานจานวนมาก
(แผนที่ 5.11)
3) นักท่องเทีย่ ว จุดเริ่ มต้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวของผูใ้ ช้กลุ่มนี้คือโรงแรมและ
ที่พกั ในรู ปแบบต่างๆ ด้วยศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว และการเดินทางเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ
ทาให้มีโรงแรมและที่พกั จานวนมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างประเทศที่เข้า
มายังพื้นที่ (แผนที่ 5.12)
5.2.2 พฤติกรรมการใช้ พนื้ ทีว่ ่างสาธารณะ
การเชื่ อมโยงพื้นที่เข้าด้วยกันจาเป็ นต้องคานึงถึงประเภทกลุ่มผูใ้ ช้และพฤติกรรมการ
ใช้พ้ืนที่วา่ งสาธารณะ ซึ่ งกิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงพื้นที่วา่ งจาแนกตามพฤติกรรมผูใ้ ช้ออกเป็ น
กิ จกรรมจาเป็ น และ กิ จกรรมทางเลื อก โดยที่กิจกรรมจาเป็ นถูกใช้โดยกลุ่มคนผูม้ าทางาน หรื อ
กลุ่ มบุ คคลที่ มีภารกิ จภายในพื้นที่ น้ ันๆ และกิ จกรรมทางเลื อกถูกใช้โดยกลุ่ มนักท่องเที่ยว หรื อ
บุคคลที่มีเวลาว่าง การปฎิ สัมพันธ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมของผูท้ ากิ จกรรมจาเป็ นและกิ จกรรม
ทางเลือก มีผลลัพธ์ต่อเนื่องจนเกิดเป็ นกิจกรรมทางสังคม (Gehl, 1987)
พื้นที่วา่ งในเขตบางรักสามารถแบ่งได้เป็ นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ คุณค่าเชิ งสังคม คุณค่า
เชิงสุ นทรี ยภาพและนันทนาการ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมผูใ้ ช้ร่วมกับบทบาทเชิงคุณค่าของพื้นที่วา่ ง
ทาให้สามารถจาแนกพื้นที่เพื่อใช้เป็ นเงื่อนไขในการเชื่อมต่อโครงข่ายได้เป็ น 2 ประเภทคือ 1) พื้นที่
ว่างสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพาณิ ชยกรรมซึ่ งรองรับกิจกรรมจาเป็ น ซึ่ งเป็ นกิจกรรม
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ที่กระทาเป็ นประจา เช่น การเดินทางไปทางาน ไปซื้ อของ ไปโรงเรี ยน เป็ นต้น และ 2) พื้นที่วา่ ง
สาธารณะเพื่อกิ จกรรมทางสังคมหรื อวัฒนธรรมซึ่ งรองรับกิ จกรรมทางเลือกซึ่ งเป็ นกิ จกรรมด้าน
นันทนาการ ด้านสุ นทรี ยภาพ หรื อมากกว่าหนึ่ งด้าน การระบุตาแหน่งพื้นที่ว่างซึ่ งรองรับกิจกรรม
จาเป็ นจะเลื อกเฉพาะพื้นที่ที่พบกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเพียงอย่างเดียวเนื่ องจากการใช้ประโยชน์มี
เงื่อนไขของเวลา การเชื่อมต่อที่ตอ้ งการความกระชับและรวดเร็ วมากกว่าพื้นที่วา่ งที่รองรับกิจกรรม
ทางเลือก (แผนที่ 5.13)
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5.2.3 พฤติกรรมการสั ญจรทางเท้า
จากการสังเกตพฤติกรรมการสัญจรทางเท้าของผูใ้ ช้พ้ืนที่เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ 1)
การสัญจรบนทางเดินเท้า (footpath) ที่ขนานไปกับแนวถนน และ 2) การสัญจรบนเส้นทางที่มิใช่
ทางเดินเท้า โดยการสัญจรบนทางเดินเท้านั้นพบในบริ เวณที่เป็ นทางสัญจรของถนนสายหลัก และ
ถนนสายรองที่สร้างทางเดินเท้าสาธารณะไปไว้ชดั เจน ส่ วนการสัญจรบนเส้นทางที่มิใช่ทางเดินเท้า
เกิดขึ้นบนผิวการจราจรของถนนสายย่อยหรื อซอยที่มีการจราจรไม่หนาแน่น หรื อไม่เปิ ดให้รถยนต์
เข้าใช้ ทั้งนี้เนื่องจากซอยขนาดเล็ก และพื้นที่อาคารที่หนาแน่นทาให้มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการสร้าง
ทางเดินเท้าขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยงั พบการสัญจรโดยการใช้ลานโล่ง หรื อพื้นที่วา่ งระหว่างอาคารเป็ น
เส้นทางลัดไปยังพื้นที่อื่นที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงด้วย ปริ มาณผูใ้ ช้ทางเท้าสัมพันธ์กบั จุดเปลี่ยนถ่ายการ
สัญจรและแหล่งกิจกรรมภายในพื้นที่ โดยเฉพาะบริ เวณเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ า BTS และสถานี
รถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT แหล่งชุ มชนและแหล่งรวมกิ จกรรมกิ จกรรมต่างๆมีปริ มาณผูเ้ ข้าถึงพื้นที่
จานวนมากตลอดทั้งวัน ความหนาแน่ นของผูใ้ ช้ทางเท้าเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการวัด
ระดับการให้บริ การทางเท้าหรื อ level of service ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ระดับจากระดับ A: ความ
หนาแน่นของผูใ้ ช้นอ้ ยที่สุด ไปจนถึงระดับ F: ความหนาแน่นของผูใ้ ช้มากที่สุด (Courtesy of Work
San Francisco in APA, 2006 อ้างถึงใน พนิต ภู่จินดา, 2550) โดยสามารถจัดระดับการให้บริ การ
ทางเท้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ 1) ระดับ A: เป็ นเส้นทางที่ความหนาแน่นของผู้
สัญจรเฉลี่ ยโดยประมาณ 13 ตารางฟุตต่อคน หรื อมากกว่า, 2) ระดับ B: เป็ นเส้นทางที่ความ
หนาแน่ นของผูส้ ัญจรเฉลี่ ยโดยประมาณ 10-13 ตารางฟุตต่อคน และ3) ระดับ C: เป็ นเส้นทางที่
ความหนาแน่นของผูส้ ัญจรเฉลี่ยโดยประมาณ 7-10 ตารางฟุตต่อคน (แผนที่ 5.14)
1) ระดับ A: เป็ นเส้นทางที่ความหนาแน่นของผูส้ ัญจรเฉลี่ยโดยประมาณ 13 ตารางฟุต
ต่อคน หรื อมากกว่า เป็ นเส้ นทางที่มีผูน้ ้อยกว่า บริ เวณอื่น และอาจมีจานวนหนาแน่ นเพิ่มขึ้นใน
ช่วงเวลาเช้าหรื อเย็นซึ่ งเป็ นผูพ้ กั อาศัยหรื อที่ทางานในบริ เวณนั้นได้แก่ถนนย่อยหรื อซอย, เส้นทาง
ที่มิได้อยูใ่ นย่านธุ รกิจหรื อกิจกรรมหนาแน่น
2) ระดับ B: เป็ นเส้นทางที่ความหนาแน่นของผูส้ ัญจรเฉลี่ยโดยประมาณ 10-13 ตาราง
ฟุตต่อคน เป็ นเส้นทางที่มีผใู ้ ช้หนาแน่ นบางช่ วงเวลา ได้แก่ ทางเดินเท้าบริ เวณถนนสี ลม, ถนน
สาทร, ถนนพระราม 4, และถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางหลัก กล่าวคือบริ เวณถนนสาทร
เป็ นที่ ต้ งั ของอาคารสานักงานและสถานศึ กษาซึ่ งจะมีผูใ้ ช้พ้ืนที่หนาแน่ นในช่ วงเวลาเช้าซึ่ งเป็ น
ช่วงเวลาเร่ งด่วนในการเข้าทางานหรื อไปโรงเรี ยน ช่วงพักเที่ยง และช่ วงเวลาเย็นซึ่ งเป็ นเวลาเลิก
งานและกลับบ้าน
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3) ระดับ C: เป็ นเส้นทางที่ความหนาแน่นของผูส้ ัญจรเฉลี่ยโดยประมาณ 7-10 ตาราง
ฟุตต่อคน เป็ นเส้นทางที่มีผใู ้ ช้หนาแน่นตลอดทั้งวันได้แก่ ทางเดินเท้าตามแนวถนนเจริ ญกรุ ง ช่วง
ต้นของถนนสี ลม และถนนสุ รวงศ์ เนื่ องจากถนนเจริ ญกรุ งเป็ นถนนที่มีการเข้าถึงได้จากทั้งสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอส ท่าเรื อโดยสารจากแม่น้ าเจ้าพระยาและรถประจาทาง ประกอบกับมีโรงแรมขนาด
ใหญ่ โรงพยาบาลเลิ ดสิ น สถานศึกษา ตลาดและย่านการค้าตั้งอยู่บริ เวณดังกล่าว ผูใ้ ช้ทางเท้า
ประกอบผูท้ ี่เดิ นทางมาจากพื้นที่อื่นและผูพ้ กั อาศัยในชุมชุนต่างๆที่เชื่ อมต่อกับถนนเจริ ญกรุ งและ
บริ เวณใกล้เคียง ส่ วนถนนสี ลมและถนนสุ รวงศ์เป็ นย่านการค้า สถานบันเทิง แหล่งshopping และ
อาคารสานักงานต่างๆ ทาให้มีผใู ้ ช้พ้ืนที่ท้ งั ช่วงเวลาปกติในลักษณะของผูม้ าท่องเที่ยว และในช่วง
เวลาเร่ งด่วนโดยผูม้ าทางานในพื้นที่
5.3 การวางแผนผังโครงข่ ายและการเลือกตัวอย่างโครงข่ ายเพือ่ เป็ นกรณีศึกษา
5.3.1 การเชื่อมต่ อพืน้ ทีว่ ่าง
ในขั้นตอนการวางแผนผังโครงข่ายนี้ ใช้ขอ้ มูลพื้นที่ว่างทั้งหมดที่ได้จากการสารวจ
และคัด แยกบทบาทเชิ ง คุ ณ ค่ า ของพื้ น ที่ ม าพิ จ ารณาสร้ า งการเชื่ อ มต่ อ เข้า ด้ว ยกัน เป็ นลัก ษณะ
โครงข่ายโดยใช้ขอ้ พิจารณาต่อไปนี้
1) รั ศมีการเดินต่ อกัน ในการวางเส้นทางเชื่ อมต่อพื้นที่วา่ งแต่ละตาแหน่ งให้
สามารถเดิ นต่อเนื่ องถึ งกัน ใช้การพิจารณาพื้นที่ว่างที่ห่างกันในระยะ 200 เมตร สามารถเชื่ อมต่อ
เป็ นระบบที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าในกลุ่มเดียวกันได้ (Harris, 1997) ถึงแม้มีลกั ษณะกิจกรรมที่
ต่างกันในขั้นตอนการออกแบบพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรื อองค์ประกอบให้สอดคล้อง
กับลักษณะส่ วนใหญ่ของพื้นที่วา่ งกลุ่มนั้นๆได้
2) ประเภทของกิจ กรรม การสร้ า งเส้ น ทางและระบบการเชื่ อ มต่ อ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทาโดยการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งที่สัมพันธ์กบั กิจกรรมจาเป็ นเข้าด้วยกันซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่
ต้องการระบบการเชื่ อมต่ อที่ ตรงไปตรงมา สั้น มี ความคล่ องตัว ซึ่ งอาจเรี ย กว่า fast track และ
เชื่ อมต่อกิ จกรรมทางเลื อกเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในบรรยากาศของการซึ มซับ สงบและผ่อนคลาย ซึ่ ง
อาจเรี ยกว่า slow track ด้วยกัน
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5.3.2 สรุ ปแผนผังโครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่าง
จากแนวคิ ด ในการเชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ว่า งเมื่ อ พิ จ ารณารั ศ มี ก ารเดิ น ต่ อ กัน เนื่ อ งกัน ใน
ระยะทาง 200 เมตร และลักษณะกิ จกรรมประเภทเดียวกันของพื้นที่วา่ งแต่ละตาแหน่ง สามารถจัด
กลุ่ ม พื้ น ที่ ว่า งในลัก ษณะโครงข่ า ยได้ 7 กลุ่ ม โดยเป็ นกลุ่ ม กิ จกรรมจาเป็ นจานวน 4 กลุ่ ม
ประกอบด้วยกลุ่มที่ 4 5 6 7 และกลุ่มกิจกรรมทางเลือกจานวน 3 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 2 3
(แผนที่ 5.15) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มกิจกรรมจาเป็ น เป็ นพื้นที่ว่างที่มีคุณค่าและสัมพันธ์กบั กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยมีผใู ้ ช้เป็ นผูม้ าทางานหรื อผูท้ ี่มีภารกิจในพื้นที่ แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
1.1) โครงข่ายพื้นที่ว่างกลุ่ มที่ 4 บริ เวณพื้นที่แนวถนนสุ รศักดิ์ ระหว่าง
ถนนสาทรและถนนสี ลมมีพ้ืนที่วา่ งในโครงข่ายจานวน 16 ตาแหน่งประกอบด้วยตาแหน่งที่ 3 38
39 40 41 42 43 57 96 97 98 132 133 134 135 136 150 151 152 153 154 และ155
1.2) โครงข่ ายพื้นที่ว่างกลุ่ มที่ 5 บริ เวณพื้ นที่ ถนนทรัพ ย์ ถนนนเรศ
ระหว่างถนนสี ลมและถนนสี่ พระยา มีพ้ืนที่ว่างในโครงข่ายจานวน 27 ตาแหน่ งประกอบด้วย
ตาแหน่งที่ 5 6 7 8 24 25 26 27 33 34 35 36 37 44 45 46 47 48 90 91 92 93 94 95 122 123 และ
137
1.3) โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 6 บริ เวณพื้นที่บริ เวณสี ลมซอย 4 ระหว่าง
ถนนสี มและถนนสุ รวงศ์มีพ้ืนที่วา่ งในโครงข่ายจานวน 7 ตาแหน่งประกอบด้วยตาแหน่งที่ 11 49
50 51 52 53 และ124
1.4) โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 7 บริ เวณพื้นที่ถนนศาลาแดงระหว่างถนน
สี มและถนนสาทร มีพ้นื ที่วา่ งในโครงข่ายจานวน 15 ตาแหน่งประกอบด้วยตาแหน่งที่ 13 14 17 78
80 81 85 99 100 138 139 140 141 142 และ143
2) กลุ่มกิจกรรมทางเลือก เป็ นพื้นที่วา่ งที่มีคุณค่าและสัมพันธ์กบั กิจกรรมทาง
สังคม นันทนาการ และสุ นทรี ยภาพ โดยมีผใู้ ช้เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวหรื อบุคคลที่มีเวลาว่างในพื้นที่
แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
2.1) โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 1 บริ เวณพื้นที่ระหว่างแนวถนนเจริ ญกรุ ง
และริ มแม่น้ าเจ้าพระยา มีพ้ืนที่วา่ งในโครงข่ายจานวน 28 ตาแหน่งประกอบด้วยตาแหน่งที่ 28 29
54 55 106 107 108 109 110 111 116 117 118 119 120 121 125 126 127 128 129 130 131 145 146
147 148 และ149
2.2) โครงข่า ยพื้นที่ว่างกลุ่ ม ที่ 2 บริ เวณพื้นที่ระหว่างแนวถนนมหา
พฤฒาราม และถนนมหานคร มีพ้ืนที่วา่ งในโครงข่ายจานวน 8 ตาแหน่งประกอบด้วยตาแหน่งที่ 2 3
4 19 20 87 102 และ103
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2.3) โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 3 บริ เวณพื้นที่แนวถนนมหาเศรษฐ์บริ เวณ
ระหว่างถนนสี่ พระยาและถนนสุ รวงศ์มีพ้ืนที่ว่างในโครงข่ายจานวน 13 ตาแหน่ งประกอบด้วย
ตาแหน่งที่ 3 21 22 23 30 31 32 88 89 112 113 114 และ115

ตารางที่ 5.13 สรุ ปพื้นที่วา่ งที่มีศกั ยภาพพัฒนาเป็ นพื้นที่สีเขียวในโครงข่าย

103

ตารางที่ 5.14 สรุ ปพื้นที่วา่ งที่มีศกั ยภาพพัฒนาเป็ นพื้นที่สีเขียวในโครงข่าย (ต่อ)

104

ตารางที่ 5.15 สรุ ปพื้นที่วา่ งที่มีศกั ยภาพพัฒนาเป็ นพื้นที่สีเขียวในโครงข่าย (ต่อ)
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ตารางที่ 5.16 สรุ ปพื้นที่วา่ งที่มีศกั ยภาพพัฒนาเป็ นพื้นที่สีเขียวในโครงข่าย (ต่อ)
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5.4 การเลือกตัวอย่างโครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่างเพือ่ เป็ นกรณีศึกษา
โครงข่ายพื้นที่วา่ งแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบและสภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนที่วา่ ง, กลุ่มผูใ้ ช้
และกิจกรรมเดิมในพื้นที่แตกต่างกันไป ซึ่ งมีผลทาให้ศกั ยภาพโครงข่ายพื้นที่วา่ งแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กันด้วย ในการเชื่อมต่อและออกแบบพื้นที่วา่ งแต่ละโครงข่ายจาเป็ นต้องศึกษาศักยภาพ, ปั ญหา และ
แนวทางแก้ไขของเส้นทางเชื่ อมต่อและพื้นที่ว่างแต่ละตาแหน่ ง เพื่อให้การเชื่ อมต่อเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการดังกล่ าวแสดงให้เห็ นโดยใช้ตวั อย่างจากโครงข่ายที่ได้ ทาการเลื อก
ตัวอย่างจากโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มกิจกรรมจาเป็ น และกลุ่มกิจกรรมทางเลือก ประเภทละ 1 กลุ่มที่
มีคะแนนมากที่สุดจากการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
5.4.1 เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ในการเลื อ กตั ว อย่ า งโครงข่ า ย การคัด เลื อ กใช้ ปั จ จัย ที่ ท าให้ พ้ื น ที่ ว่ า ง
สาธารณะประสบความสาเร็ จ โดยองค์กร PPS 4 ประการประกอบด้วย 1) การเข้าถึ งและการ
เชื่อมต่อ 2) ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ 3) ประโยชน์ใช้สอยและกิจกรรม 4) ความเป็ นสังคม
โดยการให้คะแนนแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
1) ดี หรื อ มาก ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
2) ปานกลาง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3
3) ไม่ดี ถึง น้อย ให้ค่าคะแนน 1
การให้ค ะแนนพิจารณาตามข้อมูล และสภาพจริ ง ของพื้นที่ จากข้อมูล ที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ และส ารวจพื้ นที่ ทาการรวมคะแนนในแต่ละข้อโดยเลื อกกลุ่ มที่ มีคะแนนมากที่สุ ด มี
รายละเอียดดังนี้
1) การเข้ าถึงและเชื่อมต่ อ การเข้าถึงพิจารณาจากจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรภายในพื้นที่
เขตบางรักซึ่ งประกอบด้วย สถานีรถไฟฟ้ า BTS สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT สถานีรถโดยสารด่วน
พิเศษ BRT ป้ ายหยุดรถประจาทาง รถตูโ้ ดยสาร และท่าเรื อโดยสาร คะแนนสู งสุ ดพิจารณาจาก
ประเภทและจานวนจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรโดยระบบขนส่ งมวลชนบริ เวณกลุ่มโครงข่ายนั้นๆ และ
การเชื่อมต่อพิจารณาจากการเดินเชื่อมถึงกันภายในระยะทาง 200 เมตรของโครงข่ายแต่ละกลุ่ม
2) ความสบายและภาพลักษณ์ คะแนนสู งสุ ดพิจารณาจากภาพรวมของความสะดวก
ในการใช้งาน ความปลอดภัยและลักษณะทางภูมิทศั น์ ภาพลักษณ์พิจารณาจากสถาปั ตยกรรมมี
คุณค่าและประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจของพื้นที่ภายในโครงข่าย รวมถึงทัศนียภาพและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
3) ประโยชน์ ใช้ สอยและกิจกรรม คะแนนสู งสุ ดพิจารณาจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
และศักยภาพในการพัฒนา กิจกรรมพิจารณาความหลากหลายและความสอดคล้องของกิจกรรมกับ
ลักษณะโครงข่ายแต่ละกลุ่ม
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4) ความเป็ นสั งคม ความรู้สึกเป็ นมิตร ให้การต้อนรับ คะแนนสู งสุ ดพิจารณาจากพื้นที่
หรื อกิจกรรมที่มีโอกาสสร้างปฎิสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้พ้นื ที่ ผ่านกิจกรรมหรื อสถานที่ได้

ตารางที่ 5.17 กระบวนการคัดเลือกตัวอย่างกลุ่มโครงข่ายเพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษา

5.4.2 สรุ ปผลการเลือกตัวอย่ างโครงข่ ายพื้นที่ว่างเพื่อเป็ นกรณีศึกษา จากตารางแสดงการ
คัดเลื อกกลุ่ มโครงข่ายพื้นที่ ว่างเพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่า กลุ่ มกิ จกรรมทางเลื อก
โครงข่ายพื้นที่ว่างที่มีความเหมาะสมในการนามาใช้เป็ นกรณี ศึกษาคือกลุ่มที่ 1 และกลุ่มกิจกรรม
จาเป็ นโครงข่ายพื้นที่ ว่างที่ มีความเหมาะสมคือกลุ่มที่ 4 การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ว่างแต่ละ
ตาแหน่ งและเส้นทางเชื่ อมต่อแต่ละช่ วงภายในโครงข่ายทาโดยการศึกษาบริ บท สภาพการใช้งาน
ปั ญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปั ญหา เพื่อทาการเสนอแนะโครงข่ายที่เหมาะสม
สามารถสร้างเสริ มบรรยากาศการใช้งานและเสน่ห์ให้พ้นื ที่เขตบางรักต่อไป
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บทที่ 6
แนวทางการออกแบบและสร้ างการเชื่อมต่ อพืน้ ทีว่ ่ าง
ในตัวอย่ างโครงข่ ายทีใ่ ช้ เป็ นกรณีศึกษา
แนวทางการออกแบบและสร้างการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งในตัวอย่างโครงข่ายที่ใช้เป็ นการศึกษา
ได้แก่โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 1: กิจกรรมทางเลือก และโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4: กิจกรรมจาเป็ น
ใช้วิธีการศึกษาสภาพการใช้งานพื้นที่วา่ ง ลักษณะการสัญจรและกิจกรรมในปั จจุบนั ของโครงข่าย
แต่ละกลุ่ม และทาการเสนอแนะเส้นทางเชื่ อมต่อรวมถึงศึกษาบทบาทของพื้นที่ว่างที่สัมพันธ์กบั
บริ บทที่เป็ นอยู่ โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปั ญหา เพื่อให้เส้นทางเชื่ อมต่อมี
ความเป็ นไปได้ตามที่เสนอแนะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 โครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่ างกลุ่มที่ 1: กิจกรรมทางเลือก
KEY PLAN

สัญลักษณ์
พืน้ ที่ว่าง
สัมพันธ์ กบั กิจกรรมทางเลือก
พืน้ ที่ว่างสัมพันธ์ กับกิจกรรม
จาเป็ น

โครงข่ า ยพื้ น ที่ ว่ า งกลุ่ ม ที่ 1
ประกอบด้วยพื้นที่วา่ ง 28 ตาแหน่ง คือ
28 29 54 55 106 107 108 109 110 111
116 117 118 119 120 121 125 126
127 128 129 130 131 145 146 147
148 และ149 เข้าถึงโครงข่ายได้จาก
สถานี รถไฟฟ้ า BTS ตากสิ น ถนน
เจริ ญกรุ ง ถนนสี่ พระยา และจากท่าเรื อ
โดยสารทางแม่น้ าเจ้าพระยา

ท่ าเรือโดยสาร
สถานีรถไฟฟาBTS

ภาพที่ 6.1
โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 1: กิจกรรมทางเลือก
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6.1.1 จุดต้ นเดินทาง จุดปลายทาง และการเข้ าถึงโครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่างกลุ่มที่ 1
การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 1 สามารถจาแนก
เป็ นจุดต้นทางและจุดปลายทางของผูใ้ ช้พ้ืนที่แต่ละกลุ่ม ซึ่ งเข้าถึ งพื้นที่จากเส้นทางคมนาคมและจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจร โดยสามารถแบ่งจุดปลายทางออกเป็ น 2 ลักษณะคือ 1) จุดปลายทางของประชากร
กลางคืน และ 2) จุดปลายทางของประชากรกลางวัน
1) จุดปลายทางของประชากรกลางคืน คือ ประชากรหรื อชุมชนที่พกั อาศัยภายใน
พื้นที่ โดยมีจุดต้นทางคือย่านชุ มชนหรื อที่พกั อาศัย จุดปลายทางคือพื้นที่ทากิจกรรมในชี วิตประจาวัน
ทั้งกิจกรรมจาเป็ น เช่น ไปโรงเรี ยน ไปทางาน ไปซื้ อของ ไปติดต่องาน และกิจกรรมทางเลือก เช่น ไป
ออกกาลังกาย ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ศาสนสถาน ไปเดินเล่น เป็ นต้น
2) จุดปลายทางของประชากรกลางวัน คือ ประชากรจากภายนอกพื้นที่ เช่น ผูม้ า
ทางาน ผูม้ าติดต่อธุ รกิจ และผูม้ าท่องเที่ยว ซึ่ งเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็ นระยะเวลาสั้นๆหรื อเวลาทางาน โดยมี
จุดต้นทางและปลายทางแตกต่างกันกล่าวคือ
2.1) ผูม้ าทางานและผูม้ าติดต่อธุ รกิจ จุดเต้นทางคือจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร
อาคารสานักงาน สถานประกอบการต่างๆ โดยจุดปลายทางจะสัมพันธ์กบั กิจกรรมจาเป็ น เช่นไปติดต่อ
งาน ไปรับประทานอาหารในช่วงเวลาพักกลางวันซึ่ งต้องการความคล่องตัวและรวดเร็ ว
2.2) นักท่องเที่ยว เป็ นผูใ้ ช้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เฉพาะช่ วงเวลาหรื อระยะเวลา
สั้นๆ จุดต้นทางคือโรงแรมที่พกั และจุดปลายทางจะสัมพันธ์กบั กิจกรรมทางเลือก เช่น การทากิจกรรม
นันทนาการ การท่องเที่ยว เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุ ปแผนผังจุดต้นทาง จุดปลายทาง และการเข้าถึงโครงข่าย
พื้นที่วา่ งกลุ่ม 1 ได้ดงั แผนที่ 6.1 และ แผนที่ 6.2
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6.1.2 สภาพการใช้ ประโยชน์ พนื้ ที่ว่างและการสั ญจรทางเท้ าของโครงข่ ายพืน้ ที่ว่างกลุ่มที่ 1
ในปัจจุบัน
โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 1 คุณค่าพื้นที่วา่ งโดยรวมสัมพันธ์กบั กิจกรรมทางเลือก แต่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีหลากหลายรู ปแบบ เช่ น ที่พกั อาศัย พาณิ ชยกรรม สถาบันราชการและ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนานันทนาการ และพื้นที่วา่ งเหล่านี้ ยงั ไม่มีการพัฒนาที่
ชัด เจน ต าแหน่ ง ของพื้ น ที่ โ ครงข่ า ยอยู่ ร ะหว่ า งถนนเจริ ญกรุ ง และริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า เจ้า พระยา มี
โบราณสถานทั้งที่ข้ ึนทะเบียนและยังมิได้ข้ ึนทะเบียนรวม 8 แห่ง และอาคารเก่ามีคุณค่าควรอนุรักษ์
กระจายอยูต่ ลอดแนวถนนเจริ ญกรุ ง
การเชื่ อมต่อพื้นที่ ว่างแต่ละตาแหน่ งทาโดยปรับปรุ งเส้นทางเดิ มและสร้ างเส้นทาง
ใหม่ที่สามารถเข้าใช้โดยผูใ้ ช้ทุกกลุ่ม เพื่อให้ส่งเสริ มบรรยากาศและสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่โดยการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งและกิจกรรมที่สาคัญเข้าด้วยกันเพื่อให้เส้นทางเชื่อมต่อสอดคล้อง
บริ บทปั จจุบนั และรองรับกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงต้องทาการเก็บข้อมูลพื้นที่
ว่างแต่ละตาแหน่งที่อยูใ่ นโครงข่าย เพื่อนามาใช้ประกอบการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อโดยรายละเอียด
พื้นที่วา่ งทั้ง 28 ตาแหน่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) พืน้ ที่หมายเลข 28: ข้ างอาคารสานักงานการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.2 พื้นที่หมายเลข 28

ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานโล่งและสนามหญ้า
ผูม้ าทางาน, ประชาชนทัว่ ไป
จอดรถ, ออกกาลังกาย
พื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ เข้า ถึ ง ได้
จากถนน เจริ ญก รุ งแล ะแม่ น้ า
เจ้าพระยา มีอาคารจอดรถ สามารถ
พัฒนาพื้นที่โดยให้รถยนต์ไปจอด
บนอาคารได้
ขาดร่ ม เงา ขาดพื้ น ที่ นัน ทนาการ
และพื้นที่นง่ั พักคอย

114
2) พืน้ ทีห่ มายเลข 29: หน้ าอาคารไปรษณีย์กลาง
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.3 พื้นที่หมายเลข 29

ปัญหา:

ที่จอดรถ
ลานโล่ง
ผูม้ าทางาน ผูม้ าใช้บริ การ
จอดรถ
พื้ น ที่ ว่ า งขนาดใหญ่ ดู แ ลโดย
หน่วยงานของรัฐ
มุ ม ม อ ง ไ ป ยั ง อ า ค า ร ซึ่ ง มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ถูก
บดบังด้วยลานจอดรถ ทาให้ขาด
ความสง่างาม

3) พืน้ ทีห่ มายเลข 54: ลานหน้ าห้ างสรรพสิ นค้ าโรบินสั นบางรัก
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.4 พื้นที่หมายเลข 54

ปัญหา:

ลานโล่งหน้าอาคาร
ลานโล่ง
ผูม้ าทางาน ประชาชนทัว่ ไป
ซื้อขายสิ นค้า นัง่ พักคอย
อยู่ ใ นย่ า นชุ ม ชน มี กิ จ กรรมเชิ ง
พาณิ ชยกรรม
ขาดร่ ม เงา และความแออัด ของ
กิจกรรม

4) พืน้ ทีห่ มายเลข 55: ลานโล่งข้ างสถานีรถไฟฟ้าตากสิ น
การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ สวนสาธารณะ
สภาพกายภาพ: ลานโล่ง และปลูกพืชพรรณ
ผูใ้ ช้:
ผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าทางาน
นักท่องเที่ยว
กิจกรรม:
จอดรถ ออกกาลังกาย
ศักยภาพ:
อยู่ติดจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร อยู่
ติดริ มแม่น้ า ดูแลโดยหน่วยงานรัฐ
ภาพที่ 6.5 พื้นที่หมายเลข 55
ปัญหา:
ขาดร่ มเงาและอุปกรณ์ถนน
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5) พืน้ ทีห่ มายเลข 106: หน้ าโบสถ์ กาละหว่าห์
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.6 พื้นที่หมายเลข 106

ปัญหา:

ลานจอดรถ ลานกีฬา
ลานโล่ง และปลูกพืชพรรณ
ผูพ้ กั อาศัย นักท่องเที่ยว
จอดรถ ออกกาลังกาย
พื้นที่ติดริ มแม่น้ า เป็ นศาสนสถาน
และแหล่งท่องเที่ยว
ทางเข้าถึ งพื้นที่แคบ ทางเข้าหลัก
มองเห็นได้ไม่ชดั เจน พื้นที่นง่ั พัก
คอย

6) พืน้ ทีห่ มายเลข 107: ลานข้ างสานักงานเขตสั มพันธวงศ์
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.7 พื้นที่หมายเลข 107

ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานโล่ง และปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน ประชาชนทัว่ ไป
จอดรถ ออกกาลังกาย
เป็ นหน่ ว ยงานรั ฐ ดู แ ลพื้ น ที่
เขตสัมพันธวงศ์
ขอบเขตพื้ น ที่ นั น ทนาการและ
พื้นที่จอดรถไม่ชดั เจน

7) พืน้ ทีห่ มายเลข 108: ลานหน้ าโรงแรมริเวอร์ ซิตี้
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.8 พื้นที่หมายเลข 108

ปัญหา:

ลานโล่งหน้าอาคาร
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณบางส่ วน
ผูม้ าทางาน นักท่องเที่ยว
พักคอย ซื้อขายสิ นค้า
เป็ นแหล่งshopping งานศิลปะ วัตถุ
โบราณ เข้าถึงได้สะดวกและอยูบ่ น
ทางสัญจรที่มีผใู้ ช้ท้ งั 3 กลุ่ม
ขาดร่ มเงา พื้นที่นง่ั พักคอย
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8) พืน้ ทีห่ มายเลข 109: ตรงข้ ามโรงแรมรอยัลออคิด

ภาพที่ 6.9 พื้นที่หมายเลข 109

การใช้งานเดิม: พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
สภาพกายภาพ: พื้ น ที่ โ ล่ ง เกิ ด จากการรื้ อถอน
อาคาร
ผูใ้ ช้:
ไม่พบ
กิจกรรม:
ไม่พบ
ศักยภาพ:
เข้าถึงสะดวก อยูบ่ นทางสัญจรที่มี
ผูใ้ ช้ท้ งั 3 กลุ่ม
ปัญหา:
ความเสื่ อมโทรมของพื้นที่ ไม่มี
การใช้ประโยชน์ที่ชดั เจน

9) พืน้ ทีห่ มายเลข 110: ตรงข้ ามโรงแรมรอยัลออคิด ซอยกัปตันบุช
การใช้งานเดิม: พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
สภาพกายภาพ: อาคารร้าง
ผูใ้ ช้:
ไม่พบ
กิจกรรม:
ไม่พบ
ศักยภาพ:
เข้า ถึ ง ได้ส ะดวกอยู่ บ ริ เวณย่ า น
การค้า และโรงแรมขนาดใหญ่
ปัญหา:
สภาพอาคารทรุ ดโทรม
ภาพที่ 6.10 พื้นที่หมายเลข 110

10) พืน้ ทีห่ มายเลข 111: ข้ างร้ านแกลลอรีคาเฟ่
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.11 พื้นที่หมายเลข 111

ลานจอดรถ
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน นักท่องเที่ยว
ซื้อขายสิ นค้า จอดรถ
พื้นที่โล่งขนาดใหญ่ ติดถนน
เจริ ญกรุ ง
ขาดร่ มเงา เข้าใช้พ้ืนที่ได้เมื่อมาใช้
บริ การจากทางร้าน
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11) พืน้ ทีห่ มายเลข 116: ทีว่ ่ างข้ างมัสยิดฮารู น
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.12 พื้นที่หมายเลข 116

กูโบร์ หรื อ สุ สานของชาวมุสลิม
พื้นที่วา่ ง ปลูกพืชพรรณ
ชาวชุมชนมัสยิดฮารู น
กิจกรรมทางศาสนา นัง่ พักผ่อน
เป็ นสถานที่ ร อรั บ กิ จ กรรมทาง
สังคมและนันทนาการของชุมชน
การจากัดประเภทกิจกรรม การเข้า
ใช้ตอ้ งคานึงถึงหลักศาสนาด้วย

12) พืน้ ทีห่ มายเลข 117: หน้ าอาคารศุลกสถานหรือสถานีดับเพลิงบางรัก
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.13 พื้นที่หมายเลข 117

ลานจอดรถ
ลานโล่ง สภาพอาคารทรุ ดโทรม
ผูม้ าทางาน นักท่องเที่ยว
จอดรถ เข้าเยีย่ มชมและถ่ายภาพ
เป็ นโบราณสถานขึ้ นทะเบี ย น
พื้นที่ติดริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
อาคารทรุ ดโทรม ขาดร่ มเงา
พื้นที่นง่ั พักคอย

13) พืน้ ทีห่ มายเลข 118: ข้ างอาคารโอพี เพลส
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.14 พื้นที่หมายเลข 118

ลานจอดรถ
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน นักท่องเที่ยว
จอดรถ
เข้าถึงจากซอยเจริ ญกรุ ง 36
ขาดร่ มเงา เข้าใช้พ้ืนที่ได้เมื่อมาใช้
บริ การ

118
14) พืน้ ทีห่ มายเลข 119: หลังอาคารอุตสาหกรรมไทยในครัวเรือน ซอยเจริญกรุ ง 40
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.15 พื้นที่หมายเลข 119

ปัญหา:

15) พืน้ ทีห่ มายเลข 120: หน้ าโรงแรมโอเรียนเต็ล
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:

พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
รกร้าง มีวชั พืช
ไม่พบ
ไม่พบ
เชื่ อมต่อกับอาคารโอพี เพลส อยู่
บนทางสัญจรที่มีผใู้ ช้ท้ งั 3 กลุ่ม
พื้ น ที่ ท รุ ด โท รม ไ ม่ มี ก า รใ ช้
ประโยชน์
สวนหย่อม
ปลูกพืชพรรณและลานดาดแข็ง
ผูม้ าทางาน นักท่องเที่ยว
พักผ่อน ซื้อสิ นค้า
เป็ นโรงแรมที่สาคัญ ความเก่ าแก่
ของสถานที่
การเข้าถึงอาคารโบราณสถาน
เข้าใช้พ้ืนที่ได้เมื่อมาใช้บริ การ

ภาพที่ 6.16 พื้นที่หมายเลข 120

16) พืน้ ทีห่ มายเลข 116: หน้ าโบสถ์ อสั สั มชัญ

ภาพที่ 6.17 พื้นที่หมายเลข 116

การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ ลานโล่งหน้าอาคาร
สภาพกายภาพ: ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณบางส่ วน
ผูใ้ ช้:
ผูพ้ กั อาศัย นัก ท่ อ งเที่ ย ว ผูม้ า
ติดต่อธุระ
กิจกรรม:
กิจกรรมทางศาสนา การเยี่ยมชม
สถานที่และถ่ายภาพ จอดรถ
ศักยภาพ:
เป็ นโบราณสถานที่ ร อการขึ้ น
ทะเบียน
ปัญหา:
มุ ม มองต่ อ ตัว อาคารไม่ ส วยงาม
ขาดพื้นที่นง่ั พักคอย

119
17) พืน้ ทีห่ มายเลข 125: ลานในวัดสวนพลู

ภาพที่ 6.18 พื้นที่หมายเลข 125

การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ ลานโล่งหน้าอาคาร
สภาพกายภาพ: ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณบางส่ วน
ผูใ้ ช้:
ผูพ้ กั อาศัย นัก ท่ อ งเที่ ย ว ผูม้ า
ติดต่อธุระ
กิจกรรม:
กิจกรรมทางศาสนา จอดรถ
ศักยภาพ:
โบราณสถานรอการขึ้นทะเบียน
ปัญหา:
ขาดร่ มเงาและขาดพื้นที่นง่ั พักคอย

18) พืน้ ทีห่ มายเลข 126: หน้ าโรงแรมแชงกรีล่า

ภาพที่ 6.19 พื้นที่หมายเลข 126

การใช้งานเดิม: สวนหย่อม
สภาพกายภาพ: ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณ
นักท่องเที่ยว ผูม้ าทางาน
ผูใ้ ช้:
จอดรถ พักคอย
กิจกรรม:
เป็ นจุ ดพัก ผ่อนทางสายตา เป็ น
ศักยภาพ:
โรงแรมที่สาคัญ
พื้นที่ดาดแข็งขนาดใหญ่ ความสู ง
ปัญหา:
แ ล ะ ข น า ด ข อ ง อ า ค า ร ท า ใ ห้
ทัศนียภาพโดยรวมเกิดความแออัด

19) พืน้ ทีห่ มายเลข 127: ทีว่ ่ างในมัสยิดบ้ านอู่
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.20 พื้นที่หมายเลข 127

กูโบร์ หรื อ สุ สานของชาวมุสลิม
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณบางส่ วน
ชุมชนมุสลิมบ้านอู่
กิจกรรมทางศาสนา นัง่ พักผ่อน
เป็ นพื้ น ที่ ร องรั บ กิ จ กรรมทาง
สังคมและนันทนาการของชุมชน
ความทรุ ด โทรมพื้ น ที่ การจ ากัด
ประเภทกิ จกรรม การเข้า ใช้ต้อ ง
คานึงถึงหลักศาสนาด้วย
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20) พืน้ ทีห่ มายเลข 128: ทีว่ ่างในศาลเจ้ าเจียวเองเบีย้ ว
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:

ลานโล่งหน้าอาคาร
ลานคอนกรี ต
ชุมชนชาวจีน
กิจกรรมทางศาสนา พบปะพูดคุย
ติดรถไฟฟ้ า BTS สถานีตากสิ น
ขาดร่ มเงา การจอดรถบดบังอาคาร

ภาพที่ 6.21 พื้นที่หมายเลข 128

21) พืน้ ทีห่ มายเลข 129: ลานจอดรถบนถนนเจริญเวียง
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณบางส่ วน
ผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ ผูม้ าทางาน
จอดรถ เก็บของ
พื้นที่วา่ งขนาดใหญ่ใกล้ชุมชน
ความเสื่ อมโทรมของพื้นที่

ภาพที่ 6.22 พื้นที่หมายเลข 129

22) พืน้ ทีห่ มายเลข 130: หน้ าโบสถ์ สัจจศึกษา
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:

ภาพที่ 6.23 พื้นที่หมายเลข 130

ลานโล่งหน้าอาคาร
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณบางส่ วน
ผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าติดต่อธุระ
กิจกรรมทางศาสนา
ติดถนนสายหลัก แหล่ ง กิ จกรรม
ทางสังคม
ขาดร่ มเงา พื้นที่นง่ั พักคอย
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23) พืน้ ทีห่ มายเลข 131: ข้ างภัตตาคารแสนยอด
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานโล่ง
ผูม้ าทางาน ผูม้ าใช้บริ การ
จอดรถ
เข้าถึงได้จากถนนหลัก
ขาดร่ มเงา พื้นที่นง่ั พักคอย

ภาพที่ 6.24 พื้นที่หมายเลข 131

24) พืน้ ทีห่ มายเลข 145: ลานโล่งในตลาดบางรัก
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.25 พื้นที่หมายเลข 145

ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานโล่ง
ผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าทางาน
จอดรถ ซื้อขายสิ นค้า
อ ยู่ ใ น ย่ า น ชุ ม ช น เ ป็ น แ ห ล่ ง
กิจกรรมเชิงพาณิ ชยกรรม
ขาดร่ มเงา ความสะอาดเรี ยบร้ อย
ของพื้นที่

25) พืน้ ทีห่ มายเลข 146: ลานโล่ งในศูนย์พฒ
ั นาเด็กราชานุกูล
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.26 พื้นที่หมายเลข 146

ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน ผูม้ าติดต่อธุระ
จอดรถ
เข้ า ถึ งไ ด้ จ า กถ นน เ จริ ญก รุ ง
รู ปแบบอาคารสวยงาม
ขาดพื้นที่นนั ทนาการ
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26) พืน้ ทีห่ มายเลข 147: หน้ าธนาคารเกียรตินาคิน

ภาพที่ 6.27 พื้นที่หมายเลข 147

การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานโล่ง ปลูกพืชพรรรณบางส่ วน
มีโครงสร้างหลังคาที่จอดรถ
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน ผูม้ าติดต่อธุระ
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
พื้นที่ว่างขนาดใหญ่ เข้าถึงได้จาก
ถนนซอย
ปัญหา:
ขาดร่ ม เงา เข้า ถึ ง พื้ น ที่ ไ ด้เ มื่ อ มา
ติดต่อธุระ

27) พืน้ ทีห่ มายเลข 148: หน้ าสานักงานกฎหมาย
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.28 พื้นที่หมายเลข 148

ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานโล่ง ปลูกพืชพรรณบางส่ วน
ผูม้ าทางาน ผูม้ าติดต่อธุระ
จอดรถ
เป็ นอาคารเก่ า เข้า ถึ งได้จากถนน
สายหลัก
เข้าใช้พ้ืนที่ได้เมื่อมาติดต่อธุระ

28) พืน้ ทีห่ มายเลข 149: หลังโรงสู บนา้ คลองผดุงกรุ งเกษม
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.29 พื้นที่หมายเลข 149

ลานจอดรถ
ลานโล่ง
ผูม้ าทางานและประชาชนทัว่ ไป
จอดรถ
จุดจอดรถตูโ้ ดยสาร เข้าถึงได้จาก
สายรอง
ขาดร่ มเงา ความทรุ ดโทรมของ
พื้นที่
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จากการเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่วา่ งแต่ละตาแหน่งในโครงข่ายกลุ่มที่ 1 ทั้ง 28 ตาแหน่ง พบว่า
พื้นที่วา่ งทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากถนนเจริ ญกรุ งซึ่ งเป็ นถนนสายหลักและทางแม่น้ าเจ้าพระยา
แต่มีความสะดวกและลักษณะทางกายภาพต่างกัน พื้นที่วา่ งส่ วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในรู ปแบบ
ของลานจอดรถ ลานโล่ ง หน้า อาคารหรื อ ลานโล่ ง ระหว่า งกลุ่ ม อาคาร พื้ น ที่ ว่า งที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ
กิ จกรรมจาเป็ นมักอยู่ในบริ เวณย่านการค้าหรื อย่านที่เป็ นโรงแรมที่พกั กิ จกรรมที่พบเป็ นในเชิ ง
ธุ รกิจและพาณิ ชยกรรม เช่น การซื้ อขายสิ นค้า การมาติดต่อธุ รกิจต่างๆ การเดินทางมาทางาน เป็ น
ต้น พื้นที่วา่ งที่สัมพันธ์กบั กิจกรรมทางเลือกมักอยูบ่ ริ เวณโบราณสถานหรื ออาคารสาคัญต่างๆ เช่น
ลานโล่งภายในวัด ลานโล่งหน้าอาคารโบราณสถาน กิจกรรมที่พบเป็ นในเชิงสังคมและนันทนาการ
เช่ น การนั่ง เล่ นพักผ่อน พบปะพูดคุ ย การเดิ นถ่ ายรู ป การใช้บ ริ การเรื อท่องเที่ ยว การประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา เป็ นต้น ปั ญหาของพื้นที่วา่ งแต่ละตาแหน่งเกี่ยวข้องกับสภาพทางกายภาพ เช่น
การขาดร่ มเงา ความทรุ ดโทรมของสถานที่ ภาพลักษณ์ และข้อจากัดในการเข้าใช้ประโยชน์ เช่ น
การกาหนดเวลาเปิ ดให้บริ การ การเข้าใช้พ้ืนที่ได้เมื่อรับบริ การ เป็ นต้น
พฤติกรรมการเดิ นทางของผูใ้ ช้ พ้ืนที่ท้ งั 3 กลุ่มประกอบด้วยผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าทางาน และ
นักท่องเที่ยว พบว่าเส้นทางการสัญจรทางเท้าปั จจุบนั สัมพันธ์กบั จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร จุดต้น
ทางและจุดปลายทางซึ่ งครอบคลุ มพื้นที่เกื อบทั้งหมด โดยพบว่าเส้นทางที่มีผูใ้ ช้ท้ งั 3 กลุ่มคือ
เส้นทางที่ต่อเนื่องจากจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เช่น จากสถานีรถไฟฟ้ า BTS ท่าเรื อโดยสาร เส้นทาง
เดินเท้าบนถนนสายหลัก เช่น ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนสี ลม ถนนสุ รวงศ์ และถนนสี่ พระยา เส้นทางของ
ผูพ้ กั อาศัยสัมพันธ์กบั ที่อยู่อาศัยและย่านการค้า เส้นทางที่ผมู้ าทางานใช้มากคือเส้นทางที่เชื่ อมต่อ
จากจุดปลี่ยนถ่ายการสัญจรไปยังอาคารสานักงานต่างๆและร้านอาหาร ส่ วนเส้นทางที่นกั ท่องเที่ยว
ใช้มากมักเป็ นเส้นทางที่เป็ นที่ต้ งั ของโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดังแผนที่ 6.3 และแผนที่
6.4
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6.1.3 การเสนอแนะแผนผังโครงข่ ายพืน้ ที่ว่างและการสั ญจรทางเท้ าสาหรับ โครงข่ ายพืน้ ที่
ว่างกลุ่มที่ 1
โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่ม 1 เป็ นบริ เวณที่มีความสาคัญทางด้านประวัติความเป็ นมาของ
พื้นที่ มีโบราณสถานและอาคารเก่ าที่มีคุณค่าจานวนมาก การเชื่ อมต่อพื้นที่ว่างและกิ จกรรมใน
โครงข่ายจะสร้างเส้นทางต่อเนื่ องไปจนถึงถนนเจริ ญกรุ งเพื่อสนับสนุนนโยบายของเขตบางรักที่มี
โครงการปรับปรุ งถนนเจริ ญกรุ งให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวคิดในการวางผังคือเชื่อมต่อพื้นที่วา่ ง จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร แหล่งกิจกรรมเข้า
ด้วยกันเป็ นโครงข่า ยด้วยเส้ นทางสัญจรทางเท้า โดยใช้ส ร้ างเส้นทางที่ ให้ ความรู้ สึ กผ่อนคลาย
สามารถซึ มซับบรรยากาศความเป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของพื้นที่ได้ ซึ่ งอาจเรี ยกว่า slow track จาก
ข้อมูลจุดเริ่ มต้นเดิ นทางและจุดปลายทางแสดงให้เห็นว่าโครงข่ายพื้นที่ว่างกลุ่ม 1 มีผใู้ ช้พ้ืนที่ 3
กลุ่มคือ ผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าทางานและนักท่องเที่ยว เส้นทางการเชื่อมต่อที่เสนอแนะใช้เกณฑ์พิจารณา
เรื่ องระยะการเดินถึง การเชื่อมต่อพื้นที่วา่ ง สถานที่สาคัญและแหล่งกิจกรรมเข้าด้วยกัน
การศึกษาพื้นที่ว่างใช้แนวความคิดเรื่ องพื้นที่ว่างสาธารณะที่ดีมาใช้ในการพิจารณา
ศัก ยภาพ บทบาท รวมถึ ง การเสนอแนะวิธี แก้ไ ขปั ญ หาที่ พ บในพื้ นที่ ว่า งแต่ ล ะต าแหน่ ง ส่ ว น
การศึ กษาเส้ นทางเชื่ อมต่อใช้แนวความคิดเรื่ องการออกแบบทางเท้าที่ ดีมาใช้ในการเสนอแนะ
เส้นทางและแก้ไขปั ญหาที่พบ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถเสนอแนะแผนผังโครงข่ายพื้นที่วา่ ง
และการสัญจรทางเท้าของโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 1 ได้ดงั แผนที่ 6.5และแผนที่ 6.6
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เมื่อพิจารณาโครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าที่เสนอแนะร่ วมกับศักยภาพของพื้นที่
ว่างแต่ละตาแหน่ง พบว่ามีบริ เวณที่เหมาะสมต่อการเสนอแนะบทบาทให้สอดคล้องกับการพัฒนา
โครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าดังนี้
1) บริ เวณพื้นที่หมายเลข 55 เป็ นที่ต้ งั ของสถานีรถไฟฟ้ า BTS ตากสิ นซึ่ งสามารถ
เชื่ อมต่อไปยังท่าเรื อโดยสารและรถโดยสารประจาทาง หรื อเขตสาทรได้ จากศักยภาพด้านการ
เข้าถึ งพื้นที่ และมี การดู แลจัดการโดยหน่ วยงานของรัฐ พื้นที่ว่างนี้ จึงเหมาะสมในการเสนอแนะ
บทบาทให้เป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรหรื อจุดเริ่ มต้นเดินทาง สร้างพื้นที่กิจกรรมและบรรยากาศที่
ดีเพื่อรองรับผูท้ ี่เข้ามาใช้พ้ืนที่และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปบริ เวณซอยเจริ ญกรุ ง 48 ซึ่ งเป็ นตลาด
ไนท์บาร์ ซาต่อเนื่องไปยังถนนเจริ ญกรุ งได้
2) บริ เวณพื้นที่หมายเลข 125 เป็ นที่ต้ งั ของวัดสวนพลู ซึ่ งเป็ นโบราณสถานที่สาคัญ มี
บรรยากาศที่สงบและผ่อนคลาย พื้นที่วา่ งนี้จึงเหมาะสมในการเสนอแนะบทบาทให้เป็ นจุดพักผ่อน
ระหว่างเส้นทางได้
3) บริ เวณพื้นที่หมายเลข 28 เป็ นที่ต้ งั ของอาคารการสื่ อสารแห่ งประเทศไทยมีพ้ืนที่
ว่า งขนาดใหญ่ ตั้ง อยู่ริ ม แม่ น้ า เจ้า พระยา ในช่ วงบ่ า ยได้รั บ ร่ ม เงาจากตัว อาคาร พื้ น ที่ ว่า งนี้ จึ ง
เหมาะสมในการเสนอแนะบทบาทให้เป็ นจุดพักผ่อนระหว่างเส้นทาง หรื อการใช้ประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์ เพื่อเชื่ อมโยงกับกิจกรรมในซอยเจริ ญกรุ ง 32 ซึ่ งเปิ ดเป็ นตลาดขายสิ นค้าในช่วงเช้าถึงบ่าย
4) บริ เวณพื้นที่หมายเลข 108 เป็ นลานโล่งหน้าโรงแรมขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีกิจกรรม
การค้าขายทางด้านวัตถุโบราณ งานศิลปะ และของแต่งบ้านต่างๆ เข้าถึงสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่
เขตสัมพันธวงศ์ซ่ ึ งเป็ นย่านการค้าชุ มชนจีนโบราณที่สาคัญ และท่าเรื อสี่ พระยา พื้นที่ว่างนี้ จึง
เหมาะสมในการเสนอแนะบทบาทให้เป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรหรื อจุดเริ่ มต้นการเดินทางเข้ามา
ในโครงข่ายหรื อไปยังพื้นที่อื่นได้
6.1.4 ปัญหาทีพ่ บในการเชื่อมต่ อพืน้ ทีว่ ่างและการสั ญจรทางเท้าในโครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่างกลุ่มที1่
พื้นที่ว่างแต่ละตาแหน่ งในโครงข่ายมีบทบาท กิ จกรรม ศักยภาพในการเข้าถึง และ
ปั ญหาแตกต่างกันข้อมูลดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างการเชื่อมต่อโครงข่าย เพื่อให้เส้นทาง
เชื่ อมต่อในแผนผังที่ เสนอแนะมี ความเป็ นไปได้และสอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริ ง จึงต้อง
ทาการศึ ก ษาสภาพเส้ นทางเชื่ อมต่ อและปั ญหาที่ พ บในแต่ ล ะช่ วงโดยใช้เกณฑ์แนวทางในการ
ออกแบบทางเดิ นเท้าที่ดีในการประเมินศักยภาพ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข จากการพิจารณา
เส้นทางเชื่ อมต่อทั้งหมด ในเบื้องต้นพบว่าเส้นทางที่ควรปรับปรุ งมีตาแหน่งดังที่ระบุในแผนที่ 6.7
และแผนที่ 6.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) เส้ นทางบริเวณท่าเรือสาทรและสถานีรถไฟฟ้า BTS ตากสิ น
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย

จัดทางวิง่ รถ ทางเดิน
เท ้าให ้เป็ นสัดส่วนชัดเจน
โดยเน ้นทางเดินเท ้าเป็ น
หลัก
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0
การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.30
เส้นทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ า BTS
ตากสิ นและซอยเจริ ญกรุ ง 48

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0

เพิม
่ ป้ ายบอกทางและ
สถานทีส
่ าคัญ
่ ถึง
ใช ้อุปกรณ์ถนนให ้สือ
ความเป็ นบางรัก
ปรับผิวทางให ้เป็ นย่าน
่ มต่อกับ
ทางเดินเท ้าเชือ
ตลาดไนท์บาร์ซา
เพิม
่ พืชพรรณ ทีน
่ ัง้ พัก
ลานกิจกรรมริมน้า
ซุ ้มร ้านค ้า
ขยายทางเดินเท ้าและ
จัดระเบียบการขายสินค ้า
หรือการทากิจกรรมบน
ทางเดินเท ้า
เพิม
่ ทางลาด แถบเตือน
การเข ้าใช ้ท่าเรือและ
รถไฟฟ้ าของผู ้พิการ
หน่วยงานรัฐควรออก
ข ้อบังคับและแนว
ั เจน
ทางการพัฒนาทีช
่ ด

0
0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0

2) เส้ นทางเชื่อมต่ อสถานีรถไฟฟ้า BTS ตากสิ นและซอยเจริญกรุ ง 48
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย

ภาพที่ 6.31
เส้นทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ า BTS
ตากสิ นและซอยเจริ ญกรุ ง 48

จัดเก็บสิง่ ของให ้เป็ น
ระเบียบ
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0
0
0

ความต่อเนือ
่ ง
0
การดึงดูดใจ
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0
0
0
0

แนวทางการปรับปรุง

เพิม
่ ป้ ายบอกทางและ
สถานทีส
่ าคัญ
ออกแบบป้ ายและ
่ ถึง
อุปกรณ์ถนนให ้สือ
ความเป็ นบางรัก
ปรับผิวทางให ้เป็ น
ย่านทางเดินเท ้า
่ มต่อกับตลาด
เชือ
ไนท์บาร์ซา
ปรับปรุงสภาพอาคาร
และทางเดินเท ้า
จัดระเบียบการวาง
สิง่ ของไม่ให ้กีดขวาง
ทางเดิน
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือน ขยายเส ้นทาง
พัฒนาร่วมกันระหว่าง
รัฐและเอกชน
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3) เส้ นทางเชื่อมต่ อถนนสาทรเหนือและถนนเจริญเวียง
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย

เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย

ภาพที่ 6.32
เส้นทางเชื่อมต่อถนนสาทรเหนือ
และถนนเจริ ญเวียง

ขยายเส ้นทาง

0

การป้ องกันภัย
0
0

ความต่อเนือ
่ ง

0

การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0

เพิม
่ ป้ ายบอกทางและ
สถานทีส
่ าคัญ
ปรับปรุงอาคารโดยใช ้
รูปแบบอาคารเก่า
ใช ้อุปกรณ์ถนนที่
สือถึงความเป็ นบางรัก
ปรับปรุงทางเข ้าให ้
สังเกตได ้ชัดเจน
ปรับปรุงสภาพอาคาร
และทางเดินเท ้า
จัดระเบียบการวาง
สิง่ ของไม่ให ้กีดขวาง
ทางเดิน
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
หน่วยงานรัฐควรออก
ข ้อบังคับและแนว
ทางการพัฒนาที่
ชัดเจน

4) ถนนเจริญเวียง
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

0

การเข ้าใจทิศทาง

ภาพที่ 6.33 ถนนเจริ ญเวียง

กาหนดเขตทางเท ้า
และทางรถยนต์ให ้
ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0

่
การสือ
ความหมาย

0

ความต่อเนือ
่ ง

0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0
0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่ ถึง
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ความเป็ นบางรัก
ใช ้รูปแบบอาคารเดิมใน
การสร ้างอาคาร
สร ้างทางข ้ามบริเวณ
จุดตัดถนนเจริญกรุง
ปรับปรุงสภาพอาคาร
เปลีย
่ นแผงลอยเป็ นซุ ้ม
ร ้านค ้า และเพิม
่ พืช
พรรณ
ขยายทางเท ้าโดยลด
ขนาดถนน และจัดการ
เดินรถใหม่
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
ขยายเส ้นทาง
พัฒนาร่วมกันระหว่าง
รัฐและชุมชนเดิม
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5) เส้ นทางเชื่อมต่ อถนนเจริญเวียงและถนนศรีเวียง
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.34
เส้นทางเชื่อมต่อถนน
เจริ ญเวียงและถนนศรี เวียง

การเข ้าใจ
ทิศทาง

ปรับปรุงพืน
้ ทีท
่ รี่ กร ้าง
กาจัดขยะและ
สิง่ ปฎิกล
ู
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เปิ ดมุมมองให ้เห็น
เส ้นทางชัดเจน
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

การป้ องกันภัย

0
0

่
การสือ
ความหมาย

0

ความต่อเนือ
่ ง

0

การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว

0

การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน

0

กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0

แนวทางการปรับปรุง

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นเป็ น
บางรัก ปรับปรุงสภาพ
อาคาร
เปิ ดเส ้นทางใหม่
่ มถนนศรีเวียงและ
เชือ
พืน
้ ทีต
่ าแหน่ง129
ปรับปรุงสภาพอาคาร
่ ม
ปรับปรุงพืน
้ ทีเ่ สือ
โทรมและเพิม
่
พืชพรรณ
จัดระเบียบแผงลอย
และย ้ายสิง่ กีดขวาง
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
พัฒนาร่วมกันระหว่าง
รัฐและชุมชนเดิม

0

6) ถนนศรีเวียงเชื่ อมต่ อซอยเจริญกรุ ง 42
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย

0

การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.35
เส้นทางเชื่อมต่อถนนศรี เวียง
เชื่อมต่อซอยเจริ ญกรุ ง 42

0

่
การสือ
ความหมาย
0
ความต่อเนือ
่ ง

0

การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

ขยายทางเดินเท ้า
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เปิ ดมุมมองให ้เห็น
เส ้นทางชัดเจน
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

การเข ้าใจทิศทาง

แนวทางการปรับปรุง

0
0

0

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
นารูปแบบอาคารเก่า
มาใช ้ในการสร ้าง
อาคาร
เพิม
่ ทางข ้ามบริเวณ
จุดตัดถนนเจริญกรุง
ปรับปรุงสภาพอาคาร
และจัดระเบียบป้ าย
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน
ขยายทางเดินเท ้า
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การเข ้าถึงและขึน
้ ลง
ท่าเรือทีส
่ ะดวก
พัฒนาร่วมกันระหว่าง
รัฐและเอกชน เจ ้าของ
กิจการ ร ้านค ้าต่างๆ
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7) ซอยเจริญกรุ ง 48
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย
0

การเข ้าใจทิศทาง

ภาพที่ 6.36
บริ เวณไนท์บาร์ซา ซอยเจริ ญกรุ ง 48

่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

กาหนดทางรถและ
ทางเดินเท ้าให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
กล ้องวงจรปิ ด
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

การป้ องกันภัย

0

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
ปรับปรุงเป็ นย่าน
ทางเดินเท ้า
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ สิง่ อานวย
ความสะดวกรองรับ
กิจกรรมการค ้าขาย
แยกพืน
้ ทีข
่ ายสินค ้า
และทางเดินให ้ชัดเจน
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0
0

8) ซอยเจริญกรุ ง 44 และ 46
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย
0
การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.37
ซอยเจริ ญกรุ ง 44 และ 46

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย

0
0

การดึงดูดใจ
0

ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

กาหนดทางรถและ
ทางเดินเท ้าให ้
ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

ความต่อเนือ
่ ง

แนวทางการปรับปรุง

0
0

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
ปรับปรุงเป็ นย่าน
ทางเดินเท ้า
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน
และพืชพรรณ ฟื้ นฟู
สภาพอาคารให ้อยู่
ในสภาพดี สร ้าง
กิจกรรมมระหว่าง
เส ้นทาง
จัดระเบียบการใช ้
พืน
้ ทีห
่ น ้าอาคาร จัด
เส ้นทางเดินรถใหม่
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และชุมชนเดิม
เจ ้าของทีพ
่ ัก
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9) ถนนจากสถานีรถไฟฟ้า BTS
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง

ภาพที่ 6.38
ถนนจากสถานีรถไฟฟ้ า BTS
ผ่านรร.แชงกรี ลา

ขยายขนาดทาง
เดินเท ้า
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0

่
การสือ
ความหมาย

0

ความต่อเนือ
่ ง
0
การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
และเน ้นความเป็ น
เส ้นทางหลักด ้วย
อุปกรณ์ถนน
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
เน ้นทางเข ้าและ
่ มต่อกับ
จุดเชือ
เส ้นทางอืน
่ ให ้ชัดเจน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน พืช
พรรณ หรืองานศิลปะ
ขยายทางเดินเท ้า
และ จัดเส ้นทางเดิน
รถใหม่
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

10) เส้ นทางเชื่ อมต่ อซอยเจริญกรุ ง 42 ผ่านโบราณสถานไปซอยเจริญกรุ ง 40
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.39
เส้นทางเชื่อมต่อซอยเจริ ญกรุ ง 42
ผ่านโบราณสถานไปซอยเจริ ญกรุ ง 40

ขยายขนาดทางเดินเท ้า

0

การป้ องกันภัย

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง

0

่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0
0

การดึงดูดใจ
0

ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง และ
เน ้นความเป็ นเส ้นทาง
หลักด ้วยอุปกรณ์ถนน
ป้ ายบอกข ้อมูลของ
โบราณสถาน
เน ้นทางเข ้าและ
่ มต่อกับเส ้นทาง
จุดเชือ
ไปพืน
้ ทีต
่ าแหน่ง 121
สร ้างจุดพักระหว่างทาง
จัดระเบียบแผงลอยเพือ
่
เปิ ดมุมมองให ้เห็น
โบราณสถานมากขึน
้
สร ้างย่านทางเดินเท ้า
่ มต่อโบราณสถาน
เชือ
เข ้าด ้วยกัน
ขยายทางเดินเท ้าและ
จัดเส ้นทางเดินรถและ
แผงลอยใหม่
เพิม
่ ทางลาด แถบเตือน
โดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
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11) เส้ นทางเชื่อมต่ อริมนา้
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.40 เส้นทางเชื่อมต่อริ มน้ า

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง

0

่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

ใช ้พืน
้ ผิวกันลืน
่ และราว
กันตก
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง และ
เน ้นความเป็ นเส ้นทาง
หลักด ้วยอุปกรณ์ถนน
ื่ ถึง
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ความเป็ นบางรัก
สร ้างเส ้นทางใหม่จาก
ท่ารือเข ้ากับเส ้นทางอืน
่
ให ้ชัดเจน
่ ม่น้าและ
เปิ ดมุมมองสูแ
มีพน
ื้ ทีใ่ ห ้สามารถใช ้
พืน
้ ทีร่ ม
ิ น้าได ้
กาหนดจุดขึน
้ ลงเรือ
ไม่ให ้กีดขวางทางเดิน

0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน

แนวทางการปรับปรุง

0

เพิม
่ ทางลาด แถบเตือน
โดยการสัมผัส จุดขึน
้
ลงเรือทีส
่ ะดวก
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างรัฐและเอกชน

0

กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0

12) ซอยเจริญกรุ ง 36
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

0

การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.41 ซอยเจริ ญกรุ ง 36

0
0

0
การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

ขยายทางเดินเท ้า
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่อง
สว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

แนวทาง
การปรับปรุง

0
0
0

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
เน ้นทางเข ้าจาก
เส ้นทางริมน้าและ
่ มต่อกับ
จุดเชือ
เส ้นทางอืน
่ ให ้
ชัดเจน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน
และพืชพรรณ สร ้าง
ย่านทางเดินเท ้า
บริเวณ
โบราณสถาน
ขยายทางเดินเท ้า
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
รัฐและเอกชน
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13) เส้ นทางเชื่ อมต่ อซอยเจริญกรุ ง 36 และมัสยิดฮารู น
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.42
เส้นทางเชื่อมต่อซอยเจริ ญกรุ ง 36
และมัสยิดฮารู น

เคลือ
่ นย ้ายสิง่ กีด
ขวางบนทางเดิน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่อง
สว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

การป้ องกันภัย

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
เน ้นทางเข ้า เปิ ด
มุมมองให ้ชัดเจน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน
และพืชพรรณ
ปรับปรุงสภาพ
อาคาร
ขยายทางเดินเท ้า

0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว

0

การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทาง
การปรับปรุง

เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
รัฐและชุมชน

0
0

14) ซอยเจริญกรุ ง 34
ข ้อพิจารณา
ความปลอดภัย

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ภาพที่ 6.43 ซอยเจริ ญกรุ ง 34

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0
0
0

การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

กาหนดแนวทางเดิน
เท ้าให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

แนวทางการปรับปรุง

0
0
0

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
่ มต่อทางเดินเท ้า
เชือ
และท่าเรือ
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ
แยกพืน
้ ทีจ
่ อดรถออก
จากเส ้นทางเดินเท ้า
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
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15) ซอยเจริญกรุ ง 32
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.44 ซอยเจริ ญกรุ ง 32

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

เคลือ
่ นย ้ายสิง่ กีด
ขวางบนทางเดิน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0
0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0
0

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
เปิ ดมุมมองให ้ไปยัง
ท่าเรือและทางเดิน
ริมน้าให ้ชัดเจน
สร ้างย่านทางเดินเท ้า
รองรับกิจกรรมการค ้า
เพิม
่ จุดพักระหว่าง
เส ้นทาง เพิม
่ อุปกรณ์
ถนน และพืชพรรณ
จัดพืน
้ ทีข
่ ายสินค ้าให ้
เป็ นสัดส่วนและเปิ ด
พืน
้ ทีใ่ ห ้เดินได ้สะดวก
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และกลุม
่ ผู ้ค ้าขาย

16) เส้ นทางเชื่ อมต่ อซอยเจริญกรุ ง 32และถนนสี่ พระยา
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย
0
การป้ องกันภัย
0

ภาพที่ 6.45
เส้นทางเชื่อมต่อซอยเจริ ญกรุ ง 32
และถนนสี่ พระยา

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0
0
0

การดึงดูดใจ
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0
0
0
0

แนวทางการปรับปรุง
เคลือ
่ นย ้ายสิง่ กีด
ขวางบนทางเดิน
สร ้างทางเดินให ้
ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม
่ กล ้องวงจรปิ ด
บริเวณทีเ่ ส ้นทางผ่าน
สถานทูตโปรตุเกส
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง เน ้น
ให ้เห็นเส ้นทางหลัก
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
่ มต่อเส ้นทางเดิน
เชือ
ระหว่างพืน
้ ทีแ
่ ละเปิ ด
มุมมองให ้ได ้ชัดเจน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ ปรับปรุง
สภาพอาคาร
จัดพืน
้ ทีจ
่ อดรถเป็ น
สัดส่วนและเปิ ดพืน
้ ที่
ให ้เดินได ้สะดวก
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
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17) ซอยเจริญกรุ ง 30
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.46 ซอยเจริ ญกรุ ง 30

ขยายทางเดินเท ้า

0

การป้ องกันภัย

เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0
0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แนวทางการปรับปรุง

0
0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
เปิ ดมุมมองให ้ไปยัง
เส ้นทางหลักให ้
ชัดเจน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ พัฒนาโดย
ใช ้รูปแบบอาคารเก่า
เคลือ
่ นย ้ายสิง่ กีด
ขวางบนทางเดินเท ้า
เปิ ดพืน
้ ทีใ่ ห ้เดินได ้
สะดวก
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

18) เส้ นทางเชื่อมต่ อถนนสี่ พระยาไปเขตสั มพันธวงศ์
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.47
เส้นทางเชื่อมต่อถนนสี่ พระยา
ไปเขตสัมพันธวงศ์

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

กาหนดพืน
้ ทีท
่ างเดิน
ั เจน
เท ้าทีช
่ ด
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0
0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0
0

แนวทางการปรับปรุง

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
กาหนดจุดเข ้าออกที่
่ มต่อเส ้นทางไป
เชือ
ยังเขตสัมพันธวงศ์ให ้
ชัดเจน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ สร ้างจุดพัก
คอย และย่านทางเดิน
่ มต่อไปยัง
เท ้าเชือ
เขตสัมพันธวงศ์
เคลือ
่ นย ้ายสิง่ กีด
ขวางบนทางเดินเท ้า
เปิ ดพืน
้ ทีใ่ ห ้เดินได ้
สะดวก
เพิม
่ ทางลาด แถบ
เตือนโดยการสัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
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จากการประเมิ นเส้ นทางเชื่ อมต่ อแต่ ล ะช่ วงพบว่า มี ปั ญหาที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน โดยส่ วนใหญ่
เกี่ ยวข้องกับการใช้งานและทัศนี ยภาพ กล่าวคือ ปั ญหาที่เกี่ ยวกับการใช้งาน เช่ น ความปลอดภัย
ความต่อเนื่ องของเส้นทาง ขาดความคล่องตัวของการสัญจรอันเกิดจากการบุกรุ กพื้นที่ทางเดินเท้า
ปั ญหาความไม่ต่อเนื่ องของเส้นทางจากการไม่มีทางข้ามหรื อทางเชื่ อมในบริ เวณจุดที่จาเป็ น และ
เรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิน เนื่ องจากเส้ นทางบางช่ วงเป็ นการเชื่ อมต่อระหว่า งพื้นที่ซ่ ึ งมีผูค้ รอบครอง
ต่างกัน มีการสร้างแนวเขตที่ดินด้วยรั้วหรื อกาแพงทาให้ไม่สามารถสร้างเส้นทางเชื่อมต่อได้ตามที่
เสนอแนะ ส่ วนปั ญหาที่เกี่ ยวข้องทัศนียภาพหรื อการรับรู้ทางสายตา เช่น การสื่ อความหมาย การ
ดึงดูดใจ ความสวยงาม บรรยากาศ ความทรุ ดโทรมของสภาพแวดล้อม โดยแนวทางแก้ไขคือการใช้
อุปกรณ์ถนน เพิ่มพืชพรรณ การปรับปรุ งอาคารหรื อทางสัญจรให้อยูใ่ นสภาพดี เป็ นต้น
6.2 โครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่ างกลุ่มที่ 4: กิจกรรมจาเป็ น
โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4 มีพ้นื ที่วา่ งในโครงข่ายจานวน 22 ตาแหน่งประกอบด้วยตาแหน่ง
ที่ 3 38 39 40 41 42 43 57 96 97 98 132 133 134 135 136 150 151 152 153 154 และ155 สามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้จากรถไฟฟ้ าBTS สถานีสุรศักดิ์ ถนนสาทร ถนนสี ลม ถนนสุ รศักดิ์ ถนนปั้ น และ
ถนนประมวญ

ภาพที่ 6.48 โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุม่ ที่ 4
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6.2.1 จุดเริ่มต้ นเดินทาง จุดปลายทาง และการเข้ าถึงโครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่างกลุ่ม 4
สภาพการใช้งานและกิ จกรรมของพื้นที่แต่ละตาแหน่งในโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4
สัมพันธ์กบั กิ จกรรมจาเป็ น การใช้ประโยชน์ที่ดินส่ วนใหญ่เป็ นเชิ งพาณิ ชย์ พบอาคารสานักงาน
ร้านค้าและบริ การเป็ นจานวนมาก จากการสารวจพื้นที่ทาให้สรุ ปได้ดงั แผนที่ 6.9 โดยสามารถแบ่ง
ประเภทจุดปลายทางตามลักษณะของผูใ้ ช้สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ 1) จุดปลายทางของ
ประชากรกลางคืน และ 2) จุดปลายทางของประชากรกลางวัน เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 (แผนที่ 6.9)
1) จุดปลายทางของประชากรกลางคืน ประชากรกลางคืนคือ ชุมชนที่พกั อาศัย
ภายในพื้นที่จุดเริ่ มต้นเดินทางคือย่านชุมชนหรื ออาคารชุดพักอาศัย ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณถนนปั้ นและชุมชน
เจริ ญเวียง จุดปลายทางที่อยูใ่ นโครงข่าย เช่น โรงเรี ยน ศาสนสถาน ตลาด เป็ นต้น
2) จุดปลายทางของประชากรกลางวัน ประชากรกลางวันคือ ผูม้ าท่องเที่ยว ผู้
มาทางาน หรื อ มาติดต่อธุ รกิจซึ่ งสัมพันธ์กบั กิจกรรมหลักของโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่ม 4 แบ่งเป็ น 2
กลุ่มย่อยคือ
2.1) นักท่องเที่ยว เป็ นผูใ้ ช้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เฉพาะช่วงเวลาสั้นๆ ทั้งที่พกั
ในพื้นที่ โครงข่ายบริ เวณถนนสุ รวงศ์และเดินทางมาจากภายนอก จุดปลายทางคือ แหล่งช้อปปิ้ ง
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวและบริ การเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
2.2) ผูม้ าทางานและผูม้ าติดต่อธุรกิจ เป็ นผูใ้ ช้ที่เดินทางเข้ามาทางานและ
ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ช่วงเช้าถึงเย็น และเดินทางกลับออกไป จุดต้นเดินทางคืออาคารสานักงานต่างๆ
ซึ่ งอยู่ บ ริ เ วณถนนสุ ร วงศ์ ถนนสี ล มถนนสุ ร ศัก ดิ์ และถนนสาทร จุ ด ปลายทางคื อ ร้ า นอาหาร
สานักงาน เป็ นต้น
6.2.2 สภาพการใช้ ประโยชน์ พนื้ ที่ว่างและการสั ญจรทางเท้ าของโครงข่ ายพืน้ ที่ว่างกลุ่มที่ 4
ในปัจจุบัน
โครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4 เป็ นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานโดยส่ วนใหญ่
เป็ นด้านพาณิ ชยกรรม พื้นที่วา่ งที่พบสัมพันธ์กบั กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจซึ่ งจัดเป็ นกลุ่มกิจกรรม
จาเป็ น และพบพื้นที่ ว่างยังไม่มีการพัฒนาอยู่ในพื้นที่โครงข่ายด้วย การเชื่ อมต่อพื้นที่ว่างแต่ละ
ตาแหน่งทาโดยปรับปรุ งเส้นทางเดิมและสร้างเส้นทางใหม่ที่สามารถเข้าใช้โดยผูใ้ ช้ทุกกลุ่ม เพื่อให้
เส้นทางเชื่ อมต่อสอดคล้องบริ บทปั จจุบนั และรองรับกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึง
ต้องทาการเก็บข้อมูลพื้นที่ว่างแต่ละตาแหน่ งที่อยู่ในโครงข่าย เพื่อนามาใช้พิจารณาสร้างเส้นทาง
เชื่อมต่อ โดยรายละเอียดพื้นที่วา่ งทั้ง 22 ตาแหน่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) พืน้ ทีห่ มายเลข 3: พืน้ ทีใ่ ต้ ทางพิเศษศรีรัช
การใช้งานเดิม: เกาะกลางถนน
สภาพกายภาพ: ลานโล่ ง ปลู กพืชพรรณบริ เวณ
เกาะกลางถนน
ผูใ้ ช้:
ไม่พบผูใ้ ช้
กิจกรรม:
ไม่พบกิจกรรม
ศักยภาพ:
ใช้พ้ืนที่ปลูกพืชพรรณได้
ปัญหา:
ที่ ตั้ ง แ ล ะ ข น า ด ข อ ง พื้ น ที่ ไ ม่
สามารถประกอบกิจกรรมได้เต็มที่

ภาพที่ 6.49 พื้นที่หมายเลข 3

2) พืน้ ที่หมายเลข 38: สวนหย่อมข้ างโรงพยาบาลเลิดสิ น
การใช้งานเดิม: สวนหย่อม
สภาพกายภาพ: ปลู ก พื ช พรรณ มี ล านดาดแข็ ง
บางส่ วน
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน นักท่องเที่ยว
กิจกรรม:
ซื้อขายสิ นค้า จอดรถ
ศักยภาพ:
พื้นที่โล่งขนาดใหญ่ติดถนน
เจริ ญกรุ ง
ภาพที่ 6.50 พื้นที่หมายเลข 38
ปัญหา:
จากัดเวลาเปิ ดให้บริ การ พื้นที่นั่ง
พักผ่อน
3) พืน้ ที่หมายเลข 39: บริเวณ SUN SQUARE

ภาพที่ 6.51 พื้นที่หมายเลข 39

การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณกลุ่ ม
ไม้พุม่ เป็ นแนวรั้ว
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
พื้นที่ขนาดใหญ่ เข้าถึงได้ง่ายจาก
ถนนสุ รวงศ์
ปัญหา:
ขาดร่ มเงา และพื้นที่พกั คอย
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4) พืน้ ทีห่ มายเลข 40: ลานโล่งข้ างโรงแรมโนโวเทลแบงคอก

ภาพที่ 6.52 พื้นที่หมายเลข 40

การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณกลุ่ ม
ไม้ยนื ต้น
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
พื้นที่ขนาดใหญ่ เข้าถึงได้ง่ายจาก
ถนนสุ รวงศ์
ปัญหา:
ขาดร่ มเงา เข้าใช้พ้ืนที่ได้เมื่อมาใช้
บริ การ

5) พืน้ ทีห่ มายเลข 41: อาคารมานะพันธ์

ภาพที่ 6.53 พื้นที่หมายเลข 41

การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
พื้นที่ขนาดใหญ่ เข้าถึ ง ได้จากถนน
สุ ร วงศ์ เกาะกลุ่ ม ในพื้ น ที่ ว่ า ง
กิจกรรมจาเป็ น
ปัญหา:
ขาดร่ มเงา เข้า ใช้ พ้ื น ที่ ไ ด้ เ มื่ อ มา
ติดต่อธุระ

6) พืน้ ทีห่ มายเลข 42: ลานโล่งหน้ าอาคารสี ลมแกลอเรีย
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.54 พื้นที่หมายเลข 42

ลานโล่งหน้าอาคาร
ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน
พักคอย พบปะพูดคุย
รองรั บ ผูม้ าพัก คอย จุ ด นัด พบ เกาะ
กลุ่มในพื้นที่วา่ งกิจกรรมจาเป็ น
ขาดร่ มเงา และพื้นที่นง่ั พักคอย
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7) พืน้ ทีห่ มายเลข 43: บริเวณโครงการบ้ านสี ลม
การใช้งานเดิม: ลานโล่งในกลุ่มอาคาร
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง สนามหญ้าและปลูก
พืชพรรณ
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน นักท่องเที่ยว
กิจกรรม:
พบปะพูดคุย shopping ใช้บริ การ
ร้านอาหาร
ศักยภาพ:
แหล่ ง กิ จ กรรม จุ ด นัด พบ จุ ด
พักผ่อนทางสายตา
ภาพที่ 6.55 พื้นที่หมายเลข 43
ปัญหา:
เข้าใช้พ้ืนที่ได้เมื่อมาใช้บริ การ
8) พืน้ ทีห่ มายเลข 57: ลานโล่ งหน้ าอาคารโชว์รูมฮอนด้ า
การใช้งานเดิม: ลานโล่งหน้าอาคาร
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณกลุ่มไม้
พุม่
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน ผูม้ าใช้บริ การ
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
เข้าถึ งได้ง่ายจากถนนหลัก อยู่ใกล้
สถานีรถไฟ BTS ตากสิ น
ภาพที่ 6.56 พื้นที่หมายเลข 57
ปัญหา:
ขาดร่ มเงา เข้าใช้พ้ื นที่ ได้เมื่ อมาใช้
บริ การ
9) พืน้ ทีห่ มายเลข 96: ลานหน้ าอาคารจีเวลรีเทรดเซนเตอร์
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ภาพที่ 6.57 พื้นที่หมายเลข 96

ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน ผูม้ าใช้บริ การ
จอดรถ พักคอย การสัญจรผ่านไป
พื้นที่อื่น
ที่วา่ งขนาดใหญ่ เข้าถึงได้สะดวก มี
เส้นทางลัดเชื่อมต่อพื้นที่อื่น
ขาดร่ มเงา แบ่ ง พื้ น ที่ จ อดรถและ
เส้นทางเดินไม่ชดั เจน
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10) พืน้ ทีห่ มายเลข 97: พืน้ ทีว่ ่างยังไม่ มีการพัฒนาบนถนนประมวญ
การใช้งานเดิม: พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง
ผูใ้ ช้:
ไม่พบผูใ้ ช้
กิจกรรม:
ไม่พบกิจกรรม
ศักยภาพ:
พื้ นที่ ว่า งขนาดใหญ่ เข้าถึ ง ได้จาก
ถนนประมวญ
ปัญหา:
ความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่
ภาพที่ 6.58 พื้นที่หมายเลข 97

11) พืน้ ทีห่ มายเลข 98: บริเวณร้ านอาหารกัลปพฤกษ์
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน ผูม้ าใช้บริ การ
จอดรถ พักคอย
พื้ นที่ ว่า งขนาดใหญ่ เข้าถึ ง ได้จาก
ถนนประมวญ มีพืชพรรณมาก
เข้าใช้พ้นื ที่ได้เมื่อมาใช้บริ การ

ภาพที่ 6.59 พื้นที่หมายเลข 98

12) พืน้ ทีห่ มายเลข 132: พืน้ ทีว่ ่างริมถนนจรัสเวียง
การใช้งานเดิม: พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
สภาพกายภาพ: พื้นที่รกร้าง มีพืชพรรณกลุ่ม
ไม้ยนื ต้น และวัชพืช
ผูใ้ ช้:
ไม่พบ
กิจกรรม:
ไม่พบ
ศักยภาพ:
เข้าถึ งได้จากถนนหลัก อยู่ใ นย่า น
ชุมชน และย่านการค้า
ปัญหา:
ความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่
ภาพที่ 6.60 พื้นที่หมายเลข 132
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13) พืน้ ทีห่ มายเลข 133: พืน้ ทีว่ ่ างบนถนนจรู ญเวียง
การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณกลุ่มไม้
ยืนต้น
ผูใ้ ช้:
ผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าทางาน
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
เป็ นที่วา่ งขนาดใหญ่
ปัญหา:
ความสะดวกในการเข้า ถึ ง ถนน
ภาพที่ 6.61 พื้นที่หมายเลข 133
ด้านหน้าเป็ นการเดินรถทางเดียว
14) พืน้ ทีห่ มายเลข 134: ร้ านอาหารบ้ านส้ มตา

ภาพที่ 6.62 พื้นที่หมายเลข 134

การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณกลุ่มไม้
พุม่
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าใช้บริ การ
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
เป็ นที่วา่ งขนาดใหญ่
ปัญหา:
ขาดร่ มเงา เข้าใช้พ้ื นที่ ได้เมื่ อมาใช้
บริ การ

15) พืน้ ทีห่ มายเลข 135: โบสถ์ สืบสั มพันธวงศ์
การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณกลุ่ม
ไม้พุม่
ผูใ้ ช้:
ผูพ้ กั อาศัย นักท่องเที่ยว
กิจกรรม:
จอดรถ ศาสนพิธี พบปะพูดคุย
ศักยภาพ:
รู ปแบบอาคาร กิจกรรมทางศาสนา
ปัญหา:
ขาดร่ มเงา การจอดรถหน้าอาคารทา
ภาพที่ 6.63 พื้นที่หมายเลข 135
ให้มุมมองที่ดีของอาคารเสี ยไป
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16) พืน้ ทีห่ มายเลข 136: พืน้ ทีว่ ่างบนถนนศรีเวียง
การใช้งานเดิม: พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง มีพืชพรรณกลุ่ม
ไม้ยนื ต้น
ผูใ้ ช้:
ไม่พบผูใ้ ช้
กิจกรรม:
ไม่พบกิจกรรม
ศักยภาพ:
พื้ นที่ ว่า งขนาดใหญ่ เข้าถึ ง ได้จาก
ถนนประมวญและซอยสี ลม 19
ปัญหา:
ความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่
ภาพที่ 6.64 พื้นที่หมายเลข 136
17) พืน้ ทีว่ ่างหมายเลข 150: บริเวณทางขึน้ สถานีรถไฟฟ้า BTS สุ รศักดิ์
การใช้งานเดิม: พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง มีพืชพรรณกลุ่ม
ไม้ยนื ต้น
ผูใ้ ช้:
ไม่พบผูใ้ ช้
กิจกรรม:
ไม่พบกิจกรรม
ศักยภาพ:
พื้นที่วา่ งใกล้ทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้ า
BTS สุ รศักดิ์ มีอาคารเก่ารู ปแบบ
ภาพที่ 6.65 พื้นที่หมายเลข 150
สวยงาม
ปัญหา:
ความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่
18) พืน้ ทีว่ ่างหมายเลข 151: พืน้ ทีว่ ่างบนถนนศรีเวียง
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:
ภาพที่ 6.66 พื้นที่หมายเลข 151

พื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา
ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณ
ไม่พบผูใ้ ช้
ไม่พบกิจกรรม
พื้นที่ ว่างเข้าถึ งจากถนนศรี เวีย ง มี
อาคารเก่ารู ปแบบสวยงาม
ความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่
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19) พืน้ ทีว่ ่างหมายเลข 152: พืน้ ทีว่ ่างบนถนนประมวญ
การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง มีโครงสร้ างหลังคาที่
จอดรถ ปลูกพืชพรรณกลุ่มไม้ยนื ต้น
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าทางาน
กิจกรรม:
จอดรถ ขนถ่ายสิ นค้า
ศักยภาพ:
พื้ นที่ ว่างเข้าถึ ง จากถนนประมวญ
มีอาคารเก่ารู ปแบบสวยงาม
ปัญหา:
เข้ า ใช้ พ้ื น ที่ ไ ด้ เ มื่ อ มาติ ด ต่ อ ธุ ร ะ
ภาพที่ 6.67 พื้นที่หมายเลข 152
มุมมองต่อตัวอาคารถูกบดบัง
20) พืน้ ทีว่ ่างหมายเลข 153: ร้ านอาหารคุณหญิง
การใช้งานเดิม: ลานจอดรถ
สภาพกายภาพ: ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณกลุ่มไม้
ยืนต้น
ผูใ้ ช้:
ผูม้ าใช้บริ การ
กิจกรรม:
จอดรถ
ศักยภาพ:
พื้นที่วา่ งเข้าถึงจากถนนประมวญ
ปัญหา:
เข้าใช้พ้นื ที่ได้เมื่อมาใช้บริ การ
ภาพที่ 6.68 พื้นที่หมายเลข 153

21) พืน้ ทีว่ ่างหมายเลข 154: ร้ านคาเฟ่ เดอลาวส์
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:

ภาพที่ 6.69 พื้นที่หมายเลข 154

ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าทางาน ผูม้ าใช้บริ การ
จอดรถ
พื้ น ที่ ว่ า งเข้า ถึ ง จากซอยสี ล ม 19
เกาะกลุ่ ม ในพื้ น ที่ ว่ า งกิ จ กรรม
จาเป็ น
ขาดร่ มเงา เข้าใช้พ้ื นที่ ได้เมื่ อมาใช้
บริ การ

151
22) พืน้ ทีว่ ่างหมายเลข 155: ร้ านอาหารตะลิงปลิง
การใช้งานเดิม:
สภาพกายภาพ:
ผูใ้ ช้:
กิจกรรม:
ศักยภาพ:
ปัญหา:

ลานจอดรถ
ลานดาดแข็ง ปลูกพืชพรรณ
ผูม้ าใช้บริ การ
จอดรถ
พื้นที่วา่ งเข้าถึงจากถนนปั้ น
เข้าใช้พ้นื ที่ได้เมื่อมาใช้บริ การ

ภาพที่ 6.70 พื้นที่หมายเลข 155

ข้อมูลจากการสารวจพื้นที่ว่างแต่ละตาแหน่ งพบว่าการใช้ประโยชน์และกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้ น
สัมพันธ์กบั กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิ จ เข้าถึงได้จากทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนซอย
โดยพื้ นที่ ว่า งส่ วนใหญ่ อยู่ใ นรู ป แบบลานจอดรถ ลานโล่ ง หน้า อาคารส านัก งาน และลานโล่ ง
ระหว่างกลุ่มอาคารของกิจการร้านค้าต่างๆ ส่ วนใหญ่ดูแลจัดการโดยเอกชน และมีพ้ืนที่วา่ งที่ยงั ไม่
มีการพัฒนาแทรกตัวอยูใ่ นพื้นที่โครงข่าย ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่คือสภาพทางกายภาพ และการเข้า
ใช้พ้ืนที่จากสาธารณะชน กล่าวคือพื้นที่วา่ งที่ใช้ในเชิงพาณิ ชย์ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จัดเป็ นพื้นที่
ว่างกึ่งสาธารณะแบบมีเงื่อนไข สามารถเข้าใช้พ้นื ที่ได้เมื่อใช้บริ การสถานที่น้ นั ๆ
พฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ ช้พ้ืนที่ เส้นทางสัญจรทางเท้าในปั จจุบนั ผูใ้ ช้พ้ืนที่ 3 กลุ่มหลัก
ประกอบด้วยผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าทางาน และนักท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มผูม้ าทางานมากที่สุด เส้นทางสัญจร
ของผูใ้ ช้ท้ งั 3 กลุ่มครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด โดยพบว่าเส้นทางที่มีผใู้ ช้หนาแน่นคือเส้นทางจาก
จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เช่น เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้ า BTS เส้นทางเดินเท้าบนถนนสายหลัก คือ
ถนนสาทร ถนนสี ลม ทางเดินเท้าบนถนนรอง คือถนนสุ รศักดิ์ ถนนปั้ น และถนนประมวญ เส้นทาง
ของผูใ้ ช้แต่ ละกลุ่ มสัมพันธ์ กบั จุ ดต้นทางและปลายทาง โดยเส้นทางของผูพ้ กั อาศัยสัมพันธ์ก ับ
ตาแหน่ งของที่อยู่อาศัยและย่านการค้า เส้นทางที่ผูม้ าทางานใช้มากคือเส้นทางที่เชื่ อมต่อจากจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรไปยังอาคารสานักงานต่างๆ และร้านอาหารบริ เวณอาคารสานักงาน เส้นทางที่
นักท่องเที่ยวใช้มากมักเป็ นเส้นทางที่เป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นเดียวกับ
กลุ่มที่ 1 (แผนที่ 6.10)
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6.2.3 เสนอแนะแผนผังโครงข่ ายพืน้ ที่ว่างและการสั ญจรทางเท้ าสาหรั บ โครงข่ ายพืน้ ที่ว่าง
กลุ่ม 4
การเสนอแนะแผนผังโครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าสาหรับกลุ่ม 4 ใช้เกณฑ์
พิจารณาเรื่ องระยะเดิ นถึ ง ความตรงไปตรงมาของเส้นทาง และการเชื่ อมต่อพื้นที่ที่มีกิจกรรม
ประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมจาเป็ นที่ตอ้ งการความรวดเร็ วและ
ความคล่องตัวในการสัญจร กระชับซึ่ งอาจเรี ยกว่า fast track จึงสร้างเส้นทางใหม่ระหว่างกลุ่ ม
อาคารและเชื่ อมต่อเข้ากับเส้นทางการสัญจรในปั จจุบนั ข้อมูลจุดเริ่ มต้นเดินทางและจุดปลายทาง
แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่กลุ่ม 4 มีผใู ้ ช้พ้นื ที่ 3 กลุ่มคือ ผูพ้ กั อาศัย ผูม้ าทางาน และนักท่องเที่ยว โดยมี
ผูท้ างานเป็ นผูใ้ ช้หลัก นอกจากการเชื่ อมต่อพื้นที่วา่ งภายในโครงข่ายแล้วยังพิจารณาความเป็ นไป
ได้ในการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มอื่นด้วย
ในการศึ ก ษาพื้ นที่ ว่า งใช้แ นวความคิ ดเรื่ องพื้ น ที่ ว่า งสาธารณะที่ ดี ม าใช้ใ นการพิ จารณา
บทบาทรวมถึ ง การเสนอแนะวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นการศึ ก ษาเส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ ใช้
แนวความคิดเรื่ องการออกแบบทางเท้าที่ดีมาใช้ในเสนอแนะเส้นทางและแก้ไขปั ญหาที่พบ จาก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถเสนอแนะแผนผังโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจรทางเท้าของโครงข่าย
พื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4 ได้ดงั แผนที่ 6.11
เมื่ อพิจารณาเส้ นทางเชื่ อมต่อที่เสนอแนะร่ วมกับประโยชน์ที่ดิน สภาพของพื้นที่ว่างและ
แหล่งกิจกรรม พบว่ามีพ้นื ที่วา่ งที่มีศกั ยภาพเหมาะสมต่อการเสนอแนะบทบาทให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาโครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าในโครข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4 ดังนี้
2.1) บริ เวณสถานีรถไฟฟ้ า BTS สุ รศักดิ์ และพื้นที่หมายเลข150 เป็ นพื้นที่วา่ งอยูต่ ิด
ถนนหลัก อยูใ่ กล้จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่มีผใู้ ช้จานวนมาก สามารถพัฒนาให้มีบทบาทเป็ นพื้นที่
จุดพักคอยเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น
2.2) บริ เวณพื้นที่หมายเลข 96 และ พื้นที่หมายเลข 136 เป็ นพื้นที่วา่ งขนาดใหญ่อยู่
กลางพื้นที่โครงข่าย และเป็ นพื้นที่วา่ งยังไม่มีการพัฒนา สามารถพัฒนาให้มีบทบาทเป็ นศูนย์กลาง
กิจกรรม และเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นภายในโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4 ได้
2.3) บริ เวณพื้นที่หมายเลข 97 เป็ นพื้นที่วา่ งที่ยงั ไม่มีการพัฒนา พื้นที่โดยรอบเป็ นย่าน
ชุ ม ชนและย่านพาณิ ช กรรม สามารถพัฒนาให้มีบ ทบาทในการรองรับ กิ จกรรมของชุ ม ชนหรื อ
กิจกรรมด้านพาณิ ชยกรรมได้
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6.2.4 ปัญหาทีพ่ บในการเชื่อมต่ อพืน้ ที่ว่างและการสั ญจรทางเท้าในโครงข่ ายพืน้ ทีว่ ่างกลุ่มที่ 4
พื้นที่ ว่างแต่ละตาแหน่ งในโครงข่ายมีบทบาท กิ จกรรม และศักยภาพในการเข้าถึ ง
แตกต่างกันไป สภาพกายภาพและปั ญหาของพื้นที่ว่างและเส้นทางสัญจรปั จจุบนั เป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการเชื่ อมต่อโครงข่า ย เมื่อพิจารณาเส้ นการเชื่ อมต่ อที่เสนอแนะกับ เกณฑ์ในการออกแบบ
ทางเดิ นเท้าที่ ดีโดยทาการประเมิ นเส้นทางเชื่ อมต่อแต่ละช่ วงโดยระบุปัญหาที่พบ (แผนที่ 6.12)
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เส้นทางเชื่อมต่อมีความเป็ นไปได้ตามแผนผังที่
เสนอแนะ ปั ญหาในการเชื่อมต่อเส้นทางแต่ละช่วงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ทางเดินเท้าบนถนนสาทรเหนือบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุ รศักดิ์
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.71 ทางเดินเท้าบนถนน
สาทรเหนือ

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0
0
0
0

การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

ภาพที่ 6.72 ทางเดินเท้าบนถนน
สาทรเหนือ

ใช ้แนวกัน
้ หรือเสาเตีย
้
เพือ
่ กันจักรยานยนต์
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0
0

แนวทางการปรับปรุง

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
ปรับปรุงผิวทางเดิน
่ มโยงกับ
เท ้าให ้เชือ
สถานีรถไฟฟ้ า BTS
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ
ย ้ายทีจ
่ อดรถบนทาง
เท ้าโดยขอความ
ร่วมมือจากพืน
้ ที่ 57
จัดระเบียบป้ าย
โฆษณาบนทางเท ้า
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างเอกชนโดยรัฐ
ควรให ้การสนับสนุน
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2) เส้ นทางเชื่อมต่ อสถานีรถไฟฟ้า BTS สุ รศักดิ์และถนนศรีเวียง
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.73 เส้นทางเชื่อมต่อสถานี
รถไฟฟ้ า BTS สุรศักดิ์และถนนศรี เวียง

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0
0

0

0

ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
่ มต่อ
สร ้างเส ้นทางเชือ
ใหม่ไปพืน
้ ที่
หมายเลข135
ใช ้พืชพรรณและวัสดุ
ปูพน
ื้ ชนิดเดียวกัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ
ขยายทางเดินเท ้า

0

การดึงดูดใจ

แนวทางการปรับปรุง

0

เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างเอกชนโดยรัฐ
ควรให ้การสนับสนุน

0
0

3) เส้ นทางเชื่อมต่ อสถานีรถไฟฟ้า BTS สุ รศักดิ์และถนนศรีเวียง
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

0

การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.74 เส้นทางเชื่อมต่อสถานี
รถไฟฟ้ า BTS สุรศักดิ์และถนนศรี เวียง

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0
0

0
การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0
0
0

แนวทางการปรับปรุง
แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
่ มต่อ
สร ้างเส ้นทางเชือ
ใหม่ไปพืน
้ ที่
หมายเลข151
ใช ้พืชพรรณและวัสดุ
ปูพน
ื้ ชนิดเดียวกัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ
ย ้ายทีส
่ งิ่ กีดขวางและ
สร ้างย่านทางเดินเท ้า
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างเอกชนโดยรัฐ
ควรให ้การสนับสนุน
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4) ถนนศรีเวียง
ข ้อพิจารณา
ความปลอดภัย

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง
0

การป้ องกันภัย
0

ภาพที่ 6.75 ถนนศรี เวียง

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0
0
0

การดึงดูดใจ

0

ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน

0

กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ
0

ภาพที่ 6.76 ถนนศรี เวียง

แนวทางการปรับปรุง
สร ้างสะพานลอยข ้าม
ขยายทางเดินเท ้า
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
ตัดแต่งต ้นไม ้เดิมให ้มี
ทรงพุม
่ โปร่ง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
่ มต่อเส ้นทางไป
เชือ
โครงข่ายกลุม
่ ที1
่ ใช ้
พืชพรรณและวัสดุ
ชนิดเดียวกัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ
จัดระบบทางวิง่ ของ
รถยนต์ใหม่ ขยาย
ทางเดินเท ้าและจัด
ระเบียบร ้านแผงลอย
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
การกาหนดมาตรการ
และแนวทางพัฒนาที่
ชัดเจนจากรัฐ

5) เส้ นทางเชื่ อมต่ อถนนสุ รศักดิ์และซอยสี ลม 19
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

ภาพที่ 6.77 เส้นทางเชื่อมต่อถนน
สุรศักดิ์และซอยสี ลม 19

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย

0
0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

ความต่อเนือ
่ ง
การดึงดูดใจ

0
0

ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

0
0

แนวทางการปรับปรุง

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
ออกแบบซุ ้มทางเข ้า
โดนใช ้รูปแบบอาคาร
เดิมในพืน
้ ที่
ใช ้พืชพรรณและวัสดุ
ปูพน
ื้ ชนิดเดียวกัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ
จัดระบบทางวิง่ ของ
รถยนต์ใหม่ ขยาย
ทางเดินเท ้า
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
พัฒนาพืน
้ ทีร่ ่วมกัน
ระหว่างรัฐและเอกชน
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6) ซอยสี ลม 19
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

0

การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.78 ซอยสี ลม 19

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย

0
0

ความต่อเนือ
่ ง
0

0

ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน

ภาพที่ 6.79 ซอยสี ลม 19

กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก

0

การดึงดูดใจ

แนวทางการปรับปรุง

0

สร ้างเส ้นทางใหม่ไป
พืน
้ ทีต
่ าแหน่ง135
และ136 ใช ้พืชพรรณ
และวัสดุปพ
ู น
ื้ ชนิด
เดียวกัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ จุดพักผ่อน
ระหว่างเส ้นทาง
ขยายทางเดินเท ้า
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
พัฒนาพืน
้ ทีร่ ่วมกัน
ระหว่างรัฐและเอกชน

0
0

7) เส้ นทางเชื่ อมต่ อถนนสุ รศักดิ์และซอยสี ลม 21
ข ้อพิจารณา
ความปลอดภัย

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ภาพที่ 6.80 ทางเชื่อมต่อถนน
สุรศักดิ์
และซอยสี ลม 21

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0

เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0
0

0
การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว

ภาพที่ 6.81 ทางเชื่อมต่อถนน
สุรศักดิ์
และซอยสี ลม 21

แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง

0

การป้ องกันภัย

การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0
0
0

แนวทางการปรับปรุง

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
เปิ ดเส ้นทางให ้เข ้า
ใช ้ได ้อย่างสะดวก
มองเห็นได ้ง่าย ใช ้
วัสดุปพ
ู น
ื้ ต่อเนือ
่ งจาก
ทางเดินเท ้าริมถนน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ ปรับปรุง
ทางเข ้าให ้ความรู ้สึก
ต ้อนรับ
ขยายทางเดินเท ้า
และเปิ ดทางให ้ผ่าน
เข ้าออกโดยสะดวก
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
พัฒนาพืน
้ ทีร่ ่วมกัน
ระหว่างรัฐและเอกชน
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8) เส้ นทางเชื่อมต่ อถนนประมวญและซอยสี ลม 19
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

0

การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.82 ทางเชื่อมต่อถนนประมวล
และซอยสี ลม 19

0

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย

ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
พัฒนาโครงการใหม่
โดยใช ้รูปแบบอาคาร
เดิม
่ มต่อ
เปิ ดเส ้นทางเชือ
ใหม่ ใช ้วัสดุปพ
ู น
ื้ และ
พืชพรรณต่อเนือ
่ งถึง
กัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ
ขยายทางเดินเท ้า
และเปิ ดทางให ้ผ่าน
เข ้าออกโดย
โดยสะดวก
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
พัฒนาพืน
้ ทีร่ ่วมกัน
ระหว่างเอกชน

0

ความต่อเนือ
่ ง
0
0

ความคล่องตัว
0

ภาพที่ 6.83 ทางเชื่อมต่อถนนประมวล
และซอยสี ลม 19

การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง

0

การดึงดูดใจ

แนวทางการปรับปรุง

0
0

9) เส้ นทางเชื่อมต่ อพืน้ ทีว่ ่างตาแหน่ ง 97
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

0

การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.84 เส้นทางเชื่อมต่อ
พื้นที่วา่ งตาแหน่ง 97

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0
0
0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน
กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0
0
0

แนวทางการปรับปรุง
แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
่ มต่อ
เปิ ดเส ้นทางเชือ
ใหม่ ใช ้วัสดุปพ
ู น
ื้ และ
พืชพรรณต่อเนือ
่ งถึง
กัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ ปรับปรุง
สภาพอาคาร
ขยายทางเดินเท ้า
และเปิ ดทางให ้ผ่าน
เข ้าออกโดยสะดวก
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
พัฒนาพืน
้ ทีร่ ่วมกัน
ระหว่างเอกชน

161
10) เส้ นทางเชื่อมต่ อถนนปั้นและถนนประมวญ
ข ้อพิจารณา

ระดับการใช ้งาน
ควร
ปาน
ใช ้ได ้
ปรับปรุง
กลาง

ความปลอดภัย

0

การป้ องกันภัย

ภาพที่ 6.85 พื้นที่วา่ งในร้านอาหาร
ตะลิงปลิง

การเข ้าใจ
ทิศทาง
่
การสือ
ความหมาย
ความต่อเนือ
่ ง

0
0
0
0

การดึงดูดใจ
0
ความคล่องตัว
0
การออกแบบ
เพือ
่ ทุกคน

ภาพที่ 6.86 พื้นที่วา่ งในร้านอาหาร
กัลปพฤกษ์

กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

0
0

แนวทางการปรับปรุง
แยกทางเดินเท ้าและ
ทางรถให ้ชัดเจน
เพิม
่ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม
่ ป้ ายบอกทาง
ื่
ใช ้อุปกรณ์ถนนทีส
่ อ
ถึงความเป็ นบางรัก
่ มต่อ
เปิ ดเส ้นทางเชือ
ใหม่ ใช ้วัสดุปพ
ู น
ื้ และ
พืชพรรณต่อเนือ
่ งถึง
กัน
เพิม
่ อุปกรณ์ถนน และ
พืชพรรณ เปิ ดมุมมอง
ให ้มองเห็นเส ้นทาง
ขยายทางเดินเท ้า
และเปิ ดทางให ้ผ่าน
เข ้าออกโดย
โดยสะดวก
เพิม
่ ทางลาด
แถบเตือนโดยการ
สัมผัส
พัฒนาพืน
้ ทีร่ ่วมกัน
ระหว่างเอกชน

จากการประเมินเส้นทางเชื่ อมต่อแต่ละช่วงพบว่ามีปัญหาที่คล้ายคลึงกับกลุ่มที่ 1 โดยปั ญหา
ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้งาน ได้แก่ ปั ญหาความปลอดภัย โดยพบว่ามีการใช้ผิวถนนเป็ นทางสัญจร
เนื่ องจากไม่มีทางเท้าหรื อทางเท้าแคบ ปั ญหาความไม่ต่อเนื่ องของเส้นทางเนื่ องจากการไม่มีทาง
ข้ามหรื อทางเชื่ อมในบริ เวณจุดที่จาเป็ น และปั ญหาเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน เนื่องจากเส้นทางบางช่วง
เป็ นการสร้างเส้นทางใหม่ เชื่ อมต่อระหว่างพื้นที่ซ่ ึ งมีผคู้ รอบครองต่างกัน มีการสร้างแนวเขตที่ดิน
ด้ว ยรั้ วหรื อ ก าแพงท าให้ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งเส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ ได้ต ามที่ เ สนอแนะ ปั ญ หาการสื่ อ
ความหมายและปั ญหาการดึงดูดใจ มีมากกว่าโครงข่ายพื้นที่ว่างกลุ่มที่ 1 ทั้งนี้ เนื่ องจากบรรยากาศ
และสภาพโดยรวมของพื้ น ที่ มี ก ารพัฒ นาไปในรู ป แบบสมัย ใหม่ ม ากกว่า กลุ่ ม ที่ 1

ซึ่ งพบ

โบราณสถานและอาคารเก่ามากกว่ากลุ่ มที่ 4 แนวทางแก้ไขคือการเพิ่มอุปกรณ์ถนนที่สื่อความ
หมายถึงเขตบางรัก การพัฒนาโครงการใหม่โดยใช้รูปแบบอาคารเก่า การปรับปรุ งอาคารหรื อทาง
สัญจรให้อยู่ในสภาพดี รวมถึ งการใช้พืชพรรณเพื่อเพิ่มบรรยากาศและพื้นที่สีเขียวให้กบั โครงข่าย
กลุ่มที่ 4
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6.3 สรุ ปประเด็นปั ญหาและแนวทางแก้ ไขในการสร้ างเส้ นทางเชื่ อมต่ อโครงข่ ายพืน้ ที่ว่างและการ
สั ญจรทางเท้า
จากการสารวจสภาพการใช้งานและปั ญหาของพื้นที่ว่างและเส้นทางเชื่ อมต่อในโครงข่าย
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 ตามแผนผังที่เสนอแนะ พบว่ามีประเด็นปั ญหาในการพัฒนาหลายประการ
ทั้งนี้ในการสรุ ปประเด็นปั ญหาและแนวทางแก้ไขโดยใช้วธิ ีการเปรี ยบเทียบกับข้อพิจารณาที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยปั ญหาด้านพื้นที่ว่างใช้ขอ้ พิจารณาเรื่ องพื้นที่ว่างสาธารณะที่ประสบ
ความสาเร็ จ และปั ญหาด้านเส้ นทางเชื่ อมต่อใช้ขอ้ พิจารณาเรื่ องการออกแบบทางเท้าที่ดี โดย
สามารถสรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ดงั ต่อไปนี้
6.3.1ปัญหาด้ านพืน้ ทีว่ ่าง
พื้ น ที่ ว่า งแต่ ล ะต าแหน่ ง มี บ ทบาทในโครงข่ า ยแตกต่ า งกัน ไป การสร้ า งเส้ น ทาง
เชื่อมต่อที่สัมพันธ์กบั คุณค่าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นทาให้การใช้งานโครงข่ายมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ทั้ง นี้ พื้ น ที่ ว่า งแต่ ล ะต าแหน่ ง ในปั จ จุ บ ันพบปั ญ หาที่ ค วรได้รั บ การแก้ไ ขโดยแบ่ ง ประเด็น ตาม
ข้อพิจารณาเรื่ องพื้นที่วา่ งสาธารณะที่ประสบความสาเร็ จได้ดงั นี้
1) การเข้ าถึงและการเชื่ อมต่ อ พื้นที่ว่างทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ แต่มีความ
สะดวกที่ แตกต่ า งกันทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ ขนาดของเส้ นทางและระดับ การให้บ ริ ก ารของพื้นที่ แต่ ล ะ
ตาแหน่ง โดยพบว่าพื้นที่วา่ งที่เข้าถึงได้จากถนนสายหลักมีความสะดวกมากที่สุด แต่พบปั ญหาจาก
กิจกรรมอื่นบนเส้นทางทาให้การใช้งานไม่สะดวก พื้นที่วา่ งที่เข้าถึงได้จากถนนสายรองหรื อถนน
ซอย พบปั ญหาความแคบของเส้นทางหรื อการใช้ผิวถนนในการสัญจรทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย
รวมถึ งพื้นที่ ว่างมี มีการดูแลโดยหน่ วยงานหรื อองค์กรที่ต่างกันมักสร้างรั้วหรื อกาแพงเพื่อแสดง
อาณาเขตทาให้พ้ืนที่วา่ งไม่ต่อเนื่องกัน
แนวทางแก้ไข คือการใช้วธิ ีการออกแบบเส้นทางใหม่และปรับปรุ งเส้นทางเดิม
ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น เช่นการขยายเส้นทาง การจัดระบบการเดินรถใหม่ การเปิ ดมุมมองให้
สามารถมองเห็นพื้นที่ได้มากขึ้น การสร้างความเชื่อมต่อของเส้นทางเช่น การปูพ้ืนผิวชนิดเดียวกัน
การใช้สีที่กลมกลืนกัน การใช้พืชพรรณชนิดเดียวกัน พื้นที่วา่ งที่กรรมสิ ทธิ์ ครอบครองต่างกัน ควร
หาแนวทางในการพัฒนาและสร้างการเชื่อมต่อพื้นที่ดงั กล่าวร่ วมกัน
2) ความสบายและภาพลักษณ์ ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่คือการขาดร่ มเงา พื้นที่พกั
คอย และพื้นที่นนั ทนาการ ทาให้การใช้งานขาดความสะดวกสบาย ในส่ วนภาพลักษณ์ของพื้นที่
ส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาด้านทัศนี ยภาพ เช่ น ปั ญหาสภาพทรุ ดโทรมของอาคารและเส้นทาง ปั ญหา
ความสะอาด รวมถึงรู ปแบบอาคารเดิมที่ถูกแทนด้วยรู ปแบบอาคารสมัยใหม่ ทาให้เอกลักษณ์และ
บรรยากาศความเป็ นย่านเก่าค่อยๆสู ญสี ยไป
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แนวทางแก้ไข คือการใช้พืชพรรณให้มากขึ้นโดยเน้นการไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
และการสร้ างความเป็ นส่ วนตัวให้กบั กับบริ เวณที่ตอ้ งการความสงบ การเพิ่มอุปกรณ์ถนนที่สื่อถึง
ความเป็ นเขตบางรัก การกาหนดจุดพักระหว่างเส้นทางเพื่อรองรับผูใ้ ช้งานเส้นทางต่างๆ ในด้าน
ภาพลักษณ์ควรส่ งเสริ มการรักษาความสะอาดและปรับปรุ งสภาพอาคารและเส้นทางให้อยูใ่ นสภาพ
ดีตลอดเวลา ส่ งการอนุรักษ์อาคารเก่าหรื อใช้รูปแบบอาคารเก่าในการพัฒนาโครงการใหม่ เป็ นต้น
3) ผู้ใช้ และกิจกรรม พื้นที่วา่ งบางแห่ งใช้งานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เช่น
การใช้ลานกีฬาหรื อลานโล่งหน้าอาคารเป็ นที่จอดรถ ทาให้มุมมองและคุณค่าของตัวอาคารเสี ยไป
การรุ กล้ าพื้นที่สาธารณะจากร้ านค้าแผงลอย ทาให้ใช้พ้ืนที่ว่างได้ไม่สะดวกและทาให้คุณค่าของ
พื้นที่เสี ยไป นอกจากนี้ยงั พบว่าในพื้นที่เขตบางรักยังมีพ้นื ที่รกร้างและพื้นที่วา่ งที่ยงั ไม่มีการพัฒนา
อยูจ่ านวนมาก
แนวทางแก้ไข คือการกาหนดบทบาทและรู ปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่วา่ งให้
มีความชัดเจน เพื่อให้รองรับกิจกรรมและผูใ้ ช้ทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนาพื้นที่รกร้างมา
พัฒนาให้มีบทบาทสอดคล้องกับบริ บทและกิจกรรมเดิมภายในโครงข่าย รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมที่
น่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ ช้ให้เข้ามายังพื้นที่มากขึ้น
4) การสร้ างความเป็ นชุ มชนหรื อการปฎิสัมพันธ์ เป็ นปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับ
ปั ญหา 3 การแรกทั้งนี้ ในการสร้ างความเป็ นชุ มชนและการปฎิสัมพันธ์ของผูใ้ ช้พ้ืนที่ให้เกิ ดขึ้น
จ าเป็ นต้อ งมี พ้ื น ที่ ใ ห้ ผู ้ค นมารวมตัว กัน และมี กิ จ กรรมร่ วมกัน โดยพื้ น ที่ น้ ัน ควรเข้า ถึ ง ได้
โดยสะดวก จากข้อมูล พบว่า พื้ นที่ ว่างที่ มี อยู่ส่ วนใหญ่เป็ นมี ก ารดู แลจัดการโดยเอกชนซึ่ ง มัก มี
เงื่อนไขและข้อกาหนดในการเข้าใช้พ้ืนที่อยูด่ ว้ ย
แนวทางแก้ไข สาหรับผูพ้ กั อาศัยในพื้นที่ควรสร้างพื้นที่สาธารณะให้ผคู้ นมา
รวมตัว และท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน ได้ใ นบริ เวณใกล้แ หล่ ง ชุ ม ชนหรื อในบริ เวณที่ สั ม พัน ธ์ ก ั บ
ชี วิตประจาวันเพื่ อให้เกิ ดความคุ ้นเคยและเข้า ใช้พ้ื นที่ ไ ด้อย่า งสะดวก ส าหรั บ ผูม้ าท างานและ
นัก ท่องเที่ ย วควรมี พ้ื นที่ พกั ผ่อน พบปะพูดคุ ย ระหว่างวัน ในบริ เวณย่า นพาณิ ชยกรรม สถานที่
ท่องเที่ ยว หรื อระหว่า งเส้ นทาง เข้า ถึ งได้ง่า ยและรวดเร็ ว เนื่ องจากผูใ้ ช้ท้ งั สองกลุ่ ม จะใช้พ้ื นที่
เพียงชัว่ คราวเท่านั้น
6.3.2 ปัญหาด้ านการสร้ างเส้ นทางเชื่อมต่ อ
ปั ญหาด้านเส้นทางเชื่ อมต่อพิจารณาตามแนวคิดในการออกแบบทางเดินเท้าที่ดี โดย
สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นหลักได้ดงั ต่อไปนี้
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1) ความปลอดภัย ปัญหาด้านความปลอดภัยส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของทางเดินเท้า
ที่มีขนาดเล็ก หรื อไม่มีทางเดินเท้าที่ชดั เจน ทาให้มีการเดินบนผิวการจราจรซึ่ งอาจได้รับอันตราย
จากยานพาหนะ
แนวทางแก้ไข คือการสร้างทางเดินเท้าให้เป็ นสัดส่ วนแยกจากทางรถยนต์ให้
ชัดเจน การขยายทางเดินเท้าให้มีความกว้างมากขึ้น การสร้างย่านทางเดินเท้า รวมถึงการจัดระบบ
เส้นทางวิง่ ของรถยนต์ใหม่ในเส้นทางที่ที่มีความเป็ นไปได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเดินเท้าและลดปริ มาณ
รถยนต์ที่เข้ามายังพื้นที่ดว้ ย
2) การป้องกันภัย เส้นทางบางช่วงมีแสงสว่างไม่เพียงพอ บริ เวณที่มีตน้ ไม้หรื อ
พืชพรรณปกคลุ มจานวนมากรวมถึงพื้นที่รกร้าง อาจทาให้เกิดมุมอับสายตาได้ แนวทางแก้ไข คือ
การติดตั้งระบบไฟส่ งสว่างเพิ่มเติม ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้มีทรงพุ่มโปร่ ง การติดตั้งกล้องวงจรปิ ดใน
จุดที่จาเป็ น หรื อบริ เวณที่มีผใู ้ ช้พ้นื ที่จานวนมาก
3) การเข้ าใจทิศทาง บริ เวณที่มีเส้นทางหลายเส้นทางอาจทาให้เกิดการสับสน
และหลงทางได้ เช่ นบริ เวณทางแยกหรื อเส้นทางลัดต่างๆ ขนาดและความไม่เด่นชัดของเส้นทาง
อาจทาให้เกิ ดความสับสนได้ แนวทางแก้ไข คือโดยการออกแบบวางผังให้เข้าใจได้ง่าย กาหนด
ทางเข้า, ทางออก, เน้นให้เห็นเส้นทางหลัก, เส้นทางรอง และจุดตัดที่ชดั เจน การใช้ป้ายบอกทาง
หรื อสัญลักษณ์ที่มองเห็น และเข้าใจได้ง่าย
4) การสื่ อ ความหมาย อาคารเก่ า ถู ก รื้ อถอนและแทนที่ ด้วยอาคารสมัย ใหม่
โบราณสถานถูกบดบังจากอาคารอื่นและป้ ายโฆษณาต่าง รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ไม่สะดวก มีส่วน
ทาให้คุณค่าและบรรยากาศความเป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของบางรักลดน้อยลงไป แนวทางแก้ไขคือ
การออกแบบอุปที่สื่อความหมายให้เข้าใจถึงเอกลักษณ์ หรื อบริ บทของพื้นที่ได้ง่าย และมีความ
สวยงาม การใช้รูปแบบอุปกรณ์ถนนและป้ ายบอกทางที่ให้ที่สอดคล้องกับความเป็ นบางรัก รวมถึง
การอนุรักษ์โบราณสถานและอาคารเก่า การส่ งเสริ มให้ใช้รูปแบบอาคารเก่าในการพัฒนาโครงใหม่
เป็ นสิ่ งที่ทาให้บรรยากาศความเป็ นบางรักยังคงอยู่
5) ความต่ อเนื่อง ปั ญหาความต่อเนื่ องส่ วนใหญ่ที่พบ คือ เรื่ องเส้นทางสัญจร
เช่ น บริ เวณจุ ดตัดของถนนไม่มีทางข้ามที่สะดวก ทาให้การเดินทางไม่ต่อเนื่ อง พื้นที่ว่างถูกแบ่ง
และกั้นอาณาเขตเพื่อแสดงกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน แนวทางแก้ไขคือการสร้างเส้นทางเชื่ อมต่อพื้นที่ว่าง
และกิจกรรมเข้าด้วยกันเป็ นโครงข่ายเพื่อให้สามารถไช่งานได้ทว่ั ถึงและไม่ขาดตอน
6) การดึงดูดใจ ปั ญหาการดึงดูดใจที่พบคือความน่ าสนใจของเส้นทาง ความ
ชารุ ดทรุ ดโทรมของสภาพอาคาร ความสะอาดสวยงามของทางเดินเท้า กิจกรรมที่น่าสนใจระหว่าง
เส้นทางแนวทางแก้ไขคือการปรับปรุ งทัศนียภาพของเส้นทางทั้งเรื่ องสี สัน, พื้นผิว, วัสดุอุปกรณ์
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ถนนต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศ, ความน่ า สนใจ รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ พ้ื น ที่ ป ระวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
7) ความคล่ อ งตัว เป็ นปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้องกับ สภาพกายภาพของพื้นที่ และ
พฤติกรรมการใช้เส้นทางสัญจรทางเท้า เช่นการจอดรถบนทางเท้า การวางแผงขายสิ นค้าหรื อติดตั้ง
ป้ ายโฆษณากีดขวางทางสัญจร รวมถึงขนาดของทางเดินเท้าที่เล็กกว่ามาตรฐานทาให้ใช้งานได้ไม่
สะดวก แนวทางแก้ไขคือการจัดระเบียบการขายสิ นค้าและติดตั้งป้ ายต่างๆบนเส้นทางเดินเท้า การ
เพิ่มอุปกรณ์ถนน และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
8) การออกแบบเพื่อทุกคน ปั ญหาที่พบคือพื้นต่างระดับไม่มีทางลาด หรื อแถบ
เตือนเพื่อรองรับผูพ้ ิการและผูส้ ุ งอายุ จุดขึ้นลงเรื อและสถานี รถไฟฟ้ าไม่มีอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกในการเข้าถึ งพื้นที่ แนวทางแก้ไขคือการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกไว้ในจุดที่จาเป็ น ให้
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จากผูใ้ ช้งาน ทุกเพศ ทุกวัยโดยใช้มาตรฐานตามข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
9) การดูแลจัดการพืน้ ที่และกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน เป็ นปั ญหาที่สาคัญประการหนึ่ ง
ทั้งนี้พบว่าการเปิ ดเส้นทางใหม่ที่ผา่ นไปยังพื้นที่ต่างๆต้องผ่านพื้นที่ในการครอบครองที่แตกต่างกัน
ไป การแสดงอาณาเขตครองครอง เช่น รั้ว หรื อกาแพง ทาให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางดังกล่าวได้
ในพื้นที่เขตบางรักกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินส่ วนใหญ่เป็ นของเอกชน และเป็ นพื้นที่มีมูลค่าทางธุ รกิจ ซึ่ งอาจ
ทาให้มีการพิจารณาปั จจัยเรื่ องการลงทุนและผลตอบแทนร่ วมอยูด่ ว้ ย
แนวทางแก้ไ ข ในการพัฒนาโครงข่ า ยพื้ นที่ ว่า งและเส้ น ทางการสัญ จรควรมี ก าร
วางแผนพัฒนาและแสดงความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรเอกชน หรื อระหว่าง
องค์กรเอกชนด้วยกัน เพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่
สาธารณะในขณะที่ผคู้ รอบครองได้ผลประโยชน์ดว้ ย พื้นที่วา่ งดูแลโดยหน่วยงานของรัฐควรมีการ
กาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจนเพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.4 การเชื่ อมต่ อระหว่ างโครงข่ ายแต่ ละกลุ่ม
นอกจากการเชื่ อมต่อภายในกลุ่มแล้วโครงข่ายแต่ละกลุ่มสามารถเชื่ อมต่อระหว่างกลุ่มได้
โดยพิจารณาจากความต่อเนื่ องของเส้ นทางสัญจรที่ เสนอแนะ ระยะห่ า งของโครงข่ าย เส้นทาง
คมนาคมหลักภายในพื้นที่ รวมถึ งจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ดังตัวอย่างการเชื่ อมต่อโครงข่ายพื้นที่
ว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 จุดเชื่ อมต่อโครงข่ายคือบริ เวณถนนสี ลมซึ่ งเป็ นถนนสายหลักของพื้นที่
และบริ เวณถนนศรี เวียงตัดกับถนนใต้ทางพิเศษศรี รัช ซึ่ งเป็ นเส้นทางที่ต่อเนื่องไปถึงซอยเจริ ญกรุ ง
42 และท่าเรื อสวนพลูได้ (แผนที่ 6.13)
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การเชื่ อมต่อโครงข่ายทั้ง 7 กลุ่มเข้าด้วยกันจะทาให้ได้โครงข่ายพื้นที่วา่ งและการสัญจรทาง
เท้าที่ครอบคลุมพื้นที่เขตบางรักได้อย่างทัว่ ถึง และสามารถใช้แนวความคิดนี้ ไปพัฒนาโครงข่ายใน
พื้นที่อื่น เพื่อสร้างให้เกิดโครงข่ายที่ต่อเนื่องครอบคลุมกรุ งเทพมหาครได้
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาศักยภาพพื้นที่ว่างย่านพาณิ ชยกรรมในเขตบางรักเป็ นการศึกษาเพื่อหาแนวทางใช้
ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเพื่อการตัดสิ นใจในการวางโครงข่ายเชื่อมต่อพื้นที่ว่างสาธารณะเข้าด้วยกันอย่าง
เป็ นระบบ จากการศึ กษาพบว่าแม้เขตบางรักจะดู เป็ นเขตพัฒนาที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่า ง
หนาแน่น แต่ในรายละเอียดยังมีพ้ืนที่วา่ งหน้าอาคาร หลังอาคาร และระหว่างอาคารอยูม่ ากพอที่จะ
พัฒนาเพิ่มเป็ นพื้นที่สีเขียวของเขตได้ ทั้งลักษณะพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์และพื้นที่สีเขียวเพื่อ
นันทนาการ ผลการศึกษาสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
7.1 ประโยชน์ ของการทาโครงข่ ายพืน้ ทีส่ ี เขียว
การค้นคว้าเอกสารพูดถึงประโยชน์การทาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวไว้หลายประการ การศึกษา
ครั้งนี้ได้ทดลองจัดทาโครงข่ายพื้นที่วา่ งที่มีศกั ยภาพในเขตบางรัก พบว่าจากพื้นที่วา่ งที่กระจายเป็ น
พื้นที่เล็กบ้างใหญ่บา้ งซึ่ งเดิมสามารถมองเห็นหรื อเข้าถึงได้โดยบุคคลทัว่ ไปได้ในระดับที่แตกต่าง
กัน เมื่อจัดการเชื่ อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบการสัญจรทางเท้าสามารถทาให้เกิดความชัดเจนของ
พื้นที่วา่ งทั้งด้านความรู ้สึกและด้านการใช้งานมากขึ้น หากประกอบกับการพัฒนาบทบาทของพื้นที่
ว่างเหล่านั้นให้เหมาะสมตามทาเลและศักยภาพจะช่วยให้เขตบางรักมีพ้ืนที่ว่างที่ใช้ประโยชน์ท้ งั
ด้านสายตาและด้านการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่มีบรรยากาศการ
ใช้งานที่ดีจะทาให้ผใู ้ ช้พ้ืนที่เลือกวิธีการเดินมากขึ้นซึ่ งมีส่วนช่วยในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและประหยัด
พลังงานจากการลดปริ มาณการใช้รถยนต์
กรณี ศึ ก ษาโครงข่ า ยพื้นที่ ว่า งกลุ่ ม ที่ 1 ซึ่ ง คุ ณค่า พื้ นที่ ว่า งโดยรวมสัมพันธ์ ก ับกิ จกรรม
ทางเลือก การเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งบริ เวณอาคารโบราณสถาน สถานที่สาคัญ แหล่งกิจกรรมต่างๆ ด้วย
เส้นทางที่มุ่งเน้นการซึ มซับบรรยากาศความเป็ นย่านการค้าเก่าและความผ่อนคลายช่วยให้การเข้าถึง
พื้นที่ดงั กล่าวทาได้อย่างหลากหลายและน่ าสนใจมากขึ้น รวมถึงเปิ ดโอกาสให้สาธารณชนเข้าถึง
พื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาได้ โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายพื้นที่วา่ งกลุ่มที่ 4 ซึ่ งคุณค่าพื้นที่วา่ งโดยรวม
สัมพันธ์กบั กิ จกรรมจาเป็ นด้วยเส้นทางเชื่ อมต่อที่มีความกระชับและตรงไปตรงมา ทาให้เส้นทาง
การสัญจรมีความคล่องตัว ระยะทางสั้นลง และเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
7.2 ความจาเป็ นของการจัดทาแผนแม่ บทโครงข่ ายพืน้ ทีส่ ี เขียว
การศึ กษาพบว่าพื้นที่ ว่างที่ มีศกั ยภาพเชื่ อมโยงเข้าเป็ นโครงข่ายพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย
พื้นที่ซ่ ึ งครอบครองและดูแลโดยหลากหลายเจ้าของ บางแห่ งเป็ นพื้นที่ของรัฐซึ่ งมีหน้าที่ให้บริ การ
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สาธารณะอยู่แล้ว บางพื้นที่ดูแลโดยหน่ วยงานของรัฐอย่างมีเงื่อนไขในการใช้งาน บางพื้นที่เป็ น
พื้นที่ของเอกชนซึ่ งเข้าถึ งหรื อจัดทาให้มองเห็ นได้โดยสาธารณะ บางพื้นที่เป็ นพื้นที่ที่ยงั ไม่มีการ
พัฒนา การมองภาพรวมในลักษณะการทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจะสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ
เพื่อสร้างความร่ วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตร่ วมกัน
ทั้ง นี้ การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ อกชนร่ ว มมื อ ในการปฏิ บ ัติ ต ามแผนแม่ บ ทนี้ จ าเป็ นต้อ ง
ดาเนิ นการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม โดยพิจารณาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเอกชนกับสาธารณะ
และต้องยึดถือแนวคิดที่วา่ พื้นที่เอกชนที่จะพัฒนาเพื่อเป็ นพื้นที่สีเขียวสาธารณะนั้นสามารถสร้าง
รายได้หรื อเพิ่มคุณค่าทรัพย์สินให้กบั เจ้าของพื้นที่ได้ดว้ ย โดยพิจารณากิจกรรมสร้างรายได้หรื อเพิ่ม
คุณค่านั้นๆ ให้สอดคล้องกับระบบโครงข่ายโดยรวม

ภาพที่ 7.1 โครงการบ้านสี ลม เว้นพื้นที่วา่ งระหว่าง
กลุ่มอาคารร้านค้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและบรรยากาศ
การใช้งาน

ภาพที่ 7.2 ห้องสมุดเนลสัน เฮย์ เปิ ดพื้นที่ให้
สาธารณชนเข้าใช้บริ การ และสร้างรายได้จาก
ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม

7.3 การจัดเตรียมเครื่ องมือเพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลเพือ่ การวางแผน
ในกระบวนการศึกษามีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและจาแนกพื้นที่วา่ งหลายประการ
ทั้งข้อมูลที่ได้จากการสารวจพื้นที่และข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ข้อมูลแผนที่จดั เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่
ใช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล และการวางแผน ซึ่ งโดยทั่ว ไปจะให้ข ้อ มู ล พื้ น ฐานของพื้ น ที่ เท่ า นั้น เช่ น
ตาแหน่งพื้นที่วา่ ง ตาแหน่งอาคาร โครงข่ายการคมนาคม เป็ นต้น แต่ในการสร้างโครงข่ายพื้นที่วา่ ง
และการสัญจรทางเท้ามี ขอ้ มูลหลายด้านที่ตอ้ งนามาพิจารณาเพื่อการวางแผนสร้ างโครงข่ายที่มี
ศักยภาพครอบคลุมทั้งเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ข้อมูลสารสนเทศในลักษณะสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือที่จะช่ วยให้การทางานด้านการวางแผนพื้นที่ทาได้สะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
สมควรที่จะมีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของเทศบาลต่างๆ ให้สมบูรณ์ ทันสมัย และเข้าถึงโดย
นักวางแผนได้สะดวกขึ้น
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7.4 ความร่ วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน
การศึกษานี้พบว่าพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ร้อยเข้าด้วยกันเป็ นระบบเช่นที่เสนอในการศึกษานี้
จะเกิ ดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีความร่ วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งนี้ พบว่าเส้นทางเชื่อมต่อภายใน
โครงข่า ยมี การเชื่ อมต่อระหว่างพื้ นที่ซ่ ึ งกรรมสิ ทธิ์ ในการครอบครองต่างกันทั้งระหว่างรัฐและ
เอกชน หรื อระหว่างเอกชนกับเอกชน ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการหารื อถึงแนวทางในการพัฒนาร่ วมกัน
โครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่เสนอไม่จาเป็ นต้องใช้งบประมาณของรัฐทั้งหมดแต่สามารถใช้แนวทางการ
พัฒนาที่เอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของเอกชนเจ้าของที่ดินที่ จะได้รับ
ในขณะที่ ให้ประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย ทั้งนี้ รัฐควรมีแนวทางหรื อนโยบายการพัฒนาโครงข่าย
พื้นที่สีเขียวที่ชดั เจนเพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เช่ น การขอความร่ วมมือจัดพื้นที่
ว่างหน้าอาคารที่เกิ ดจากระยะร่ นตามกฎหมายเป็ นพื้นที่สีเขียว หรื อพัฒนาเป็ นพื้นที่ส่วนหนึ่ งใน
โครงข่ายที่การใช้งานโดยสาธารณะสามารถเข้าถึงได้
7.5 หลักการด้ านกายภาพทีใ่ ช้ ในการวางแผนแม่ บทโครงข่ ายพืน้ ทีส่ ี เขียว
หลักการที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณี ศึกษาเรื่ องการเชื่อมต่อพื้นที่ว่างและการ
สัญจรทางเท้า พื้นที่ว่างสาธารณะที่ดี สามารถนามาปรับใช้ในการเชื่ อมต่อว่างที่กระจายตัวอยู่ใน
พื้นที่เขตบางรักเข้าเป็ นโครงข่ายได้ โดยพบว่าปั ญหาที่พบในพื้นที่สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาที่
นามาใช้ แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้เป็ นแนวคิดที่แพร่ หลายในต่างประเทศ สาหรับประเทศไทย
ซึ่งเป็ นประเทศในเขตร้อน สภาพภูมิอากาศที่ดีมีความสาคัญมากเท่าๆ กับความสาคัญด้านระยะทาง
จึงต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องภูมิอากาศมากกว่าที่ระบุไว้ในหลักการสากล นอกจากนี้การใช้งานใน
ลัก ษณะของการขายสิ นค้า เครื่ องดื่ ม และ อาหาร ระหว่า งทางท าให้เพิ่ ม มิ ติ ด้า นสั ง คมให้ก ับ
เครื อข่ายได้อย่างน่าสนใจ แต่ตอ้ งกากับควบคุมให้อยู่ในระเบียบเพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรคด้านความ
คล่องตัวของการสัญจร และไม่เกิดปัญหาด้านสุ ขอนามัย ความงามและทัศนียภาพโดยรวมของพื้นที่
พื้นที่วา่ งที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชนการเข้าใช้งานมีเงื่อนไขมากกว่าพื้นที่วา่ งสาธารณะที่สามารถ
เข้าใช้งานได้อย่างอิสระ ซึ่ งหลักการด้านกายภาพมิได้กล่าวถึ งแนวทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ กรณี ศึกษาแสดงให้เห็ นว่าการวางแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น ควร
ดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
7.6 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ใช้ตวั อย่างโครงข่ายเป็ นกรณี ศึกษาเพียง 2 กลุ่ม จากทั้งหมด 7 กลุ่ม การศึกษา
แนวทางการเชื่อมต่อพื้นที่วา่ งและการสัญจรทางเท้าในโครงข่ายกลุ่มอื่นๆซึ่ งมีบริ บทแตกต่างกันจะ
ช่วยเพิ่มคุณค่าให้พ้ืนที่ในกลุ่มนั้นๆให้มากขึ้นได้ การศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มจะทา
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ให้เกิดเป็ นโครงข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่เขตบางรักเกื อบทั้งหมด รวมถึงการเชื่ อมต่อกับเขตพื้นที่อื่น
เพื่อสร้ างโครงข่ายที่ครอบคลุ มกรุ งเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มคุณภาพชี วิตทาให้
กรุ งเทพมหานครเป็ นมหานครแห่งสิ่ งแวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน
การศึก ษาเส้ นทางเชื่ อมต่ อในโครงข่ า ยกรณี ศึก ษาพบว่า การท าพื้ นที่สัญจรทางเท้า เพื่อ
เชื่ อมต่อพื้นที่ว่างบางช่วงจาเป็ นต้องมีการขยายหรื อจัดการเพื่อแบ่งแยกกับการสัญจรโดยรถ หรื อ
อาจช่ วยด้วยการปรับเส้นทางจราจรโดยรถ ซึ่ งการศึกษานี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในด้าน
เหล่านี้ การนาข้อพิจารณาดังกล่าวมาศึกษาต่อเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมกับบริ บทของประเทศ
ไทยและสามารถนาไปใช้ในพื้นที่อื่นๆได้ประโยชน์ของโครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่เสนอในการศึกษานี้
เน้นที่ประโยชน์เชิ งการใช้สอย เชิ งสังคม และเชิ งทัศนภาพ ยังมีมิติด้านระบบนิ เวศซึ่ งเป็ นเรื่ อง
สาคัญอีกเรื่ องหนึ่ งของโครงสร้ างสี เขียวของเมือง การศึกษาและวางแผนเชิ งนิ เวศในโครงข่ายที่
นาเสนอ จะทาให้ความเป็ นสี เขียวมีความสมบูรณ์มากขึ้น
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