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This research aims to propose a physical plan for public space use in a community
level of six communities in Wat Kalaya sub-district which are Wat Kalaya, Wat Prayurawong,
Kudee Chine, Kudee Khao, Buppharam and Rong Kram communities . This is carried out by
synthesizing data on the communities' historical record, their public spaces' spatial
configuration and the empirical data on their space use patterns .

The literature review confirms that good and successful public spaces of a
community level are multi-use spaces, that are, spaces used by mix types of users and
activity and in various times of the day.

..

These spaces always possess suitable spatial

qualities of both global and local levels.

In details, they usually locate along major

pedestrian intersections; are in a mix land and building use area; are adjacent to an
important building in terms of symbolic and use; have suitable urban design and landscape
qualities.

The detailed study on all public

spaces in Wat Kalaya sub-district community

supports that the existing multi-use public spaces should be maintained of their global and
local spatial qualities while the other unsuccessful ones should be planned to mend these
spatial discrepancies. New public spaces should also be created to compensate the old
ones that have been lost or replaced by other new and irrelevant uses.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและสมมุตฐิ านของงานวิจัย
พื้นที่วา งสาธารณะระดับชุมชนที่แทจริง เปนพืน้ ทีว่ างทีม่ ีความสําคัญทางสังคมที่คนใน
ชุมชนเขาไปสรางและเสริมความสัมพันธตอกันผานรูปแบบกิจกรรมตางๆ มากมาย ตัง้ แตเวลา
เชาถึงค่ํา ดังนัน้ จึงมีความหมายที่ผูกพันทัง้ ในเชิงของ”คน” ”พื้นที”่ “กิจกรรม” และ “เวลา” หรือ
อีกนัยหนึ่ง ชุมชนสามารถสะทอนใหเห็นถึงวิถีความสัมพันธทางสังคม และวิถีอาชีพที่เขมแข็ง อัน
เปนเอกลักษณของชุมชนนัน้ ๆ ได โดยสื่อผานพื้นที่สาธารณะที่รองรับ พืน้ ที่สาธารณะระดับชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จยังถือเปนการเพิ่มอํานาจการตอรองของชุมชนในเรื่องตางๆ ไดมากขึ้น ไมวา
จะเปนการตอรองกับหนวยงานของรัฐ ชุมชนอื่นๆ หรือในระดับเมืองได (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2548)
ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สงผลกระทบที่สําคัญสองประการตอ
พื้นที่วางสาธารณะ คือ ประการแรก ทําใหพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนที่แทจริงนั้น “ขาดแคลน”
หรือ “หายไป” อันเนื่องจากการขยายตัวของสิ่งปลูกสรางหรือพื้นที่มีการใชสอยใหม มีผลทําให
พื้นที่เกาถูกทําลาย เชน การขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมเขาไปในพื้นที่วางสาธารณะเดิม การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ลานวัดเปนสมบัติสวนตัวของวัด เกิดกิจกรรมทางดานพุทธพาณิชย คือจัดเปนที่
จอดรถเพื่อเก็บคาจอดรถ ทําใหวัดไมไดเปนศูนยกลางกิจกรรมนานาชนิดของชุมชนอีกตอไป หรือ
เสนทางเดินเทาริมถนนภายในชุมชนที่ถูกลดขนาดลงและเพิ่มขนาดเสนทางสัญจรของรถ ซึ่งแสดง
ถึงการใหความสําคัญกับยานพาหนะมากกวาคนเดินเทาทําใหกิจกรรมที่เกิดบนเสนทางเดินเทา
ลดลงบางสวนไดเปลี่ยนไปใชพื้นที่รวมกับทางสัญจรของรถ เชน การตั้งรานขายอาหาร เครื่องดื่ม
โดยการจับจองพื้นที่ของรถเข็นหรือรานคาแผงลอย การสัญจรผานโดยการเดินเทา ซึ่งสงผลใหเกิด
ความไมสะดวกสบาย ความไมปลอดภัยในการเขาใชพื้นที่ระหวางคนเดินเทา และคนใชรถ เปนตน
ประการที่สอง ในกรณีของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนประชากร ตลอดจนมีวิถีความสัมพันธ
ทางสั ง คม วิ ถี อ าชีพ ที่ เ ปลี่ ย นไป เช น คนในชุ ม ชนไม ไ ดทํ า การเกษตรเป น หลั ก อี ก ต อ ไป แต มี
การศึกษาดีขึ้นและออกไปรับราชการ หรือทํางานบริษัทหางรานในเมือง สงผลทําให “รูปแบบ
กิจกรรม” และ “เวลาของการใชพื้นที่” ของคนในชุมชนไมสัมพันธกันอีกตอไป และชุมชนก็ขาดการ
วางแผนที่จะสราง”พื้นที่ใหมสําหรับวิถีชีวิตใหม” หรือ “ปรับพื้นที่เกาใหสามารถรองรับชีวิตใหม”
ได หรือไมก็มีการปรับแบบผิดวิธี เชน การทดแทนลานสําหรับประชุมลูกบานดวยการสรางหอ
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ (สํานักงานเขตธนบุรี , 2549)
ทั้งหมด 6 ชุมชน ไดแก
1.ชุมชนวัดกัลยาณ มีจํานวน 280 หลังคาเรือน ประชากร 1,850 คน
2.ชุมชนกุฎีจีน มีจํานวน 280 หลังคาเรือน ประชากร 1,470 คน
3.ชุมชนกุฎีขาว มีจํานวน 295 หลังคาเรือน ประชากร 1,137 คน
4.ชุมชนบุปผาราม มีจํานวน 232 หลังคาเรือน ประชากร 1,372 คน
5.ชุมชนโรงคราม มีจํานวน 98 หลังคาเรือน ประชากร 581 คน
6.ชุมชนวัดประยูรวงศ มีจํานวน 228 หลังคาเรือน ประชากร 1,603 คน
รวมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 0.19 ตารางกิโลเมตร
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1.4 ขอบเขตของเนื้อหา
ทํ า การศึก ษาพื้ น ที่ ว า งสาธารณะในระดั บชุม ชน โดยเนน ศึ ก ษาลั ก ษณะเชิง พื้ น ที่ ใน
รายละเอียดที่เกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้ง สัณฐาน สภาพแวดลอมของพื้นที่วางสาธารณะในชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ และรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะ ตามรายละเอียดกลุมคน กิจกรรมและ
ชวงเวลา เพื่อวิเคราะหปญหาและศักยภาพเชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะ ซึ่งจะนําไปสูการ
วางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะ ดังนี้
- การแกไข ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่มีปญหา
- การธํารงรักษาลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชงานอยาง
อเนกประโยชนใหคงอยู และประยุกตไปใชกับพื้นที่อื่น
- การจัดหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อทดแทนพื้นที่วางสาธารณะเกาที่หายไป
1.5 ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับชุมชนและพื้นที่วา งสาธารณะเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิด
2. ศึกษาขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ศึกษาในดาน พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมทีส่ ัมพันธกับพื้นที่วา งสาธารณะ และลงสํารวจพื้นที่ในเบื้องตน
เพื่อตรวจสอบลักษณะทัว่ ไปของการใชพนื้ ที่วา งสาธารณะในพืน้ ที่ศึกษา
3. ลงสํารวจพืน้ ที่ และบันทึกผล ลักษณะเชิงพืน้ ที่และรูปแบบการใชพื้นที่วา งสาธารณะ
4. วิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการลงสํารวจและบันทึกผล เพื่อประมวลปญหาและศักยภาพ
ในพืน้ ที่ในพืน้ ที่ศึกษา
5. เสนอแนะแนวทางการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วา งสาธารณะระดับ
ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณที่เหมาะสม
1.6 การศึกษาแหลงที่มาของขอมูล
ซึ่งมีขอมูล 2 สวน คือ
1. ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการรวบรวมเอกสาร บทความ งานวิจัยจากหนวยงานและ
สถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
- ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตธนบุรี
- ฝายโยธา สํานักงานเขตธนบุรี
- สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
- กรมแผนที่ทหาร
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- หอสมุดกลาง และหองสมุดสถาบันการศึกษา
- เวปไซดที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการลงสํารวจ สังเกตการณ และทําการบันทึกผลที่ได
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เขาใจและทราบถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนใน
แขวงวัดกัลยาณ ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
2.ทราบถึงรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะ ตลอดจนปญหาและศักยภาพของพื้นที่ที่
สัมพันธกับวิถีทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ
3.ไดแนวทางการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน ใน
แขวงวัดกัลยาณ ตลอดจนแนวทางการประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆที่ใกลเคียง
1.8 นิยามศัพทเฉพาะ
พื้นที่วางสาธารณะ (public open space) หมายถึง พื้นที่วางนอกขอบเขตการปกคลุม
ของอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ และมีการใชประโยชนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ ทั้งนี้ เนนการใช
ประโยชน โ ดยคนเดิ น เท า เป น สํ า คั ญ และไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป น สํ า คั ญ พื้ น ที่ ว า ง
สาธารณะอาจเปนพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเปนพื้นที่ที่มนุษยสรางขึ้น
พื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง (public open space of a civic level) พื้นที่วาง
สาธารณะที่มีการยึดใชในระดับเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมสาธารณะของคนหลากหลายประเภท
ภายในเมืองรวมกันอยางสม่ําเสมอ ตามชวงวันและเวลาตางๆ หรือเปนพื้นที่วางที่เวนไวเพื่อใหเกิด
การใชประโยชนเปนสาธารณะสําหรับเมือง เชน ถนนคนเดินขนาดใหญ ทางเทาริมถนนสายหลัก
สวนสาธารณะระดับเมือง ตลาด ลานหนาสถานที่ราชการ/อนุสาวรียตางๆ สนามกีฬา สนามเด็ก
เลน ที่มีการใชงานเปนพื้นที่อเนกประสงคของคนหลากหลายประเภทในเมือง เพื่อทํากิจกรรม
สําคัญทางสังคม ศาสนา และเศรษฐกิจตางๆ ทั้งนี้ ในพื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง จะพบคน
หลากหลายประเภท หลากหลายวั ต ถุ ป ระสงค ผู เ ข า ใช พื้ น ที่ อ าจไม จํ า เป น ต อ งรู จั ก หรื อ มี
ความสัมพันธกันทางสังคม แตมักเปนการรวมตัวกันของคนหลากหลายในชั่วขณะหนึ่งเพียงสั้นๆ
พื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน (public open pace of a community level) พื้นที่
วางสาธารณะที่มีการยึดใชภายในชุมชน โดยอาจแทรกตัวอยูในพื้น ที่ตางๆ หรื อเกาะตัว ตาม
โครงขายการสัญจรยอยภายในชุมชน โดยคนในชุมชนใชประโยชนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน
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บทที่ 2
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
จากที่ไดกลาวในบทนําวา พื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนมีความหมายที่ผูกพันระหวาง
พื้นที่และ คน กิจกรรม ตลอดจนชวงเวลา การกําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยการวางแผนเชิง
กายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ จึงจําเปนตองศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชน
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่วางสาธารณะ
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะระดับ
ชุมชน
2.4 วิเคราะหและสรุป เพื่อเสนอกรอบแนวความคิดในงานวิจัย
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชน
2.1.1 ความหมายของชุมชน
มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของ “ชุมชน” ไวดังนี้
Dunham (1958) อางถึงใน สุเทพ เชาวลิต (2524) กลาววา ชุมชน คือ กลุม
มนุษยกลุมหนึ่งตั้งภูมิลําเนาอยูในอาณาเขตทางภูมิศาสตรที่คอนขางแนนอนและติดตอกัน มีสวน
สําคัญของชีวิตทั่วๆไปอยางเดียวกัน ดังมองไดจากมรรยาท ประเพณี ขนบธรรมเนียมและแบบ
แหงการพูด
มารวิน อี. โอลเซล (1968) อางถึงใน สนธยา พลศรี (2545 ) ใหความหมายวา
ชุมชน หมายถึง องคการทางสังคมประเภทหนึ่ง ประกอบดวยพื้นที่บริเวณหนึ่งที่บรรดาสมาชิก
ตอบสนองความตองการพื้นฐานสวนใหญ และแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนของตนเองได
สุวิทย ยิ่งวรพันธ (2521) ใหความหมายไววา ชุมชน หมายถึง กลุมชนที่รวมตัว
อยูโดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเชื้อชาติเผาพันธุ
ศาสนาเดียวกันก็ตาม ที่ทําใหแตละบุคคลมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น
ประเวศ วะสี (2541) อางถึงใน สนธยา พลศรี (2545 ) ใหความหมายไววา
ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความ
พยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา ซึ่งรวมถึงการติดตอสื่อสาร
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จากขางตนสามารถสรุปไดวา ชุมชน หมายถึง กลุมคนจํานวนหนึ่งที่อาศัยรวมกัน
ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีความใกลชิด สนิทสนมกันทั้งทางดานจิตใจ อาชีพ การดํารงชีวิต
ภาพแบบกิจกรรม มีการเรียนรูเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดภาพแบบความสัมพันธกันภายใน
ชุมชน สงผลใหเกิดกฎเกณฑ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม หรือองคกรของชุมชน ที่มีการรักษา
สืบทอดมายังลูกหลาน
2.1.2 ประเภทของชุมชน
ชิรวัฒน นิจเนตร (2528) ไดกลาวถึงการแบงประเภทของชุมชนดังนี้
1) การแบงตามลักษณะของทองถิ่นและความสัมพันธของคนในชุมชน การแบง
ตามลั ก ษณะนี้ ได ส อดคล อ งกับ การแบ ง ชุ ม ชนของ วิ รั ช วิ รั ช นิ ภาวรรณ (2532) โดยแบง ไว 2
ประเภทคือ
ก. ชุมชนชนบท (rural community) คือ เปนชุมชนที่มีลักษณะของ
ทองถิ่นที่หางไกลความเจริญ โดยเฉพาะความเจริญทางดานวัตถุ มีความลําบากในการคมนาคม
ขนสง สังคมในชนบทมีการเคลื่อนไหวนอยมาก ซึ่งหมายถึง การโยกยาย การเปลี่ยนแปลงของ
ฐานะ ไม ค อ ยมี และมี ส ภาพทางภู มิ ศ าสตร ที่ ใ กล ชิ ด กั บ ธรรมชาติ ในการประกอบอาชี พ จะ
คลายคลึงกัน คือโดยมากประกอบอาชีพเกี่ยวกับ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ประมง เปนตน
ข. ชุมชนเมือง (urban community) เปนชุมชนที่มีภูมิลําเนาอยูกันอยาง
หนาแน น ในเมื อ ง ประชาชนในชุ ม ชนเมื อ งมั ก มี ค วามรู จั ก หรื อ สนิ ท สนมกั น ไม ม าก มี ก าร
ติดตอสื่อสารกันแบบธุรกิจ หนาที่การงาน เนื่องจากชุมชนเมืองมีลักษณะเปนศูนยกลางความ
หลากหลายของกิจกรรมทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ดังนั้นในความหลากหลายจึงมี
ความแตกตางทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเชนกัน ไมวาจะเปนความแตกตางทางดาน
ศาสนา วิถีชีวิต การปกครองกฎระเบียบ ในทางกายภาพก็เชนกัน ที่มีลักษณะของที่พักอาศัย สิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆจะมีการดัดแปลงจากธรรมชาติใหเปนไปตามความตองการของชุมชน
เชน มีการกอสรางตึกสูงๆ มีการสรางทางดวน โรงพยาบาล สถานศึกษาที่ทันสมัย เปนตน จาก
ลักษณะในความเปนศูนยกลางที่หลากหลายดังกลาว ชิรวัฒน นิจเนตร (2528) จึงไดทําการแบง
ลักษณะของการตั้งอาคาร บานเรือนและกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนเมือง ดังนี้
- เขตศูนยกลางการคา การบริหาร การคมนาคมขนสง การบริการ และ
ที่อยูอาศัยของผูมีฐานะทางเศรษฐกิจ
- เขตเมืองเกาซึ่งมีถนนแคบ และบานเรือนตั้งกันอยูอยางแออัด
- เขตบานเรือนของประชาชนยากจน คือเปนบานเรือนหลังเล็กๆ
ปลูกสรางพอใหปองกันแดด ฝนได มีประชาชนอยูอยางหนาแนน
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เรียกวา สลัม
นอกจากจะมีการแบงชุมชนตามลักษณะของทองถิ่นและความสัมพันธของชุมชนแลว ยัง
ไดมีการแบงชุมชนตามลักษณะของกิจกรรมในชุมชน ดังนี้
2) การแบงชุมชนตามลักษณะของกิจกรรมทางสังคม (social activities)
ก. ชุมชนโดยรอบศูนยการคา (trade center) ชุมชนบางแหง เชน เขต
ตัวเมืองหรือเขตเทศบาล มักจะมีรานคาจําหนายของใชในชีวิตประจําวัน หรือมีตลาดสดขาย
อาหารและผักสด จึงมีลักษณะเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนสินคา ของคนในเมืองและนอก
เมือง ถาเปนชุมชนขนาดใหญและมีความเจริญสูงก็อาจมีหางสรรพสินคา หรือยานการคาที่มี
สินคาทุกประเภทไวจําหนาย
ข. ชุมชนโดยรอบศูนยกลางการขนสง (transportation center) เปน
ชุมชนที่เกิดตามเสนทางคมนาคมหรือเสนทางขนสง เชน ชุมทางรถไฟ ที่รวมของรถโดยสาร
ประจําทาง หรือรถบรรทุกที่ตองมาขนถายสินคา หรือเปนทางแยกที่ผูโดยสารจํานวนมากตอง
ผาน จึงมีรานคาตางๆ เชน รานอาหาร รานเครื่องดื่ม เพื่อใหบริการผูโดยสาร นานๆ เขาจึงเกิดการ
ขยายเปนชุมชน ในบางชุมชนที่อยูริมแมน้ําหรือชายฝง ก็อาจมีทาเรือสําหรับรับสงสินคาและคน
โดยสาร เปนตน
ค. ชุมชนโดยรอบศูนยกลางการบริการตางๆ (service center) เปน
ชุมชนที่เกิดจากประชาชนมาอยูรวมกันเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือใหบริการที่เกี่ยวของกัน เชน ชุมชนที่
เปนแหลงทองเที่ยว ชุมชนที่เปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ ชุมชนแตละแหงอาจมีบริการหลาย
ประเภทรวมกันอยู เชน ในตัวเมืองใหญๆ อาจมีทั้งบริการดานการปกครอง การศึกษา สาธารณสุข
และเปนแหลงบันเทิง ชุมชนบางแหงมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เชน เปนเมืองชายแดน เมือง
โบราณ สถานที่ตากอากาศ
อยางไรก็ ตามชุ ม ชนตามลักษณะกิจกรรมเหล า นี้ ไมไดหมายความวา แตละ
กิจกรรมจะทําหนาที่แยกจากกันอยางเด็ดขาด ในบางชุมชนที่เปนศูนยกลางการคาขายอาจมี
กิจกรรมการขนสงหรือการบริการอื่นๆ ปะปนอยู ดังนั้นในการแบงชุมชนตามลักษณะกิจกรรมจะ
พิจารณาตามกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดนของชุมชนนั้นๆ ลักษณะยอยอื่นๆ ที่เปนองคประกอบ
สังคมก็ยังมีอยู
การแบงประเภทของชุมชนที่กลาวมาขางตนนั้นแมจะมีหลักเกณฑในการแบงที่
หลากหลาย สามารถสรุปได ว า ชุม ชนแตละประเภทยอมมีการแสดงออกมาในภาพรวมของ
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแลวแตวาลักษณะตางๆ ที่กลาวมาในดานใดจะมี
ความโดดเดนออกมาเพื่อเปนตัวสื่อไดวาชุมชนนั้นนาจะเปนชุมชนประเภทใด
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่วางสาธารณะ
การศึกษาถึงแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่วางสาธารณะมีวัตถุประสงคเพือ่ ใหทราบถึง
ความหมายของพื้นที่วางสาธารณะในระดับตางๆ รวมทั้ง ประเภทและความสําคัญ ความสําคัญ
ของการเดินเทา ไปจนถึงแนวคิดในการสรางพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
2.2.1 ความหมายของพื้นที่วางสาธารณะ
ได มี นั ก วิ ช าการหลายท า นได ใ ห ค วามหมายของ “พื้ น ที่ ส าธารณะ” ไว ดั ง นี้
public space ในความหมายของ Moudon (1991) อางถึงใน อริยา อรุณินท คือที่สําหรับผูคน
มาพบปะกัน เพื่อรับอากาศ แสงแดด ใหความชุมชื่น ความมีชีวิตชีวาของคนเมือง โดยพื้นที่
ดังกลาวจะเปนพื้นที่วางในอาคารหรือนอกอาคารก็ได แตสําหรับพื้นที่วางสาธารณะ หรือ public
open space ( Project for Public Space, 2000 ) ไดหมายความถึง สภาพแวดลอมกลางแจงที่
ถูกออกแบบขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อชวยลดบรรยากาศที่วุนวายจากการดําเนินชีวิตในสังคม
เมืองใหญ หรือพื้นที่ซึ่งเกิดจากการรวบรวมพื้นที่ดินขนาดเล็กที่กระจัดกระจายมาไวดวยกัน โดย
สว นใหญ มั ก เป น สถานที่ รม รื่ น และเป น สถานที่ที่คนในชุม ชน วัฒนธรรม และกิ จ กรรมเชิ ง
ประเพณีไดหลอมรวมเปนหนึ่งเดียว เปนพื้นที่เอกลักษณของทองถิ่น หรือชุมชนนั้นๆ ไดเผย
ออกมาให เ ห็ น อย า งชั ด เจน อั น แสดงให เ ห็ น ถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในที่ ส าธารณะ กลายเป น
บรรยากาศที่ มีลั ก ษณะเฉพาะตัว ตั้ง แต ระดับชุมชน สถานที่ การติ ดต อระหว างคนในชุ ม ชน
ตลอดจนความเปนถิ่นที่ในพื้นที่นั้นๆ พื้นที่วางสาธารณะเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีโอกาสไดใช
เวลาและมีประสบการณรวมกัน นอกจากนั้นยังมีสวนทําใหสภาพเศรษฐกิจในทองถิ่นเกิดสภาพ
คลอง และเพิ่มมูลคาในแงการใชสอยที่ดินของเมืองหรือชุมชนแตละแหงใหสูงขึ้น บอยครั้งที่พื้นที่
วางสาธารณะเหลานี้ มี สวนช วยบรรเทาความเคร งเครีย ดจากการใชเวลาในยานพาหนะเปน
เวลานานเชนรถยนต หรือรถประจําทาง โดยไดเปดโอกาสใหคนเขามาสัมผัสกับสภาพธรรมชาติ
บางเปนครั้งคราว สีเขียวของตนไม พืชพรรณที่ปลูกอยูในเมืองจะชวยใหเกิดความประทับใจ และ
เต็มใจที่จะชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งเปนการเพิ่มจํานวนสัตวชนิด
ตางๆ ที่อาศัยอยูในเมือง เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นที่นั้นๆ ในเวลาเดียวกัน
ขวัญสรวง อติโพธิ (2547) ไดกลาวถึงความหมายของพื้นที่วางสาธารณะวา เปน
พื้นที่ที่จะพัฒนาไปสูความเปนเมืองหรือเปนชุมชนที่นาอยู วามีทั้งมิติเชิงพื้นที่และมิติเชิงสังคม
หรืออาจกลาวไดวา พื้นที่วางสาธารณะเปนสถานที่ภายนอกอาคารที่คนในเมืองหรือในชุมชนมา
รวมกันอยู เพื่อพบปะกันทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยจัดไดวา เปน
เสมือนศูนยกลางในการดําเนินชีวิต โดยการใชพื้นที่วางสาธารณะ เชน วัด โรงเรียน ศาลา
ประชาคม เปนที่มาพบปะพูดคุย หรือพักผอนในการดําเนินชีวิตประจําวัน พื้นที่วางสาธารณะ
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ภาพที่ 2.1 สนามหลวง และ ลานคนเมือง ที่เปนพื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง ซึ่งรองรับกิจกรรมทางราชการ
สันทนาการ หรือการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร (www.gotoknow.org/blog/bonlight/194022549)

ภาพที่ 2.2 สวนสันติชัยปราการ ซึ่งรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ของคนในยานถนนพระอาทิตยและ
ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (www.geocities.com.lekpage / santi.html , 2550)
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ข. พื้นที่วางสาธารณะที่มีความสําคัญในระดับชุมชน มีรัศมีการใหบริการ
อยูในระยะเดินเทาไดหรือมากกวาเล็กนอย มักตอบสนองกิจกรรม และกลุมผูใชภายในชุมชนเอง
มีขนาดพอเหมาะกับกิจกรรม ผูใชสวนมากเปนคนภายในชุมชน มีแนวโนมที่จะรูจักกันสนิทสนม
กั น มี ค วามถี่ ใ นการใช ง านสู ง คื อ ใช ทุ ก วั น แต อ าจเป น ช ว งเวลาสั้ น ๆ ตั ว อย า งของพื้ น ที่ ว า ง
สาธารณะในระดับนี้ไดแก ทางเทา สนามเด็กเลน สวนหยอม สวนสาธารณะระดับชุมชน ลาน
เอนกประสงคชุมชน ลานวัด ในบางครั้งอาจใชเปนพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลตางๆ ภายในชุมชน
เชน ลอยกระทง สงกรานต เปนตน

ภาพที่ 2.3 พื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนซึ่งมีการใชงานในภาพแบบของสนามเด็กเลน ต.ทาผา
อ.บานโปง จ.ราชบุรี (www.oknation.net/blog/voranai/2007/09/13/entry-1, 2550)

ขนาดกลุมผูใช กิจกรรม ชวงเวลาที่ใช ตลอดจนรัศมีการใหบริการของพื้นที่วา ง
สาธารณะเปนปจจัยกําหนดความสําคัญในระดับตางๆ ทั้งเมือง ยาน ชุมชน สําหรับพื้นที่วา ง
สาธารณะ
2) พื้นที่วา งสาธารณะแบงตามกิจกรรมการใชงาน สามารถจําแนกไดเปน 3
ประเภท ดังนี้
ก. พื้นทีว่ างสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยใชเปนสถานที่
เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนทางธุรกิจการคา การผลิตหรือเก็บสินคา อาจมีมากกวาหนึง่ แหงภายใน
เมือง ยาน ชุมชน โดยแตละแหงเปนสถานที่เฉพาะสินคาแตละประเภทและธุรกิจ
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ภาพที่ 2.4 พื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชงานเพื่อซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินคา ดานหนา
ที่วาการอําเภอหาดใหญ จ.สงขลา (www.gimyong.com/travel/market/,2550)

ข. พื้นที่วางสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางสังคม เปนสถานที่รองรับการ
สื่อสาร ปฏิสัมพันธ ถายทอด กระจายขาว ที่ผูคนจะมาพบปะ เยี่ยมเยือนใหขาวสารกัน
ทํา
กิจกรรมโดยคนที่มีความสนใจเหมือนกัน เชน ลานชุมชน เปนตน นอกจากกิจกรรมที่สงเสริมการ
ปฏิสัมพันธแลว กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเคารพ ศรัทธา เชน การประกอบพิธี การบูชา การ
สวดมนต ก็เปนกิจกรรมทางสังคมเชนกัน โดยพื้นที่ดังกลาวมักจะเปนทางเขาบริเวณดานหนา
อาคารสาธารณะ หรืออาคารศาสนสถาน เชน ลานหนาวัด ลานหนาโรงเรียน หรืออาคารทาง
ราชการ เปนตน

21

ภาพที่ 2.5 พื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชงานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการปราศัยทาง
การเมืองที่สนามหลวง กรุงเทพมหานคร ( www.gotoknow.org/blog/bonlight/19402 ,2550 )

ค. พื้นที่วางสาธารณะเพื่อกิจกรรมสันทนาการและสุนทรียภาพ เพื่อการพักผอน
เลนกีฬา หรือเพื่อตอบรับสุนทรียภาพเพื่อผลดานการมองเห็น เพื่อความงาม ประดับประดาเมือง
สงเสริมคุณคา ความสําคัญ หรือเอกลักษณของอาคารที่มีความสําคัญ นอกจากนี้บางครั้งยังเปน
สถานที่เพื่อกระจายคนจํานวนมากออกมาจากอาคารขนาดใหญ ซึ่งเปนผลที่ตอเนื่องมาจากตัว
สถาปตยกรรม
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ภาพที่ 2.6 พื้นที่วางสาธารณะที่รองรับกิจกรรมการออกกําลังกาย ที่สวนสันติภาพ เขตพญาไท
และกิจกรรมเพื่อการพักผอนหรือเพื่อเพิ่มคุณคา ประดับประดาเมือง ที่สวนรถไฟ เขตจัตุจักร
กรุงเทพมหานคร (www.citycritics.blogspot.com/2007_02_01_archive.html , 2550)

ดวยภาพแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น สามารถบงบอกไดวาพื้นที่วางสาธารณะแหงนั้นเปนพื้นที่
วางสาธารณะประเภทใดไดบาง โดยมีการพิจารณา ในดานของ คน กิจกรรม เวลาในการเขามาใช
พื้นที่ รวมดวย
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2.2.3 ความสําคัญของการเดินเทาในพื้นที่วางสาธารณะ
1) ความสําคัญของการเดินเทา
ทีมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกซ ประเทศอังกฤษ (1996) อาง
ถึงในกําธร กุลชล (2545) สนับสนุนความสําคัญของการเดินเทาในเมือง จากผลการวิจัยวา จะ
ทําใหสังคมอบอุนขึ้นดวยกิจกรรมที่เกิดจากการปฏิสัมพันธของผูคนที่สัญจรทางเทา ซึ่งจะชวยกัน
สอดสองดูแลความปลอดภัย ธุรกิจการคาจะคึกคัก การเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจะลดลง การ
ใชบริการขนสงสาธารณะจะเพิ่มขึ้นสงผลใหมลภาวะลดลงและประหยัดพลังงาน
Badner
(1989) กลาววา ทางเทามีหนาที่หลัก คือ รองรับการสัญจร มี
ความสําคัญทัดเทียมกับถนน ดังที่ เจน จาคอบส ไดกลาววา ทางเทาคือ ดัชนีชี้วัดคุณภาพเมือง
ถาเมืองใดมีทางเทาที่มีชีวิตชีวา เมืองนั้นก็จะมีความนาสนใจ แตถาทางเทานั้นเงียบเหงา จะ
รูสึกนาเบื่อและไมปลอดภัย
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2547) ไดอธิบายถึงความสําคัญของการเดินเทาในเมืองวา
การสัญจรเพื่อเขาถึงพื้นที่ (moving to) และการสัญจรเพื่อผานพื้นที่ (moving through) ของคน
เดินเทาที่หลากหลายวัตถุประสงค หลากหลายประเภทของผูคน และหลากหลายชวงเวลา จะทํา
ใหยานหรือหยอมเมืองนั้นๆ มีบรรยากาศของคนเดินเทาที่คึกคัก ไมเงียบเหงา หรือเปลี่ยวจนนา
กลัวอันตราย ไมวาจะเปนในชวงเวลาใดของวัน
กลาวไดวา การเดินเทาในเมืองนั้นมีความสําคัญที่กอใหเกิดความมีชีวิตชีวาใน
พื้นที่วางสาธารณะ และเหนี่ยวนําทําใหเกิดกิจกรรมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ในระหวางกลุม
คนเดินเทาดวยกัน เปนผลใหมีผูคนผานและใชพื้นที่ตลอดเวลา
2) ประเภทของทางเดินเทา
สามารถแบงประเภททางเดินเทาไดเปน 5 ประเภท ดังนี้
ก. ทางเทาขนานไปกับแนวของถนน (side walk) คือ ทางเทาที่อยูขนาน
สองขางของถนนในเมือง มักมีการสัญจรหนาแนน
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ภาพที่ 2.7 ทางเทาขนานไปกับแนวของถนนพหลโยธิน บริเวณดานหนาสวนรถไฟ เขตจัตุจักร
กรุงเทพมหานคร (www.citycritics.blogspot.com/2007_02_01_archive.html, 2550)

ข. ทางเทาชนิดที่เปนทางลัด (pedestrian short-cut) คือ ทางเทาลัดไป
ดานใน ดานหลังพื้นที่หรือริมแมน้ํา มักเปนที่รูจักกันเฉพาะกลุม ทางลัดเหลานี้หากไดรับการ
สงเสริมใหอยูในระบบทางเทาของเมือง และปรับปรุงสภาพแวดลอมสองขางทางจะเพิ่มความ
คลองตัวใหกับระบบการสัญจรของเมืองได

ภาพที่ 2.8 ทางเทาที่เปนทางลัดระหวางชุมชนกุฏีขาวกับถนนเทศบาลสาย 2
แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ผูวิจัย, 2550)

ค. ยานทางเดินเทา (pedestrian zone) เปนพื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไวเพื่อ
การเดิ น เท า โดยเฉพาะ เช น ทางเท า ระหว า งอาคารพาณิ ช ย หรื อ อาณาเขตการเดิ น เท า
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• แบบไมควบคุม (uncontrolled crossing) ในบริเวณ
ที่มีปริมาณการจราจรเบาบาง หรือเขตที่มีการจํากัด
ความเร็วของยานพาหนะ เปนตน

ภาพที่ 2.10 ทางเดินในแนวขวางเสนทางที่อยูระดับถนน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
(www.search.com/reference/pedestrian_crossing, 2550)

3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพแบบการเดินเทา
Jacobs (1961) ไดกลาวถึง ความหลากหลายของกิจกรรมและการใชประโยชน
บนพื้นที่วางสาธารณะนั้น วาเกิดขึ้นจากคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของสิ่งแวดลอมเมือง
เชน จํานวนประตูของอาคารที่สามารถเปดออกสูถนนไดโดยตรง ชวงทางเดินสั้นๆ แตตอเนื่องกัน
โดยตลอด หรือลักษณะถนนที่เอื้อใหเกิดการเลี้ยวเดินบอยครั้ง อยางที่ Corbusier ไดกลาวถึง
การตั ดถนนภาพโคงในยานที่ เน นทางเดิน เทา จะทํา ใหเ กิดมุมมองใหมตลอดเวลา ไมนาเบื่อ
เหมือนกับการเดินบนถนนเสนตรง
Whyte (1980) อางถึงใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2547 ) ไดกลาววา ความนิยม
ในการเขาใชพื้นที่สาธารณะของคน ไมไดขึ้นอยูกับปจจัยทางดานความงาม องคประกอบตกแตง
ตางๆ กระทั่งภาพรางและขอบเขตของที่วางสาธารณะ แตมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการที่มีผล
ตอการสรางความมีชีวิตชีวาของพื้นที่วางสาธารณะ ดังนี้
ก. ปริมาณความหนาแนนของการสัญจรของคนเดินเทาในบริเวณโดยรอบพื้นที่
ข. ความสะดวกในการเขาถึงและเชื่อมตอของพื้นที่นั้นกับพื้นที่อื่นๆ ในชุมชน
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งานวิจัยเรื่อง ภาพแบบการใชพื้นที่ของชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบังของ ศุภธิดา สวางแจง (2548) ใหเหตุผลถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพ
แบบทางเดินเทา ไดแก ความหลากหลายของการใชประโยชนที่ดินและอาคาร ความหลาก
หลายของกิจกรรม ภูมิทัศนเมืองที่ดี โครงขายการประสานของระบบทางเดินเทาที่ปลอดจากการ
สัญจรของยานพาหนะ สัณฐานของพื้นที่ที่เอื้อใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย การเชื่อมตอมุมมอง
และความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ ตลอดจนความสัมพันธของตําแหนงพื้นที่วางสาธารณะกับ
โครงขายทางสัญจรโดยรอบ โดยทั้งหมดที่กลาวมายังเปนองคประกอบสําคัญมีผลตอการสราง
ความมีชีวิตชีวาของพื้นที่วางสาธารณะในเมืองดวย
ดังนั้นสรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพแบบทางเดินเทานั้นเกิดจากลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งแวดลอมชุมชนหรือเมืองนั้นๆ เชน การใชประโยชนที่ดินและอาคาร ภูมิทัศน
เมืองที่ ดี โครงข ายที่ มีความเชื่ อมต อกัน ของทางเดิน เทา และมุมมองเปน ตน โดยลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งแวดลอมชุมชนหรือเมืองดังกลาว จะนําไปสูการผสมผสานความหลากหลายทั้ง
ของคน กิจกรรม และชวงเวลา
4) แนวทางการพัฒนายานเดินเทา
Badner
(1989) อธิบายถึง ทางเดินเทาโดยทั่วไป คือเสนทางสัญจรของ
ประชาชน ปจจุบันการพัฒนายานเดินเทาทําใหทางเดินเทาไดกลายเปนการสัญจรสาธารณะ
ประเภทหนึ่งในยานศูนยกลางเมือง ยานธุรกิจการคา เกิดเปนพื้นที่โลงกลางเมือง แนวทางการ
พัฒนายานทางเดินเทาสามารถแบงไดเปน 3 ภาพแบบ ดังนี้
ก. ยานเดินเทาชนิดเต็มภาพแบบ คือ ภาพแบบการพัฒนายานเดินเทา
โดยไมมีการขนสงภาพแบบอื่นภายในยาน ทําไดโดยการปดเสนทางจราจรเดิม ปรับปรุงใหเปน
ยานเดินเทาโดยเฉพาะ โดยออกแบบระบบโครงขายเสนทาง เลือกใชวัสดุพื้น จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณประดับตกแตง ในการออกแบบปรับปรุงจะตองมีการศึกษาขอมูลของยานและ
ชุมชนเพื่อสงเสริมภาพลักษณดวย
ข. ยานเดินเทากึ่งระบบการขนสงสาธารณะ คือ ภาพแบบการพัฒนา
ยานเดินเทาโดยไมใหมีการขนสงสวนบุคคลในพื้นที่ คงไวแตระบบขนสงมวลชนเฉพาะในเสนทาง
ที่จัดไว เพื่อเปนจุดรับสงประชาชนเขาสูพื้นที่ เชน รถโดยสารสาธารณะ รถรางไฟฟา เปนตน ทั้งนี้
กําหนดใหใชทางเทาเปนการสัญจรหลัก ประกอบกับการใชมาตรการกํากับตางๆ ไดแก การหาม
จอดรถริมทางเทา การกําหนดความกวางของทางเดินเทา รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมและผูคนประเภทตางๆในยาน ทั้งรานคา สํานักงาน สถานบริการ
ประเภทตางๆ รวมทั้งที่พักอาศัย
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ค. ยานเดินเทากึ่งการสัญจรปกติ การพัฒนาทางเดินเทาภาพแบบนี้มี
วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดปริ ม าณการจราจร และพื้ น ที่ สํ า หรั บ จอดรถลง โดยการออกแบบ และ
ปรับปรุงทางเดินเทาใหมีบรรยากาศที่เหมาะสมและดึงดูด เลือกใชการสัญจรแบบเดินเทาใน
อาคาร จัดสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดเสนทาง มีโครงขายที่สามารถเชื่อมโยงระหวางถนนสาย
หลัก และถนนสายยอยภายในเมือง เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรมตางๆ
เดชา บุญค้ํา (2540) ไดกลาวถึงแนวความคิดใหมในการพัฒนายานเดินเทา วา
ทางเดินเทาควรมีบรรยากาศที่ชวยผอนคลายความตึงเครียด เปนการจัดสภาพแวดลอมใหรื่นรมย
ไปพรอมๆ กับประโยชนในแงการใชงาน มีความมั่นคงถาวร งายตอการดูแลรักษา มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยกลมกลืนกับบริบท มีทางสัญจรที่ไมแออัด สับสน ตกแตงประดับทางเทาใหมี
ชีวิตชีวา ทางเทาบางชวงที่มีความกวางมากพออาจสนับสนุนใหมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มชีวิตชีวา
ใหกับ เมือง และทํ า ใหท างเดิน เท า มีค วามหมายมากขึ้น แตการใชพื้น ที่ลั ก ษณะนี้ควรมี ก าร
ควบคุมภาพแบบการจัดวางใหอยูในระเบียบ อีกกิจกรรมหนึ่งคือ การโฆษณาซึ่งเปนรายไดอยาง
หนึ่งของหนวยงานที่บริหารเมือง เพื่อนําไปใชในการดูแลรักษาสถานที่ การโฆษณาบนทางเดิน
เทา ไดแก การทําปายขนาดยอมหรือตูเตี้ยเล็ก หรือปายหอง แขวนเล็กๆ ประดับตามแนวทาง
เดิน สีสันของปายจะชวยใหทางเดินดูมีชีวิตชีวาขึ้น แตไมควรใชในบริเวณที่มีสิ่งประกอบถนน
หรือปายรานคามากอยูแลว
5) แนวคิดในการออกแบบเสนทางเดินเทา
อรัญรัตน ประถมรัตน, (2547 ) ไดกลาวถึงแนวคิดในการออกแบบเสนทางเดิน
เทา โดยคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภาพแบบทางเดินเทา
ดังนี้
ก. ความปลอดภัย (safety) เพื่อปองกันอุบัติเหตุ (pedestrian
accidents) ที่อาจเกิดขึ้น เชน อุบัติเหตุที่เกิดจากความมืดบนทางเทา
อุบัติเหตุบริเวณทางแยก เปนตน
ข. ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมริมทางเดินเทา (continually
changing pedestrian environment) เชน การใชที่ดินและกิจกรรมใน
ยานนั้นๆ ความชัดเจนในการมองเห็นสภาพ องคประกอบตางๆ บน
ทางเดินเทา สัญลักษณ ปายสัญญาณจราจร และการจราจรโดยรอบ
ค. ความสะดวกสบาย (convenience) ขึ้นอยูกับ
- ความตอเนื่อง (continuity) ชวยสรางความนาสนใจในระหวางเดินทาง
ทําใหสามารถเดินไดในระยะไกลขึ้นจนถึงจุดมุงหมายที่ตองการ
- ความพรอมสรรพ (availability) เชน การปรับแตงผิวทางเทา การใช
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ทางลาด เปนตน
- ความตัดตรง (directness) ชวยใหประหยัดเวลาในการเดินทาง ทําให
ถึงจุดหมายไดเร็วขึ้น
ง) ความเพลิดเพลิน (pleasure) ประกอบดวย
- ความนาสนใจ (interest) เชน มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนทางเดินเทา
การประดับประดาทางเดินเทา ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลตางๆ
- การปองกัน (protection) การสรางสิ่งปองกันสภาพอากาศเชน แดด
ลม ฝน โดยการทําหลังคาคลุมทางเดินเทา การทํารั้วกั้นระหวางถนน
กับทางเดินเทาเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
- ความเกี่ยวเนื่อง (coherence) สรางแนวคิดในการจัดเสนทางเพื่อให
การเดินนาสนใจมากขึ้น
Unterman (1984) อางถึงใน วิญญา พิชญกานต (2544) กลาวถึงการออกแบบ
ทางเดินเทาซึ่งประกอบดวย การจัดองคประกอบบนทางเดินเทา ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งที่ชว ยให
ทางเดินเทาสามารถอํานวยความสะดวกแกผูใช ไดแก
ก) การจัดสัณฐานพื้น (floor configuration) ทั้งที่เปนทางบันได ทาง
ลาด ทางราบ หรือทั้ง 2 อยางประกอบกัน ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณา
ประกอบกันกับทางเดินเทาทั่วไป
ข) อุปกรณองคประกอบทางเดินเทา ( pedestrian furniture) ซึ่งเปนทั้ง
เครื่องปองกันอันตราย สิ่งอํานวยความสะดวก โดยจะมีสวนในการดึงดูด
ใหใชทางเดินเทา เชน พื้นผิวทางเดินเทา เกาะกลางถนน ทางขาม ที่พัก
ผูโดยสารรถประจําทาง ถังขยะ ปายโฆษณา ปายรถประจําทาง เปนตน
ค) ขนาดของทางเดินเทา ขึ้นอยูกับปริมาณการสัญจรเสนทางนั้น โดย
ปกติเกณฑที่ใชเปนมาตรฐานสากลระบุวาทางเดินเทาในยานธุรกิจ
การคาซึ่งมีผูสัญจรไปมาหนาแนน ทางเดินควรมีความกวางอยางนอย
ที่สุด 3.00 เมตร และในระดับรองลงมาคือ 2.00 เมตร
6) เทคนิคในการเพิ่มทางเดินเทาในเมือง
เดชา บุญค้ํา (2540) กลาวถึงเทคนิคในการเพิ่มทางเดินเทาในเมืองวาสามารถ
ทําไดหลายกรณี เชน
ก. ยกเลิกชองจอดรถในแนวถนนนั้นๆ โดยจัดหาที่จอดรถในบริเวณอื่น
แทนแลวใชพื้นที่ชองจอดรถในการขยายทางเดินเทา
ข. ในกรณีที่ทางเทามีการจราจรหนาแนนเพียงขางเดียว อาจลดทางเดิน
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เทาดานหนึ่ง แลวเพิ่มความกวางของทางเทาอีกดาน
ค. กรณีถนนนั้นมีเกาะกลางถนน อาจลดขนาดเกาะกลางถนน หรือ
ทําลายเกาะกลางถนน หากไมมีผลกระทบตอสวนอื่น แลวใชพื้นที่ผิว
จราจรที่เพิ่มขึ้นในการเพิ่มขนาดทางเดินเทา
ง. พัฒนาทางเดินเทาระหวางดานหลังอาคาร ในกรณีที่ไมสามารถขยาย
ทางออกไดเพียงพอ แตวิธีนี้ตองมีการวางแผนระยะยาวโดยอาศัยการ
ประชาสัมพันธที่ดี ความรวมมือ และกฎหมายควบคุมชวยในการ
ดําเนินการ
จ. เพิ่มทางเดินลัด เพื่อลดภาระการสัญจรในทางเดินหลัก เปนวิธีหนึ่งที่
อาจทําได เชน ทางเดินลัดเมืองทําทางเดินเลียบริมแมน้ําสูยานพักอาศัย
ฉ. ในกรณีที่ไมสามารถเพิ่มทางเดินเทาดวยวิธีใดๆแลว อาจแกปญหา
โดยการจัดระเบียบทางเดินเทา หามรุกล้ําทางเดินเทาของรานคาบริเวณ
ใกลเคียง การจัดระเบียบสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเปน เชน
ตูโทรศัพทที่มีขนาดพอเหมาะ ติดตั้งรวมกับเสาไฟฟาหรือถังขยะ อาจมี
ขนาดเล็ ก แต เ พิ่ ม จํ า นวน หรื อ ติ ด ตั้ ง ถั ง ขยะรวมกั บ สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกอื่นๆ เปนตน
2.2.4 แนวความคิดของการสรางพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่วางสาธารณะและสภาพแวดลอมของการ
เดินเทา การวางแผนเชิงกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนที่ตองสอดคลองกับ คน
ตลอดจนกิจกรรม ชวงเวลา สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1) คุณสมบัติดานกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
ก.คุณสมบัติทางกายภาพระดับเมือง
- ตั้งอยูในบริเวณที่เปนจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ เชน ตั้งอยูกับปาย
รับ-สงผูโดยสารของระบบขนสงมวลชน หรือตั้งอยูในบริเวณทางแยก หรือทางสัญจรหลักของถนน
ภายในชุมชน ดังที่ Gibberd(1967) ที่ไดศึกษาแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เนน
ถึงคุณสมบัติทางกายภาพและสัณฐานของเมือง สรุปไดวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของ
จัตุรัสเมืองก็คือ ตําแหนงที่ตั้ง ซึ่งควรอยูใกลกับเสนทางหรือพื้นที่ที่มีระดับการสัญจรของคนเดิน
เทาในอัตราที่สูง ซึ่งจะมีผลไปสูการเชื่อมตอกับพื้นที่โดยรอบหรือเชื่อมตอกับพื้นทีวางสาธารณะ
เปนโครงขายไปยังพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆ เกิดการเขาถึงพื้นที่ไดอยางสะดวก โดยในการเชื่อมตอ
อาจเปนเสนทางสัญจร ประเภท ทางเดินเทา ทางจักรยาน ซึ่งจะเปนผลใหเกิดภาพแบบการใชงาน
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ภาพที่ 2.14 รานอาหารที่ตั้งอยูริมทางเทาใกลกับเพียซา นาโวนา (Piazza Navona) (Kate , 1980 )

- ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสิ่งอํานวยความสะดวก ดังที่ Carr et.al. (1995)
อางถึงใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2547) ไดศึกษาพื้นที่สาธารณะเมืองและอธิบายถึงปริมาณการใช
งานพื้ น ที่ ว า งสาธารณะในเมื อ งที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งมากนั้ น ไม ไ ด ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะ
ประโยชนใชสอยของพื้นที่ที่ผูออกแบบกําหนดใหเทานั้น แตเปนผลมาจากปจจัยสําคัญตางๆอัน
ประกอบดวย ประการแรก ความสะดวกสบาย เชน การเตรียมพรอมตอสภาพภูมิอากาศ การจัดให
มีที่นั่งพัก-รานอาหารอยางเพียงพอในบริเวณ มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่เหมาะสม เชน มา
นั่ง ถังขยะ ตูโทรศัพท เปนตน ประการที่สอง การมีบรรยากาศที่เอื้อตอกิจกรรมการพักผอนหยอน
ใจ พื้นที่ปลอดภัยจากยวดยานพาหนะ ดังเชนที่ เพียซา เดล แคมโป (Piazza Del Campo) ที่กรุง
โรม ประเทศอิตาลี เปนพื้นที่วางสาธารณะที่มีความเกาแกและมีความสําคัญมาก พื้นที่ดังกลา
เกิดขึ้นในศตวรรษที่13 พื้นที่แหงนี้ตั้งอยูกลางระหวางอาคารเกาแก 3 หลัง ผลจากการที่พื้นที่นี้อยู
กลางระหวางอาคาร 3 หลัง สงผลใหไดพื้นที่วางสาธารณะรับรมเงาจากอาคารเกือบตลอดทั้งวัน
อาคารที่อยูในเพียซา เดล แคมโป (Piazza Del Campo) ชั้นลางเปนหองสวดมนต ทําใหผูที่ผาน
ไปมาพื้นที่บริเวณนั้นรูสึกไดถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสงบ นอกจากนี้พื้นที่ เพียซา เดล แคมโป
(Piazza Del Campo) ยังมีรานอาหาร เครื่องดื่มตั้งอยูตามทางเดิน และสามารถนั่งดื่ม กินได
ตลอดทั้งวัน ในชวงเทศกาล เพียซา เดล แคมโป (Piazza Del Campo) จะเต็มไปดวยผูคนที่เขา
มาชุมชุมเพื่อชมการแสดง การละเลน ขบวนพาเหรดตางๆ บานเรือนโดยรอบก็มีการประดับ
ประดาธงเพื่อความสวยงาม ( Kate , 1980)
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ภาพที่ 2.15 การใชพื้นที่วางสาธารณะในชวงเวลาปกติ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี (Kate , 1980)

ภาพที่ 2.16 การใชพื้นที่วางสาธารณะในชวงเทศกาล ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี (Kate , 1980)

- มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสม ดังที่ Trancik
อางถึงใน กําธร กุลชล (2545) ไดชี้ใหเห็นวา ในพื้นที่ของชุมชนใดที่มีพื้นที่วางและมวลอาคาร จัด
วางอยูในพื้นที่นั้นอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหเกิดภาพทรงที่ดีของเมืองหรือชุมชนนั้น สงผลไปถึง
ความสัมพันธและการเชื่อมตอของพื้นที่วางแตละแหงที่สอดรับกัน เกิดการลื่นไหลของกิจกรรม
และผูคนกระจายไปสูพื้นที่ตางๆไดอยางเหมาะสม
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ข.คุณสมบัติทางกายภาพระดับพื้นที่ยอย
- มีขนาดพื้นที่ สภาพภูมิทัศน และมุมมองในการมองพื้นที่โดยรอบอยาง
สวยงาม สบายตา และในทางกลับกันมุมมองจากภายนอกที่มองเขามาในพื้นที่ก็มีความสวยงาม
สบายตา เชนกัน โดยการที่พื้นที่วางสาธารณะมีขนาดที่เหมาะสมตอภาพแบบการใชนั้นจะทําให
เกิดการใชพื้นที่ไดอยางทั่วถึง
- มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมตอภาพแบบการใชพื้นที่
วางสาธารณะ เชน การใชวัสดุ พื้นผิว ความลาดชันของพื้นที่หรือทางเดินที่เหมาะสมตอผูใชที่
หลากหลายเพศ อายุ ซึ่งจะมีผลกระตุนใหผูคนออกมาทํากิจกรรมภายนอกอาคารไดมากขึ้น เชน
พื้นที่ โทโดส แซนโตส พลาซา( Todos Santos Plaza) ในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ลักษณะ
พื้นที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการแบงพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมตางๆอยางชัดเจน เชน พื้นที่สนามเด็กเลน
พื้นที่สําหรับนั่งเลนพักผอนหยอนใจ เปนตน

ภาพที่ 2.17 ผังของ โทโดส แซนโตส พลาซา( Todos Santos Plaza) มีการแบงพื้นที่ใชสอย
อยางชัดเจน (Hargrever , 1993)
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ภาพที่ 2.18 กิจกรรมตางๆที่เกิดใน โทโดส แซนโตส พลาซา( Todos Santos Plaza) ซึ่งมีลักษณะทาง
กายภาพเหมาะสมตอภาพแบบการใชงาน (Hargrever , 1993)

- เปนพื้นที่วางสาธารณะที่มีอาคารขางเคียงโอบลอมอยางเหมาะสม
โดยอาคารที่โอบลอมนั้นก็มีชองเปดเพื่อสรางมุมมองหรือเปนเสนทางเขาและออกระหวางพื้นที่วาง
สาธารณะและพื้นที่อื่นๆโดยรอบ ซึ่งจะทําใหเกิดความถี่ที่มากขึ้นในการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ
- เปนพื้นที่ที่มีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อ
รองรับคน กิจกรรม และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย หรือกลาวไดวา พื้นที่วางสาธารณะสามารถ
รองรับการใชงานไดอยางอเนกประโยชนนั่นเอง เชน พื้นที่วางสาธารณะในบริเวณมหาวิทยาลัย
มารตัส (Campus Martius) ที่ไดทําการปรับปรุงพื้นที่ใหเกิดการใชประโยชนที่หลากหลาย สราง
กิจกรรมขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษา และคนในเมืองใหออกมาใชพื้นที่ภายนอกอาคาร พื้นที่แหงนี้ถือได
วาประสบผลสําเร็จในการใชงานเปนอยางมาก ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงและเปดใหเขาใชพนื้ ที่
ไดมีรานคา รานอาหารตางๆเกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียง พื้นที่แหงนี้มีผูคนเขามาใชประโยชนอยาง
คึกคักในแตละวัน เชน เปน พื้นที่สําหรั บพบปะพูดคุย มีการจัดแสดงดนตรีและละครตางๆอยู
บอยครั้ง และในฤดูหนาวก็ถูกแปลงเปนลานสเก็ตน้ําแข็ง
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ภาพที่ 2.19 การใชพื้นที่วางสาธารณะ ของกลุมคนเพื่อทํากิจกรรมตางๆในชวงเวลาที่หลากหลาย ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยมารตัส (Campus Martius) ที่เมือง Taskforce (www.pps.org /Parks, Plazas & Squares
Projects / Campus Martius.html , 2549)

แนวทางการวิเคราะหคุณสมบัติดานกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะในชุมชน
จากการทบทวนงานวิจัยการวิเคราะหภาพลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะ สามารถ
กระทําไดดังนี้
- การวิเคราะหภาพแบบการใชประโยชนที่ดินและอาคาร (land use and
building use pattern ) โดย Conzen (1981) อางถึงในสมลักษณ บุญณรงค (2549) ไดอธิบาย
ถึงภาพแบบการใชประโยชนที่ดินและอาคาร (land use and building use pattern) วาเปน
การศึกษาถึงกิจกรรมการใชสอยของมนุษยบนผืนดินหรืออาคารนั้นๆ ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงลักษณะการ
รวมกลุ ม หรื อ กระจายตั ว ของกิจ กรรมต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น การเชื่อ มโยงของกิ จ กรรมการใช ส อยที่
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หรืออาจเกิดความขัดแยงกัน ในการวิเคราะหคุณสมบัติดานกายภาพของ
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แนวทางการบันทึก และวิเคราะหภาพแบบการเขาใชพื้นที่ (space use pattern)
ของพื้นที่วางสาธารณะในชุมชน เพื่อระบุระดับความหลากหลายดานกิจกรรม ชวงเวลา และกลุม
ผูใช สามารถเปนดัชนีชี้วัดวาพื้นที่วางสาธารณะใดเปนพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จหลังจากนั้นจึง
สามารถสืบคนไดวาพื้นที่นั้นมีคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี วิธีการบันทึก
เพื่อนําไปสูการวิเคราะหภาพแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะ คือ
- การสํารวจพื้นที่ในเบื้องตน (initial site survey) เพื่อใหทราบถึงสภาพทั่วไป
และลักษณะของพื้นที่ ในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในภาพรวม และมีการบันทึกภาพตาม
สภาพจริงของพื้นที่
- การถายภาพตอเนื่อง (time lapse photo) เพื่อบันทึกภาพแบบการเขาใชพื้นที่
ตามชวงเวลาตางๆของคน โดยการตั้งกลองบันทึกภาพที่มุมมองเดิม ทุกชวงเวลาที่กําหนด เชน
ทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมง ตลอดทั้งวัน และทําการบันทึกซ้ําในวันธรรมดา วันสุดสัปดห หรือวันพิเศษ
อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อนําภาพมาเรียงลําดับตอกัน ตามชวงเวลาตั้งแตเชา เที่ยง เย็น กลางคืน จะทําให
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงภาพแบบการใชพื้นที่ ทั้งประเภทของคน การทํากิจกรรม และชวงเวลา
ที่ใช
ทั้งนี้จากเครื่องมือการวิเคราะหดังกลาว ทั้งการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ การ
วิเคราะหภาพแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะ จะทําใหสามารถระบุพื้นที่ที่มีภาพแบบการใชงาน
อยางเอนกประโยชนกลาวคือ เปนพื้นที่ที่มีการเขาใชอยางหลากหลายหลุมคน กิจกรรม และ
ชวงเวลา ซึ่งสามารถระบุคุณสมบัติดานกายภาพของพื้นที่นั้นได โดยการวิเคราะห 2 วิธีประกอบ
กั บกั น เพื่ อ นํ า มาใชเ ป น ข อมู ลพื้ น ที่ฐ านของการวางแผนเชิง กายภาพสํ า หรับ การใชพื้ น ที่ วา ง
สาธารณะระดับชุมชน
2.3 การวางแผนเชิงกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน
การวางแผนเชิงกายภาพ คือ การวางแนวทาง เพื่อแกและปองกันปญหาของพื้นที่ ดวย
การชี้นําและควบคุมลักษณะกายภาพในพื้นที่นั้นๆ (วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ฉบับพิเศษ , 2536)
สิ ท ธิ พ ร ภิ ร มย รื่ น ได ใ ห ค วามหมายของการวางแผนกายภาพ คื อ การกํ า หนด
(determination) การกระจายคุณลักษณะเชิงพื้นที่ (spatial distribution) ที่สงผลและรับอิทธิพล
จากพฤติกรรมมนุษยและสภาพการณ (condition)
ดังนั้นสามารถสรุปความหมาย ”การวางแผนเชิงกายภาพ ” คือ กระบวนการทางผังเมือง
ที่นําไปสูการกําหนดแนวทางหรือนโยบาย ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาสภาพทางกายภาพของ
พื้นที่

41

ในการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน จึงเปนการสราง
เสริมพื้นที่วางสาธารณะใหเปนพื้นที่วางสาธารณะที่ดีมีคุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ที่เหมาะสม ไมวาจะเปน การปรับปรุง/แกไขพื้นที่วางสาธารณะในปจจุบันที่ไมสอดคลองกับ
การเขาใชพื้นที่ที่หลากหลายของคน กิจกรรม และเวลา หรือการจัดหาพื้นที่ใหมทดแทนพื้นที่เดิมที่
หายไป และสงเสริม รักษาพื้นที่วางสาธารณะที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม
ให ค งอยู ต อ ไป นอกจากนี้ ยั ง สามารถนํ า คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะทางกายภาพที่ เ หมาะสมไป
ประยุกตใชกับพื้นที่อื่นที่
2.4 สรุปการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเสนอกรอบงานวิจัย
ความเปนชุมชน หมายถึง กลุมคนจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยูรวมกันในพื้นที่อาณาบริเวณ
เดียวกัน มีความใกลชิด สนิทสนมกันทั้งทางดานจิตใจ การดํารงชีวิต อาชีพ ภาพแบบกิจกรรม
มีการเรียนรูการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดภาพแบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน ที่สงผลใหเกิดกฎเกณฑ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติรวมกันในชุมชน ที่มีการรักษา สืบ
ทอดมายังลูกหลาน โดยมีพื้นที่วางสาธารณะเปนองคประกอบสําคัญที่เอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธ
ทางสังคม เศรษฐกิจในชุมชนนั้น โดยในชุมชนนั้นจะมีการใชงานพื้นที่วางสาธารณะ 2 ระดับ ไดแก
- พื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง ซึ่งมีขนาดใหญและมีรัศมีการใหบริการที่กวาง
เพื่อตอบสนองการเขาใชงานของผูคนที่หลากหลาย ทั้งผูคนในยานหรือชุมชนบริเวณนั้น หรือพื้นที่
อื่นๆ โดยรอบ หมายรวมถึงเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ระดับเมือง ผูที่เขามาใชตองอาศัยระบบขนสงในการเดินทาง เนื่องจากพื้นที่มีขอบเขตกวางในการ
ใหบริการ อาจใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ผูใชสวนใหญ
อาจมาเปนกลุม มีความถี่ในการใชงานนอย แตใชเปนเวลานานในชวงวันหยุดสุดสัปดาห
- พื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน ซึ่ง พื้นที่วางสาธารณะระดับเมืองบางแหงมีการ
ใชงานในระดับชุมชนซอนทับดวย โดยพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนจะมีรัศมีการใหบริการอยูใน
ระยะเดินเทาไดหรือมากกวาเล็กนอย มักตอบสนองกิจกรรม และกลุมผูใชภายในชุมชนเอง มี
ขนาดพอเหมาะกับกิจกรรม ผูใชสวนมากเปนคนภายในชุมชน มีแนวโนมที่จะรูจักกันสนิทสนมกัน
มีความถี่ในการใชงานสูง คือใชทุกวันแตอาจเปนชวงเวลาสั้นๆ
ทั้งนี้ จากการศึกษาเปนจํานวนมากลวนมีผลสนับสนุนวา พื้นที่วางสาธารณะที่ดีและเอื้อ
ประโยชนตอชุมชนอยางแทจริงนั้น มักมีคุณสมบัติดังนี้
1) คุณสมบัติระดับเมืองของพื้นที่วางสาธารณะ
- มีที่ตั้งใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ
- มีที่ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารหรือสถานที่สําคัญในระดับเมือง

42

- มีที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก รานคา หรือ
พื้นที่สําหรับหลบแดด ฝน เปนตน
- มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
2). คุณสมบัติระดับพื้นที่ยอยของพื้นที่วางสาธารณะ
- มีขนาดพื้นที่และสภาพทางภูมิทัศนที่เหมาะสมตอภาพแบบกิจกรรม
กลุมผูใชและชวงเวลาที่ใช
- มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เหมาะสมตอภาพแบบการใชกิจกรรม
กลุมผูใช และเวลาที่ใช เชน วัสดุ ความลาดชัน อุปกรณประกอบ
- มีการปดลอมที่ดี โดยมีชองเปดเพื่อสรางมุมมอง ทั้งเขาและออก จาก
พื้นที่อื่นโดยรอบ
- มีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับภาพแบบ
กิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย
นอกจากนี้การศึกษาภาพแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะอยางเปนระบบ สามารถ
ทําไดโดยการลงสํารวจพื้นที่ เพื่อสังเกตการณระดับความหลากหลายของการใชพื้นที่ของคน
กิจกรรม และชวงเวลา โดยหากพบวา พื้นที่วางสาธารณะใดมีระดับความหลากหลายของ คน
กิจกรรม ชวงเวลามาก ยอมหมายถึงวา พื้นที่วางสาธารณะนั้นๆ มีการใชงานอยางอเนกประโยชน
ถือเปนพื้นที่วางสาธารณะที่ไดรับความนิยมในการเขาใชงาน มีความสอดคลองกับชีวิตสังคม และ
เศรษฐกิจของคนในชุมชนนั้นๆ อยางแทจริง สวนพื้นที่ใดที่มีการระดับความหลากหลายนอยแสดง
วาพื้นวางสาธารณะนั้นเปนพื้นที่ไมพึงประสงค มักถูกทิ้งราง หรือแสดงวาผูคนในชุมชนไมนิยมเขา
ใชงาน เนื่องจากไมสอดคลองกับชีวิตสังคม เศรษฐกิจของคนในชุมชน
จะเห็ น ได ว า คุ ณ สมบั ติ ข องพื้ น ที่ ว า งสาธารณะ กั บ ภาพแบบการใช พื้ น ที่ ว า ง
สาธารณะมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น ซึ่ ง จะเอื้ อ ให เ กิ ด การใช ง านพื้ น ที่ ว า งสาธารณะอย า งเอนก
ประโยชน กลาวคือ หากพื้นที่ใดมีระดับการใชงานอยางอเนกประโยชนสูง ยอมแสดงวาพื้นที่มี
ลักษณะคุณสมบัติของพื้นที่วางสาธารณะสอดรับ เหมาะสมกับภาพแบบการใชงาน แตหากพบวา
พื้นที่วางสาธารณะใด ที่มีระดับการใชงานอยางอเนกประโยชนนอย แสดงวาพื้นที่วางสาธารณะมี
คุณสมบัติไมสมบูรณ หรือขาดคุณสมบัติของพื้นที่วางสาธารณะบางประการไป นอกจากนี้ยังมี
กรณีของพื้นที่วางสาธารณะถูกใชประโยชนในดานอื่นๆ ทดแทนการใชประโยชนในดานเดิม ทําให
พื้นที่วางสาธารณะเกาหายไป ดังนั้นควรที่จะมีการวางแผนเชิงกายภาพซึ่งเปนกระบวนการทางผัง
เมืองที่นําไปสูการกําหนดแนวทางหรือนโยบาย ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาสภาพทางกายภาพ
ของพื้นที่
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ดังนั้นการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน จึงมี
ความหมายรวมถึง การวางแผนสําหรับพื้นที่วางสาธารณะใน 3 ระดับ ไดแก
1) พื้นที่วางสาธารณะภายในชุมชนที่มีคุณสมบัติระดับเมืองและระดับพื้นที่ยอยที่
ดีอยูแลว จะสงผลวา ภาพแบบของการใชพื้นที่วางสาธารณะ ที่มีระดับความเอนกประสงคสูง หรือ
มีระดับความหลากหลายของคน กิจกรรม เวลามาก พื้นที่วางสาธารณะเหลานี้ ควรมีการเก็บ
บันทึก และดํารงรักษาคุณสมบัติดังกลาว ดวยการจัดสรรงบประมาณดูแลรักษารับผิดชอบโดย
หนวยงานของรัฐ และนําคุณสมบัติดังกลาวไปประยุกตใชกับพื้นที่อื่นในชุมชน
2) พื้นที่วางสาธารณะภายในชุมชนที่ขาดคุณสมบัติที่ดีทั้งระดับเมืองและระดับ
พื้นที่ยอย จะปรากฎภาพแบบของการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ ที่มีระดับความเอนกประโยชน
นอยหรือ มีระดับความหลากหลายของคน กิจกรรม และชวงเวลานอย ดังนั้นการวางแผนเชิง
กายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนเหลานี้ ควรไดรับการปรับปรุงแกไขตาม
คุณสมบัติระดับเมืองและระดับพื้นที่ยอยของพื้นที่วางสาธารณะตามที่ขาด
3) พื้นที่วางสาธารณะที่เคยมีอยูเดิม แตถูกใชประโยชนในในดานอื่นๆ ซึ่งทําให
พื้นที่วางสาธารณะเกาหายไป เชน การใชลานดานหนาวัดเปนพื้นที่ใหเชาที่จอดรถ เปนตน ดังนั้น
การวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนเหลานี้ ควรมีการจัดหาพื้นที่
ที่มีศักยภาพแหงใหมทดแทนพื้นที่วางสาธารณะเกาที่หายไป หรือทบทวนวัตถุประสงคของการใช
พื้นที่ใหม
จากขอสรุปขางตน สามารถสรางเปนแผนภูมิกรอบแนวคิดในการศึกษาตามภาพที่ 2.20
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ภาพที่ 2.20 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
จากรูปที่ 2.20 กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปลักษณะเชิง
พื้นที่และรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะเพื่อนําไปสูการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่
วางสาธารณะระดับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ มีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังนี้
3.1 เนื้อหางานวิจัย
ทําการศึกษาพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนเพื่อทําการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใช
พื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนใหถูกตองตามคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
3.2 วิธีดําเนินการวิจัย
3.2.1 ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดดังนี้
1) ความหมาย ประเภทของชุมชน เพื่อใหเขาใจนิยามและขอบเขตของชุมชนใน
งานวิทยานิพนธ
2) ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของพื้นที่วางสาธารณะ ซึ่งแบงได 2
ลักษณะใหญๆ คือ พื้นที่วางสาธารณะแบงตามความสําคัญระดับเมือง และแบงตามกิจกรรมการ
ใชงาน เพื่อใหทราบถึงความหมาย ขอบเขตและประเภทของพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนในงาน
วิทยานิพนธ
3) ความสําคัญของการเดินเทาในพื้นที่วางสาธารณะ ประเภท ปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอรูปแบบการเดินเทา แนวทางการพัฒนา ยานทางดินเทา รวมไปถึงแนวคิดในการออกแบบ
ทางเดินเทา และเทคนิคการเพิ่มทางเดินเทาในเมือง
4) แนวคิดการสรางพื้นที่วางสาธาณะที่ดี ซึ่งไดจากการประมวลผลการศึกษา
วรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยตางๆ ในขางตน แบงไดเปน 2 ประเด็น ดังนี้
ก. คุณสมบัติดานกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดีจะทําใหทราบถึง
คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี ซึ่งแบงได 2 ระดับ ดังนี้
- คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง ไดแก
1. มีที่ตั้งใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ
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2. มีที่ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารหรือสถานที่สําคัญใน
ระดับเมือง
3. มีที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก
รานคา หรือพื้นที่สําหรับหลบแดด ฝน เปนตน
4. มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสม
และตอเนื่อง
- คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะระดับพื้นที่ยอย ไดแก
5. มีขนาดพื้นที่และสภาพทางภูมิทัศนที่เหมาะสมตอรูปแบบ
กิจกรรม กลุมผูใชและชวงเวลาที่ใช
6. มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เหมาะสมตอรูปแบบการใช
กิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใช เชน วัสดุ ความลาดชัน อุปกรณประกอบ
7. มีการปดลอมที่ดี โดยมีชองเปดเพื่อสรางมุมมอง ทั้งเขาและ
ออก จากพื้นที่อื่นโดยรอบ
8. มีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ
รูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย
ข. พื้ น ที่ ว า งสาธารณะที่ ดี ใ นนั ย ยะของประเภทผู ใ ช กิ จ กรรม และ
ช ว งเวลาทํ า ให ท ราบถึ ง รู ป แบบการเข า ใช พื้ น ที่ ว า งสาธารณะที่ มี ค วามหลากหลายของผู ใ ช
กิจกรรม และชวงเวลา
3.2.2 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ ไดแก ประวัติความ
เปนมาในการตั้งถิ่นฐาน สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่ชุมชน รวมทั้งพื้นที่วาง
สาธารณะในพื้นที่ศึกษา โดยแบงการศึกษาในรายละเอียดไดดังนี้
1) การคนควาขอมูลเอกสาร งานวิจัย แผนที่ เพื่อสรุปความเปนมาในการตั้งถิ่น
ฐาน สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่ทั่วไปรวมทั้งพื้นที่วางสาธารณะในชุมชนวัด
กัลยาณ โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝายโยธาธิการ ของสํานักงานเขตธนบุรี สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กรมแผนที่ทหาร
หอสมุ ด กลางและห องสมุ ด สถาบัน การศึก ษา ตลอดจนเวปไซตที่เ กี่ย วข อง โดยสรุปขอมู ลใน
รูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนาโดยมีแผนที่ รูปภาพเปนสวนประกอบ
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2) การลงสํารวจพื้นที่เบื้องตนเพื่อตรวจสอบสภาพปจจุบันของพื้นที่ชุมชน
ตลอดจนรู ป แบบการทั่ ว ไปในการใชพื้ น ที่ว า งสาธารณะในชุ ม ชน โดยจะทํ า การบั น ทึก ขอ มู ล
พื้นฐานในดาน
- ระดับความสําคัญ และประเภทการใชงานของพื้นที่วางสาธารณะ
- รูปแบบการใชงานของพื้นที่วางสาธารณะ
- กลุมผูใชพื้นที่วางสาธารณะ
- ชวงวันและเวลาเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ
ทั้งนี้เพื่อทําการจัดกลุมเบื้องตนของพื้นที่วางสาธารณะในชุมชนวัดกัลยาณตามระดับ
ความสําคัญ รูปแบบการใชงาน ชวงวันเวลาในการเขาใช และกลุมผูใช โดยวิเคราะหขอมูลใน
รูปแบบของตาราง และจัดลําดับพื้นที่ที่ไดรับความนิยมในการใชงานจากมากไปถึงนอย โดย
กําหนดเกณฑจากความหลากหลายของกลุมคน กิจกรรม และชวงเวลา
3.2.3 เลือกตัวอยางกลุมพื้นที่วางสาธารณะที่มีระดับความนิยมในการใชงานมาก เพื่อทํา
การสํารวจและบันทึกผล ในรายละเอียด 2 ประการ ดังนี้
1) คุณลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะ
2) รูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะโดยการลงสํารวจพื้นที่และบันทึกผลโดยการ
ถายภาพตอเนื่องตามชวงวัน-เวลาตางๆ(time lapse photo)
ทั้ ง นี้ ก ารวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พื้ น ที่ ข องพื้ น ที่ ว า งสาธารณะนั้ น ใช
วิเคราะหรวมกับ แผนที่การใชประโยชนที่ดิน แผนที่การใชประโยชนอาคาร แผนที่แสดงความ
หนาแนนของมวลอาคารและที่วาง จากนั้นทําการสรุปขอมูลดวยการบรรยายเชิงพรรณนาโดยมี
แผนที่ รูปภาพประกอบเพื่อการระบุคุณสมบัติทางกายภาพที่มี และที่ขาดในพื้นที่วางสาธารณะ
ของชุมชนวัดกัลยาณ
สวนการบันทึกรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะโดยการลงสํารวจพื้นที่
และบันทึกผลโดยการถายภาพตอเนื่อง(time lapse photo) นั้นทําเพื่อระบุรูปแบบการเขาใชพื้นที่
ของคน ตามชวงเวลาตางๆ โดยการตั้งกลองบันทึกภาพที่มุมมองเดิม ทุกชวงเวลาที่กําหนด เชน
ทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมง ตลอดทั้งวัน และทําการบันทึกซ้ําในวันธรรมดา วันสุดสัปดาห หรือวันพิเศษ
อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อนําภาพมาเรียงลําดับตอกัน ตามชวงเวลาตั้งแตเชา เที่ยง เย็น ค่ํา จะทําใหทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพื้นที่ หรือระดับความหลากหลายของคน การทํากิจกรรม และ
ชวงเวลาที่ใช
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ขอกําหนดในการเก็บขอมูลเพื่อบันทึกรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะ
- ประเภทของผูใชพื้นที่วางสาธารณะ คือ ผูที่สัญจรโดยการเดินเทา ผูที่
เขามาใชงานในพื้นที่วางสาธารณะชุมชนแขวงวัดกัลยาณ โดยจําแนกเปน 5 กลุม ตามกลุมอายุ
และบทบาททางสังคม ไดแก เด็ก-นักเรียน วัยรุน-นักศึกษา ผูใหญ-คนทํางาน ผูสูงอายุ พระเณร
- เวลาของการใชพื้นที่วางสาธารณะ จะทําการเก็บขอมูลทั้งวันธรรมดา
และวันหยุด ในวันธรรมดาจะเลือกเก็บขอมูลในวันอังคาร – วันพฤหัสบดี เนื่องจากในวันจันทร
และวันศุกรเปนวันตนและทายสัปดาห อาจจะมีปจจัยอื่น ที่มีผลตอการตัดสินใจในการเดินทาง
สัญจรภายในชุมชนเปนกรณีพิเศษ โดยในการเก็บขอมูลจะถายภาพโดยกําหนดชวงเวลาในการ
ถายภาพตั้งแตเวลาเชา เที่ยง เย็นไปจนถึงเวลาค่ํา
เมื่อเก็บขอมูลโดยภาพถายตอเนื่อง (time lapse photo) ตามชวงวัน เวลาตางๆ
ตามที่กําหนดแลว ทําการแจกแจงขอมูลเพื่อวิเคราะหรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะโดยนํา
ภาพมาเรียงตอกัน และสรุปผลออกมาเปนตารางแจกแจงการเขาใชพื้นที่ของกลุมคนที่มาทํา
กิจกรรมตางๆ ในชวงเวลาที่ตางกัน
จากผลการศึกษา ในลําดับตอไปจะทําการศึกษารูปแบบความสัมพันธของทั้ง 2
วิธีการ ซึ่งจะทําใหทราบถึง ความสอดคลองของการที่มีรูปลักษณะเชิงพื้นที่พื้นที่วางสาธารณะที่
เหมาะสมยอมจะเอื้อใหเกิดรูปแบบการเขาใชพื้นที่ของผูคน
3.2.4 วิเคราะหคุณลักษณะเชิงพื้นที่ซึ่งเปนคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะ
ที่ดี โดยสัมพันธกับระดับการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ เพื่อแจกแจงและระบุวาพื้นที่วางสาธารณะ
ของชุมชนวัดกัลยาณมีระดับความนิยมในการใชงานสอดคลองคุณสมบัติทางกายภาพอยางไร
โดยแยกประเด็นในการวิเคราะหดังนี้
1) คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่มีระดับความนิยมใน
การใชงานสูง ควรพิจารณาที่จะไดรับการสงเสริมใหมีคุณภาพที่ยั่งยืนและนําไปประยุกตใชกับ
พื้นที่อื่นๆ ที่ยังไมไดรับความนิยมในการใชงานตอไป
2) ระบุ พื้นที่ที่ไมสอดคลองกับรูปแบบการใชงานในปจจุบัน และระบุ
คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะหรือสาเหตุอื่นๆ ที่มีผลตอความนิยมในการเขาใช
พื้นที่วางสาธารณะเพื่อทําการปรับปรุงแกไข
3) ระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเกิดขึ้นใหม เพื่อสอดคลองกับ
วิถีการใชงานปจจุบันของชุมชนวัดกัลยาณ
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หมายเหตุ วิทยานิพนธฉบันนี้ ไดทําการศึกษาพื้นที่วางสาธารณะในระดับชุมชน ซึ่งเลือก
วิธีการเก็บขอมูลโดย การลงสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม เนื่องจากตองการผลการบันทึกจาก
ปรากฎการณจริงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่วางสาธารณะ ดังนั้นจึงไมไดใชแบบสอบถามหรือแบบ
สั ม ภาษณ เ พื่ อ สอบถามความเห็ น จากคนในชุ ม ชน เพราะจะทํ า ให ผ ลการศึ ก ษาที่ ไ ด มี ค วาม
เบี่ยงเบน อันเกิดจากทัศนตคิ ความคิดเห็น หรืออคติสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ ซึ่งผลของการ
บันทึกปรากฎการณจริงที่เกิด สามารถแสดงออกมาถึงความชอบ ความตองการหรือเจตนา มีการ
เขาใชพื้นที่วางสาธารณะอยูแลว

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ทศี่ กึ ษา
ในบทนี้ทําการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่วางสาธารณะในชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ เพื่อใหทราบรายละเอียดของพื้นที่ศึกษาและใชเปนแนวทางในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อ
ใชในการลงสํารวจและเก็บขอมูลในพื้นที่ โดยทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล 3 สวน คือ
4.1 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ ซึ่งเนนที่รูปแบบพัฒนาการทาง
กายภาพที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
4.2 ขอมูลพื้นฐานทางดาน กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ โดยสัมพันธกับพื้นที่วาง
สาธารณะในแขวงวัดกัลยาณปจจุบัน
4.3 พื้นที่วางสาธารณะในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ เพื่อทําการแบงประเภทของพื้นที่วาง
สาธารณะ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 แบงตามความสําคัญระดับเมือง ซึ่งแบงยอยไดอีก 3 ระดับ
คือ ระดับเมือง ยาน และชุมชน ประเภทที่ 2 แบงตามกิจกรรมการใชงานโดยจําแนกยอยไดอีก 3
ประเภท คื อ พื้นที่ วางสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อกิจกรรมทางสังคม และเพื่อ
กิจกรรมทางสันทนาการและสุนทรียภาพ
4.4 สุมเลือกพื้นที่วางสาธารณะเพื่อใชเปนกรณีศึกษาในการวิเคราะหลักษณะเชิงพื้นที่
และรูปแบบการเขาใชพื้นที่
4.1 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ
พื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณนี้ พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานชองชุมชนตั้งแตในสมัยอยุธยา มี
กลุมคนที่มีระดับความหลากหลายทางสังคมมากมายทั้งไทย จีน ตะวันตก มุสลิม ในชวงสมัยกรุง
ศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310)เมืองธนบุรีมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูริมแมน้ําลําคลองเปนสวน
ใหญ ประกอบอาชีพประมงน้ําจืด การเกษตรทั้งทํานาและทําสวนผลไม และอาศัยการคมนาคม
ทางน้ําเปนหลัก สงผลใหเปนเมืองทาที่สําคัญในสมัยนั้น จนถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชวง
รัชกาลที่ 1 – 3 (พ.ศ. 2325-2394) เมืองธนบุรีก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก การตั้งถิ่นฐานยัง
อยูในบริเวณริมน้ําเปนสวนใหญ แตเริ่มมีตลาดบกเกิดขึ้น ซึ่งเกิดในกลุมพอคาเขตกําแพงพระนคร
เทานั้น
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รูปที่ 4.1 วิถีชีวิตของชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณ เมืองธนบุรี และฝงพระนคร
ชวงสมัยรัชกาลที่ 5 (สมุดภาพแหงกรุงเทพมหานคร 220 ป, 2539)

ตอมาชวงรัชกาลที่ 4 - 6 เริ่มรับเอาวัฒนธรรมวันตกเขามา มีการกอสรางอาคารรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบยุโรป ชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมน้ําเปนชุมชนบก
และมีการตัดถนนเกิดขึ้น คือ ถนนอรุณอมรินทรและถนนอิสรภาพ จากนั้นตอมาในชวงสมัย ร.7 –
จนถึงสมัยรัชกาลปจจุบัน มีการสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น เชน สรางสะพาน
พุทธยอดฟาฯขามแมน้ําเจาพระยา เพื่อความสะดวกในการคมนาคม สงผลใหมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นในฝงธนบุรี พื้นที่จากเดิมที่เคยใชประโยชนเพื่อการเกษตร ไดเปลี่ยนเปนพื้นที่เพื่อการอยู
อาศัย สถาบันทางราชการ สถาบันทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น (นุชนาฎ เชาวลิต , 2542)
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จากขางต น พัฒนาการการตั้ง ถิ่นฐานของชุ มชนในแขวงวัดกั ลยาณ ไดมี การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเปนอยางมาก ดังจะแสดงแผนที่แสดงการใชประโยชนอาคาร
และแผนที่ แสดงความหนาแน น ของมวลอาคารและที่ว า ง เพื่อ ให เ ห็ น ถึ ง พัฒ นาการหรือ การ
เปลี่ยนแปลงในทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา โดยแบงชวงการศึกษาดังนี้ ชวงที่ 1 ป พ.ศ.2439 ,
ชวงที่ 2 ป พ.ศ.2475 , ชวงที่ 3 ป พ.ศ.2529 , ชวงที่ 4 ป พ.ศ.2550

แผนที่ 4.1 วิวัฒนาการการใชประโยชนอาคารในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ
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แผนที่ 4.2 วิวัฒนาการรูปแบบความหนาแนนของมวลอาคารและที่วางในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ

จากแผนที่ 4.2 และ 4.3 พบวาในชวงป พ.ศ.2439 กลุมอาคารนิยมตั้งอยูตามแนวแมน้ํา
เจาพระยาและคลองบางหลวงเปนสวนใหญ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว จะเปนการกระจุก
ตัวของกลุมอาคารบานเรือน คอนขางหนาแนน ซึ่งเปนบริเวณที่อยูอาศัยของราชวงศ ขุนนาง พระ
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จากขางตน จะเห็นไดวาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ มีความสัมพันธกับสังคมและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ดังนี้ ในสมัยกอนผูคนนิยมตั้งถิ่นฐานใกลกับแมน้ําลําคลอง เนื่องจากแมน้ําลํา
คลองได เ อื้ อ ประโยชน แ ละมี ค วามสั ม พัน ธ ต อ การดํ า รงอยู ข องผู ค นในพื้ น ที่ ทั้ ง การใช น้ํ า ใน
ชีวิตประจําวัน การเพาะปลูกทําสวน การสัญจรไปมา หรือแมกระทั่งเพื่อการติดตอคาขาย เปน
ตน ดังนั้นคน กิจกรรมตางๆ จึงกระจุกตัวอยูตามแนวแมน้ําลําคลองเปนสวนใหญ สวนพื้นที่ที่ลึก
เปนพื้นที่ที่ใชประโยชนในดานการเพาะปลูกทําการเกษตร ซึ่งไดมีการขุดรองน้ําเพื่อชักน้ําเขาใน
สวนและใชประโยชนจากน้ําในดานตางๆดวย ตอมาเมื่อเริ่มมีโครงขายการคมนาคมที่เชื่อมตอ
ถึงกันไดมากขึ้น จึงเริ่มมีการเปลี่ยนจากสัญจรทางน้ําเปนทางบก ผูคนเริ่มตั้งถิ่นฐาน อยูอาศัยใน
พื้นที่ที่เคยเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร และเกิดความหลากหลายของผูคนและกิจกรรม กอปรกับมี
การเปลี่ยนแปลงตางๆเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของเมืองทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
พื้นที่แขวงวัดกัลยาณจึงเกิดการใชประโยชนพื้นที่หลากหลายขึ้น ทั้งประเภทที่อยูอาศัย ศาสน
สถาน พาณิชยกรรม สถานศึกษา รวมไปถึงพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ เชน สวนหยอม เปน
ตน
4.2 ขอมูลพื้นฐานดาน กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
4.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต แขวงวัดกัลยาณตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 0.785 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
แมน้ําเจาพระยา
ทิศใต
ติดกับ
ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ
ถนนประชาธิปก เขตคลองสาน
ทิศตะวันตก ติดกับ
คลองบางกอกใหญ (คลองบางหลวงในอดีต) เขต
บางกอกใหญ
พื้นที่แขวงวัดกัลยาณเปนพื้นที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลักในสมัย
อยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พื้นที่นี้มีบทบาทเปนแหลงที่พักอาศัยของชุมชนตางๆ
มาแตอดีต และสําคัญที่สุดคือชุมชนตางๆ นี้มีความแตกตางกันในแงเชื้อชาติ ศาสนา ที่ตั้งอยูใน
พื้นที่เดียวกันโดยปราศจากความขัดแยง มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม ในที่สุดจึงเกิดเปน
ความหลากหลายทางสังคมในพื้นที่แหงนี้ โดยเปนที่ตั้งของชุมชนเกาแกถึง 6 ชุมชน ไดแก ชุมชน
วัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนวัดประยูรวงศ และชุมชนโรง
คราม นอกจากนี้ก็มีชุมชนยอยเกิดขึ้นใหมในชวง 5-20 ปที่ผานมาแตยังไมมีการจัดตั้งเปนชุมชน
ในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงเนนการศึกษาเฉพาะชุมชนดั้งเดิมในแขวงวัดกัลยาณ ทั้ง 6 ชุมชน เพื่อ
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4.2.2. รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
จากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนภายในแขวงวัดกัลยาณที่มีมาอยางชานาน และมีผูคนอาศัย
อยูอยางหนาแนน มีการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่อยางหลากหลาย ซึ่งแบงไดเปน 2 ระดับ คือ
รูปแบบการใชประโยชนที่ดินตามประกาศของผังเมืองรวม มี 2 ลักษณะ คือ ที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย(สีน้ําตาลออน) และ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
มาก (สีน้ําตาล) สวนรูปแบบการใชประโยอชนที่ดินในระดับชุมชน พบวา มี 7 ลักษณะ คือ ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) ที่อยูอาศัย(สีเหลือง) สถาบันทางราชการ สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ(สีน้ําเงิน) สถาบันทางศาสนา(สีเทาออน) สถาบันทางการศึกษา (สีเขียวมะกอก)
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ(สีมวงออน) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา(สีมวง)
จากรูปแบบการใชประโยชนที่ดินมีเนื้อหาในการแบงตามลักษณะการใชที่ดนิ ตาม
ประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ป 2549 เปนหลัก ดังนี้
ก. ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย(สี
น้ํา ตาลอ อน) ไดแก บริ เวณพื้น ที่ริมแมน้ํา เจา พระยา จนถึง แนวซอยวัดกัล ยาณ ซึ่ ง ในการใช
ประโยชนที่ดินในระดับชุมชนนั้นเปนบริเวณที่มีวัดสําคัญๆและศาสนสถานอื่นๆ ตลอดจนอาคาร
บานเรือนที่มีลักษณะเฉพาะอีกจํานวนหนึ่ง บริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ตั้งของชุมชนวัดกัลยาณ
ชุ ม ชนกุ ฎี จี น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารตั้ ง สถาบั น ทางราชการ คื อ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด ธนบุ รี
(ปจจุบันใชเปนสํานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร) และอาคารสถานศึกษา ซึ่งในสวนของรูปแบบการ
ใชประโยชนที่ดินระดับชุมชน พบวา การใชประโยชนที่ดินนอกจากจะเปนประเภทในดานศาสนา
สถาบันทางราชการ สถานศึกษาแลว ก็ใชประโยชนในดานที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ
ข. ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีน้ําตาล) หรือจะจัดไดวาที่ดิน
ประเภทพณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ไดแก บริเวณแนวซอยวัดกัลยาณ จรดกับถนน
เทศบาลสาย 1 ไปจนถึงพื้นที่ดานถนนอิสรภาพและถนนประชาธิปก พื้นที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของ
ชุมชนวัดประยูรวศ ชุมชนโรงคราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนบุปผาราม นอกจากนั้นยังเปนที่ตั้ง
ของชุมชนยอยๆอีกจํานวนหนึ่ง รูปแบบการใชที่ดินจึงเปนในดานที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ และมี
การใช ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมในบริ เ วณตามแนวริ ม เส น ทางสั ญ จรเป น ส ว นใหญ และมี
แนวโนม ว า พื้ น ที่ ใ นส ว นนี้ มี แ นวโนม พัฒ นาเพื่ อ การพาณิ ชยกรรมในรู ป แบบตา งเพิ่ ม ขึ้น เช น
อพารตเมนตใหเชา หรืออาคารสํานักงานตางๆ เปนตนเนื่องจากมีสถานศึกษาและแหลงงานใน
รูปแบบตางๆภายในพื้นที่
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4.2.3 รูปแบบการใชประโยชนอาคาร
ลักษณะของรูปแบบการใชประโยชนอาคาร จะมีความคลายคลึงกับรูปแบบการ
ใชประโยชนที่ดินในระดับชุมชน คือพื้นที่แขวงวัดกัลยาณสวนมากเปนอาคารที่พักอาศัย(สีเหลือง)
ซึ่งตั้งอยูรายลอมอาคารประเภทสถาบันทางศาสนา(สีเทา) สวนอาคารประเภทสถาบันทางราชการ
(สีน้ําเงิน) สถาบันทางการศึกษา(สีเขียว) และการพาณิชยกรรม(สีแดง)จะมีการเกาะตัวอยูตามริม
ถนนสายตางๆ จากรูปที่4.2 จะเห็นไดวาพื้นที่ในแขวงวัดกัลยาณเปนชุมชนพักอาศัยที่มีความ
หนาแนนสูง รูปแบบอาคารสวนใหญเปนบานไมและบานไมสังกะสี ที่มีความสูง 1-2 ชั้น แทรกดวย
อาคารพาณิชยกรรมเกา สวนอาคารที่อยูตามถนนสายอิสรภาพ ถนนประชาธิปก สวนมากเปน
อาคารพาณิ ช ยกรรม ซึ่ ง รู ป แบบอาคารจะเป น อาคารพาณิ ช ยกรรมทั้ง แบบเก า และแบบใหม
ผสมผสานกัน

โรงเรียนวรรณบูรณศึกษา

สํานักงานเทศกิจ

อาคารพาณิชยกรรม

อาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 4.2 บรรยากาศของการใชประโยชนอาคารในลักษณะตางๆแขวงชุมชนวัดกัลยาณ (ผูวิจัย,2550)
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4.2.4 สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ก. สาธารณูปการตางๆ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้
- สถาบันการศึกษาในแขวงวัดกัลยาณ แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
• สถาบันราชภัฎและโรงเรียนขนาดใหญ ไดแก มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ ธนบุ รี โรงเรี ย นศึ ก ษานารี โรงเรี ย นซางตาครู ซ
คอนแวนต

สถาบันราชภัฎธนบุรี

โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต

โรงเรียนศึกษานารี

รูปที่ 4.3 สถาบันการศึกษาขนาดใหญในแขวงวัดกัลยาณ ( โดยผูวิจัย , 2550)

• โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ได แ ก โรงเรี ย นวั ด กั ล ยาณ โรงเรี ย นวั ด ประยู ร วงศ
โรงเรี ย นซางตาครู ซ ศึ ก ษา โรงเรี ย นวรรณบู ร ณศึ ก ษา
โรงเรียนแสงอรุณ เด็กที่มาเรียนสวนใหญเปนเด็กภายใน
แขวงและพื้นที่โดยรอบ

โรงเรียนวัดประยูรวงศ

โรงเรียนวัดกัลยาณ
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โรงเรียนซางตาครูสศึกษา

โรงเรียนวรรณบูรณศึกษา

โรงเรียนแสงอรุณ
รูปที่ 4.4 สถาบันการศึกษาขนาดกลางในแขวงวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย , 2550)

• โรงเรี ย นอนุ บ าล ได แ ก โรงเรี ย นอนุ บ าลแสงอรุ ณ
โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา เด็กที่เขามาศึกษา
เป น ส ว นใหญ จ ะเป น เด็ ก ในชุ ม ชนต า งๆ ในแขวงวั ด
กัลยาณ โดยเฉพาะเด็กๆที่ มาจากชุมชนกุฎีจี นและ
ชุมชนกุฎีขาว

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา

โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ

รูปที่ 4.5 โรงเรียนที่มีความสําคัญระดับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย , 2550)
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- บริการสาธารณสุข พบวามีสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก ดังนี้
ศูนยอนามัยชุมชนวัดประยูรวงศ
1 แหง
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เขตธนบุรี 1 แหง
คลินิกแพทยเอกชนพบอยูทั่วไปในแขวง
คลินิกแพทยเอกชนและรานขายยา มีการกระจายตัวไปตามริมถนนสายหลัก
ส ว นภายในแขวงวั ด กั ล ยาณ นั้ น พบเพี ย ง ศู น ย อ นามั ย ชุ ม ชนวั ด ประยู ร วงศ แ ละศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุข 26 เขตธนบุรี โดยมากแลวคนในแขวงโดยเฉพาะคนในชุมชนวัดประยูรวงศ ชุมชนวัด
กัลยาณ และชุมชนกุฏีจีนนิยมเขามาใชบริการ เนื่องจากอยูใกลบานและเดินทางไปมาสะดวก
อยางไรก็ตาม ยังเคยปรากฎศู นยสุ ขภาพในบริเวณชุมชนกุฎีขาว แตปจจุบันยกเลิกไปแลว
เนื่องจากปญหาความขัดแยงภายในชุมชน

ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เขตธนบุรี
ศูนยอนามัยชุมชนวัดประยูรวงศ
รูปที่ 4.6 สถานบริการสาธารณสุข ในแขวงวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย , 2550)

- สถานีตํารวจภายในพื้นที่ศึกษาอยูในความดูแลของสถานีตํารวจ
บุปผาราม ตั้งอยูในบริเวณชุมชนบุปผาราม ถนนอิสรภาพเทศบาลสาย 2

รูปที่ 4.7 บรรยากาศของสถานีตํารวจบุปผาราม(โดยผูวิจัย , 2550)
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- สํานักเทศกิจเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตั้งอยูติดกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เขตธนบุรี ดานหนาอาคารหันหนาไปทางแมน้ําเจาพระยา

รูปที่ 4.8 บรรยากาศดานหนาของสํานักเทศกิจ(โดยผูวิจัย , 2550)

- ตลาดนกกระจอกเปนตลาดสดเพียงแหงเดียว เหตุที่ชื่อวานกกระจอก
เนื่องจากมีชาวบานหลายคนเลากันมาวา เปนตลาดที่มีการคาขายขาวสารและของแหงมากจนมี
นกกระจอกจํานวนมากมายอาศัย อยู แตบางก็ว าตลาดแหงนี้มีการซื้อขายที่ผู คนจอแจมาก
เหมือนนกกระจอก จึงเรียกชื่อวา “นกกระจอก” ปจจุบันบริเวณตลาดไดถูกเวนคืนเพื่อกอสราง
ถนนอรุณอมรินทรตัดใหมและมีเอกชนไดจับจองที่ดินสรางอาคารพาณิชย โดยทําการรื้อยาย
อาคารในตลาดออกไป อยางไรก็ตามบรรดาพอคาแมคาก็ยังคงกระจุกตัวตั้งรานคาในบริเวณ
ใกลๆ คือ บริเวณซอยวัดกัลยาณ ในชุมชนวัดประยูรวงศ เพื่อทําการคาขาย สําหรับชุมชนใน
บริเวณโดยรอบจะทําการจับจายซื้อของใหเพียงพอในหนึ่งวัน เนื่องจากรานคาในตลาดแหงนี้จะ
ขายของสดในชวงเชาเทานั้น
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รูปที่ 4.9 บรรยากาศของตลาดนกกระจอกในปจจุบัน (โดยผูวิจัย , 2549)

- ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ เปนสาธารณูปการที่เกิดขึ้นใหมในพื้นที่
ศึกษาตั้งอยูริมถนนอิสรภาพ คนในชุมชนสวนมากนิยมไปใชบริการเนื่องจากมีสินคาใหเลือกครบ
ครันในสถานที่แหงเดียว ซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญนี้มีอยู 2 แหง คือ หางคารฟู และหางท็อป
ซุปเปอรมาเก็ต

หางคารฟู
หางท็อปซุปเปอรมาเก็ต
รูปที่ 4.10 ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญในแขวงวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย ,2550)

68

69

70

71

ข. เสนทางคมนาคมและการขนสง พื้นที่แขวงวัดกัลยาณในปจจุบันมีการ
สัญจรไดทั้งทางบก ทางน้ํา ดังนั้นการคมนาคมขนสงในพื้นที่จึงแบงตามความสําคัญของระบบ
การสัญจรได 2 ลักษณะ คือ
- ระบบการสัญจรทางบก สามารถแบงออกไดอีก 3 ประเภท คือ
• ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนที่มีขนาดใหญ 12-18 เมตร
สามารถรองรับการจราจรขนาดใหญและมีจํานวนมาก ไดแก
ถนนอิสรภาพ ถนนประชาธิปก และถนนอรุณอัมรินทรตัดใหม
• ถนนสายรอง หมายถึง ถนนที่เชื่อมกับถนนสายหลัก และรถ
ขนาดใหญสามารถสัญจรได เชน รถดับเพลิง เปนตน ถนนสาย
รองในพื้นที่นี้ไดแก ถนนเทศบาลสาย1,2 และสาย 3 นอกจากนี้
ยังมีถนนซอยยอยอีกที่สามารถเชื่อมโยงกับถนนอิสรภาพ และ
ถนนประชาธิปกได
• ถนนสายยอยหรือทางเดินภายในชุมชนเปนทางเดินขนาดเล็กที่
รถยนตขนาดใหญ ไมสามารถผานเขาออกได ซึ่งปรากฏอยูใน
เกือบทุกชุมชนที่อยูพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 4.11 ตัวอยางถนนสายหลักในแขวงวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย , 2550 )
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รูปที่ 4.12 ตัวอยางถนนสายรองในแขวงวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย , 2550 )

รูปที่ 4.13 ตัวอยางถนนสายยอยหรือทางเดินภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย , 2550 )

- ระบบสัญจรทางน้ํา สามารถแบงไดอีก 2 ประเภท คือ
• เรือขามฟาก โดยมาจากทาเรือราชินีสูทาวัดกัลยาณ และทาน้าํ
กุฎีจีน ผูโดยสารมักเปนคนในชุมชนวัดกัลยาณและชุมชนกุฎี
จีน เพื่อขามไปซื้อสินคาที่ปากคลองตลาด ตลอดจนนักเรียนที่
ขามฟากมาเรียนที่โรงเรียนในฝงธนบุรีเปนหลัก
• เรือหางยาว แลนจากทาเรือราชินีไปตามคลองบางกอกใหญ
จนถึ ง ปากน้ํ า เขตภาษี เ จริ ญ ซึ่ ง ผู โ ดยสารส ว นมากเป น
ข า ราชการ นั ก เรี ย นและคนทั่ ว ไปที่ อ ยู บ ริ เ วณท า ยคลอง
บางกอกใหญ
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รูปที่ 4.14 บรรยากาศทาเรือขามฟากทาวัดกัลยาณ (โดยผูวิจัย , 2549)

รูปที่ 4.15 บรรยากาศทาเรือขามฟากทากุฎีจีน (โดยผูวิจัย , 2549)
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ค. ระบบไฟฟา การใหบริการไฟฟาในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณดําเนินการ
โดยการไฟฟานครหลวงจําหนายไฟฟาใหแกชุมขนในแขวงวัดกัลยาณอยางทั่วถึง
ง. ระบบประปา ในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณมีบริการน้ําประปาครอบคลุม
ทุกครัวเรือน ดําเนินการโดยการประปานครหลวง ซึ่งโรงงานผลิตน้ําธนบุรีเปนโรงงานผลิตน้ําใหแก
พื้นที่ศึกษา
จ. ระบบระบายน้ํา พื้นที่ในบริเวณแขวงวัดกัลยาณ มีการดําเนินการ
กอสรางเขื่อนกั้นริมน้ําสูง 2.00 เมตร ซึ่งไดดําเนินการโดยกทม. แลวเสร็จเมื่อประมาณป 2535
เนื่องจากแขวงวัดกัลยาณ เปนพื้นที่ที่น้ําทวมในชวงฤดูน้ําหลาก ทําใหตองมีการกอสรางประตู
กั้นน้ําในบริเวณคลองยอยที่เชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาและคลองบางกอกใหญ เพื่อสรางระบบ
ปองกันน้ําทวม ทําใหสภาพคลองยอยๆดังกลาวไมสามารถสัญจรและกลายเปนทางระบายน้ํา
หลักจากบานเรือนแตละหลังในชุมชน ลงสูคลองเหลานี้โดยตรงโดยเฉพาะบริเวณที่อยูติดคลอง
ยอยๆเหลานั้น ซึ่งไมมีการกอสรางทอระบายน้ําสาธารณะหรือบอบําบัดน้ําเสีย ทําใหสภาพ
คลองกลายเปนทางระบายน้ําขนาดใหญ ที่ขาดการดูแลรักษาจนเกิดสภาพเนาเหม็นและเปนที่
สะสมของขยะ ซึ่งไมสามารถเขาไปจัดเก็บไดในปจจุบัน
ช. การจัดเก็บขยะ ดําเนินการโดยเขตธนบุรี จัดเก็บตามจุดใหญๆ เชน
บริเวณวัด โรงเรียน และบริเวณที่รถสามารถเขาถึงได อาทิตยละ 2 ครั้ง ปจจุบันการจัดเก็บขยะยัง
ทําไดไมดีนัก เนื่องจากปญหาการเขาถึงและคนจัดเก็บมีจํานวนนอย ทําใหเกิดปญหาขยะตกคาง
ในชุมชนที่เขาถึงยาก พื้นที่รกราง และบริเวณคลองระบายน้ําตางๆจากสํารวจพบวาพื้นที่ที่มีการ
จัดเก็บขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนในชุมชนชวยกันรณรงคเรื่องความสะอาด ไดแก
ชุมชนกุฎีจีน สําหรับชุมชนที่มีที่มีการจัดเก็บพอสมควร แตบางจุดมีปญหาในการเขาถึง ไดแก
ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดประยูรวงศ บริเวณที่มีปญหาขยะตกคางในชุมชน และที่
ว า งรกร า งที่ ยั ง ไม มี ก ารจั ด เก็ บ ได แ ก ชุ ม ชนวั ด บุ ป ผาราม และชุ ม ชนโรงคราม บริ เ วณ
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวนั้น ปรากฏวาบริเวณที่มีการบุกรุกที่สาธารณะ เพื่อจับจองเปนที่พัก
อาศัยยังไมมีการจัดเก็บขยะอยางเปนระบบ ไดแก บริเวณหลังโรงเรียนซางตาครูซศึกษาและ
บริเวณหลังโรงเรียนศึกษานารี ตลอดจนบริเวณที่โลงวางตางๆลวนเปนที่กองขยะสะสมทั้งสิ้น
ฉ. พื้ น ที่ ว า งสาธารณะ พื้ น ที่ ว า งสาธารณะที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่ศึกษา มีดังนี้
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จากแผนที่ขางตนพบวาพื้นที่วางสาธารณะในพื้นที่ศึกษามี 46 แหง และสามารถแบงกลุมพื้นที่
วางสาธารณะจากการจัดสรางขึ้นตามการใชงาน โดยแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจร
1.ทางเทาถนนอิสรภาพ(ในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ)
2.ซอยอิสรภาพ 26
3.ซอยอิสรภาพ 24(จากตนซอยอิสรภาพ 24 –ตนซอยประชาธิปก 2)
4.ซอยอิสรภาพ 22
5.ซอยอิสรภาพ 20
6.ซอยอิสรภาพ 18
7.ซอยยอยถนนเทศบาลสาย 2 (ทางโคงสน.ตร.บุปผาราม-สามแยกถนนเทศบาล
สาย 3)
8.ซอยยอยภายในซอยประชาธิปก 2
9.ทางเทาถนนประชาธิปก(ในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ)
10.ซอยประชาธิปก 6
11.ซอยประชาธิปก 4
12.ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
13.ถนนเทศบาลสาย 1
14.ถนนเทศบาลสาย 2
15.ถนนเทศบาลสาย 3 (จากดานถนนประชาธิปกจรดทางแยกที่ไปถนนเทศบาล
สาย 2)
16.ถนนพญาไม
17.ทางเขาสํานักเทศกิจ
18.ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา
19.ทางเดินเลียบคลองพลอย (ชวงแยกทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยาถึงถนน
เทศบาล1)
20.ซอยกุฎีจีน (ชวงระหวางถนนเทศบาลสาย 1 ถึงประตูทางเขาโบสถ
ซางตาครูส)
21.ซอยกุฎีจีน1-9 (ทางเดินภายในชุมชน)
22.ซอยโรงน้ําแข็ง
23.ซอยวัดกัลยาณ
24.ซอยวัดกัลยาณ1
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25.ซอยวัดกัลยาณ2
26.ซอยวัดกัลยาณ3 (ทางเดินเลียบคลองกุฎีจีน)
27.ซอยวัดกัลยาณ4
28.ซอยวัดกัลยาณ5
29.ซอยวัดกัลยาณ6
30.ซอยโพธิ์
31.ซอยเยื้องซอยโพธิ์ (ขางวัดบุปผาราม)
32.ทางเดินภายในชุมชนกุฎีขาว
33.ทางเดินเลียบคลองกุฎีขาว
34.ทางเดินภายในชุมชนโรงคราม
กลุมที่ 2 พื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอม ซึ่งพื้นที่วางสาธารณะในกลุมนี้
สามารถแยกยอยไดอีกคือ
กลุมที่ 2.1 พื้นที่วางสาธารณะที่อยูระหวางอาคารเกิดการใชประโยชนเอง
35.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
36.โบสถซางตาครูส
37.วัดประยุรวงศาวาส
38.วัดบุปผาราม
39.ตลาดนกกระจอก
40.มัสยิดบางหลวง
41.ศาลเจากวนอันเกง
กลุมที่ 2.2 พื้นที่วางสาธารณะที่มีการจัดสรางขึ้นเพื่อใชประโยชน
42.สวนหยอมเชิงสะพานพุทธ
43.สวนหยอมวงเวียนเล็กรวมไปถึงบริเวณดานหนาโรงเรียนศึกษานารี
44.สนามกีฬาใตสะพานอนุทินสวัสดิ์
45.สนามเด็กเลนใตสะพานอนุทินสวัสดิ์
46.สวนหยอมอนุทินสวัสดิ์
ซึ่งการแบงกลุมพื้นที่วางสาธารณะ ไดแสดงในแผนที่ 4.12 ดังนี้
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จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา พบวาพื้นที่วางสาธารณะในแขวงวัดกัลยาณ
ไดแทรกตัวอยูในพื้นที่ตางๆไมวาจะเปน เสนทางสัญจรสายตางๆ พื้นที่โดยรอบอาคารสาธารณะ
ทั้งอาคารทางศาสนา ตลาด และพื้นที่ในละแวกบาน ซึ่งการใชประโยชนของพื้นที่วางสาธารณะ
ซอนทับกับประโยชนใชสอยหลักของพื้นที่นั้นๆรวมดวย พื้นที่วางสาธารณะที่อยูบนตําแหนงที่
ใกลเคียงกันและมีการเชื่อมตอถึงกันระหวางพื้นที่วางแบบเสนทางสัญจรและพื้นที่วางแบบพื้นที่
ปดลอมจะเกิ ดกลุ ม อาคารตั้ ง อยูโดยรอบพื้น ที่บริเ วณนั้ น อย า งหนาแนน กวา พื้ น ที่ที่เ ป นแบบ
เสนทางสัญจรเพียงอยางเดียว
4.2.5 ลักษณะทางสังคม
1) ประชากร จากขอมูลที่สํารวจในป พ.ศ. 2548 ของสํานักงานเขตธนบุรี พบวา
ประชากรในแขวงวัดกัลยาณ มีทั้งหมด 8,013 คน สามารถแบงเปน ชาย 3,740 คน หญิง 4,273
คน มีจํานวนครอบครัวทั้งหมด1,596 ครอบครัว และมีบานเรือนทั้งหมด1,350 หลังคาเรือน โดย
จํานวนประชากร ครอบครัวและหลังคาเรือนดังกลาว สามารถแบงออกมาแตละชุมชนไดดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนประชากร ครอบครัวและหลังคาเรือน แตละชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ
ชื่อชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

ครอบครัว

หลังคาเรือน

1. กุฎีจีน
2. วัดประยูรวงศ
3. วัดกัลยาณ
4. บุปผาราม
5. กุฎีขาว
6. โรงคราม
รวม

820
742
686
658
556
278
3,740

1,030
861
784
714
581
303
4,273

1,850
1,603
1,470
1,372
1,137
581
8,013

346
261
314
257
295
123
1,596

280
228
280
232
230
100
1,350

(ที่มา : ฝายทะเบียน สํานักงานเขตธนุรี ,2549)
แต อ ย า งไรก็ ต ามจากการลงสํ า รวจพื้ น ที่ แ ละสอบถามคนในชุ ม ชนพบว า มี
ประชากรในพื้นที่ศึกษามีมากกวาขอมูลทะเบียนราษฎของสํานักงานเขตธนบุรี เนื่องจากมีบุคคล
ต า งจั ง หวั ด ย า ยเข า มาทํ า งานและเช า พั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ประชากรแฝงอั น
เนื่องมาจากกลุมคนทํางาน
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จากความหลากหลายของกลุมคนที่มีในพื้นที่ ทําใหเกิดระบบชุมชนที่มี
ความแตกตางกันไปตามลักษณะของการนับถือศาสนา สามารถแบงลักษณะชุมชนได 4 ลักษณะ
ดังนี้ (ฐิติวัฒน นงนุช , 2542 )
- ชุมชนชาวพุทธ จะมีการกระจายตัวอยูทั่วไปในพื้นที่บริเวณโดยรอบวัด
กัลยาณมิตร วัดประยูรวงศาวาส และทางดานหนาวัดบุปผาราม ซึ่งกลุมคนไทยพุทธดังกลาวไดมี
การตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยมาประมาณ 3 ชั่วอายุคนแลว แตในปจจุบันผูอยูอาศัยเดิมไดมีการยาย
ออกไปแลวบางบางสวนเนื่องจากสภาพที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่มีความหนาแนน กลาย
สภาพเปนชุมชนแออัด
- ชุมชนชาวคริตส ไดอยูอาศัยภายในชุมชนแออัดโดยรอบโบสถซางตาค
รูส ในปจจุบันผูที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่แทจริงไดมีการยายออกไปบางแลวจาก
พื้นที่แหงนี้ เนื่องจากสภาพปญหาที่คลายกับชุมชนชาวพุทธ ผูอยูอาศัยบางสวนในปจจุบันเปน
กลุมคนที่อพยพเขามาทํางานที่กรุงเทพ
- ชุมชนชาวมุสลิม อยูอาศัยโดยรอบมัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาว ลักษณะ
บานพักอาศัยมีขนาดเล็กในชุมชนแออัด รูปแบบวิถีชีวิตและความเปนอยูทั่วไปยังยึดถือมัสยิดเปน
ศูนยกลาง ลูกหลานชาวมุสลิมจะไดรับการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนของชาวพุทธ แตก็ยัง
ได รั บ การศึ ก ษาภาษาและศาสนาของตนเองที่ โ รงเรี ย นสอนศาสนาอิ ส ลามที่ ได ก อ ตั้ ง มาเป น
เวลานานแลวซึ่งตั้งยูติดกับมัสยิดบางหลวง ภายในชุมชนเองมีการรวมกลุมกันชัดเจนกวาชุมชนที่
นับถือศาสนาอื่นๆ โดยมีการจัดตั้งเปนกลุมบําเพ็ญประโยชนตางๆ เชน สมาคมชาวหมูบานบาง
หลวงผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน
- ชุมชนแออัดในลักษณะบุกรุกพื้นที่ โดยมีการอยูอาศัยในบริเวณใกลกับ
โรงเรียนศึกษานารี เดิมบริเวณนี้เปนพื้นที่โลงรก เปนพื้นที่ที่คนอีสานอพยพเขามาทํางานและใช
เป น ที่ปลู ก สรา งที่ พักอาศั ย ปจจุ บัน เมื่ อมีถนนอรุ ณอัม ริน ทรตัด ใหมตัดผา นพื้ น ที่ ทํา ใหชุม ชน
ดังกลาวไดแยกอยูตามสองฝงถนน
2) ศาสนา จากการนับถือศาสนาแตละชุมชนแลว พบวา ศาสนาพุทธสวนใหญผู
ที่นับถือจะเปนประชาชนในชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนวัดประยูรวงศ ชุมชนบุปผาราม และชุมชน
โรงคราม สวนศาสนาคริสตสวนใหญผูที่นับถือจะเปน ชุมชนกุฎีจีน และศาสนาอิสลามสวนใหญผู
ที่นับถือจะเปน ชุมชนกุฎีขาว อยางไรก็ตามในแตละชุมชนนั้นมิใชวาคนในชุมชนทั้งหมดนับถือ
ศาสนาเดียวกัน ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงคนสวนใหญในชุมชน หรือรอยละ 90 – รอยละ 95
เทานั้น ยังมีคนในชุมชนที่นับถือศาสนาอื่นอยูเชนกัน ทั้งสามศาสนานั้นสามารถอยูรวมกันไดเปน
อยางดี และยังคงความเปนเอกลักษณของพื้นที่ตนไดอยางเหมาะสม
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3) วัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น กิจกรรมและประเพณีสวนใหญ
โดยรวมแลวมีลักษณะคลายคลึงตามวิถีการดําเนินชีวิตชาวไทยทั่วไป แตก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับวันสําคัญทางศาสนาที่แตกตางกันไป ดังเชน ศาสนาพุทธ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา วันสงกรานณ เปนตน สถานที่ประกอบกิจกรรมสวนใหญ คือวัด ซึ่งใน
พื้นที่ศึกษามีวัดดังนี้ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดบุปผาราม
วรวิหาร นอกจากวัดจะเปนศูนยรวมจิตใจและเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแลว มี
ประชาชนบางสวนที่มีเชื้อสายจีนซึ่งสืบทอดมาตั้งแตสมัยพระเจาตากสินมหาราช ทําใหพื้นที่ใน
แขวงวัดกัลยาณไดมีศาลเจา คือ ศาลเจากวนอันเกง องคประธานของศาลเปนเจาแมกวนอิม สวน
ศาสนาคริ สตและศาสนาอิสลามก็มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นเปนประจํา ทุก ป
เชนกัน เชน วันคริสมาสต ของชุมชนชาวคริสต(สวนมากเปนชาวชุมชนกุฎีจีน) ซึ่งสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมคือ โบสถซางตาครูส สวนประเพณีการถือศีลอดจะเปนของชุมชนชาวอิสลาม(สวนมาก
เปนชาวชุมชนกุฎีขาว) สถานที่ประกอบพิธีกรรมดังกลาวจะเปนมัสยิดบางหลวง
4) สถานที่ทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวโดยมากในพื้นที่ศึกษาจะเปนอาคารทาง
ศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งมีดังนี้ (ฐิติวัฒน นงนุช , 2542 )
- วัดกัลยานิมิตวรมหาวิหาร เจาพระยานิกรบดินทร ไดอุทิศที่ดินสราง
ถวายเปนอารามหลวง เมื่อ ป 2368 ในสมัย ร.3 ไดพระราชทานนามวา วัดกัลยาณมิตร มี
โบราณวัตถุที่สําคัญ ไดแก พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพอโตซําปอกง) หอระฆังที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย และจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม
- โบสถซางตาครูส (กุฎีจีน) เปนโบถสที่มีอายุได 92 ป ตัวอาคารไดรับ
การผสมผสานสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกผสมแบบเรเนสซองส เปนอาคารกออิฐถือปูนทรง
สี่เหลี่ยมมีจุดเดนที่หอคอยของอาคารซึ่งเปนรูปโดม ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับพระที่นั่งอนันตสมาคม
ภายในอาคารประดับดวยกระจกสี Stain Glass ที่ประดับไวเหนือบานหนาตางเปนภาพเหตุการณ
บางตอนในพระคัมภีร ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม และภาพรําพึงสายประคํา
ศักดิ์สิทธิ์
- มัสยิดบางหลวง สันนิษฐานวาสรางขึ้นใน ป พ.ศ. 2325 สมัยรัชกาลที่
1 ซึ่งมีอายุมากกวา 200 ป โดยพอคามุสลิม ซึ่งเปนมัสยิดทรงไทยที่ผสมกลมกลืนศิลปะของไทย
จีน ฝรั่ง และเปนมัสยิดแหงเดียวในโลกที่สรางอาคารกออิฐถือปูนเปนทรงไทย แมวารูปทรงอาคาร
ของมัสยิดจะเปนทรงไทยแตภายในตัวอาคารผูสรางเองก็ไดบรรจุหลักสําคัญของศาสนาอิสลามไว
ซึ่งเปน ขอกํ าหนดของมัสยิดทุ กแหงตองมี คือ มี มิมบัร (แทนแสดงธรรม คลายธรรมาศน ของ
พระภิกษุ) มิหรอบ (ซุมที่ครอบมิมบัร) โครงสรางภายในก็เปน พื้นราบ สะอาด ปราศจากรูปเคารพ
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4.2.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
จากรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเปน ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ทําใหพื้นที่สวนใหญจึงเปน ศาสน
สถาน ชุมชน สถาบันทางการศึกษาที่ใชรองรับคนในชุมชน เศรษฐกิจที่มีในพืน้ ทีจ่ งึ เปนการพาณิช
ยกรรมขนาดเล็ก เชน รานขายอาหาร รานขายของชํา เปนตน และประชาชนสวนมากในพื้นที่มี
อาชีพรับจาง คาขาย ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว ตามลําดับ ในแขวงวัดกัลยาณ
ไดมีการจับจองพื้นที่บางสวนของพื้นที่วางสาธารณะทํากิจกรรมทางดานเศรษฐกิจเพื่อใหเกิด
รายได ไมวาจะเปนกิจกรรมกิจกรรมดานการซื้อขายบริเวณตลาด ริมถนน พื้นที่ซอยภายในแขวง
หรือในบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอาคารที่มีความสําคัญทางศาสนา
นอกจากกิจกรรมดานการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน ยังมีการบริการขนสงสาธารณะประเภท มอเตอรไซน
รับจาง รถตุก-ตุก หรือ รถแทกซี่ ก็มีการใชพื้นที่วางสาธารณะเหลานี้เพื่อเปนสถานที่จอดเพื่อรอรับสงผูโดยสาร
จากที่ศึกษาลักษณะทางดานกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ในขางตนสามารถสรุปไดวาพื้นที่
แขวงวัดกัลยาณแหงนี้ มีกลุมคนทางสังคมอยูมากมาย สงผลไปถึงการตั้งกลุมอาคารประเภทตางๆ
ทั้งอาคารที่อยูอาศัย อาคารพาณิชยกรรม อาคารทางราชการ อาคารทางการศึกษา อาคารทาง
ศาสนา รวมไปถึงพื้นที่วางสาธารณะที่ไดแทรกตัวอยูในพื้นที่โดยรอบกลุมอาคารตางๆ และเสนทาง
สัญจรสําหรับคนเดินเทาดวย สงผลใหเกิดความหลากหลายทั้งในดานกลุมผูใช กิจกรรม และ
ชวงเวลา โดยแตเดิมในสมัยกอนที่ยังไมมีการสรางถนนนั้น เสนทางน้ําจึงถือไดวาเปนพื้นที่วาง
สาธารณะเชนกัน เนื่องจากสวนใหญมีการใชประโยชนจากพื้นที่แหงนี้ทั้งในดานการสัญจร การคา
ขาย และนันทนาการ เปนตน ในสวนของพื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอมนั้น สมัยกอนพื้นที่
สําหรับการเพาะปลูกในบริเวณที่เรียกวา “ขวาง” ในบางชวงเวลาพื้นที่ขวางไดเปลี่ยนเปนพื้นที่วาง
สาธารณะสําหรับคนในชุมชนเพื่อใชประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเกิดการปฎิ
สั ม พั น ธ ต อ กั น ระหว า งคนในชุ ม ชน นอกจากนี้ พื้ น ที่ ว า งที่ อ ยู โ ดยรอบอาคารก็ มี ก ารเข า มาใช
ประโยชนของผูคนเชนกัน โดยเฉพาะพื้นที่วางสาธารณะบริเวณอาคารทางศาสนา ซึ่งเกิดกิจกรรม
ของชุมชนมากมายและเปนศูนยรวมทางจิตใจดวย แตเมื่อมีการพัฒนาเมือง ไปสูความเจริญ
กอสรางถนนและมีโครงขายการสัญจรที่เชื่อมตอกัน ทําใหพื้นที่ริมน้ําที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นอยาง
หลายหลายมี บ ทบาทน อ ยลง เริ่ ม ใชพื้ น ที่บ นบกมากขึ้น ทั้ ง การตั้ง อาคารบ า นเรื อน รวมไปถึ ง
เสนทางสัญจรของคนที่ใชทั้งยานพาหนะและการเดินเทา สําหรับกลุมอาคารหลายแหงที่มีมานาน
และคงอยูจ นถึ ง ปจจุ บั น เช น อาคารทางดา นศาสนา ซึ่ง พื้ น ที่ โดยรอบอาคารยั ง เปน พื้น ที่วา ง
สาธารณะที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและเปนศูนยรวมของจิตใจเหมือนเชนเดิม แตความสําคัญอีก
ดานในปจจุบันไดเพิ่มขึ้นมาคือ การเปนสถานที่ทางประวัติศาสตรและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
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ผูคนเขามาพักผอน หลบแดด ในสวนหยอมวงเวียนเล็ก ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา ที่สนทางสามารถ
ขางโรงเรียนศึกษานารี
เชื่อมตอทางสัญจรในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ
รูปที่ 4.17 ตัวอยางของพื้นที่วางสาธารณะในแขวงวัดกัลยาณที่สอดคลองกับ
พื้นที่วางสาธารณะที่มีความสําคัญในระดับยาน (จากผูวิจัย , 2550)

1.3 พื้นที่วางสาธารณะที่มีความสําคัญในระดับชุมชน คือ พื้นที่วางสาธารณะ
แบบเสนทางสัญจร ไดแก ซอยอิสรภาพ26 ซอยอิสรภาพ18 ซอยในในถนนเทศบาลสาย2 ซอย
ยอยในถนนประชาธิปก2 ซอยประชาธิปก6 ซอยประชาธิปก4 ทางเดินเลียบคลองพลอย ซอยกุฎี
จีน(1-9)ซึ่งเปนทางเดินภายในชุมชน ซอยโรงน้ําแข็ง ซอยวัดกัลยาณ1 ซอยวัดกัลยาณ2 ซอยวัด
กัลยาณ3 ซอยวัดกัลยาณ6 ซอยโพธิ์ ซอยเยื้องซอยโพธิ์ ทางเดินหลักภายในชุมชนกุฎีขาว ทางเดิน
เลียบคลองกุฎีขาว ทางเดินหลักภายในชุมชนโรงคราม ซึ่งพบวาสวนมากเปนพื้นที่ทางเทาภายใน
ซอยหรือทางเดินภายในชุมชน สวนพื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอมไดแก โบสถซางตาครูส
พื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวง ซึ่งเปนพื้นที่ในสถานที่ทางศาสนาของชุมชนนั้นๆ มีการใชงานโดย
ผูคนในชุมชนเปนสวนใหญ

เด็กๆ ในชุมชนกุฎีขาว นิยมเขามาทํากิจกรรมตางๆ
ทางสัญจรหลักของชุมชนโรงคราม ที่ใชเปนพื้นที่
รวมกันในบริเวณโดยรอบมัสยิดบางหลวง
พักผอนนั่งเลน พบปะพูดคุยกันของคนในชุมชน
รูปที่ 4.18 ตัวอยางของพื้นที่วางสาธารณะในแขวงวัดกัลยาณที่สอดคลองกับ
พื้นที่วางสาธารณะที่มีความสําคัญในระดับชุมชน (จากผูวิจัย , 2550)
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2. พื้นที่วางสาธารณะที่แบงตามกิจกรรมการใชงาน โดยการแบงในประเภทนี้มีการ
แบงกิจกรรมยอยจากกิจกรรมหลักอีกครั้ง โดยกิจกรรมยอยดังกลาวอางอิงมาจากการลงสํารวจ
พื้นที่ในเบื้องตน
2.1 พื้นที่วางสาธารณะที่ตอบรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนพื้นที่หรือสถานที่ที่
เกิดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคา สถานที่รับฝากของ หรือกิจกรรมเพื่อธุรกิจ ดังนั้นจากการลง
สํารวจพื้นที่ พบวารูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษาสามารถแบงไดดังนี้
2.1.1 การจําหนายสินคาอุปโภค/บริโภคแบบถาวร เชน ตลาด หรือ
ตลาดภายในชุมชน แทนดวยสัญลักษณ (A-1)
2.1.2 การจําหนายสินคาอุปโภค/บริโภคแบบกึ่งถาวร เชน รานคา
ชั่วคราว หรือแผงลอยรวมไปถึงการตั้งแผงจากรานคาพาณิชย แทนดวยสัญลักษณ (A-2)
2.1.3 การจําหนายสินคาอุปโภค/บริโภคแบบชั่วคราว เชน รถเข็นขาย
ของ หรือ หาบเร แทนดวยสัญลักษณ (A-3)
2.1.4 การบริการสาธารณะ เชน รถมอเตอรไซครับจาง รถโดยสารประจํา
ทาง เรือขามฟาก แทนดวยสัญลักษณ (A-4)

รานคาที่ตั้งอยูในตลาดนกกระจอก

รานขายอาหารที่อยูภายในชุมชนโรงคราม

รูปที่ 4.19 ตัวอยางของพื้นที่วางสาธารณะที่ตอบรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใน แขวงวัดกัลยาณ (จากผูวิจัย , 2550)

2.2 พื้นที่วางสาธารณะที่ตอบรับกิจกรรมทางสังคม โดยเปนพื้นที่ที่มีการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสาร ทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเคารพ ศรัทธา หรือ
เพื่อการพักผอนหยอนใจ ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ศึกษาสามารถแบงไดดังนี้
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2.2.1 กิจกรรมทางดานพักผอนหยอนใจ/ พบปะสังสรร เชน การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขารวมประชุมกันของคนในชุมชน หรือ การนั่งเลนเดินเลนเพื่อผอน
คลาย แทนดวยสัญลักษณ (B-1)
2.2.2 กิจกรรมทางศาสนา / ศรัทธา / ประเพณี เชน การรวมกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา หรือเทศกาลประจําป แทนดวยสัญลักษณ (B-2)
2.2.3 กิจกรรมทางดานกีฬา / นันทนาการ เชน การออกกําลังกาย สนาม
เด็กเลนแทนดวยสัญลักษณ (B-3)

พื้นที่ริมถนนบริเวณใตสะพานอนุทินสวัสดิ์
ที่ชาวบานในชุมชนกุฎีขาวนิยมเขามาใช
พื้นที่เพื่อทํากิจกรรม

พื้นที่หนาอุโบสถวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ที่มีผูคนนิยมเขามากราบไหวบูชาพระตลอดทั้งวัน

รูปที่ 4.20 ตัวอยางของพื้นที่วางสาธารณะที่ตอบรับกิจกรรมทางสังคมใน
แขวงวัดกัลยาณ (จากผูวิจัย , 2550)

จากรายละเอียดของประเภทพื้นที่วางสาธารณะและการลงสํารวจเพื่อสังเกตการณ
ในเบื้องตนสามารถประมวลผลออกมาเปนตาราง ไดดังนี้
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จากตาราง4.2 การแบงประเภทของพื้นที่วางสาธารณะชุมชนแขวงวัดกัลยาณ จากการลงสํารวจ
พื้นที่ในเบื้องตน ซึ่งไดแสดงผลการสํารวจโดยใชสัญลักษณ
ที่มีสีตางๆในแตละประเภทของพื้นที่
วางสาธารณะ ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา “เม็ดสี” เม็ดสีแตละสีในตารางที่ 4.2 ไมไดเปนการแสดงความหมายหรือ
นัยยะใดๆ ทั้งสิ้น แตจะเปนการแสดงถึงระดับการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะแตละแหง ซึ่งหากพื้นที่วาง
สาธารณะใดที่มีจํานวนเม็ดสีมากจะถือวา พื้นที่วางสาธารณะแหงนั้นมีแนวโนมของระดับการเขาใชสูงสุด
มีความเปนเอนกประโยชนมากที่สุด สวนพื้นที่วางสาธารณะใดที่มีจํานวนเม็ดสีนอยจะถือวา พื้นที่วาง
สาธารณะแหงนั้นมีแนวโนมของระดับการเขาใชต่ํา มีความเปนเอนกประโยชนนอย
อยางไรก็ตาม จากตารางที่ 4.2 การแบงประเภทของพื้นที่วางสาธารณะชุมชนแขวงวัดกัลยาณ
จากการลงสํารวจพื้นที่ในเบื้องตน พบวา
1.พื้นที่วางสาธารณะในแขวงชุมชนวัดกัลยาณเปนประเภทเกาะติดอยูกับเสนทางสัญจร
สวนมากจากการสํารวจพบวามีมากถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่วางสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา และยังมีการ
นิยมใชมากที่สุด
2.พื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอมที่ที่มีการนิยมใชมากที่สุด จากการสํารวจพบวาเปนพื้นที่
วางสาธารณะในบริเวณสถานที่สําคัญทางศาสนา แสดงใหเห็นวาชุมชนยังมีความผูกพันกับกิจกรรมที่
เกี่ยวของทางศาสนา หรือกลาวไดวาสถานที่ทางศาสนายังเปนศูนยรวมกิจกรรมตางๆ ของคนในชุมชน
3.พื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอมที่มีการจัดสรางขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ เพื่อใชประโยชน
พบวาไมไดรับความนิยมใชงาน เหมือนกับพื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอมระหวางอาคารที่เกิดการใช
ประโยชนขึ้นเอง อาจมีผลเนื่องมาจากตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอมที่มีการจัดสรางขึ้น
โดยหนวยงานของรัฐเพื่อใชประโยชนอยูหางจากชุมชนมากกวา พื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอมระหวาง
อาคารที่เกิดการใชประโยชนขึ้นเอง
4.พื้นที่วางสาธารณะที่เกิดกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ เปนปจจัยหนึ่ง
ที่ดึงดูดความสนใจจากกลุมคน ในการเขามาใชพื้นที่วางสาธารณะแหงนั้นไดตลอดทั้งวัน
4.4 การสุมเลือกพื้นที่วางสาธารณะเพื่อใชเปนกรณีศึกษา
จากตารางที่ 4.2 ที่กําหนดความเปนเอนกประโยชนของพื้นที่ดวยจํานวนของเม็ดสี ซึ่งจะมีผลตอ
การพิจารณาเลือกพื้นที่วางสาธารณะเพื่อใชเปนกรณีศึกษาการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ โดยเลือกพื้นที่
วางสาธารณะที่มีจํานวนเม็ดสีมากที่สุด หรือพื้นที่วางสาธาณะที่มีแนวโนมของระดับการเขาใชมากที่สุด 3
อันดับแรกของแตละกลุมพื้นที่วางสาธารณะ เพื่อที่จะนําไปศึกษาในรายละเอียดของการเขาใชพื้นที่วาง
สาธารณะโดยการบันทึกภาพตอเนื่อง (time – lapes photo) และเปรียบเทียบระหวางผลการลงสํารวจ
เพื่อสังเกตการณ ในพื้นที่ กับ ภาพที่ไดจากการบันทึกภาพตอเนื่อง (time-lapse photo) ทั้งนี้สามารถสุม
เลือกตัวอยางพื้นที่วางสาธารณะในชุมชนแขวงวัดกัลยาณได 6 พื้นที่ยอย ดังนี้ (แผนที่ 4.14)

94

กลุมที่ 1 พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจร
1. ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
2. ถนนเทศบาลสาย 1
3. ซอยวัดกัลยาณ
กลุมที่ 2 พื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอม
4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
5. วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
6. มัสยิดบางหลวง
หมายเหตุ พื้นที่วางสาธารณะที่เปนแบบเสนทางสัญจรในถนนอิสรภาพ และถนนประชาธิปก จะ
เปนพื้นที่ยกเวนในการนํามาเปนตัวเลือกเพื่อสุมเลือกพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองเปนพื้นที่ของถนนสายหลัก
ในระดับเมือง ไมจัดวาเปนพื้นที่ที่ใชภายในระดับชุมชน
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บทที่ 5
ศึกษาการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะของชุมชน
จากบทที่ 4 ที่ไดทําการสุมเลือกพื้นที่วางสาธารณะในชุมชนวัดกัลยาณที่มีระดับการใช
งานอยางเอนกประสงคมากที่สุด 6 พื้นที่ ไดแก
1.ซอยวัดกัลยาณ
2.ถนนเทศบาลสาย 1
3.ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
4.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
5.วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร 6.มัสยิดบางหลวง
แล ว นํ า มาเป น กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษารู ป ลั ก ษณะเชิ ง พื้ น ที่ ข องพื้ น ที่ ว า งสาธารณะใน
รายละเอียด ตลอดจนรูปแบบการเขาใชพื้นที่ของคนเดินเทา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
5.1 ศึกษารูปลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะตามคุณสมบัติของพื้นที่วาง
สาธารณะที่ดี
5.2 ศึกษารูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะภายในชุมชนทั้งรายละเอียดของคน
กิจกรรม และชวงเวลา ในการเขาใชพื้นที่โดยใชวิธีการบันทึกโดยภาพถายตอเนื่อง (Time Lapse
Photo)
5.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปลักษณะในเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะ
และรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะ (5.1 และ 5.2)
5.1 รูปลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะ
จากการทบทวนวรรณกรรม คุณสมบัติดานกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี สามารถ
แบงไดเปน 2 ระดับ ไดแก
5.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพระดับเมือง
ก.มีที่ตั้งใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ เชน เปนบริเวณเปลี่ยน
ถายการสัญจร ปายรับ-สงผูโดยสารของระบบขนสงมวลชน หรือตั้งอยูในบริเวณทางแยก หรือทาง
สัญจรหลักของถนนภายในชุมชน
ข.มีที่ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารหรือสถานที่สําคัญในระดับเมืองซึ่ง
สามารถใชประกอบกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชนตอคนในเมืองได
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ค.มีที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก รานคา
หรือพื้นที่สําหรับหลบแดด ฝน เปนตน
ง.มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
โดยจะสงผลไปถึงความสัมพันธและการเชื่อมตอของพื้นที่วางสาธารณะแตละแหงอยางสอดรับกัน
เกิดความตอเนื่องของกิจกรรมและทําใหผูคนสามารถกระจายตัวสูพื้นที่ตางๆไดอยางเหมาะสม
5.1.2 คุณสมบัติระดับพื้นที่ยอยของพื้นที่วางสาธารณะ
ก.มีขนาดพื้นที่และสภาพทางภูมิทัศนที่เหมาะสมตอรูปแบบกิจกรรม
กลุมผูใช และชว งเวลาที่ ใช เช น ขนาดทางเดินเทา ที่ กวา งพอตอการสัญจรไป-มาของผูใช มี
บรรยากาศที่ดึงดูดใหผูคนเขามาใชงาน มีความใกลชิดธรรมชาติ เปนตน
ข. มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เหมาะสมตอรูปแบบการใชกิจกรรม
กลุมผูใช และเวลาที่ใช เชน วัสดุ ความลาดชัน อุปกรณประกอบ
ค.มีการปดลอมที่ดี โดยมีชองเปดเพื่อสรางมุมมอง ทั้งเขาและออก จาก
พื้นที่อื่นโดยรอบซึ่งจะทําใหเกิดการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะอยางสูงและตอเนื่อง
ง.มีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับรูปแบบ
กิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย หรือกลาวไดวา พื้นที่วางสาธารณะสามารถ
รองรับการใชงานไดอยางหลากหลาย
จากคุ ณ สมบั ติ ข องพื้ น ที่ ว า งสาธารณะที่ ดี ดั ง กล า วข า งต น โดยวิ เ คราะห ค วบคู ไ ปกั บ
ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่วางสาธารณะในชุมชน รูปแบบความหนาแนนของมวลอาคารและที่วาง
รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน รูปแบบการใชประโยชนอาคาร และการลงสํารวจพื้นที่เบื้องตน
พบวา
พื้นที่ที่1 พื้นที่วางสาธารณะบนซอยวัดกัลยาณ เปนพื้นที่วางสาธารณะที่มี
ประโยชนใชสอยเพื่อรองรับการสัญจรเปนหลัก ซึ่งมีการสัญจรผานทั้งยานพาหนะและคนเดินเทา
มากแห ง หนึ่ ง แต อ ย า งไรก็ ต ามยั ง มี ก ารใช ป ระโยชน ด า นอื่ น ซ อ นทั บ ด ว ย เช น การซื้ อ -ขาย
แลกเปลี่ยนสินคา การพบปะพูดคุยกัน จากแผนที่ขางลาง พรอมกับขอมูลที่ไดจากการลงสํารวจ
พื้นที่ แสดงผลออกมาดังนี้
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จากแผนที่ 5.1 พบวาซอยวัดกัลยาณเปนเสนทางสัญจรหลักของชุมชนวัด
กั ล ยาณ ชุ ม ชนกุ ฎีจี น พื้ น ที่ วา งสาธารณะแหง นี้ตั ดผา นบริ เวณด า นหลัง พื้น ที่วัดกัล ยาณมิต ร
วรมหาวิหาร และตัดผานกับถนนเทศบาลสาย1 เปนสี่แยกอยูบริเวณตลาดนกกระจอก ซึง่ เปนพืน้ ที่
วางสาธารณะแบบปดลอมอยูซอนทับกับพื้นที่วางสาธาณะแหงนี้ และบริเวณปลายซอยมีทาง
เชื่อมกับถนนอรุณอมรินทรตัดใหมดวย เสนทางเดินภายในชุมชนโดยรอบ พื้นที่มีการเชื่อมตอกับ
ซอยวัดกัลยาณ ซึ่งทําใหซอยวัดกัลยาณเปนเสนทางสัญจรหลักของคนในหลายชุมชน จากแผนที่
5.2 และแผนที่ 5.3 สถานที่สําคัญที่อยูในแนวของเสนทางซอยวัดกัลยาณ คือ วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร โรงเรียนแสงอรุณ ตลาดนกกระจอก อาคารพาณิชยกรรม และมีกลุมอาคารประเภท
ที่พักอาศัยตั้งอยูอยางหนาแนน ตามแผนที่ 5.4 แสดงใหเห็นวากลุมอาคารตั้งอยูอยางหนาแนน
พื้นที่วางระหวางอาคารมีอยูคอนขางนอย สวนมากเปนเสนทางสัญจรภายในชุมชน ซึ่งจากการลง
สํารวจมีระยะความกวางของเสนทางเพียง 1.00-1.50 ม. เทานั้น เหมาะสําหรับเปนทางสัญจรผาน
สําหรับการเดินเทาและยานพาหนะประเภทจักรยาน จักรยานยนต ดวยพื้นที่วางระหวางอาคารมี
อยูนอยมากจากแผนที่ 5.4 สงผลใหการพบปะ พูดคุยกันของผูคนนิยมเปนพื้นที่ริมเสนทางสัญจร
หลัก หรือดานหนากลุมอาคารที่เกาะตัวตามแนวซอยวัดกัลยาณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางดาน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาตามมา โดยมากเปนประเภทรานคาขายอาหารชั่วคราว แผงลอย
และรถเข็นขายของ

รูปที่ 5.1 กิจกรรมการใชพื้นที่วางสาธารณะที่เกิดในซอยวัดกัลยาณ (จากผูวิจัย , 2550)
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ดังนั้นสรุปคุณสมบัติทางกายภาพอันพึงประสงคของพื้นที่วางสาธารณะซอยวัดกัลยาณ
ไดดังนี้
- มีที่ตั้งอยูใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ คือ เปนเสนทางสัญจรหลักของ
ชุมชนหลายชุมชนตลอดแนวเสนทางซอยวัดกัลยาณ คือ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนซอยวัดกัลยาณ และ
อยูใกลกับจุดตัดหรือทางแยกของถนนสายสําคัญที่มีการชุมนุมกิจกรรม คือ บริเวณสี่แยกถนน
อมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย1(สี่แยกเซเวน) และสามแยกซอยวัดกัลยาณตัดกับถนน
เทศบาลสาย1
- พื้นที่ซอยวัดกัลยาณอยูใกลกับอาคารหรือสถานที่ที่มีความสําคัญในระดับเมือง
คือโรงเรียนแสงอรุณ เปนโรงเรียนขนาดใหญในแขวงวัดกัลยาณ และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ซึ่งเปนวัดที่มีความเกาแก มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีผูคนเคารพ ศรัทธามากมาย และผล
จากเสนทางที่ตัดผานหรืออยูใกลกับอาคารหรือสถานที่ที่มีความสําคัญทําใหมีรานคาชั่วคราว เชน
รถเข็นขายของ หรือแผงลอย เพื่อขายของใหกับผูคนที่สัญจรผานไป-มา หรือคนในละแวกนั้น
- พื้นที่มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบและมีเสนทางเชื่อมตอกับพื้นที่
วางสาธารณะอื่นๆ ได เชน เชื่อมตอกับ ถนนเทศบาลสาย 1
ตลาดนกกระจอก และซอยวัด
กัลยาณ 4 ซึ่งเชื่อมตอไปสูถนนอรุณอมรินทรตัดใหมดวย
- เนื่องจากพื้นที่มีประโยชนดานการสัญจรเปนหลัก จึงมีลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่เหมาะสมตอรูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และชวงเวลา เชน วัสดุที่แข็งแรง พืน้ ทีท่ างสัญจรที่
เรียบ ความลาดชันของพื้นที่ เปนตน
- ตลอดแนวเสนทางซอยวัดกัลยาณ ไดมีอาคารเกาะตัวอยูตามแนวเสนทางของ
ซอยคอนขางหนาแนน รวมทั้งยังมีเสนทางสัญจรยอยภายในชุมชนละแวกนั้นเชื่อมตอกัซอยวัด
กัลยาณดวย ดังนั้นพื้นที่วางสาธารณะแหงนี้จึงถือไดวาเปนพื้นที่ที่มีการปดลอมโดยรอบของพื้นที่
คอนขางหนาแนน บางพื้นที่จึงไมคอยมีพื้นที่วางระหวางอาคาร อยางไรก็ตามก็มีชองเปดจากพื้นที่
โดยรอบทั้งชองเปดจากอาคารและชองเปดจากพื้นที่วางระหวางอาคาร ทําใหเกิดมุมมองเชื่อมตอ
และถึงการเขา-ออกจากพื้นที่โดยรอบดวย
- พื้นที่มีความยึดหยุนในการใชงาน โดยเห็นไดจากการที่พื้นที่มีการใชประโยชน
ดานการสัญจรเปนหลัก แตก็ไดใชประโยชนพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมอยางอื่นซอนทับดวย เชน การซื้อขายสินคา เปนตน
พื้นที่ที่ 2 พื้นที่วางสาธารณะบนถนนเทศบาลสาย 1 เปนพื้นที่วางสาธารณะ
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ที่มีการใชประโยชนทางดานการสัญจรเปนหลักเชนกัน และดวยลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีว่ า ง
สาธารณะที่คลายกับซอยวัดกัลยาณ ดังแสดงในแผนที่ 5.5-5.8
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รูปที่5.2 กิจกรรมการใชพื้นทีวางสาธารณะที่เกิดในถนนเทศบาลสาย 1(จากผูวิจัย , 2550)

จากแผนที่ 5.5 ถนนเทศบาลสาย1 อยูในตําแหนงบริเวณ3 แยก ของถนนเทศบาลสาย2
ตัด ผ า นเป น สี่ แ ยกกั บ ถนนอรุ ณ อมริ น ทร ตั ด ใหม แ ละซอยวั ด กั ลยาณ และยาวไปจรดกั บ ถนน
พญาไมบริเวณใกลๆ กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จากแผนที่ 5.6-5.7 พบวาแนวถนนเทศบาล
สาย 1 ไดตัดผานสถานที่สําคัญ คือ วัดบุปผาราม วัดประยูรวงศาวาส โรงเรียนซางตาครูสคอน
แวน โรงเรียนซางตาครูสศึกษา โรงเรียนวัดประยูรวงศ โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา และซอย
กุฎีจีนที่เปนทางเขาสูชุมชนกุฎีจีนและโบสถซางตาครูส นอกจากสถานที่สําคัญดังกลาว ยังมีชมุ ชน
หลายชุมชนตั้งอยูโดยรอบทั้งชุมชนบุบผาราม ชุมชุนวัดประยูรวงศ กลุมอาคารบานเรือนแตละ
ชุมชนตั้งอยูคอนขางหนาแนน พื้นที่วางภายในชุมชนเองจึงมีเพียงเสนทางสัญจรภายในชุมชนที่
เชื่อมตอกับถนนเทศบาลสาย 1 ดังแสดงในแผนที่ 5.8 สงผลใหกลุมคนนิยมเขามาใชพื้นที่บริเวณ
ริมถนนเทศบาลสาย 1 เปนสวนมากเห็นไดชัดเจนคือบริเวณพื้นที่ชุมชนบุปผาราม ซึ่งมีการใชพื้นที่
บริเวณสวนหยอมดานหนาวัดบุปผาราม ซึ่งเปนการใชประโยชนทางดานนันทนาการ การพักผอน
หยอนใจ บริเวณพื้นที่ถนนเทศบาลสาย 1 นิยมใชประโยชนดานการสัญจรผานทั้งการเดินเทาและ
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- มีกลุมอาคารเกาะตัวตามแนวเสนทางถนนคอนขางหนาแนน โดยมีชองเปดจาก
ตัวอาคารและเสนทางสัญจรยอยภายในชุมชนดานหลังอาคารเชื่อมตอกับถนนเทศบาลสาย 1 ซึ่ง
แสดงไดวาพื้นที่มีการปดลอมที่ดี มีการสรางมุมมองระหวางพื้นที่ภายในและภายนอก รวมไปถึง
การเข าและออก จากพื้น ที่ อื่น โดยรอบซึ่ง จะทํา ให เ กิด ความถี่ ที่ม ากขึ้ น ในการเข า ใชพื้ น ที่วา ง
สาธารณะ
- พื้นที่มีความยืดหยุนในการใชงาน โดยพื้นที่มีการใชประโยชนดานการสัญจร
เปนหลัก และเปนจุดบริการรถรับจางทั้งรถมอเตอรไซดรับจาง รถสามลอ แตบางชวงเวลาจะมีการ
ตั้งรานคาขายของในบริเวณที่ใกลเคียงกับโรงเรียนตามแนวเสนทาง และ จุดตัดที่เปนทางแยกคือ
บริเวณบริเวณสี่แยกเซเวน(แยกถนนอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย1) และสามแยกซอย
วัดกัลยาณตัดกับถนนเทศบาลสาย
พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจรทั้ง 2 แหงคือ ซอยวัดกัลยาณ และถน
เทศบาลสาย1 ที่แมจะมีกลุมคนมาใชประโยชนพื้นที่บริเวณริมซอยหรือถนน แตก็ยังมีบางสวน
ของพื้นที่วางสาธารณะ ที่มีสภาพไมเอื้อใหเกิดการใชประโยชนของคน คือเสนทางสําหรับคนเดิน
เทามีขนาดที่แคบมากเกินไป แมวาจะเปนบริเวณที่อยูใกลกับวัด หรือโรงเรียน สงผลใหผูคนที่
สัญจรโดยการเดินเทา เกิดความไมปลอดภัยในการสัญจรผาน บางสวนมีการใชยานพาหนะแทน
เกิดการสัญจรซอนทับกัน ระหวางคนเดินเทากับยานพาหนะบนพื้นที่วางสาธารณะทั้ง 2 พื้นที่
พื้นที่ที่ 3 พื้นที่วางสาธารณะบนถนนอรุณอมรินทรตัดใหม จากแผนที่ 5.9
จะเห็นวาพื้นที่วางสาธารณะแหงนี้ตั้งอยูในตําแหนงที่ถือไดวาตัดผานกลางแขวงวัดกัลยาณ เปน
ถนนสายหลักที่มีการใชประโยชนทางดานการสัญจรจากหลายชุมชน ทั้งชุมชนที่อยูภายในแขวง
วัดกัลยาณ และชุมชนที่อยูนอกแขวงวัดกัลยาณ
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จากแผนที่และการลงสํารวจพื้นที่ พบวา ชวงถนนที่ทําการศึกษาไมมีรถโดยสารประจํา
ทางวิ่งผานนอกจากการบริการของรถรับจางประเภทรถมอเตอรไซครับจาง รถแท็กซี่ รถตุก-ตุก
ตามแผนที่5.10 และ แผนที่5.11 จะเห็นวา พื้นที่โดยรอบมีการใชประโยชนที่ดินและการใช
ประโยชนอาคารในดานที่พักอาศัยเปนสวนใหญ กลุมอาคารที่เกาะตัวตามแนวถนนมีรั้วรอบขอบ
ชิดมากในแตละหลัง ผูคนบางสวนนิยมใชยานพาหนะสวนตัวเปนสวนใหญ โดยภาพรวมเมื่อ
พิจารณจากแผนที่5.12 จะเห็นวากลุมอาคารที่อยูโดยรอบพื้นที่วางสาธารณะดังกลาว จะตั้งอยู
อยางหนาแนน แตก็ยังพอมีพื้นที่วางระหวางแนวถนนกับอาคารอยูบาง บริเวณที่เปนจุดรวมการ
ชุมนุม จะพบชัดเจนในบริเวณถนนอรุณอมรินทรตัดใหมตัดผานเปนสี่แยกกับถนนเทศบาลสาย 1
ในพื้นที่มีการเขาใชประโยชนพื้นที่หลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะที่โดดเดนที่สุดเปนกิจกรรม
ทางดานการซื้อ-ขายสินคา ทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคตางๆ อีกพื้นที่ที่มีการเขา
ใชพื้นที่มากเชนกัน คือบริเวณถนนอรุณอมรินทรตัดใหมจรดกับถนนประชาธิปก(ติดกับโรงเรียน
ศึกษานารี) ในชวงเวลาเรงดวนทั้งตอนเชาและตอนเย็นจะมีการตั้งรานคาชั่วคราว ประเภท ขนม
เครื่องดื่ม ผลไม ฯลฯ เพื่อจําหนายใหแกนักเรียน ผูปกครอง และผูสัญจรผานไปมา พื้นที่ริมถนน
อรุณอมรินทรตัดใหมยังใชเปนพื้นที่จอดรอรับผูโดยสารที่มาจากรถบริการขนสงสาธารณะหรือรถ
ประจําทางในถนนประชาธิปกอีกดวย ตลอดเสนทางบริเวณทางเทาริมถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
จะมีขนาดที่กวางและจัดสภาพภูมิทัศนอยางสวยงาม มีแนวรมเงาของตนไมเกือบตลอดเสนทาง

รูปที่ 5.3 กิจกรรมการใชพื้นที่วางสาธารณะที่เกิดในถนนอรุณอมรินทรตัดใหม(จากผูวิจัย , 2550)
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ดังนั้นสามารถสรุปคุณสมบัติทางกายภาพอันพึงประสงคของพื้นที่วางสาธารณะถนน
อรุณอมรินทรตัดใหม ไดดังนี้
- เปนพื้นที่ที่อยูใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจร โดยอยูใกลกับปายรับ-สงผูโดยสาร
และจุดบริการรถมอเตอรไซดรับจางบริเวณสามแยกถนนอรุณอมรินทรตัดใหมจรดกับถนนประชาธิ
ปก และมีพื้นที่ที่เปนจุดตัดหรือทางแยกที่เกิดการชุมนุมของคนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ บริเวณพื้นที่สี่
สี่แยกถนนอรุณอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย1(สี่แยกเซเวน)
- พื้นที่อยูใกลกับสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานคา รานอาหาร โดยกระจุกตัว
อยูมากในบริเวณสี่แยกถนนอรุณอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย1(สี่แยกซเวน)
- โดยรอบของพื้นที่ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม มีความหนาแนนของมวลอาคาร
โดยรอบพื้นที่ที่ไมแออัดมากเกินไป และพื้นที่มีความตอเนื่องและเชื่อมตอกับพื้นที่วางสาธารณะ
แหงอื่น คือ เชื่อมตอกับถนนเทศบาลสาย 1 , เทศบาลสาย 2 เปนตน
- ถนนอรุณอมรินทรตัดใหมเปนถนนที่มีขนาดกวาง พื้นที่ทางเทาตามแนวของ
ถนนมีขนาดที่กวาง สภาพภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่นดวยรมเงาของตนไม มีอุปกรณประกอบถนน
เชน มานั่ง ตูโทรศัพท ถังขยะ เปนตน
- มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมตอประโยชนใชสอยหลัก คือการสัญจร โดย
มีขนาดเสนทางสัญจรและทางเทาที่กวาง ถนนมีพื้นที่ที่เรียบ มีการใชวัสดุและโครงสรางที่แข็งแรง
เพื่อรับน้ําหนัก ความลาดชันของถนนมีความเหมาะตอการใชงาน
- มี ก ารป ด ล อ มของพื้ น ที่ ด ว ยอาคารที่ เ กาะตั ว ไปตามแนวเส น ทางถนนและ
ระหวางอาคารก็มีเสนทางสัญจรเชื่อมตอกับถนนอรุณอมรินทรตัดใหม เชน ถนนเทศบาลสาย1
ถนนเทศบาลสาย 2 ซอยวัดกัลยาณ4 เปนตน เกิดการเชื่อมตอทางดานมุมมองระหวางพื้นที่
ภายในและภายนอก และการเขา-ออก จากพื้นที่อื่นโดยรอบซึ่งจะทําใหเกิดความถี่ที่มากขึ้นในการ
เขาใชพื้นที่วางสาธารณะ
- พื้นที่มีความยืดหยุนในการใชงาน เนื่องจากพื้นที่มีการใชประโยชนดานการ
สัญจรเปนหลัก และมีตําแหนงที่เปนจุดบริการรถรับจางทั้งรถมอเตอรไซดรับจาง รถสามลอ แต
บางชวงเวลาจะมีการตั้งรานคาขายของในบริเวณที่เปนจุดตัดสี่ทางแยก คือบริเวณบริเวณแยก
ถนนอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย1(สี่แยกเซเวน) และสามแยกถนนอรุณอมรินทรตัด
ใหมจรดกับถนนประชาธิปก (สามแยกขางโรงเรียนศึกษานารี)
พื้นที่ที่4 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง เปนพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนที่
มีการเขาใชพื้นที่โดยผูคนในชุมชนเปนสวนมาก จากการสังเกตการณและสอบถาม พบวาไมคอย
มีบุคคลภายนอกนิยมเขามาใชพื้นที่เทาใดนัก
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จากแผนที่ 5.13 พื้ น ที่ ว า งสาธารณะตั้ ง อยู ใ นตํ า แหน ง กลางชุ ม ชน อยู ติ ด กั บ
เสนทางสัญจรหลักภายในชุมชนซึ่งมีขนาดกวางเพียง 1.20-1.50 ม. แผนที่ 5.14 และแผนที่ 5.15
จะเห็นวาพื้นที่วางสาธารณะอยูในบริเวณอาคารทางศาสนาที่เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน
กลุมอาคารโดยรอบพื้นที่วางสาธารณะตั้งอยูอยางหนาแนน สวนมากมีการใชประโยชนที่ดินและ
การใชประโยชนอาคารในดานที่พักอาศัยเปนสวนใหญ แผนที่5.16 จะเห็นไดชัดเจนวามีกลุมมวล
อาคารตั้งอยูโดยรอบพื้นที่วางสาธารณะอยางหนาแนนและจากการลงสํารวจพื้นที่เบื้องตน พบวา
สภาพในชุมชนมีความแออัด อับทึบ และคอนขางมืด นอกจากพื้นที่วางสาธารณะแหงนี้แลวก็มี
เพียงเสนทางสัญจรภายในชุมชนซึ่งมีความกวางเพียง 1.00-1.50 ม. เทานั้น ที่ถือไดวาเปนพื้นที่
วางสาธารณะในชุมชนอีกแหงหนึ่ง ดวยเหตุที่บริเวณโดยรอบมัสยิดบางหลวงเปนพื้นที่วางแบบ
ปดลอมแหงเดียวในชุมชน ที่สามารถรองรับคน และกิจกรรมตางๆ ในชุมชนได ทําใหพื้นที่ดังกลาว
จึงเปนที่ชุมนุมของคนในชุมชน เพื่อทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งการซื้อ-ขายสินคา พบปะพูดคุย
พื้นที่เพื่อนันทนาการ สนามเด็กเลน และกิจกรรมทางดานประเพณีวัฒนธรรม ภายในชุมชนเปนตน

รูปที่5.4 กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่วางสาธารณะบริเวณพื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวง(จากผูวิจัย , 2550)
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สรุปคุณสมบัติทางกายภาพอันพึงประสงคของพื้นที่วางสาธารณะ บริเวณพื้นที่โดยรอบ
มัสยิดบางหลวง ดังนี้
- มีที่ตั้งอยูติดกับทางสัญจรหลักของชุมชนกุฎีขาว
- เปนพื้นที่ที่อยูใกลอาคารที่มีความสําคัญทางศาสนา คือมัสยิดบางหลวง ซึ่งถือ
ไดวาเปนศูนยรวมจิตใจ ศูนยรวมกิจกรรม ของคนในชุมชนกุฎีขาว
- อยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานอาหาร รานขายของ เปนตน
- โดยรอบบริเวณพื้นที่มัสยิดบางหลวง มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบ
พื้นที่คอนขางหนาแนน แตอยางไรก็ตามพื้นที่ดังกลาวมีความตอเนื่องและเชื่อมตอกับพื้นที่วาง
สาธารณะแหงอื่น คือ เสนทางสายหลักภายในชุมชนที่มีการเชื่อมตอกับถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
ได เปนตน
- พื้นที่มีการปดลอมโดยกลุมอาคารโดยรอบ ซึ่งมีชองเปดของอาคารและมีทาง
สัญจรยอยเชื่อมตอกับพื้นที่วางสาธาณะ เกิดการเชื่อมตอทางดานมุมมองระหวางพื้นที่ภายในภายนอก และการเขา-ออก จากพื้นที่อื่นโดยรอบซึ่งจะทําใหเกิดความถี่ที่มากขึ้น และความสะดวก
ในการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ
- ดวยพื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวงเปนพื้นที่ถือไดวาเปนศูนยรวมจิตใจ ศูนยรวม
กิจกรรมของคนในชุมชน ทั้งการซื้อขายสินคา อาหาร การพบปะพูดคุยกันของคนในชุมชน การ
เปนสนามเด็กเลน หรือพื้นที่เพื่อการนันทนาการของเด็กๆ เปนตน จึงถือไดวาพื้นที่มีความยึดหยุน
ในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับผูคน กิจกรรมที่หลากหลาย ในตลอดทั้งวัน
พื้นที่ที่5
พื้นที่วางสาธารณะในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร เปนวัดที่มีความเกาแกและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรมากวัดหนึ่งในแขวงวัด
กัลยาณ
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จากแผนที่5.17 เนื่องจากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเปนวัดที่กอสรางมานาน
เมื่อสมัยกอนที่นิยมการสัญจรทางน้ํา ดานหนาของวัดจึงหันหนาไปทางแมน้ํา พื้นที่วางดานหนา
วัดมีประโยชนทั้งทางดานการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมประเพณีตางๆ และเปนพื้นที่
ที่สงเสริมเอกลักษณและคุณคาของอาคารดวย ตอมาเมื่อนิยมการสัญจรทางบกมากขึ้น มีการตัด
ถนนเขาถึงวัดและชุมชน และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเองก็เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทาง
ศาสนา สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว หรือผูคนจากพื้นที่อื่นๆ เขามาเยี่ยมชม สั กการะไหวพระ
สงผลใหพื้นที่ดานหนาของวัดมีการปรับพื้นที่เพื่อใชบางสวนเปนพื้นที่จอดรถ และจัดสวนหยอม
เพื่อการใชเปนที่พักผอน มีการตั้งรานคาชั่วคราวเพื่อขายของดวย (รูปที่ 5.5)

รูปที่ 5.5 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารในป พ.ศ. 2539 (สมุดภาพแหงกรุงเทพมหานคร 220 ป,2539)

จากแผนที่5.18 และแผนที่ 5.19 มีการใชประโยชนที่ดินและอาคารในดานพัก
อาศัยเปนสวนใหญ และตั้งอยูอยางหนาแนน แผนที่5.20 จะพบวากลุมอาคารดังกลาว ไดโอบลอม
พื้นที่วางสาธารณะดานหนาของวัดจึงมีผูคนในชุมชนเขามาใชประโยชนพื้นที่ดวย เชน การเชา
พื้นที่ดังกลาวเพื่อจอดรถยนต พบปะพูดคุยกัน พักผอนหยอนใจเลนกีฬาและทํากิจกรรมอื่นที่มี
ความสนใจรวมกันระหวางผูคน อยางไรก็ตาม แมวาพื้นที่จะมีการเขาใชของกลุมคนตลอดทั้งวันก็
ตามในปจจุ บั น สภาพโดยทั่ วไปของพื้ น ที่ยัง ไมมีก ารปรั บปรุ ง พื้น ที่เ พื่อรองรับ ส ง เสริมการใช
ประโยชนที่หลากหลาย และเพิ่มเอกลักษณที่มีคุณคาของอาคารเทาใดนัก เนื่องจากพื้นที่ดานหนา
วัด แตเดิมพื้นที่มีการปรับลักษณะภูมิทัศนสภาพทางกายภาพที่สวยงาม รองรับการใชประโยชน
พื้นที่ไดอยางหลากหลายและเหมาะสม(รูปที่5.5) แตปจจุบันเจาอาวาสของวัดองคใหมไดปรับ
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีขนาดกวางมาก พื้นผิวเปนพื้นคอนกรีต ลักษณะเปนลานกลางแจง ไมมี
หลังคาคลุมหรือรมเงาไมปกคลุม สามารถรับแสงแดด ความรอน หรือ ฝน ไดอยางเต็มที่

128

รูปที่5.6 กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่วางสธารณะในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารปจจุบัน (จากผูวิจัย , 2550)

สรุปคุณสมบัติทางกายภาพอัน พึงประสงคของพื้ นที่วางสาธารณะในวั ดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร ดังนี้
- พื้นที่อยูใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจร ซึ่งเปนการสัญจรทางน้ํา คือเรือขามฟาก
ไปสู ปากคลองตลาด หากเป น ในชว งเทศกาลที่ท างวั ดจัด งาน จะมี เ รือ ดว นบริ ก ารจากท า วั ด
กัลยาณไปถึงทาสะพานตากสินดวย สวนเสนทางถนนนั้นไดมีเสนทางที่เชื่อมตอกับพื้นที่แหงนี้ดวย
คือซอยวัดกัลยาณ และซอยวัดกัลยาณ4 โดยสามารถเชื่อมตอไปสู ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม และ
ถนนเทศบาลสาย 1 ได
- เปนพื้นที่ที่อยูในบริเวณอาคารที่มีความสําคัญทางศาสนา ทางประวัติศาสตร
และยังถือวาสถานที่แหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยวดวย
- พื้ นที่ วั ดตั้ง อยูในบริเ วณที่มีสิ่ง อํานวยความสะดวก เชน ร านคา รานอาหาร
ศาลาที่นั่งพักผอนบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา เปนตน
- มีมวลอาคารโดยรอบพื้นที่วัดกัลยาณวรมหาวิหารตั้งอยูอยางหนาแนน และมี
เสนทางเชื่อมตอกับพื้นที่วางแตละแหง เชน พื้นที่วางแบบเสนทางสัญจร คือ ซอยวัดกัลยาณ ซอย
วัดกัลยาณ 4 ซอยวัดกัลยาณ 5 เปนตน
- พื้นที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารมีการปดลอมโดยกลุมอาคารโดยรอบพื้นที่ ซึ่ง
มีชองเปดของอาคารและมีทางสัญจรยอยเชื่อมตอกับพื้นที่วางสาธาณะดังกลาว เกิดการเชื่อมตอ
ทางดานมุมมองระหวางพื้นที่ภายใน-ภายนอก และการเขา-ออก จากพื้นที่อื่นโดยรอบซึ่งจะทําให
เกิดความถี่ และความสะดวกในการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ
- พื้นที่มีความยืดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกิจกรรมได
หลากหลายเชน ปจจุบันพื้นที่ลานวัดที่อยูติดกับแมน้ําเจาพระยา ไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สําหรับ
เชาเปนที่จอดรถทั้งของนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมเยียนวัด หรือแมแตของคนในชุมชนโดยรอบ ที่
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จากแผนที่5.21 วัดอยูในตําแหนงที่อยูติดกับถนนเทศบาลสาย 1 และถนน
พญาไม มีความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่มาก ตามที่แผนที่5.22 และแผนที่5.23 ที่มีการใช
ประโยชนที่ดินและใชประโยชนอาคารอยางหลากหลาย ทั้งในดานพักอาศัย พาณิชยกรรม ศาสน
สถาน สถานที่ราชการและการอุตสาหกรรมบาง ซึ่งตางก็ตั้งอยูอยางหนาแนนรอบพื้นที่วัด ดัง
แสดงในแผนที่ 5.24 สวนบริเวณภายในวัดนั้นนอกจากจะมีพระอุโบสถที่สวยงาม องคเจดียเกา
ขนาดใหญ และศาลาตางๆ เพื่อรองรับการใชประโยชนจากพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ ยังมีการ
สรางสวนหยอม เรียกวา เขามอหรือเขาเตา ซึ่งเปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีคนเขามาใชพื้นที่
บาง ซึ่งสภาพทั่วไปภายในของเขามอ มีการปรับภูมิทัศนพื้นที่ใหมีความสวยงาม สรางความ
ใกลชิดกันระหวางคนกับธรรมชาติ แตสภาพอากาศโดยรวมพื้นที่ มีสภาพอับ ทึบ ไมรูสึกปลอด
โปรงเทาใดนัก สวนมากวัดแหงนี้นิยมใชเปนพื้นที่ประกอบพิธีกรรมตางๆเชน งานศพ งานทําบุญ
ตางๆ รวมไปถึงการทําบุญสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็นภายในโบสถ เปนตน ดวยประตูทางเขา-ออก
ดานที่ติดกับถนนเทศบาลสาย 1 มีการตั้งรานแผงลอยเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูคนที่
สัญจรผานไปมาหนาวัด หรือผูคนที่เขา-ออกในวัดบาง สภาพโดยรวมพื้นที่วางภายในบริเวณวัด
คื อ พื้ น ที่ ด า นหน า เมรุ เ ผาศพ และด า นหน า พระอุ โ บสถ เป น พื้ น ที่ ที่ มี ค นมาใช พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด
เนื่องจากใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตางๆและพื้นที่ดานหนาพระอุโบสถใชเปนพื้นที่จอดรถ

รูปที่5.7 กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่วางสาธารณะวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร(จากผูวิจัย , 2550)
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สรุปคุณสมบัติทางกายภาพอันพึงประสงคของพื้นที่วางสาธารณะในวัดประยุรวงศาวา
สวรวิหาร ดังนี้
- พื้นที่อยูใกลกับทางสัญจรหลักของชุมชนคือถนนเทศบาลสาย 1 และอยูใกลกับ
จุดบริการรถรับจางประเภทรถแทกซี่ รถสามลอ ในพื้นที่ฝงประตูทางออกที่ติดกับถนนพญาไม
- เปนพื้นที่ที่อยูในบริเวณอาคารที่มีความสําคัญทางศาสนา ทางประวัติศาสตร
และยังมีสถานที่พักผอนหรือเปนสถานที่ทองเที่ยวก็ได คือ เขามอ หรือเขาเตา
- พื้นที่วัดตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานคา รานอาหาร ทั้ง
รานคาที่อยูโดยรอบพื้นที่วัด หรือในบริเวณประตูทางเขา-ออกวัด ฝงที่ติดกับถนนเทศบาลสาย 1
- มวลอาคารโดยรอบพื้นที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารตั้งอยูอยางหนาแนน และมี
เสนทางเชื่อมตอกับพื้นที่วางแตละแหง เชน พื้นที่วางแบบเสนทางสัญจร คือ ถนนเทศบาลสาย 1
ถนนพญาไม หรือรวมไปถึง สวนหยอมบริเวณเชิงสะพานพุทธ เปนตน
- พื้นที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารมีการปดลอมโดยกลุมอาคารโดยรอบพื้นที่ ซึ่ง
มี ช อ งเป ด ของอาคารและมี ท างสั ญ จรย อ ยของชุ ม ชนโดยรอบเชื่ อ มต อ กั บ พื้ น ที่ ว า งสาธาณะ
ดังกลาว เกิดการเชื่อมตอทางดานมุมมองระหวางพื้นที่ภายใน-ภายนอก และการเขา-ออก จาก
พื้นที่อื่นโดยรอบซึ่งจะทําใหเกิดความถี่ และความสะดวกในการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ
- พื้นที่มีความยืดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกิจกรรมได
หลากหลายเชน เปนพื้นที่ใหเชาจอดรถ ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน งานบวช งานศพ เปน
ตน เมื่อเปนชวงที่ไมมีการประกอบพิธีรกรรมใดๆ พื้นที่ดังกลาวก็ใชเปนที่พบปะพูดคุยของคนในละ
แวดนั้น
จากการศึกษารูปลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะทั้ง 6 พื้นที่ พบวาแตละพื้นที่มี
คุณสมบัติของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี ดังสรุปเปนตารางที่ 5.1 ไดดังนี้
1) คุณสมบัติทางกายภาพระดับเมือง
- มีที่ตั้งใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญสําคัญ เชน อยูปาย
รับ-สงผูโดยสาร หรือบริเวณทางแยก ทางสัญจรหลักภายในชุมชน แทนสัญลักษณดวย (ก)
- มีที่ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารหรือสถานที่สําคัญในระดับเมืองซึ่ง
สามารถใชประกอบกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชนตอคนในชุมชนได แทนสัญลักษณดวย (ข)
- มีที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก รานคา หรือ
พื้นที่สําหรับหลบแดด ฝน เปนตน แทนสัญลักษณดวย (ค)
- มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสมและตอเนื่องมี
การเชื่อมตอของพื้นที่วางแตละแหง แทนสัญลักษณดวย (ง)
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2). คุณสมบัติระดับพื้นที่ยอยของพื้นที่วางสาธารณะ
- มี ข นาดพื้น ที่แ ละสภาพทางภูมิทั ศนที่เ หมาะสมต อรูปแบบกิ จ กรรม
กลุมผูใชและชวงเวลาที่ใช แทนสัญลักษณดวย (จ)
- มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เหมาะสมตอรูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช
และเวลาที่ใช เชน วัสดุ ความลาดชัน อุปกรณประกอบ แทนสัญลักษณดวย (ฉ)
- มีการปดลอมที่ดี โดยมีชองเปดเพื่อสรางมุมมอง ทั้งเขาและออก จาก
พื้นที่อื่นโดยรอบ แทนสัญลักษณดวย (ช)
- มีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับรูปแบบ
กิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย แทนสัญลักษณดวย (ซ)
ตารางที่ 5.1 แสดงคุณสมบัติของพื้นที่วางสาธารณะทั้ง 6 พื้นที่
คุณสมบัติของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
พื้นที่วางสาธารณะ
คุณสมบัติระดับเมือง
คุณสมบัติระดับพื้นที่ยอย
(ก)

(ข)

O
2.ถนนเทศบาลสาย 1
O
3.ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
O
4.พื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวง O
5.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร O
6.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร O

O
O

1.ซอยวัดกัลยาณ

O
O
O

(ค)

(ง)

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

จากตารางที่ 5.1 สามารถสรุปคุณสมบัติหลักๆ ของพื้นที่วางสาธารณะ ซึ่งแบงเปน พื้นที่
วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจร และพื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอม ไดดังนี้
1.พื้นที่วางสาธารณะแบบทางสัญจร
1.1 พื้นที่วางสาธารณะบนซอยวัดกัลยาณ บนถนนเทศบาลสาย1 บนถนนอรุณ
อมรินทรตัดใหม เปนเสนทางสัญจรสายหลักของหลายชุมชน และแนวเสนทางยังมีตําแหนงหรือ
จุดที่ตัดกันเปนทางแยก กอใหเกิดการชุมนุมของคนเพื่อทํากิจกรรม
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1.2 พื้นที่วางสาธารณะบนซอยวัดกัลยาณ บนถนนเทศบาลสาย1 บนถนนอรุณ
อมรินทรตัดใหมมีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบและมีเสนทางเชื่อมตอกันไปสูพื้นที่วาง
สาธารณะอื่นๆ ทําใหมีการลื่นไหลของกิจกรรมและผูคนกระจายไปสูพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆได
1.3 พื้นที่วางสาธารณะบนซอยวัดกัลยาณ บนถนนเทศบาลสาย1 บนถนนอรุณ
อมริ น ทร ตัด ใหม มี ก ารใช ประโยชน ด า นการสัญจรเปน หลัก ดั ง นั้น ลั ก ษณะทางกายภาพจึง มี
รูปแบบรองรับการสัญจร เชน พื้นผิว ความลาดชันของถนน นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่นดวย
เชน ตูโทรศัพท ถังขยะ มานั่ง ตนไมเพื่อเพิ่มรมเงา
1.4 พื้นที่วางสาธารณะบนซอยวัดกัลยาณ บนถนนเทศบาลสาย1 บนถนนอรุณ
อมรินทรตัดใหมมีกลุมอาคารตั้งอยูโดยรอบพื้นที่และเสนทางสัญจรยอย เชื่อมตอกับพื้นที่วาง
สาธารณะแบบเสนทางสัญจรตลอดแนวเสนทาง โดยเปนลักษณะของการปดลอมพื้นที่ที่ดี และมี
ชองเปดเพื่อการเชื่อมตอทั้งทางดานมุมมอง การเขา-ออก จากพื้นที่อื่นโดยรอบ
1.5 พื้นที่วางสาธารณะบนซอยวัดกัลยาณ บนถนนเทศบาลสาย1 บนถนนอรุณ
อมรินทรตัดใหมมีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับรูปแบบกิจกรรม กลุม
ผูใช และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย
ดวยคุณลักษณะที่ขาดไปในแตละพื้นที่นั้น เปนผลเนื่องมาจาก
- พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจรนี้มีความแตกตางกันของลําดับศักดิ์ถนน
โดยถนนอรุ ณ อมริ น ทร ตั ด ใหม เ ป น เส น ทางสั ญ จรสายหลั ก ในแขวงวั ด กั ล ยาณ ที่ มี ข นาดกว า ง ซึ่ ง มี
ความสําคัญใกลชิดกับยานพาหนะ นิยมใชประโยชนเพื่อการสัญจรผานมากกวา ถนนเทศบาลสาย 1 และ
ซอยวัดกัลยาณ ซึ่งเปนถนนสายรอง มีขนาดที่แคบกวา และทั้งสองพื้นที่มีแนวเสนทางที่แทรกตัวอยูภายใน
ชุมชน พื้นที่จึงมีความใกลชิดกับคนและการสัญจรแบบการเดินเทามากกวา
- ซอยวัดกัลยาณกับถนนเทศบาลสาย 1เปนเสนทางสัญจรสายหลัก สายเดิมของหลาย
ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณมานานแลว ดังนั้นอาคารหรือสถานที่สําคัญตางในชุมชน จึงเกาะตัวไปตามแนว
เสนทางทั้งสอง เพื่อใหมีการเชื่อมตอและการเขาถึงพื้นที่หรือสถานที่สําคัญตางๆ ในชุมชนไดอยางสะดวก
สวนถนนอรุณอมรินทรตัดใหม เปนถนนที่ถูดตัดผานพื้นที่ในภายหลัง การเชื่อมตอและการเขาถึงอาคาร
หรือสถานที่สําคัญดังกลาวจึงไมสะดวกเมื่อเทียบกับซอยวัดกัลยาณกับถนนเทศบาลสาย 1
- ดวยความคุนเคยกับพื้นที่ซอยวัดกัลยาณกับถนนเทศบาลสาย 1 ที่มีการใชประโยชนมา
นาน ตําแหนงที่ตั้งพื้นที่อยูใกลชิดกับชุมชน รูปลักษณะพื้นที่ที่มีการยืดหยุน รองรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ไดหลากหลาย จึงทําใหพื้นที่มีการชุมนุมของคน กิจกรรม ในชวงเวลาที่หลากหลาย แมวาขนาดและสภาพ
ทางภูมิทัศนของพื้นที่จะไมมีขนาดที่กวางและสวยงามนัก เมื่อเทียบกับถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
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2.พื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอม
2.1 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัด
ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร อยู ใ นบริ เ วณที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ ทางสั ญ จรสายหลั ก คื อ วั ด กั ล ยาณมิ ต ร
วรมหาวิหารเชื่อมตอกับซอยวัดกัลยาณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเชื่อมตอกับถนนเทศบาลสาย 1
และถนนพญาไม สวนมัสยิดบางหลวงเชื่อมตอกับทางสัญจรสายหลักในชุมชนกุฎีขาว
2.2 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร เปนพื้นที่ที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับอาคารที่มีความสําคัญ ซึ่งเปนอาคาร
ทางศาสนา
2.3 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร อยูในบริเวณที่ใกลกับสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานคา รานอาหาร ที่นั่ง
พักเพื่อหลบแดด หลบฝน เปนตน เพื่อเปนการดึงดูดผูคนใหเขามาใชพื้นที่
2.4 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร พื้นที่มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบคอนขางหนาแนนและมี
เส น ทางเชื่ อ มต อ กั น ไปสู พื้ น ที่ ว า งสาธารณะอื่น ๆ ทํา ให เ กิด การลื่ น ไหลของกิจ กรรมและผู ค น
กระจายไปสูพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆได
2.5 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร เปนพื้นที่ปดลอมที่มีชองเปดของพื้นที่โดยรอบไมวาจะเปนชองเปดจาก
อาคาร ชองเปดจากพื้นที่ระหวางอาคาร เชื่อมตอกับพื้นที่โดยรอบในดานมุมมอง และการเขา-ออก
ของพื้นที่
2.6 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีความยืดหยุนในการใชงานสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม
ไดหลากหลายทั้ง กิจกรรมทางดานศาสนา กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางดานสังคม
เปนตน
จะเห็นวาพื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอมทั้ง 3 พื้นที่ ไดขาดคุณลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่วางสาธารณะเหมือนกัน ซึ่งเปนผลจากพื้นที่ปดลอมลอมดังกลาวเปนพื้นที่ที่อยู
ในสถานที่ทางศาสนาเหมือนกั น จึง ทําใหคุณลักษณะของพื้นที่มีความคลายคลึง กัน และดว ย
ลักษณะของพื้นที่ที่ขาดไป เปนผลเนื่องมาจาก
- พื้นที่มีการใชประโยชนเปนพื้นที่ใหเชาจอดรถเสียสวนใหญ เชน พื้นที่ดานหนาวัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และพื้นที่ดานหนาโบสถวัดปะยูรวงศาวาสวรวิหาร การใชประโยชพื้นที่
ดังกลาวสงผลประโยชนใหแกทางวัดเปนอยางมากในเรื่องของรายไดจากการเก็บคาเชาที่กับคน
ที่มาจอด ทั้งประเภทจายเปนรายวันหรือรายเดือน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคนที่มาวัดและ
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จากคุณสมบัติของพื้นที่วางสาธารณะทั้ง 2 แบบ จะเห็นวาคุณสมบัติรวมกันของพื้นที่วาง
สาธารณะดังกลาวมีผลตอการเขาใชคือ สามารถมองเห็นและเขาถึงพื้นที่ไดงาย เพิ่มความรูสึก
ปลอดภัยแกผูที่เขาใช มีความสะดวกในการทํากิจกรรมที่หลากหลายบนพื้นที่แหงเดียว หากพืน้ ทีม่ ี
ลักษณะสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีจะเปนการดึงดูดใหผูคนอยากเขาใชพื้นที่ดวย
สวนคุณสมบัติบางประการที่ไมเหมือนกันนั้น เปนผลเนื่องมาจากการรองรับประโยชนใช
สอยหลักที่แตกตางกัน คือ พื้นที่วางสาธาณะแบบพื้นที่ปดลอมจะชวยสงเสริมพื้นที่เพื่อรองรับ
กิจกรรมทางดานการพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย ประเพณีชุมชนและพิธีกรรมทางศาสนา
ซึ่งพื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจรนั้น รูปแบบกิจกรรมที่เกิดจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวิตประจําวันเปนสวนมาก เชน การสัญจรผานโดยการเดินเทา พบปะพูดคุยกันระหวางเพื่อน
บาน การซื้อ-ขายสินคากัน เปนตน
5.2 การบันทึกรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะดวยวิธีบัน ทึกภาพถายตอเนื่อง (time
lapse photo)
5.2.1 รูปแบบการใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมของกลุมคนประเภทตางๆ ในแตละ
ชวงเวลา โดยใชวิธีการถายภาพตอเนื่อง ตามชวงเวลาตางๆที่ไดกําหนดไว ในตําแหนงสําคัญที่
ครอบคลุมพื้นที่วางสาธารณะ ซึ่งอาจตองบันทึกภาพในหลายตําแหนงตอ1 พื้นที่ โดยชวงเวลาใน
การถายภาพจะเริ่มตั้งแตเวลาเชา (07.00 น.) ถึงหัวค่ํา (20.30 น.) เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ผูคน
ออกมาทํากิจกรรมตางๆนอกอาคาร หรือนอกที่พักอาศัย โดยจะถายภาพทุกๆ 2 ชั่วโมง จากนั้นนํา
ภาพมาเรียงตอกันเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะ เพื่อสรุปภาพรวมของ
ประเภทกิจกรรม ประเภทกลุมคน ในชวงเวลาตางๆ ผลการบันทึกสรุปไดดังนี้
พื้นที่ที่1 พื้นที่วางสาธารณะซอยวัดกัลยาณ ตําแหนงที่ทําการบันทึกภาพมี
ดังนี้ ตําแหนงที่ 1 พื้นที่บนเสนทางที่อยูภายในขอบเขตวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (แตเนื่องจาก
ตัวอุโบสถของวัดหันหนาไปทางแมน้ําเจาพระยา ซอยวัดกัลยาณจึงอยูในตําแหนงดานหลังของวัด)
ตําแหนงที่ 2 พื้นที่บริเวณสี่แยกดานหนาประตูทางเขาวัด ตําแหนงที่ 3 พื้นที่บริเวณถนนหนา
โรงเรียนแสงอรุณ ตําแหนงที่ 4 พื้นที่บริเวณสี่แยกดานหนาตลาดนกกระจอก
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ผลการศึกษาพบวาในพื้นที่ที่ 1 พื้นที่วางสาธารณะซอยวัดกัลยาณทั้ง 4 ตําแหนง ที่ทาํ การ
บันทึกภาพตอเนื่องในวันระหวางสัปดาห พบวา ใน 2 ชวงเวลาแรก คือเวลา 7.00 – 8.30 น. และ
9.00 - 10.30 น. มีการสัญจรไปมาของผูคนมากมาย ทั้งเด็ก นักเรียน ผูใหญ คนในวัยทํางาน โดย
จะเปนการสัญจรผานเพื่อเดินทางไปโรงเรียนหรือทํางาน ตั้งแตบริเวณตําแหนงที่ 1 ไปจนถึง
ตําแหนงที 4 มีผูคนสัญจรไปมาอยางคับคั่ง โดยเฉพาะในบริเวณตําแหนงที่ 4 ที่มีตลาด
นกกระจอกซอนทับอยูบนพื้นที่ซอยวัดกัลยาณ อีกทั้งยังมีเสนถนนเทศบาลสาย 1 ตัดผานซอยวัด
กัลยาณหนาตลาดนกกระจอกดวย เสนทางทั้งสองเชื่อมตอกัน ผูคนก็สามารถใชเสนทางไปสู
สถานที่ตางๆที่สําคัญ ทั้งสถานศึกษา วัดโบสถ อาคารทางราชการ ในละแวกนั้นไดงาย สวนใน
เวลาชวงเที่ยง คือ 11.00 – 12.30 น. และ 13.00 – 14.30 น. ผูคนเบาบางลง มีการสัญจรไปมา
บ า ง และผู ค นก็ จ ะทํ า กิ จ กรรมในพื้ น ที ร ม หรื อ ภายในอาคารเป น ส ว นใหญ อ าจจะเป น ผล
เนื่องมาจากผูคนสวนมากไปทํางาน ไปเรียนกัน เหลือเพียงเด็กเล็กๆ และคนแกที่อยูบาน ประกอบ
กับสภาพอากาศรอน มีแดดแรง ในชวงเวลาตั้งแต 15.00 น. ขึ้นไป เริ่มมีผูคนคับคั่งมากขึ้น
บริเวณทางเดินริมซอยเริ่มเกิดกิจกรรมที่หลากหลายมากกวาตอนเชาไมวาจะเปน การสัญจรผาน
ไปมา การพบปะพูดคุยกัน การซื้อของ เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว เปนชวงเวลาหลังเลิกเรียน เลิก
งาน จะสังเกตไดวา ชวงเวลาตั้งแต15.00 น. ขึ้นไป แมจะมีผูคนคับคั่งคลายกับชวงเวลาตอนเชา
แตสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปจะไมรูสึกรีบเรงเหมือนกับตอนเชาเทาใดนัก ดังเชน เมื่อระหวางการ
เดินทางกลับบานจะมีการหยุดพักทํากิจกรรมบางอยางชั่วขณะ เชน แวะซื้อขนม-อาหาร พูดคุยกัน
จากนั้นจึงเดินทางกลับ
สวนในวันหยุดสุดสัปดาหพบวาชวงเวลาที่คนออกมาใชพื้นที่วางดังกลาวจะคลายๆกับวัน
ระหวางสัปดาห แตจะมีผูคนมากขึ้นกวาเดิม ในชวงเวลา 7.00 – 10.30 น. ที่พบสวนมากจะเปน
เด็กเล็กและผูใหญ ไปจนถึงคนแก ในตอนกลางวัน เริ่มมีกลุมเด็กนักเรียนวัยรุน นักศึกษามากขึ้น
โดยภาพรวมกลุมคนจะนิยมเขามาใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมในบริเวณหนาโรงเรียนแสงอรุณ
ไปจนถึงบริเวณตลาดนกกระจอก มากกวาบริเวณพื้นที่ตั้งแตสี่แยกหนาประตูวัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหารเขาไปถึงถนนดานหลังของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กลุมคนที่นิยมเขาใชพื้นที่มาก
ที่สุดสวนมากจะเปนผูใหญ-วัยทํางาน และกิจกรรมสวนมากจะเปนการพบปะพูดคุยกัน และการ
สัญจรผานทั้งการเดินเทาและใชยานพาหนะ
สรุปรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะซอยวัดกัลยาณไดดังนี้
• กลุ ม เด็ ก -นั ก เรี ย น พบว า มี ก ารนิ ย มเข า ใช พื้ น ที่ ใ นบริ เ วณตั้ ง แต ห น า
โรงเรียนแสงอรุณไปจนถึงบริเวณตลาดนกกระจอก ซึ่งโดยมากในวัน
ระหวางสัปดาหจะเปนการสัญจรผานทั้งทางเดินเทาและใชยานพาหนะ
ประเภทจักรยานยนตและจักรยานเปนสวนใหญ เพื่อเดินทางไปโรงเรียน
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• กลุมเณร-พระ พบวามีการเขาใชพื้นที่บาง โดยสวนมากใชในการสัญจร
ผ า นเป น ส ว นใหญ ซึ่ ง พบในพื้ น ที่ บ ริ เ วณวั ด กั ล ยาณมิ ต รและประตู
ดานหนาวัดกัลยาณมิตร และชวงเวลาที่ใชพื้นที่จะเปนชวงเชา ตั้งแต
7.00 -8.30 น.
พื้นที่ที่ 2 พื้นที่วางสาธารณะถนนเทศบาลสาย 1 ตําแหนงที่ทําการ
บันทึกภาพมี 5 ตําแหนง ดังนี้ ตําแหนงที่ 1 พื้นที่บริเวณ 3 แยกที่ถนนเทศบาลสาย 1 จรดกับถนน
เทศบาลสาย 2 ตําแหนงที่ 2 กับ 3 จะเปนเสนทางตรงของถนน ซึ่งอยูบริเวณดานหนาวัดบุ
ปผารามและดานหนาซอยโพธิ์ ตําแหนงที่ 4 อยูใกลกับดานหนาตลาดนกระจอก และตําแหนงที่ 5
บริเวณสามแยกดานหนาโรงเรียนซางตาครูสศึกษา
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ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่ที่2 พื้นที่วางสาธารณะถนนเทศบาลสาย 1 ที่ทําการ
บันทึกภาพตอเนื่องในวันระหวางสัปดาห พบวา ในชวงเวลา 07.00-08.30 น. เปนชวงเวลาทีม่ ผี คู น
สัญจรผานไปมามากที่สุดทั้งการเดินเทาและการใชยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต และ
จักรยานเปนสวนใหญ ซึ่งเปนการเดินทางเพื่อไปทํางาน ไปโรงเรียน ของกลุมเด็กนักเรียน และ
ผูใหญ โดยเฉพาะบริเวณตําแหนงที่ 3,4,5 เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ตอเนื่องกันและมี
ตําแหนงที่ตั้งที่ที่ใกลกับ ตลาดตอนเชาบริเวณถนนอรุณอัมรินทรตัดใหมตัดกับวัดกัลยาณมิตร
(ตําแหนงที่ 3 ) ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม ตลาดนกกระจอก สถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ไป
จนถึงระดับมัธยม ถึง 4 แหง คือ โรงเรียนวรรณบูรณศึกษา โรงเรียนวัดประยูรวงศ โรงเรียนซางตาค
รูสศึกษา โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต และสถานที่ทางศาสนา 2 แหง คือ วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร โบสถซางตาครูส นอกจากนี้เสนทางถนนเทศบาลสาย1 ยังเปนเสนทางที่เชื่อมตอถนนอรุณ
อมรินทรตัดใหม กับถนนพญาไม และถนนประชาธิปกซึ่งเปนถนนสายหลักในพื้นที่ศึกษาอีกดวย
ในชวงเวลา 11.00 - 12.30 น. เปนชวงเวลาที่พื้นที่ถนนเทศบาลสาย 1 มีการเขาใชพื้นที่ของผูคน
นอยลง ผูคนนิยมทํากิจกรรมตางๆภายในอาคาร หรือในอาณาบริเวณบานของตนเองมากกวา
การเขาใชพื้นที่ของผูคนในบริเวณพื้นที่วางสาธารณะแหงนี้ จะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในชวเวลา
15.00 – 18.30 น. ซึ่งอาจเปนผลเนื่องมาจากเปนชวงเวลาที่อากาศที่แดดรมแลว ทําใหกลุมคนที่
ไมไดทํางานนอกบานออกมาพบปะสังสรรคพูดคุยกัน เด็กเล็กก็ออกมาวิ่งเลน พักผอน บริเวณ
สวนหยอมหนาวัดบุปผารามผูคนเดินทางกลับจากโรงเรียน หรือการทํางาน มีการแวะซื้อของจาก
ที่ตั้งรานคาที่ตั้งรานขายระหวางเสนทาง และบริเวณตลาดนกกระจอก และสี่แยกถนนอรุณอัมริ
นทรดวย ประกอบกับความแออัดของการสัญจรทั้งของรถที่มารับลูกหลานและคนเดินเทา หรือ
บุคคลากรในโรงเรียน ชวงตอนเย็น
การใชพื้นที่ในชวงเวลาตางๆของวันหยุดสุดสัปดาห พบวา มีผูคนเขามาใชพื้นที่ตลอดทั้ง
วัน แตจ ะไม คึก คักเหมื อนกั บวัน ระหวางสั ปดาห แตพื้น ที่ที่มีการเข าใช อย างโดดเด น ที่สุด คือ
ตําแหนงที่ 4 ที่อยูใกลบริเวณดานหนาตลาดนกกระจอกจะมีคนเขามาใชพื้นที่มากที่สุด
โดยภาพรวมแลว พื้นที่ถนนเทศบาลสาย 1 นั้น บริเวณที่มีการเขาใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรม
ของกลุ ม คนที่ โ ดดเด น ที่ สุ ด จะเป น บริ เ วณช ว งถนนตั้ ง แต แ ยกเซเว น ไปถึ ง บริ เ วณหน า ตลาด
นกกระจอก และรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นคอนขางโดดเดนนอกจากการสัญจรผานแลว กิจกรรม
ในดานการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน ก็เกิดขึ้นมากพอๆกับกิจกรรมการพบปะพูดคุย กลุมผูใชจะเปน
กลุมผูใหญและกลุมผูสูงอายุ
สรุปรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะถนนเทศบาลสาย 1ไดดังนี้
• กลุมเด็ก-นักเรียน พบวามีการนิยมเขาใชพื้นที่ในบริเวณหนาวัด
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•

•

•

•

บุปผารามไปจนถึงบริเวณโรงเรียนซางตาครูส โดยเฉพาะบริเวณหนา
ตลาดนกกระจอกไปจนถึ ง บริ เ วณโรงเรี ย นวั ด ประยู ร วงศ กิ จ กรรม
โดยมากในวั น ระหว า งสั ป ดาห จ ะเป น การสั ญ จรผ า นเพื่ อ เดิ น ทางไป
โรงเรียนในวันระหวางสัปดาห หรือไปเรียนพิเศษ ไปเที่ยว ในวันหยุดสุด
สัปดาห ทั้งเวลาชวงเชาและชวงเย็น และยังมีการพบปะพูดคุย ซื้อขาย
ขนม อาหาร เครื่องดื่มชวงเวลาเกิดขึ้นมีทั้งชวงเชาและชวงเย็น
กลุมวัยรุน-นักศึกษา มีการเขาใชตลอดแนวเสนทางถนนเทศบาลสาย 1
แตพบนอยที่สุดในบริเวณดานหนาตลาดนกกระจอก กิจกรรมโดยมาก
เปนการสัญจรผานโดยใชยานพาหนะไนบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทรตัด
ใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย 1 และพบปะพูดคุยกัน ชวงเวลาที่กลุมนี้
นิยมออกมาใชพื้นที่โดยมากเปนชวงเวลาสายตั้งแต 10.00น. ไปจนถึง
เวลาหัวค่ํา คือ 20.30 น. หรืออาจจะดึกกวานั้นในบางวัน
กลุมวัยทํางาน-ผูใหญ กลุมนี้มีการเขาใชพื้นที่มากที่สุด และพบตลอด
แนวเสนทางสัญจรและมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการซื้อ-ขาย
สิ น ค า พบปะพูด คุย และการสั ญจรผา นโดยการเดิน เทา และใชย าน
พาหนะดวย โดยรูปแบบกิจกรรมตางๆดังกลาวสวนมากจะเกิดขึ้นตลอด
ทั้งวัน แตชวงที่พบวามีการใชพื้นที่ที่คึกคักที่สุดของกลุมนี้คือ ชวงเชาและ
ชวงเย็น และเปนบริเวณที่เปนจุดตัดที่เปนแยกคือสามแยกถนนเทศบาล
สาย 1และถนนเทศบาลสาย 2 สี แ ยกถนนอรุณอมริ น ทรตัดกั บ ถนน
เทศบาลสาย 1 เชิอมตอไปจนถึงสี่แยกถนนเทศบาลสาย 1 ตัดกับซอยวัด
กัลยาณ (หนาตลาดนกกระจอก) และบริเวณหนาอาคารและสถานที่
สําคัญ ทั้งดานหนาโรงเรียนตางๆ ที่อยูตามเสนทางถนน และวัดที่อยู
ตามเสนทางนี้
กลุมคนแก-ผูสูงอายุ กลุมนี้ถือวามีการเขาใชพื้นที่รองลงมาจากกลุมวัย
ทํางาน-ผูใหญ รูปแบบกิจกรรมที่เกิดจะเปนการซื้อ-ขายสินคา พบปะ
พูดคุย และการสัญจรผานเปนสวนใหญ ชวงเวลาที่กลุมนี้นิยมออกมาใช
พื้นที่โดยมากเปนชวงเวลา 9.00น. ไปจนถึงเย็น คือ 18.30 น.
กลุมเณร-พระ พบวามีการเขาใชพื้นที่บาง ซึ่งอยูในบริเวณที่ไมหางจาก
วัดมากนัก คือบริเณวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร แตในพื้นที่วัดบุปผาราม
พบวาไมคอยมีการติดตอสัมพันธกับชาวบานในละแวกชุมชนบุปผาราม

170

v;1~"l!l-J"llulnft lFlH-l lvl'l1tntin LtntlfhUWlnl-i1lUn11~C\J1il1~.hudjut'l'lu
1",rY

~

.....

YnJ""

ufi~"Ih-.ll'lfi1~1-if~u~lil~ltlu-rl'l-.ll-if1 ~-.lU~ 7.00 -8.30 u .

.¥...

...

,,-..., ..

10

I..JO

3 'rI'U"'l1~.161'a~"'U'U'iltWinJ'a'U"'a"" ~'UI mUl-lU-.l'YlYl1n11

UlJ;;nfl1~n 5 C?i1u",1l-.l ~-.ldC?i'lu"'ll-.l~ 1 ~U~u1l'lru1.hn'Yl1-.lnuu~l-J1u'Yl'frRtnlmJIil1tnrlunuu
tJ"~"ll1fitJn

C?i1 Ul-lll-.l~ 2

~U~'Yl1-.l L~ULYf11J'El-.lnUU'Ell-J1U'Ylfc;ltn 1l-l~u1L'lruJun'Yl1-.ll~~l-J~~rlU

~1Ul-lft-.llJ1fi'ltnUnn'j'~Iil'Eln C?i1u",1l-.l~ 3 ~U~U1L'lru~UtlnL'lL~U'1~LA'unUUl'YlPlU1fit'l1t1
,

" ,

1 c;ltn

~1lJ C?i1 LL l-lll-.lVl 4 TIUVlU1L'lru'Yl'l-.l L~ULYf11J~-.lnUU'ill-J1U'Ylfc;ltn 1l-l~ ri~U'Yl1-.l Lih1'tnrlfitl1
, ...,

.
Pl1Ul-lU-.l'Yl 5

ru

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่ที่3 พื้นที่วางสาธารณะถนนอรุณอมรินทรตัดใหม ที่ทํา
การบันทึกภาพตอเนื่อง ในวันระหวางสัปดาห พบวา ตําแหนงที่ 1,2,4,5 มีการใชพื้นที่ของผูคนไม
คอยคึกคักเทาใดนัก แตเกิดกิจกรรมขึ้นทั้งวัน ชวงเวลา 07.00 – 08.30 น. ในตําแหนงที่ 2,3 เกิด
การเขาใชพื้นที่ของคนคึกคักมากที่สุด เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกลักับสถานศึกษา อาคารทางศาสนา
และตลาดนกนระจอก ทําหีรูปแบบกิจกรรมเกิดขึ้นอยางหลากหลาย ทั้งการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่ม
ขนม และเครื่องอุปโภค การบริการขนสงสาธารณะ การพบปะสนทนาพูดคุยระหวางกัน รวมไปถึง
การสัญจรผานทั้งการเดินเทาและการใชยานพาหนะโดย ในชวงวันระหวางสัปดาหกิจกรรมดังกลาว
เกิดขึ้นอยางคึกคัก และบริเวณหนาสถานศึกษาที่มีการจอดรรเพื่อรับสงนักเรียนหรือบุคคลากรใน
สถานศึกษาเปนผลใหเกิดกการจราจรที่คอนขางแออัดทั้งคนเดินเทาและยานพาหนะอยางไรก็ตามรู)
แบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตําแหนงที่ 2,3 เปนพื้นที่กิจกรรมซื้อ-ขาย ที่เชื่อมตอกัน นอกจากนี้ใน
บริเวณใกลๆกับตําแหนงที่ 2 ยังมีเสนทางเชื่อมตอเขาสูดานหลังตลาดนกกระจอก จึงมีการตัง้ รานคา
แผงลอยประเภทอาหาร ขนม เครื่องดื่มและเครื่องอุปโภค จึงทําใหเกิดการชุมนุมของผูคน เพื่อทํา
กิจกรรมการซื้อขายสินคา การพูดคุยทักทายทําใหเกิดบรรยากาศที่คึกคักในบริเวณนี้ในชวงบาย
ตั้งแตชวงเวลา 13.00 น.เปนตนไป ตําแหนงที่ 1 สามแยกถนนอรุณอมรินทรตัดใหมจรดกับถนน
ประชาธิปก (ขางโรงเรียนศึกษานารี) ทั้งรถโดยสารประเภทรถตุก-ตุก รถแท็กซี่ จอดรอรับผูโดยสาร
และ ที่รถสวนบุคคลมาจอดริมถนนเชนกัน เพื่อรอรับบุคลากร หรือนักเรียนจากโรงเรียนศึกษานารี
หรือผูที่เดินทางกลับจากทํางานซึ่งลงจากรถโดยสารประจําทางในถนนประชาธิปก ในตําแหนงที่ 3
ถือไดวาเปนบริเวณที่มีการเขาใชพื้นที่คอนขางโดดเดนมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนผลเนื่องมาจากเปน
พื้นที่ที่มีรานคาตั้งอยูมาก ทั้งรานคาที่เปนอาคาร รานแผงลอย รถเข็น ในชวงเวลาเชาและตอนเย็น
จนถึงค่ํา มีการบริการสาธารณะจําพวก รถมอเตอรไซดรับจาง รถตุก-ตุก อยูใกลๆ ในตําแหนงนี้ ถือ
ไดวาเปนพื้นที่ที่อยูกึ่งกลางในแขวงวัดกัลยาณ ผูคนในแขวงหลายชุมชนสามารถเดินทางเขามาใช
พื้นที่ไดอยางสะดวก แมจะเปนการสัญจรโดยการเดินก็ตาม โดยเฉพาะชวงเวลาตั้งแต 17.00 น. ขึ้น
ไป มีรานคาประเภทแผงลอย รถเข็นขายอาหาร เขามาตั้งรานมากที่สุดประกอบกับบริเวณตลาด
นกกระจอกไมมีรานคาในตอนเย็นแลว จึงมีการกระจุกตัวของผูคนที่เขามาทํากิจกรรมในพื้นที่อยาง
เห็นไดชัด นอกจากนี้ยังมีเสนทางสัญจรอื่นๆ เชื่อมตอกับถนนอรุณอมรินทรตัดใหม ซึ่งสามารถ
เขาถึงอาคารตางๆไดสะดวก ทั้งเสนทางสายรอง เชน ถนนเทศบาลสาย 1 และถนนเทศบาลสาย 2
และเสนทางสัญจรยอยภายในชุมชนและซอยยอยตางๆ เชน โรงเรียน วัด เปนตน
วันหยุดสุดสัปดาห การเขาใชพื้นที่วางสาธารณะมีลักษณะคลายกับวันระหวาง
สัปดาห โดยเฉพาะชวงเชา (เวลา 07.00 – 08.30 น.) และชวงเย็น(ตั้งแต 17.00 เปนตนไป) แต
ผูคนที่เขาใชพื้นที่วางสาธารณะจะหนาแนนกวาวันระหวางสัปดาห ทั้งรานคาตางๆ ผูคนที่ม า
จับจายใชสอย และผูคนที่สัญจรผานไปมา
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โดยรวมแลวพื้นที่ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม เปนถนนสายรองที่มีการตัดผานชุมชน
หลายชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ มีการเชื่อมตอกับเสนทางสัญจรสายยอยที่เขาสูชุมชนได ตลอด
เสนทางถนนจึงเกิดกิจกรรมในดานการสัญจรผานโดดเดนมากที่สุด ในพื้นที่บริเวณตําแหนงที่ 3 (สี่
แยกเซเวนหรือสี่แยกอรุณอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย 1)และตําแหนงที่ 1 มีการเขาใช
พื้นที่ของกลุมคนคึกคักที่สุด และรูปแบบกิจกรรมทิ่เกิดนอกจากการสัญจรผานทั้งการเดินเทาและ
การใชยานพาหนะแลว ก็มีทั้งการซื้อ-ขายสินคา การขนสงสาธารณะ และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกัน
สรุปรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะถนนอรุณอมรินทรตัดใหมไดดังนี้
• กลุมเด็ก-นักเรียน พบวามีการนิยมเขาใชพื้นที่ในบริเวนสามแยกถนน
อรุณอมรินทรจรดกับถนนประชาธิปก ซึ่งพื้นที่ที่อยูใกลกับโรงเรียนศึกษา
นารี และบริเวณสี่แยกถนนอรุณอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย
1ซึ่งพื้นที่ก็อยูใกลกับโรงเรียนหลายแหง คือโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา โรงเรียนวัดประยูรวงศ โรงเรียนวรรณบูรณ
ศึ ก ษาและตลาดนกกระจอก ในวั น ระหว า งสั ป ดาห จ ะเป น พื้ น ที่ ที่ มี
รูปแบบกิจกรรมและผูคนอยูอยางหลากหลายโดยเฉพาะเปนการสัญจร
ผานเพื่อเดินทางไปสูโรงเรียนทั้งเวลาชวงเชาและชวงเย็น มีการพบปะ
พูดคุย ซื้อขายขนม อาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณดังกลาวดวย
• กลุมวัย รุน-นัก ศึกษา มีการนิยมเขาใชพื้นที่นี้นอยมาก โดยมากพบใน
บริ เ วณสี่ แ ยกถนนอรุ ณ อมริ น ทร ตั ด ใหม ตั ด กั บ ถนนเทศบาลสาย1
กิจกรรมสวนมากเปนการสัญจรผานและซื้อ-ขายสินคาในบริเวณแยก
ดังกลาว ชวงเวลาที่กลุมนี้นิยมออกมาใชพื้นที่โดยมากเปนชวงเวลาตั้งแต
16.00น. ไปจนถึงเวลา 18.30 น. หรืออาจจะดึกกวานั้นในบางวัน
• กลุมวัยทํางาน-ผูใหญ กลุมนี้มีการเขาใชพื้นที่มากที่สุด โดยมากพบใน
บริเวณสามแยกถนนอรุณอมรินทรจรดกับถนนประชาธิปก บริเวณสาม
แยกประตูทางเขาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และบริเวณสี่แยกถนน
อรุณอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย1 จะเห็นไดวาบริเวณที่มี
การชุมนุมกิจกรรมของคนคอนขางหนาแนน พื้นที่จะมีการเชื่อมตอไปสู
หรืออยูใกลกับอาคารและสถานที่ที่มีความสําคัญ คือบริเวนสามแยกถนน
อรุณอมรินทรจรดกับถนนประชาธิปกใกลกับโรงเรียนศึกษานารี บริเวณ
สามแยกประตู ท างเข า วั ด กั ล ยาณมิ ต รวรมหาวิ ห ารอยู ใ กล กั บ วั ด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือพื้นที่ที่มีลักษณะเสนทางตัดกันเปนแยก คือ
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พื้นที่ที่ 4 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง ตําแหนงที่ทําการบันทึกภาพมี 4
ตําแหนง ดังนี้
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ผลการศึกษาพื้นที่ที่ 4 พื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวง ที่ทําการบันทึกภาพ
ตอเนื่องในวันระหวางสัปดาหนั้น พบวาในขณะที่สํารวจพื้นที่ ไดมีพื้นที่บริเวณดานขางมัสยิดบาง
หลวง ที่ไดทําการทุบอาคารเพื่อทําการกอสรางใหม คือ โรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งขณะนั้นไดมีกอง
เศษวัสดุในการกอสรางในตําแหนงที่ 3 ซึ่งอาจมีผลกระทบบางในการเขาใชพื้นที่ของคนในชุมชน
เนื่ อ งจากไม ส ามารถใช พื้ น ที่ โ ดยรอบได อ ย า งเต็ ม ที่ แต อ ย า งไรก็ ต ามจากการสํ า รวจและ
สังเกตการณในพื้นที่พบวาผูคนในชุมชนนิยมเขาใชพื้นที่มากที่สุดจะเปนบริเวณ ตําแหนงที่ 1 คือ
ในวันระหวางสัปดาห ชวงเชา (07.00 น. – 08.30 น.) จะมีการตั้งรานคา สวนมากเปนการขาย
อาหารประเภท โจก กวยเตี๋ยว ขาวแกง เปนตน และจะมีผูใหญในวัยทํางานและคนแกมาซื้อ
อาหาร หรือมานั่งเสวนาพูดคุยกันในตอนเชา หลังจากนั้นพื้นที่จะคอนขางเงียบ มีรานคาตั้งขายอยู
เพียง 1-2 ราน และเปนรานที่มาตั้งในชวงเวลาหลังจากชวงเชา (07.00 น. – 08.30 น.) พื้นที่
ดังกลาวที่เงียบเหงา จากการสอบถามเนื่องมาจากผูใหญ นักเรียน ออกไปทํางานหรือไปโรงเรียน
กัน ผูคนบางสวนที่ไมไดทํางานนอกบาน นิยมอยูในบานมากกวา ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากอากาศ
ที่รอน สภาพพื้นที่ดังกลาวไมมีหลังคาคลุม หรือวัสดุปองกันแดด กันฝน หลังจากนั้นในชวงเวลา
ตั้งแต 15.00 น. เปนตนไปเริ่มมีผูคนกลับเขามาใชพื้นที่มากขึ้น ไมวาจะเปนเด็กเล็ก เด็กนักเรียนที่
เลิกจากโรงเรียน เขามาใชพื้นที่เพื่อเปนสนามเด็กเลนหรือเพื่อการนันทนาการตางๆ เด็กวัยรุน
ผูใหญ คนแก ก็นิยมมานั่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน กอรปกับในชวงเวลา 17.00 น.จะ
มีพิธีละหมาดรวมกันของชาวชุมชน และเด็กบางสวนก็จะมาเรียนศาสนาในโรงเรียนสอนศาสนาใน
ชวงเวลาที่ใกลเคียงกันดวย จึงทําใหมีการสัญจรผานไปมาโดยการเดินเทาทําใหพื้นที่เกิดความ
คึกคักมีความหลากหลายของคน กิจกรรมดวย
สวนในวันหยุดสุดสัปดาห พบวา พื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวง ตําแหนงที่ยังมี
ผูคนนิยมใชมากที่สุดก็ยังเปนบริเวณตําแหนงที่ 1 และมีการเขาใชพื้นที่ตลอดทั้งวัน
กลาวโดยสรุปแลวพื้นที่วางบริเวณดานหนาของมัสยิดบางหลวง (ตําแหนงที่ 1)
เปน พื้น ที่ที่ มีการเข าใชของกลุ มคน เพื่อทํ ากิจกรรมในดานตางๆมากที่สุด โดยเฉพาะชวงเชา
(07.00 น. – 08.30 น.) และตั้งแต 15.00 น. เปนตนไป โดยกิจกรรมที่เกิดนั้นมีทั้งการสัญจรผาน
การซื้อ-ขายสินคา กิจกรรมนันทนาการ เชน ออกกําลังกาย สนามเด็กเลนของเด็กๆ พบปะพูดคุย
กัน นั่งเลนพักผอนหยอนใจ เปนตน แตโดยภาพรวมแลวพื้นที่มีการเขาใชตลอดทั้งวัน ซึ่งเปน
เนื่องมาจากจะตองมีการทําพีธีละหมาดที่มัสยิด 5 ครั้งตอวัน พื้นที่วางโดยรอบมัสยิดบางหลวง
แห ง นี้ เป น พื้ น ที่ วา งภายในชุ ม ชนแห ง เดี ย วที่ เ ป น ลานโล ง และมีข นาดพื้ น ที่ที่ ก ว า งพอที่ จ ะทํ า
กิจกรรมตางๆรวมกัน
สรุปรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะในมัสยิดบางหลวงไดดังนี้
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• กลุมเด็ก-นักเรียน พบวามีการนิยมเขาใชพื้นที่ในบริเวนโดยรอบพื้นที่
มัสยิด (ยกเวนบริเวณดานขางที่มีการกอสรางโรงเรียนสอนศาสนาแหง
ใหม) รูปแบบกิจกรรมในพื้นที่สวนมากเปนในตอนเชาจะเปนการสัญจร
ผานเพื่อเดินทางไปโรงเรียนหรือการซื้อขายอาหารที่ตั้งรานขายในบริเวณ
นั้นตอนเชา ในตอนเย็นกิจกรรมที่เกิดจะหลากหลายมากขึ้นทั้งการซื้อ
ขายอาหาร ขนม และการพบปะพูดคุยกัน การเลนกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆของเด็ก และการสัญจรผานไปมา
• กลุมวัยรุน-นักศึกษา มีการนิยมเขาใชพื้นที่นี้เชนกัน มีรูปแบบกิจกรรม
เหมือนกลุมเด็ก-นักเรียน แตชวงเวลาในการเขาใชสวนมากจะเปนชวง
สายตั้งแต 9.00น. ไปจนถึงชวงหัวค่ํา
• กลุมวัยทํางาน-ผูใหญ เปนกลุมที่มีการเขาใชพื้นที่โดยรอบมัสยิดบาง
หลวงมากที่สุด กิจกรรมที่พบสวนมากจะเปนการพบปะพูดคุยกัน การ
ซื้อ-ขายอาหาร จากรานคาที่ตั้งอยูในบริเวณนั้น ชวงเวลาในการเขาใช
พื้นที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
• กลุมคนแก-ผูสูงอายุ กลุมนี้มีการนิยมเขาใชพื้นที่ในบริเวณดานหนาและ
ดานขางมัสยิด(ตําแหนงที่ 2 ) กิจกรรมสวนมากที่พบจะเปนการนั่งเลน
พักผอน พบปะพูดคุยกันเปนสวนใหญ ชวงเวลาในการเขาใชพื้นที่
สวนมากเปนชวง 9.00 – 12.30 น. และตั้งแต 16.00 น.ขึ้นไป
พื้นที่ที่ 5 พื้นที่วางสาธารณะในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตําแหนงที่ทํา
การบันทึกภาพมี 6 ตําแหนง คือ ตําแหนงที่ 1,2,3 พื้นที่บริเวณดานหนาอุโบสถ ซึ่งเปนที่ที่คนเขา
มากราบไหวพระเปนจํานวนมาก ตําแหนงที่ 4,5,6 พื้นที่บริเวณลานจอดรถดานหนาของวัด ซึ่งอยู
ติดกับแมน้ําเจาพระยา ในตําแหนงที่ 1,2,3 สามารถถายภาพไดถึงเวลา 17.30 น.เทานั้น
เนื่ อ งจากทางวั ด ป ดทํ า การทํา ใหใ นช ว ง 19.00
น. จึ ง ไม ส ามารถถา ยภาพตํ า แหนง นี้ ไ ด
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ผลการศึกษาในพื้นที่ที่ 5 พื้นที่วางสาธารณะในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ที่ทํา
การบันทึกภาพตอเนื่องในวันระหวางสับดาหนั้น พบวา มีผูคนเขาใชพื้นที่ไมมากนัก ในชวงเวลา
ตั้งแต 09.00 – 16.30 น. จะเปนชวงเวลาที่ผูคนนิยมเขามากราบไหวพระในบริเวณดานหนา
อุโบสถ (ตําแหนงที่ 1,2,3 ) จากการสังเกตการณจะพบวาเปนบุคคลภายนอกพื้นที่แขวงวัด
กัลยาณเปนสวนมาก ซึ่งเปนผลใหดานหนาในบริเวณตําแหนงที่ 4,5,6 ซึ่งเปนพื้นที่จอดรถจึงมีรถ
เขามาจอดมาก ซึ่งก็มีบางสวนที่เปนรถของคนในชุมชนวัดกัลยาณ มาเชาที่จอดรถโดยทางวัด
บริการใหเชาเปนรายเดือน นอกจากเปนที่จอดรถแลว ยังมีกิจกรรมทางดานการคาขายซอนทับ
พื้นที่ดังกลาว โดยเปนพอคา แมคาในละแวกแขวงวัดกัลยาณตั้งรานขายขนม เครื่องดื่ม พวงมาลัย
เปนตน เพื่อขายใหสําหรับผูที่เขามากราบไหวพระ แตหลังจากในชวงเวลา 17.00 น.เปนตนไป
พื้นที่บริเวณลานจอดรถ ดานหนาวัด(ตําแหนงที่ 5,6) จากที่เปนกลุมคนนอกพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ
เขามาใชเปนสวนมาก ไดมีการสับเปลี่ยนเปนผูคนในละแวกนั้น เชน ในชุมชนวัดกัลยาณ เขามาใช
พื้นที่แทนโดยกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่จะเปนในทางการพบปะพูดคุยกัน การชมวิวและพักผอน
หยอนใจ หรือเปนสถานที่เพื่อออกกําลังกาย เชน ปนจักรยาน เตะตะกรอ รวมไปถึงเปนพื้นที่สนาม
เด็กเลนสําหรับเด็กๆ
สวนวันหยุดสุดสัปดาหจะคลายกับวันระวางสัปดาห โดยในตําแหนงที่ 1 บริเวณ
ดานหนาอุโบสถ ในชวงเวลาตั้งแต 07.00 – 17.00 น. จะมีผูคนเขามากราบไหวพระเปนจํานวน
มากกวาวันระหวางสัปดาหอยางเห็นไดชัด สงผลใหพื้นที่ลานจอดรถดานหนานอกจากมีรถจอด
อยางหนาแนนและ มีรานคามาตั้งรานเพื่อขายของมากขึ้น สําหรับในชวง 17.30 น. หลังจากที่
ทางวัดปดทําการ พื้นที่ลานขอดรถดานหนาก็เปนคนในละแวกนั้นเขามาใชพื้นที่เหมือนอยางปกติ
โดยภาพรวมแลวลานจอดรถดานหนาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ฝงที่อยูติดกับ
แมน้ําเจาพระยา หรือตําแหนงที่ 5,6 ในการบันทึกภาพ เปนพื้นที่ที่มีการเขาใชของกลุมคนที่
หลากหลาย โดยสามารถแยกกลุมคนออกไดคอนขางชัดเจนระหวางคนในพื้นที่ ที่สวนมากเขามา
ใชพื้นที่ในชวงเวลาตอนเย็น (ตั้งแต 17.00 น. เปนตนไป) ซึ่งจะเปนกิจกรรมประเภทนันทนาการ
พบปะพูดคุย ออกกําลังกาย เดินเลน นั่งเลน พักผอนหยอนใจ สวนคนนอกพื้นที่ที่สวนมากเขามา
ใชพื้นที่ในชวงเชา(ตั้งแต 7.30 น) จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น.ซึ่งจะเปนกิจกรรมในดานการเขา
มากราบไหวสักการระ เที่ยวชมวัด และชมวิวทิวทัศนริมแมน้ําเจาพระยา จะเห็นไดวาในการเขาใช
พื้นที่ของกลุมผูใชกลุมคนนอกพื้นที่และคนในพื้นที่ชุมชนเองจะแบงชวงเวลาในการเขาใชไดอยาง
คอนขางชัดเจน รูปแบบกิจกรรมที่ทําก็มีความแตกตางกันดวย
สรุปรูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารไดดังนี้
• กลุมเด็ก-นักเรียน พบวานิยมเขาใชพื้นที่ในบริเวนหนาพระอุโบสถเพื่อ
กราบไหวพระ โดยจะเปนกลุมเด็ก-นักเรียนนอกพื้นที่ที่มากับผูปกครอง
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ผลการศึกษาในพื้นที่ที่ 6 พื้นที่วางสาธารณะในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่ทํา
การบันทึกภาพตอเนื่องในวันระหวางสับดาห พบวา ตามปกติแลวทางวัดจะมีการจัดงานทาง
พิธีกรรม เชน งานศพ หรืองานทําบุญตางๆเปนประจํา ผูคนที่เขามาใชพื้นที่จะเปนทั้งคนในแขวง
วัดกัลยาณและเปนคนนอกพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ โดยปกติทางวัดจะมีการจัดงานพิธีกรรมเชน งาน
ศพ การทําบุญตางๆ เปนประจํา ทําใหมีการเตรียมงานอยูเสมอ นอกจากนี้ภายในวัดมีสวนหยอม
คือ เขามอหรือเขาเตา มีผูคนเขาไปเยี่ยมชมอยูบางบรรยากาศภายในวัดจึงไมเงียบเทาใดนัก แตก็
ไมคึกคักเทากับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ในบริเวณตําแหนงที่ 1 ทางดานหนาประตูวัดที่มีการ
ตั้งรานอาหารจะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดประยูรวงศ และคนในละแวกนั้น เขามาใชบริการ ใน
ตําแหนงที่3 สวนมากใชประโยชนเปนพื้นที่จอดรถของคนในชุมชนโดยรอบและบุคลากรของ
โรงเรียนวัดประยุรวงศ หรือสํานักงานเทศกิจ ตําแหนงที่ 4 เปนพื้นที่ดานหนาองคเจดียเมื่อมีการ
ประกอบพิธีกรรมพื้นที่แหงนี้จะรองรับผูคนจํานวนมาก แตหากไมมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ ใน
ตอนเย็นจะมีผูคนจากพื้นที่รอบเขามาพบปะพูดคุยกัน ในตําแหนงที่ 5 เปนบริเวณดานขางองค
เจดียพื้นที่บริเวณนี้ สวนมากใชประโยชนในดานการสัญจรผานเขา-ออก ของวัดจากเสนทางถนน
เทศบาลสาย 1 ลัดผานไปสูถนนพญาไมและถนนประชาธิปก สวนมากเปนการสัญจรโดยทางเทา
มากกวายานพาหนะซึ่งเปนยานพาหนะประเภท รถจักยาน รถจักรยานยนต
สวนในวันหยุดสุดสัปดาห จะมีผูคนเขามาทําบุญ และเที่ยวชมสวนหยอม(เขา
เตา)ภายในวัด มากกวาวันระหวางสัปดาห จากการสังเกตการณพบวา ในวันใดที่ทางวัดมีการ
ประกอบงานพิธีกรรมตางๆ ถึงตอนเย็น หรือหัวค่ํา จะสงผลใหรานอาหารที่ตั้งอยูหนาวัดก็เปดราน
ถึงเวลาหัวค่ําเชนกัน เพราะปกติ รานคาดังกลาวจะปดรานในเวลาประมาณกอน 19.00 น.
ในการบันทึกภาพ แมจะมีการเขาใชของผูคนไมคอยคึกคั กเทาใดนัก แตจาก
ตารางสรุปผล พบว าในแตละพื้ นที่ จะมีการแบงหนาที่การใชประโยชน จากกิจกรรมที่เกิด คือ
บริเวณประตูเขา-ออกวัด นอกจากมีการสัญจรเขา-ออกผานไปมาแลว ก็มีการซื้อขายสินคากัน
สวนบริเวณลานดานหนาเจดีย ก็ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเปนสวนใหญ สวนบริเวณ
ดานหนาอุโบสถ ก็เปนพื้นที่สําหรับบริการจอดรถแกผูที่เขามาในวัด เมื่อพิจารณาแลว พื้นที่ทั้งสาม
มีการรองรับกิจกรรมที่สอดรับกันเปนอยางดี เชน ผูคนที่เขามารวมพิธีกรรมในวัดก็มีการจอดรถ
หรือสัญจรผานเขาออกวัด เปนธรรมดา รานคาอาหารเครื่องดื่มที่ตั้งอยูประตูเขา-ออกของวัด ก็มี
การขายของใหแกผูที่เขามาทํากิจกรรมในวัดบางสวน
พื้นที่วางสาธารณะแตละแหงที่มีกิจกรรมเกิดซอนทับกันอยู บางครั้งกิจกรรมใน
ชวงเวลาเดียวกัน แตเกิดกับกลุมคนคนละกลุม เชน การออกเดินทางไปทํางาน ไปโรงเรียนใน
ชวงเวลาเดียวกันของผูใหญวัยทํางาน และเด็กนักเรียน หรือสถานที่เดียวกันแต ตางกันที่กลุมผูใช
และชวงเวลา และคนละจุดประสงค เชน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารในชวงกลางวันกลุมคน
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จากรูปแบบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะและ
รูปแบบการใชพื้นที่วางสาธารณะนั้น สามารถประมวลผลออกมาเปนตําแหนงหรือบริเวณที่มีการ
นิยมเขาใชพื้นที่ของผูคน โดยแสดงในแผนที่ไดดังนี้
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จากแผนที่ 5.33 พื้นที่วางสาธารณะที่มีการนิยมเขาใชอยางเอนกประโยชนมีความ
สอดคลองกับคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีของพื้นที่วางสาธารณะตามที่ไดทบทวนไป ดังนี้
1.พื้นที่วางสาธารณะควรตั้งอยูในบริเวณที่เปนจุดเชื่อมตอการสัญจรที่
สําคัญ ไมวาจะเปนอยูบริเวณทางแยก ทางสัญจรหลักของชุมชน เชน บริเวณสี่แยกเซเวนอีเลฟเวน
(7-11) ซึ่งเปนสี่แยกที่ตัดกันระหวางถนนเทศบาลสาย1 และถนนอรุณอมรินทรตัดใหม หรือสี่แยก
หนาตลาดนกกระจอกซึ่งเปนจุดตัดระหวางถนนเทศบาลสาย1 ซอยวัดกัลยาณ เปนตน พื้นที่ที่ตั้ง
อยูในบริเวณดังกลาวจะสงผลใหเกิดการชุมนุมของคนทั้งการสัญจรไปมาของคนเดินเทาที่มีอัตรา
ที่สูง รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
2.พื้ น ที่ ว า งสาธารณะควรตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย งกั บ อาคารที่ มี
ความสําคัญ เชน ลานวัด หรือพื้นที่วางที่อยูดานหนาอาคารทางราชการตางๆ ซึ่งพื้นที่สามารถใช
ประโยชนตอคนในชุมชนได ดังเชน ลานดานหนาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ที่การใชประโยชนทั้ง
คนในชุมชน และคนนอกชุมชน ในชวงเวลาและกิจกรรมที่แตกตางกัน หรือ พื้นที่วางโดยรอบ
มัสยิดบางหลวงที่นิยมใชเปนพื้นที่ชุมนุมคนเพื่อทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ทั้งกิจกรรมทางดาน
ศาสนา กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางนันทนาการ
3.ความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบพื้นที่วางสาธารณะมีอยูอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง มีการเชื่อมตอไปสูพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆ สงผลใหเกิดการกระจายตัวของ
กิจกรรมและผูคนไปสูพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆไดอยางทั่วถึง เชน กลุมอาคารที่อยูโดยรอบลาน
ดานหนาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่ความหนาแนนอยางเหมาะสม และยัง เชื่อมตอกับทาง
สัญจรภายในชุมชนวัดกัลยาณไปสูทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา และพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆได
4.พื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชประโยชนดานการสัญจรเปนหลัก ควรมี
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมในการรองรับการสัญจรของคนเดินเทา เชน พื้นผิว ความลาดชัน
ของถนน นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่นดวย เชน ตูโทรศัพท ถังขยะ มานั่ง ตนไมเพื่อเพิ่มรมเงา
อยางเหมาะสม เชน ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
5.ความหนาแนน ของกลุ มอาคารที่ตั้ง อยูโดยรอบพื้น ที่วา งสาธารณะ
ตลอดจนเสนทางสัญจรยอยตางๆ เพื่อการเชื่อมตอระหวางพื้นที่วางสาธารณะในพื้นที่ โดยทําให
เกิดลักษณะการปดลอมพื้นที่ที่ดี มีชองเปดเพื่อการเชื่อมตอทั้งทางดานมุมมอง เขาและออก จาก
พื้น ที่อื่นโดยรอบดวย ทํ าใหเ กิดความถี่และความสะดวกในการเข าใชพื้ นที่มากขึ้น เชน พื้น ที่
โดยรอบวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือพื้นที่โดยรอบซอยวัดกัลยาณ เปนตน
6.พื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอมที่มีความยืดหยุนในการใชงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมไดหลากหลายทั้งกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ กิจกรรมทางดาน
สังคมทางศาสนา เปนตน ลักษณะดังกลาวสวนมากจะเกิดกับพื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอม
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ดวยคุณลักษณะดังกลาวจึงควรที่จะสงเสริมใหมีคุณภาพที่ยั่งยืนมากขึ้นและนําไป
ประยุกตใชกับพื้นที่อื่นๆได สวนคุณสมบัติบางประการที่ขาดไปของพื้นที่วางสาธารณะใน
พื้นที่ คือ
1.การที่พื้นที่ตั้งอยูใกลกับสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก รานคา
โดยเฉพาะรานหรือแผงขายอาหาร ที่หลบแดดฝน เปนตน
2.มีขนาดของพื้นที่วางสาธารณะและสภาพภูมิทัศนเหมาะตอ รูปแบบ
กิจกรรม ผูใช และชวงเวลา
โดยคุณสมบัติที่ขาดไปทั้ง 2 ประการ ควรที่จะไดรับการปรับปรุง แกไขให
ไดตามคุณสมบัติ

บทที่ 6
วิเคราะหศักยภาพ ปญหาเชิงพื้นที่และการวางแผนเชิงกายภาพ
สําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน ในแขวงวัดกัลยาณ
จากการศึกษาในบทที่ 5 ทําใหทราบถึงคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่
เอื้อใหเกิดรูปแบบการเขาใชพื้นที่อยางหลากหลายทั้งในกลุมคน กิจกรรม และชวงเวลา ดังนั้น
พื้นที่วางสาธารณะทั้ง 6 พื้นที่ ซึ่งนาจะมีคุณลักษณะทางกายภาพที่เปนบรรทัดฐานสําหรับการ
วิเคราะหศักยภาพและปญหาของพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆ ในชุมชนได ซึ่งจะนําไปสูการสรางแนว
ทางการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน แขวงวัดกัลยาณ ใน
ภาพรวมไดอยางเหมาะสม เนื้อหาในบทนี้จึงแบงไดเปน 2 สวนหลักดังนี้
6.1 การวิเคราะหศักยภาพและปญหาเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะ ในชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ
6.2 แนวทางการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะ ระดับ
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ
6.1 การวิเคราะหศักยภาพและปญหาเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะในชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ
พื้นที่วางสาธารณะภายในชุมชนทั้งพื้นที่วางสาธารณะทั้งแบบเสนทางสัญจร และ
แบบปดลอม ลวนมีคุณลักษณะทางกายภาพบางประการรวมกัน แตทั้งนี้อาจมีคุณลักษณะบางประการที่
แตกตางกัน ซึ่งจะถือไดวาเปนคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่แตละแหง
อาจสรุปไดวาคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่พึงประสงค มีแนวโนมในการ
สรางศักยภาพในการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ ดังนี้
6.1.1) พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจร
1) พื้นที่วางสาธารณะควรอยูในตําแหนงเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ เชน เปน
เสนทางสัญจรสายหลักของชุมชน ตัวอยางเชน ซอยวัดกัลยาณ ถนนเทศบาลสาย 1 หรือทางเดิน
หลักในชุมชนกุฎีขาว เปนตน การมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปายรับ-สงผูโดยสารในระบบ
ขนสงมวลชน บริเวณถนนอิสรภาพ ถนนประชาธิปก เปนตน และรวมถึงการอยูในตําแหนงที่เปน
จุดตัดกันหรือทางแยก เชน สี่แยกถนนอรุณอมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย 1 ถนน
เทศบาลสาย1 จรดกับซอยกุฎีจีน เปนตน ลักษณะดังกลาวจะสงผลใหเกิดการชุมนุมเพื่อทํา
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กิ จ กรรมในด า นต า งๆได เ ป น อย า งดี เช น การซื้ อ ขาย การบริ ก ารขนส ง สาธารณะ และการ
ปฏิสัมพันธกันทางสังคมของผูคน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เปนทางรวม / ทางแยก และมีการเปลี่ยน
ทิศทางหรือประเภทการสัญจรของคนในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ยังพบวา พื้นที่วางสาธารณะ
เหลานี้จะมีอัตราการสัญจรผานของคนมากกวาพื้นที่อื่นดวย (แผนที่ 6.1)
2) พื้นที่วางสาธารณะควรมีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบและมีเสนทาง
รวมทั้งมุมมองเชื่อมตอไปสูพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆ ไดเปนโครงขาย ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความ
ตอเนื่องของกิจกรรมภายในพื้นที่วางสาธารณะตางๆ ไดอยางทั่วถึง (แผนที่ 6.2)
3) พื้นที่วางสาธารณะควรมีลักษณะทางภูมิทัศนที่เหมาะสม เชน พื้นผิว ความ
ลาดชัน รูปทรงสัณฐาน ที่มีการปดลอมเหมาะสมตอการรองรับกิจกรรมและการสัญจร นอกจากนี้
ควรมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ ด ว ย เช น เสาไฟฟ า ตู โ ทรศั พ ท ถั ง ขยะ ม า นั่ ง ต น ไม ห รื อ
โครงสรางเพื่อเพิ่มรมเงา เพื่อความสะดวกสะบายแกผูที่เขามาใชพื้นที่ เชน ถนนอิสรภาพ ถนน
ประชาธิปก ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม เปนตน (แผนที่ 6.2)
4) พื้นที่วางสาธารณะควรมีการโอบลอมดวยแนวอาคารริมถนน (facade) ที่
ตอเนื่อง ตลอดจนมีการเชื่อมตอเพื่อการเขาและออกจากพื้นที่ เชน ซอยวัดกัลยาณที่มีกลุมอาคาร
โอบลอมพื้นที่ตลอดแนวเสนทาง โดยชองเปดของอาคารสามรถเชื่อมตทางดานมุมมองกับพื้นที่
วางสาธารณะได และยังมีทางสัญจรยอยภายในชุมชนที่เชื่อมตอกับซอยวัดกัลยาณทํามีการเขา
และออกระหวางพื้นที่ได อีกดวย(แผนที่ 6.3)
1.5) พื้นที่วางสาธารณะควรมีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยน
เพื่อรองรับรูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย เชน นอกจากการสัญจรแลว
การชุมนุมทํากิจกรรมตางๆ เชน บริเวณสี่แยกเซเวนอีเลฟเวน (7-11) หรือบริเวณสี่แยกถนนอรุณ
อมรินทรตัดใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย 1 เปนตน (แผนที่ 6.3)
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จากแผนที่ 6.4 พบวา ตําแหนงและเสนทางสัญจรที่มีการนิยมเขาใชมากที่สุดจะสามารถ
เชื่อมตอถึงกันโดยเสนทางเปนโครงขาย โดยตําแหนงดังกลาวอยูในพื้นที่หรือเสนทางสัญจรสาย
หลักและเสนทางสายรองเปนสนใหญ
6.1.2 พื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอม
1) พื้นที่วางสาธารณะควรอยูในตําแหนงจุดเชื่อมตอทางสัญจรที่สําคัญ ไมวาจะ
เปนการอยูในบริเวณเสนทางสัญจรสายหลักของชุมชน เชน วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเชื่อมตอกับ
ทางสัญจร 2 เสนทาง คือ ถนนเทศบาลสาย 1 และถนนพญาไม เปนตน การอยูในบริเวณที่เปน
จุดตัดหรือทางแยก เชน สวนหยอมวงเวียนเล็ก(ขางโรงเรียนศึกษานารี) ซึ่งอยูในบริเวณสามแยก
ถนนอรุณอมรินทรตัดใหมจรดกับถนนประชาธิปก เปนตน และการที่พื้นที่อยูในบริเวณที่เปนปายรับสงผูโดยสาร เชน พื้นที่วางดานหนาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่มีการเชื่อมตอการสัญจรทั้งทาง
บกและทางน้ําซึ่งเปนเรือขามฟากจากฝงธนบุรี(ทาวัดกัลยาณ)ไปฝงพระนคร(ทาปากคลองตลาด)
(แผนที่6.5)
2) พื้นที่วางสาธารณะควรอยูในบริเวณใกลเคียงกับอาคารที่มีความสําคัญ เชน
พื้นที่อยูภายในวัด โบสถ หรือมัสยิด หรืออยูใกลสถานศึกษา เชน สวนหยอมวงเวียนเล็ก อยูใกล
กับโรงเรียนศึกษานารี เปนตน กรณีของพื้นที่ที่อยูในบริเวณอาคารทางศาสนาที่มีผูคนนิยมเขาใช
มากนั้น เปนผลเนื่องจากผูคนในชุมชนมีความผูกพัน เคารพกับศาสนา ประกอบกับอาคารศาสนา
พื้นที่มีประวัติศาสตรและความเปนมาที่ยาวนานเกาแก ทําใหเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลในการดึงดูด
ผูคนให เขามาในพื้ น ที่ ก อใหเกิ ดรูปแบบกิจกรรมประเภท การทองเที่ ย ว การศึกษาหาความรู
ทางดานประวัติศาสตร เขามาดวย (แผนที่6.6)
3) พื้นที่วางสาธารณะควรอยูในบริเวณที่ใกลกับสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
รานคา รานอาหาร ที่นั่งพักเพื่อหลบแดด หลบฝน เปนตน เปนการดึงดูดผูคนใหเขามาใชพื้นที่
โดยพบวาสิ่งอํานวยความสะดวกตางที่กลาวมา จะอยูโดยรอบ หรือในบริเวณที่ใกลเคียงกับพื้นที่
เชน รานคารานอาหารแบบชั่วคราวที่ตั้งอยูระหวางโบสถซางตาครูส และโรงเรียนซางตาครูสศึกษา
(แผนที่6.7)
4) พื้นที่วางสาธาณะควรมีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสม
และมีเสนทางเชื่อมตอกันระหวางพื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอม และพื้นที่วางสาธารณะแบบ
เสนทางสัญจร ไปสูพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆเปนโครงขาย จะทําใหเกิดการลื่นไหลของกิจกรรมและ
ผูคน กระจายไปสูพื้นที่วางสาธารณะแหงอื่นๆ ได เชน พื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวงเชื่อมตอกับ
เสนทางสัญจรสายหลักของชุมชนกุฎีขาว ไปสูสวนหยอมอนุทินสวัสดิ์ หรือ สนามกีฬา สนามเด็ก
เลนใตสะพานอนุทินสวัสดิ์ ซึ่งอยูดานหนาทางเขาชุมชนกุฏีขาว เปนตน (แผนที่6.8)
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5) พื้นที่วางสาธารณะควรมีชองเปดจากพื้นที่โดยรอบไมวาจะเปนชองเปดจาก
อาคาร ชองเปดจากพื้นที่ระหวางอาคาร หรือชองเปดที่เปนลักษณะของเสนทางสัญจรเชื่อมตอกับ
พื้นที่ปดลอมนั้น ลักษณะดังกลาวจะทําใหพื้นที่วางสาธารณะนั้นมีการเชื่อมตอกับพื้นที่โดยรอบใน
ดานมุมมอง และการเขา-ออกของพื้นที่ และสงผลใหเกิดการเพิ่มหรือความถี่ในการเขาใชพื้นที่จาก
ผูคนโดยรอบดวย เชน พื้นที่วางดานหนาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือพื้นที่โดยรอบมัสยิดบาง
หลวง เปนตน (แผนที่6.9)
6) พื้นที่วางสาธารณะควรความยืดหยุนในการใชงานสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อ
รองรับกิจกรรมไดหลากหลายทั้งกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ กิจกรรมทางดานศาสนา และกิจกรรม
ทางดานสังคม เปนตน เนื่องจากลักษณะของพื้นที่เปนพื้นที่วางแบบพื้นที่ปดลอม การเกิดกิจกรรม
ตางๆสามารถเกิดไดหลากหลาย ขอจํากัดในเรื่องขนาดพื้นที่ หรือรูปทรงพื้นที่ จะมีนอยกวาพื้นที่
วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจร (แผนที่6.9)
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สวนคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ไมพบในขางตนและมีผลในเชิง
พื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะ ในแตละพื้นที่จะเห็นวาคุณลักษณะทางกายภาพที่ขาดไปนั้นไม
เหมือนกัน ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากปจจัยในดานตางๆ ประกอบกัน ทั้งจํานวนผูใชหรือกลุมผูใช
กิจกรรมที่เกิด รวมไปถึงตําแหนงหรือบริเวณตางๆในพื้นที่วางสาธารณะ ซึ่งสามารถประมวล
ออกมาไดดังนี้
1) พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจร
1.1) การที่พื้นที่วางสาธารณะบางสวนไมไดอยูในบริเวณหรือมีการตัดผานพื้นที่
ที่มีอาคารหรือสถานที่สําคัญในระดับเมือง เชน ซอยยอยในซอยประชาธิปก 4 เปนตน มีผลให
ความนิยมในการสัญจรผานของผูคนมีนอย
1.2) การที่พื้นที่บางสวนไมไดตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
ที่นังพัก รานคา หรือพื้นที่สําหรับหลบแดดฝน หรือรวมไปถึงพื้นที่บางสวนที่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกดังกลาว ไมเพียงพอ จะเกิดในพื้นที่ที่เปนซอยยอยในชุมชน และซอยตัน
1.3) การที่พื้นที่บางสวนไมไดมีขนาดของพื้นที่ และสภาพภูมิทัศนที่เหมาะสมตอ
รูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และชวงเวลาที่ใช อาจเนื่องมาจากลําดับศักดิ์ของเสนทางสัญจรที่มี
ความแตกตางกันในทางกายภาพอยางชัดเจน พบวาไดใหความสําคัญกับเสนทางสัญจรสายหลัก
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความใกลชิดกับยานพาหนะ มากกวาเสนทางสัญจรสายรองและเสนทางสัญจร
สายยอยที่มีความใกลชิดกับชุมชนและคนเดินเทา เห็นไดจากกรณีของถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
ที่มีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ สภาพทางภูมิทัศนไดสวยงามกวาถนนเทศบาลสาย 1 และ
ซอยวัดกัลยาณ หรือทางสัญจรยอยในชุมชนเปนตน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงพื้นที่ทางเทาของ
เสนทางสัญจรสายรอง มีขนาดที่แคบ เล็กลง เนื่องจากมีการขยายเสนทางสัญจรของยานพาหนะ
เมื่อพื้นที่ทางเทาไดถูกลดความสําคัญลงผูใชเสนทางเทาบางสวนไดมีการลงไปใชพื้นที่เสนทาง
สัญจรของยานพาหนะรวมกัน อาจเกิดความไมปลอดภัยระหวางยานพาหนะกับคนเดินเทา หรือ
บางสวนก็หันกลับไปใชยานพาหนะทําใหอัตราการเดินเทาของผูคนลดลงได
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2) พื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอม
2.1) การที่พื้นที่วางสาธารณะบางแหงไมไดมีขนาดของพื้นที่ และสภาพภูมิทัศน
ที่เหมาะสมตอรูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และชวงเวลาที่ใช ดังเชนลานดานหนาวัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหารบริเวณที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา ไดถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่ใหเชาจอดรถ พื้นที่จึงถูกปรับ
ใหเปนลานโลงเพื่อรองรับปริมาณรถที่มาจอดไดมากที่สุด ลักษณะสภาพภูมิทัศนไมมีการจัดการ
หรือปรับพื้นที่เพื่อรองรับการใชประโยชนในดานอื่นเชน พักผอนหยอนใจ นันทนาการ เปนตน
ปจจุบันการจัดการพื้นที่ไดมองถึงประโยชนเพียงเพื่อการทองเที่ยวและทางเศรษฐกิจ มากกวา
เรื่องของสังคมและคนในชุมชน มีการรองรับการใชประโยชน และอํานวยความสะดวกสําหรับคน
เพียงบางกลุม เชน นักทองเที่ยว หรือคนนอกพื้นที่ที่เขามากราบไหวพระแลวไดใชพื้นที่ดานหนา
เพื่อการจอดรถ สวนคนในชุมชนเอง จากที่เคยใชพื้นที่ลานวัดเพื่อเปนศูนยรวมผูคน กิจกรรม ได
ถู ก ใช ไ ปในเชิ ง พุ ท ธพาณิ ช ย เกิ ด ความขาดแคลนพื้ น ที่ ว า งสาธารณะขึ้ น สํ า หรั บ ชุ ม ชนทั้ ง นี้
เนื่องจากชุมชนมีลักษณะอาคารอยูตั้งอยูอยางหนาแนน พื้นที่วางในชุมชนนอกจากเสนทาง
สัญจรแลวแทบจะไมมีเลย
2.2) การที่พื้นที่วางสาธารณะบางแหงไมไดมีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
เหมาะสมตอรูปแบบกิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใช เชน วัสดุ ความลาดชัน อุปกรณประกอบ
เนื่องดวยความตองการรองรับกิจกรรมของชุมชนใหหลากหลายมากขึ้น เชน พื้นที่โดยรอบโบสถ
ซางตาครูส พื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวง จึงมีการปรับพื้นที่ใหเปนลานโลงเพื่อจะไดใชพื้นที่เพื่อ
กิจกรรมกลางแจงไดหลากหลาย แตยังมีความบกพรองในเรื่องการใชวัสดุปูพื้นที่ไมเหมาะสมเกิด
การสะสมความรอนในพื้นที่ประกอบกับรมเงาในพื้นที่ไมมีหรือมีนอยมาก การปรับตกแตงทางภูมิ
ทัศนไมเอื้ออํานวยความสะดวก และจุดดึงดูดแกผูที่เขาใชพื้นที่ รวมไปถึงความเพียงพอของ
อุปกรณประดับเชน ถังขยะ มานั่ง โทรศัพท เปนตน หรืออยางในกรณีพื้นที่บริเวณสะพานอนุทิน
สวัสดิ์ ที่มีทั้งสวนหยอม สนามเด็กเลน รวมไปถึงลานกีฬาในบริเวณใตสะพานอนุทินสวัสดิ์ โดย
การจัดตั้งพื้นที่ดังกลาวถือวาเปนสิ่งที่ดีสําหรับคนในชุมชนหรือพื้นที่โดยรอบพื้นที่ ที่ไดมีพื้นที่
สําหรับการทํากิจกรมรวมกัน แตในสวนของสภาพทางกายภาพเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดยังมี
ความไมเหมาะสมอยูบาง ไมวาจะเปนในสนามเด็กเลนที่มีการใชวัสดุปูพื้นเปนพื้นที่แข็ง เชน พื้น
ซีเมนต หรือบริเวณลานกีฬาใตสะพานอนุทินสวัสดิ์ที่มีลักษณะอับ ทึบ ขาดแสงสวางในยามค่ํา
คืน ทําใหขาดความปลอดภัยของคนที่เขามาใชในพื้นที่
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จากขางตนสามารถสรุปปญหาของพื้นที่วางสาธารณะทั้ง 2 ไดดังนี้
- พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจรที่เปนซอยยอยในชุมชน หรือซอยตันใน
ชุมชน ขาดความตอเนื่องของโครงขายเสนทางสัญจร ซึ่งทําใหมีอัตราการสัญจรผานของผูคนนอย
ซึ่งเปน ผลรวมไป น อย และดวยขนาดเสนทางสัญจรภายในที่แคบ รา นคา ขายของต างๆ สิ่ง
อํานวยความสะดวก หรือกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่มความมีชีวีวาใหกับชุมชนจึงเกิดนอยหรืออาจจะไมมี
เลย จึงมีการใชประโยชนเพื่อการสัญจรผานเพียงอยางเดียว
- การไมใหความสําคัญกับการเดินเทาเทาที่ควร ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากขนาด
ทางเดินเทาของถนนสายรอง มีขนาดที่แคบหรือบางตําแหนงไมมีเลย ทําใหไมสามารถใชประโชน
จากพื้นที่ดังกลาวได ทําใหบางครั้งคนเดินเทาตองใชพื้นที่รวมกับยานพาหนะ สงผลใหเกิดความไม
ปลอดภัยและการกีดขวางการจราจรระหวางคนเดินเทาและยานพาหนะ
- ความต อ งการที่ จ ะรองรั บ กิ จ กรรมได อ ย า งหลากหลาย หรื อ รองรั บ กิ จ กรรม
บางอยางเปนหลัก สงผลใหการปรับลักษณะทางกายภายไมเหมาะสมแกพื้นที่ ไมวาจะเปนการปรับ
พื้นที่ใหเปนลานโลงและอยูในพื้นที่กลางแจง ซึ่งมีการใชวัสดุที่ไมเหมาะสม เชน สะสมความรอน
สะทอนแสง ทําใหแสบตา หรือไมมีรมเงา หรือเพิ่มความรมรื่นในพื้นที่เลย
- ความตองการปรับพื้นที่วางสาธารณะเพื่อใชประโยชนอยางอื่นทดแทน พื้นที่วาง
สาธารณะเกาหายไป กอเกิดผลกระทบหลายดานเชน ทางสังคม เศรษฐกิจ นันทนาการ ตอผูคนที่
ใชพื้นที่เดิม เปนตน
ซึ่งสามารถประมวลผลและออกมาเปนแผนที่ ดังนี้
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จากแผนที่ 6.15 พบวา นอกจากรูปที่ 6.3 ที่ไดแสดงบรรยากาศบริเวณหรือพื้นที่ของพื้นที่
วางสาธารณะที่ขาดคุณลักษณะทางกายภาพไป ยังพบไดในเสนทางสัญจรทั้งสายรอง และสาย
ยอยภายในชุมชน ดังนี้
A. แทน ซอยวัดกัลยาณ
B. แทน ถนนเทศบาลสาย 1
C. แทน ถนนเทศบาลสาย 2
D. แทน ซอยวัดกัลยาณ 6
E. แทน ซอยวัดกัลยาณ 4 ,5
F. แทน ทางเดินเลียบคลองกุฎีจีน
G. แทน ซอนวัดกัลยาณ 9
H. แทน ซอยวัดกัลยาณ 1
I. แทน ซอยโพธิ์
J. แทน ทางเดินเลียบคลองพลอย
K. แทน ซอยโรงน้ําแข็ง
L. แทน ซอยยอยในชุมชนกุฎีขาวทั้งหมด
M. แทน ทางเขาชุมนโรงคราม
N. แทน ซอยอิสรภาพ 26
O. แทน ซอยอยขางวัดบุปผาราม
P. แทน ถนนเทศบาลสาย 3
Q. แทน ซอยประชาธิปก 2
R. แทน ซอยอิสรภาพ 24
S. แทน ซอยอิสรภาพ 22
T. แทน ซอยอิสรภาพ 20
U. แทน ซอยประชาธิปก 4
V. แทน ซอยประชาธิปก 6
W. แทน ซอยอิสรภาพ 18
คุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ขาดไปไดสงผลตอพื้นที่และคนที่เขามา
ทํากิจกรรมในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนความรูสึกไมปลอดภัยในการเขาใชพื้นที่ หรือความรูสึกที่ไม
อยากจะเขาใชพื้นที่เนื่องจากสภาพแวดลอมของพื้นที่วางสาธารณะไมเหมาะสม ไมเอื้ออํานวย ซึ่ง
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เปนผลใหไมดึงดูดผูคนใหเขาทํากิจกรรม หรือกลาวไดวา ไมมีบรรยากาศที่รมรื่นในการพักผอน
หยอนใจ หรือสรางกิจกรรมเพิ่มเติมในพื้นที่ และรวมไปถึงพื้นที่เดิมไดถูกเปลี่ยนการใชประโยชน
จากเดิมไป อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวาบางสวนของพื้นที่วางสาธารณะ
เดี ย วกั น ที่ มี ป ญ หา ก็ เ ป น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการเข า ใช พื้ น ที่ เ ช น กั น เช น พื้ น ที่ ด า นหน า วั ด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหารฝงที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา พื้นที่โดยรอบโบสถซางตาครูส พื้นที่โดยรอบ
มัสยิดบางหลวง สวนหยอมวงเวียนเล็ก(ดานขางโรงเรียนศึกษานารี) หรือสวนหยอมเชิงสะพาน
พุทธฯ ซึ่งเปนผลเนื่องจากมีขอจํากัดบางประการของพื้นที่ คือ
1.การที่วัดกัลยาณมิตรวมหาวิหาร และโบสถซางตาครูส เปนสถานที่ที่มีความสําคัญในเชิง
สัญลักษณของเมือง และพื้นที่วางสาธารณะในสถานที่ดังกลาวไดเปนองคประกอบของสถานที่ที่จะ
ชว ยส ง เสริ ม สุ น ทรี ย ภาพในการมองเห็น เพิ่ม คุ ณค า ความสํา คั ญ ของสถานที่ แ ห ง นั้น ซึ่ ง เป น
ขอจํากัดในการปรับพื้นที่ทางกายภาพ ไมวาจะเปนลักษณะทางภูมิทัศน การเพิ่มรมเงาในพื้นที่
2.การพื้ น ที่ ว า งสาธารณะแห ง นั้ น ที่ มี ผ ลต อ การประดั บ ประดาเมื อ ง ตอบสนองการใช
ประโยชนในระดับเมืองมากกวาตอบสนองการใชประโยชนระดับชุมชน ดังเชนพื้นที่สวนหยอมวง
เวียนเล็ก (ขางโรงเรียนศึกษานารี) สวนหยอมเชิงสะพานพุทธ ที่มีลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิ
ทัศน ของพื้ น ที่ที่ ส วยงาม ดึง ดู ดใหเ กิดการเขา ใชพื้ น ที่ ทํา ให ขาดอุ ปกรณประกอบ พื้น ที่ รองรับ
กิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่ควรจัดหาใหมีในพื้นที่
3.การขาดแคลนพื้นที่วางสาธารณะ ทําใหจึงตองใชพื้นที่ที่มีอยู แมวาพื้นที่จะไม
เอื้ อ อํ า นวยในการเข า ใช อ ย า งเหมาะสมก็ ต าม ดั ง เช น พื้ น ที่ มั ส ยิ ด บางหลวง ที่ เ ป น พื้ น ที่ ว า ง
สาธารณะแบบปดลอมแหงเดียวในชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไมมีพื้นที่วางสาธารณะแหงอื่นเลยใน
ชุมชน ที่จะเปนตัวเลือกอื่นๆ นอกจากพื้นที่วางโดยรอบมัสยิดบางหลวง ทําใหพื้นที่จึงไดรับความ
นิยมในการเขาใชงานของคนในชุมชนแมวาพื้นที่จะมีลักษณะทางกายภาพไมดึงดูด หรือเอื้ออํานวย
ความสะดวกในการเขาใชก็ตาม
จากข า งต น จึ ง ได ทํ า การเสนอแนะการวางแผนเชิ ง กายภาพสํ า หรั บ การใช พื้ น ที่ ว า ง
สาธารณะระดับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ ดังนี้
6.2 เสนอแนะการวางแผนเชิงกายภาพในพื้นที่ศึกษา
ในการเสนอแนะแนวทางในการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะนั้น จะแบง
แนวทางการเสนอะแนะ ได 3 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 คือกลุมพื้นที่วางที่มีคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
เหมาะสม จะทําการสงเสริม รักษา คุณลักษณะดังกลาวใหคงอยูอยางยั่งยืน หากมีคุณลักษณะใด
ที่ขาดไปบางบางประการก็ควรทําการเพิ่มเติม แกไขใหคุณสมบัติดังกลาวครบถวน ซึ่งพื้นที่วาง
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สาธารณะที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดีนั้นจะสามารถนํามาเปนตนแบบเพื่อเปนตัวอยางใน
การประยุกตใชกับพื้นที่วางสาธารณะแหงอื่นได นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะแนวทางใน
การวางแผนเชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนเพิ่มเติม คือ
1.หนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทําการ
สงเสริมคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดีใหคงอยูตอไป
2. ควรมีการสงเสริม ปลูกจิตสํานึกใหแกคนภายในชุมชนชวยกัน ดูแลรักษา เสริมสราง
กิจกรรมใหมีในพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนตนเอง เพื่อใหพื้นที่วางสาธารณะดังกลาวคงอยูตอไป
โดยในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณพื้นที่วางสาธารณะที่ถือวามีคุณลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม เอื้อ
ตอรูปแบบการเขาใชพื้นที่นั้น มีดังนี้ โดยจะแบงตามประเภทของพื้นที่วางสาธารณะ คือ
แบบเสนทางสัญจร ซึ่งแยกยอยไดอีก 2 ลักษณะ คือ เปนตําแหนงและเปนเสนทาง โดย ตําแหนง
ที่ ถื อ ว า มี ลั ก ษณะทางกายภาพที่ เ อื้ อ ให เ กิ ด การเข า ใช พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด ได แ ก บริ เ วณสี่ แ ยกหน า วั ด
กัลยาณมิตรวรสหาวิหาร สามแยกถนนเทศบาลสาย1จรดกับถนนเทศบาลสาย2 สี่แยกถนนอมรินทรตัด
ใหมตัดกับถนนเทศบาลสาย1
สี่แยกถนนเทศบาลสาย1ตัดกับซอยวัดกัลยาณ บริเวณดานหนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี หนาซอยอิสรภาพ22 สามแยกถนนอมรินทรตัดใหมจรดกับถนนประชาธิปก
สวนแนวเสนทางที่มีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อใหเกิดการเขาใชพื้นที่มากที่สุด ไดแก ซอยวัดกัลยาณ ถนน
เทศบาลสาย1 ถนนเทศบาลสาย2 ถนนอมรินทรตัดใหม ถนนประชาธิปก ถนนอิสรภาพ
แบบพื้นที่ปดลอม ไดแก ลานดานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารฝงที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา
พื้นที่ดานหนาพระอุโบสถตอเนื่องไปถึงบริเวณลานหนาศาลาที่ใชประกอบพิธีกรรมและปนะตูทางเขา-ออก
ฝงที่ติดกับถนนเทศบาลสาย1ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พื้นที่โดยรอบมัสยิดบางหลวง บริเวณ
สวนหยอมดานหนามัสยิดบางหลวง บริเวณดานหนาและภายในสวนยอมวงเวียนเล็กและตอเนื่องไป
จนถึงหนาโรงเรียนศึกษานารี
ดังแสดงในแผนที่ 6.16 และแผนที่ 6.17 ดังนี้
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ประเภทที่ 2 คือพื้นที่วางสาธารณะที่ขาดคุณลักษณะทางกายภาพไปหรือ รวมไปถึง
พื้นที่วางสาธารณะที่ขาดคุณลักษณะไปหลายประการ จึงควรที่จะทําการแกไขสวนที่ขาดไปให
เปนไปตามคุณสมบัติอยางครบถวนที่สุด เพื่อการรองรับการใชประโยชนพื้นที่ไดอยางสูงสุด โดย
สามารถสรุปบริเวณและพื้นที่ที่ขาดคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะเปนแผนที่ได
ดังนี้
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ปญหาที่เกิดในพื้นที่จากคุณลักษณะทางกายภาพที่ขาดไปนั้น มีดังนี้
พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจรที่พบวามีปญหาในพื้นที่ คือ การใหความสําคัญกับ
ยานพาหนะมากกวาการเดินเทานั้น โดยการลดพื้นที่ทางเดินเทาใหนอยลง หรือบางแหงไมมีเลย
ทําใหมีการใชเสนทางรวมกันในบางครั้งของคนและยานพาหนะ โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวนที่ทาง
สัญจรหลายแหงของชุมชนเชื่อมตอกับสถานที่ทํางานทั้งราชการและเอกชน เชน ถนนเทศบาลสาย
1 เปนตน ยอมสงผลใหเกิดการจราจรที่ติดขัด และเกิดอุปสรรคในการใชเสนทางสัญจรรวมกันทั้ง
โดยยานพาหนะและการเดินเทา ดังนั้นจึงเสนอแนะแนวทางในการวางแผนเชิงกายภาพพื้นที่วาง
สาธารณะระดับชุมชนคือ
1.
ควรปรั บ ระบบ หรื อ วางระบบของการสั ญ จรใหม ทั้ง การสั ญ จรโดย
ยานพาหนะและการเดินเทา โดยใหมีความเหมาะสมตอรูปแบบการใชงานของคน และชวงเวลา
เชน การเพิ่ม เส น ทางสั ญจรในชั่ ว โมงเรง ดว น การเพิ่ม เติม โครงขา ยเสน ทางรถจั ก รยาน และ
เสนทางเดินเทาใหมีเพิ่มขึ้น เปนตนดังเชนในกรณีของ ชวงเวลาเชา-เย็นในชั่วโมงเรงดวนอาจมี
การปดเสนทางไมใหผูที่ใชรถยนตสัญจรผานนอกจากคนเดินเทาและผูคนที่ใชจักรยาน ซึ่งควรจะ
เปนพื้นที่หรือบริเวณชวงถนนที่มีการตั้งของสถานที่ทํางานทั้งเอกชนและราชการ เชน บริเวณ
ตั้งแต สี่แยกถนนอรุณอมรินทรตัดใหม ตัดกับถนนเทศบาลสาย 1( สี่แยกเซเวน) ไปจนถึง บริเวณ
ถนนเทศบาลสาย1 จรดกับถนนพญาไม เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวในชวงเวลาเรงดวนมีความแออัด
ของการจราจรโดยรถยนต รถจักรยานยนต รถเข็นขายของและคนเดินเทา เนื่องจากเปนเสนทางที่
มีสถานศึกษาตั้งอยูหลายแหง จะมีการมารับ-สงลูกหลานบริเวณหนาโรงเรียนทั้งโดยการจอดรับสงโดยรถยนต รถจักรยานยนต ประกอบกับกลุมพอคา-แมคา รถเข็น แผงลอยตางๆ ซึ่งตั้งรานเพื่อ
ขายของ อาหาร ขนม เครื่องดื่มใหแกนักเรียน และผูปกครองในบริเวณดานหนาสถานศึกษาดวย
สวนในกรณีของรถยนตของคนภายในชุมชนนั้นพบวา โดยมากจะเชาจอดกับทางวัดเปนสวนใหญ
ซึ่งวัดเองก็มีทางเขา-ออกเชื่อมกับถนนสายหลัก จึงไมนาจะมีปญหากับกรณีของรถในชุมชนที่จะ
เขา-ออก
2. ควรมีการสงเสริมใหเกิดความนิยมสัญจร โดยการเดินเทาสําหรับการเดินทาง
ในระยะใกล ไมวาจะเปน การปรับลักษณะทางกายภาพ เพื่อดึงดูดใหเกิดการเขางาน หรือสราง
กิจกรรมใหเกิดตามแนวเสนทางเดินเทาอยางตอเนื่อง เปนตน
สวนพื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอมนั้น โดยมากปญหาจะเกิดจากลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชงานเทาที่ควร ดังนั้นจึงไดเสนอแนะแนวทางการวางแผน
เชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน ดังนี้
1. ทางภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการ
พัฒนาพื้นที่ที่มีปญหา ทั้งการพัฒนาทางดานกายภาพของพื้นที่ใหเปนพื้นที่ที่มีคุณลักษณะทาง
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กายภาพที่ ดี มี ค วามเหมาะสมต อ การใช ง าน และสอดรั บกั บวิ ถีชี วิต ของชุ ม ชน โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ข อ จํ า กัด ร ว มด ว ยเช น กรณี ข อง พื้ น ที่ ด า นหน า วั ด กั ล ยาณมิ ตรวรมหาวิ ห ารฝ ง ที่ ติ ด กับ แม น้ํ า
เจาพระยา และ พื้นที่โดยรอบโบสถซางตาครูส ที่เปนลักษณะลานกลางแจง โลง ไมมีสิ่งปกคลุม
นอกจากนี้ยังมีการใชวัสดุปูพื้นที่ที่สะสมความรอนได
อยางเต็มที่ เนื่องจากความตองการที่จะปรับพื้นที่เพื่อรองรับที่จอดรถในปริมาณที่มาก (กรณีของ
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร) หรือความตองการที่จะใชพื้นที่ไดอยางเอนกประโยชนของชุมชนซึ่ง
รวมไปถึงในชวงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตางๆดวย แตเนื่องดวยพื้นที่ดังกลาวนั้นมีขอจํากัด
ในเรื่องของ พื้นที่แหงนั้นมีความสําคัญในเชิงสัญลักษณเมือง เปนพื้นที่ที่สงเสริมสุนทรียภาพใน
การมองเห็น และรวมไปถึงเปนองคประกอบของอาคารหรือสถานที่ที่มีความสําคัญซึ่งจะชวยเพิ่ม
คุณคาความสําคัญแกสถานที่นั้นๆ ดวย ดังนั้นในการแกปญหาพื้นที่ดังกลาว จะตองทําการปรับ
ภูมิทัศนของพื้นที่ โดยที่ไมขัดตอขอจํากัดในขางตน เชน ในพื้นที่ลานดานหนาวัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร จะทําการปรับปรุงโดยเพิ่มรมเงาใหกับพื้นที่ตนไม แบงโซนภายในพื้นที่วางเพื่อ
จัดสรรพื้นที่ใหเปนที่พักผอนหยอน และพื้นที่เพื่อรองรับการจอดรถ กรณีของเจดียเกา เกงจีน ที่มี
อยูในลานหนาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารฝงที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา ก็บูรณะปรับปรุงใหมกี ารใช
งานพื้ น ที่ ดั ง กล า วได อ ย า งเต็ ม ที่ บริเ วณริม แมน้ํ า เจา พระยาก็ ควรปรั บลั ก ษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางภูมิทัศน เพิ่มแนวทางเดินตลอดแนวขอบเขตวัด และทาเรือหนาวัด หรืออาจเชื่อมตอ
ถึงกันกับทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยาเดิมก็ได และเพิ่มรมเงาใหกับพื้นที่ มีการสงเสริมการ
เดิ น ทางโดยใช เ รื อ เพื่ อ ลดปริ ม าณความหนาแน น ของจํ า นวนรถที่ จ ะมาจอดในบริ เ วณวั ด
ปรับเปลี่ยนวัสดุปูพื้นที่เหมาะสมและชวยลดการดูดความรอน
2. นอกจากการพัฒนาทางดานกายภาพของพื้นที่ใหมีความเหมาะสมตอรูปแบบ
การใชงาน วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนรวมดวย ซึ่งไดคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ของ
พื้นที่ดวยรวมดวยแลว ควรมีการพัฒนาทางดานสังคมรวมดวยเพื่อสรางเสริมใหคนในชุมชนหรือ
คนในพื้นที่รวมมือรวมใจกันบํารุงรักษาพื้นที่วางสาธารณะภายหลังจากที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
จากทางภาครัฐแลว
3.จากที่หลายชุมชนแหงนี้ไดรับการสงเสริมจากทางภาครัฐใหเปนชุมชนเกาแก
และเปนพื้นที่ที่มีการสงเสริมดานการทองเที่ยว ทั้งอาคารสถานที่ที่มีความสําคัญ มีสถาปตยกรรม
ที่สวยงามหลายแหงและรูปแบบวิถีชุมชนเองที่นาสนใจ ดังนั้นทางภาครัฐควรที่จะควบคุมความ
หนาแนนของกลุมมวลอาคารปจจุบันในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ ไมใหเพิ่มอีกเพื่อปองกันการรุกล้ํา
อาคารสถานที่ที่มคี วามสําคัญ หรือพื้นที่วางสาธารณะที่มีอยูเดิม
ประเภทที่ 3 คือกรณีที่พื้นที่วางสาธาณะเกาหายไป ถูกใชประโยชนไปในดานอื่นแทน
หรือในบางชุมชนที่ไมมีพื้นที่วางสาธารณะสําหรับใชในชุมชน จึงไดเสนอแนะพื้นที่วางสาธารณะ
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แหงใหมที่มีศักยภาพเพียงพอ แตปจจุบันไมไดรับการสงเสริมพื้นที่ใหมีการใชประโยชนเทาที่ควร
มาทดแทนพื้นที่วางสาธารณะเกา ที่ขาดหายไปของชุมชน คือ พื้นที่สวนหยอมเชิงสะพานพุทธ
สวนหยอม สนามเด็กเลน ลานกีฬาใตพานอนุทินสวัสดิ์ ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา
จากการเปรียบเทียบพื้นที่วางสาธารณะที่มีการนิยมเขาใชในปจจุบัน (แผนที่ 6.16 และ
แผนที่6.17) และพื้นที่ที่มีคุณลักษณะที่ขาดไป (แผนที่ 6.18) จนเปเหตุใหเกิดการใชงานไดอยาง
ไมเต็มที่ โดยบางแหงมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่วางสาธารณะเปนดานอื่นไป พื้นที่
เกาที่เคยรองรับกิจกรรมตางๆจึงขาด หรือ หายไป ดังนั้นจึงทําการเสนอแนะเปนกรณีศึกษาพื้นที่
ที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม ทดแทนพื้นที่เกา คือ บริเวณสวนหยอมเชิงสะพานพุทธ
และทางเดินเลี่ยบแมน้ําเจาพระยา พื้นที่ทั้งสองมีการเชื่อมตอถึงกัน และยังสามารถเชื่อมตอไป
ถึงพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆไดอีก โดยถนนสายรอง และถนนสายยอยในชุมชน (แผนที่ 6.19)
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จะเห็นไดวาพื้นที่อยูในตําแหนงหรือบริเวณที่มีการเขาถึงที่สะดวก รูปแบบหรือลักษณะ
ทางภูมิทัศนเองก็มีการจัดการปรับปรุงไปบางแลว จึงควรที่จะแกไขสภาพแวดลอมเพิ่มเต็ม เพื่อ
เพิ่มความมีชีวิตชีวา ดึงดูด ผูคนใหเขามาในพื้นที่ เพิ่มอุปกรณประกอบ ปายสัญลักษณตางๆ
ดังนั้นพื้นที่ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา ที่มีตําแหนงที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา สงผลใหมี
บรรยากาศที่เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ และตลอดเสนทางมีการเชื่อมตอกับทางเดินภายใน
ชุมชน เชน ทางเดินภายในชุมชนกุฎีจีน ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ หรือ เชื่อมตอกับพื้นที่วาง
สาธารณะอื่นๆ เชน โบสถซางตาครูส ศาลเจากวนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เปนตน แต
เนื่องจากทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยาแหงนี้ มีลักษณะของภูมิทัศนที่ไมเหมาะสมตอการใชงาน
กลางแจง ไมคอยมีรมเงาของตนไม และดวยความที่แนวเสนทางอยูในตําแหนงที่เหลื่อมล้ํากัน บุก
รุกความเปนสวนตัวของคนในบานทางสายตาจากคนที่มาใชพื้นที่ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา
กลาวคือ ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนพื้นที่วางสาธารณะ แตอยูใกลกับพื้นที่สวนตัวของ
บาน(หลังบาน) ดังนั้นในการปรับลักษณะสภาพทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยาใหมีความรมรืน่ ของ
ตนไมเพิ่มขึ้น และเพิ่มอุปกรณประดับ เชน เสาไฟฟา ถังขยะ มานั่งใหมีเพียงพอ ในบางโอกาศ
อาจมี ก ารเพิ่ ม กิ จ กรรมเข า ไปในพื้ น ที่เ พื่อ เป น การดึง ดูด ผูค นให เ ข า มาใชพื้ น ที่ ได ห ลากหลาย
กิจกรรม เชน อาจจะมีการประชาสัมพันธความเปนมา ประวัติศาสตร ฯลฯ ของพื้นที่แขวงวัด
กัลยาณ โดยแสดงขอมูลเปนปายที่มีขนาดเหมาะสมติดตั้งตลอดแนวเสนทางเดิน หรือมการเพิ่ม
รมเงาเพื่อสรางบรรยากาศการพักผอนเปนระยะของทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ควร
มีแนวกั้นหรือฉากกั้นที่มีความกลมกลืน สอดรับกับลักษณะทางกายภาพที่ปรับปรุงของพื้นที่ เพื่อ
เปนการบังสายตาระหวางผูที่เขามาใชพื้นที่วางสาธารณะทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา และผูที่
อยู ใ นบา นบริเ วณแนวเส น ทางเลียบแมน้ํา เจา พระยา ซึ่ ง มีผลตอ ความเป น ส ว นตัว และความ
ปลอดภัยของคนในบานดวย
และบริเวณสวนหยอมเชิงสะพานพุทธ ที่มีบรรยากาศรมรื่นแตไมไดมีการเขาใชงาน
เทาที่ควร ดังนั้นจึงควรปรับพื้นที่ดังกลาวใหมีการดึงดูดผูคนใหเขาใช สรางความมีชีวิตชีวา สิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆใหกับพื้นที่ ไมวาจะเปนอุปกรณประดับ เชน งานประติมากรรม การ
ปลูกหรือเพิ่มตนไมหลากสีสัน ที่นั่งพัก เปนตน นอกจากนี้ควรมีการสราง หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่
ดังกลาวทั้งการจัดนิทรรศการกลางแจง กิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชน หรือใชเปนพื้นที่
รองรับการจัดงานในเทศกาลตางๆ และรณรงคใหหนวยงานเอกชนใชพื้นที่ดังกลาวเพื่อจัดกิจกรรม
ตางๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อสรางความคุนเคยใหเกิดขึ้นระหวางพื้นที่วางสาธารณะและ
ผูคน ทําใหพื้นที่วางสาธารณะดังกลาวตอบสนองการใชประโยชนในระดับชุมชนมากขึ้น
สรุปแนวทางการเสนอแนะการวางแผนเชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน ดังนี้
1. พื้นที่วางสาธารณะที่มีคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
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1.1 หนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อทําการสงเสริมคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดีใหคงอยูตอไป
1.2 มีการสงเสริม ปลูกจิตสํานึกใหแกคนภายในชุมชนชวยกัน ดูแล
รักษา เสริมสรางกิจกรรมใหมีในพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนตนเอง เพื่อใหพื้นที่วางสาธารณะ
ดังกลาวคงอยูตอไป
2. พื้นที่วางสาธารณะที่ขาดคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดี
หรือ รวมไปถึงพื้นที่วางสาธารณะที่ขาดคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดีไป
หลายประการ
2.1 มีการปรับระบบ หรือ วางระบบของการสัญจรใหม ทั้งการสัญจรโดย
ยานพาหนะและการเดินเทา โดยใหมีความเหมาะสมตอรูปแบบการใชงานของคน และชวงเวลา
2.2 มีการสงเสริมใหเกิดความนิยมสัญจร โดยการเดินเทาสําหรับการ
เดินทางในระยะใกล
2.3 มีการจัดสรรงบประมาณจากทางภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใชในการพัฒนาพื้นที่ที่มีปญหา ทั้งการพัฒนาทางดานกายภาพของพื้นที่ใหเปนพื้นที่ที่มี
คุณลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความเหมาะสมตอการใชงาน และสอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชน
2.4 มีการสงเสริม ปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนหรือคนในพื้นที่รวมมือ
รวมใจกัน บํารุงรักษาพื้นที่วางสาธารณะภายหลังจากที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงจากทางภาครัฐ
แลว ภายหลังจากที่ไดรับการพัฒนาทางดานกายภาพ
2.5 ทางภาครัฐควรมีการควบคุมความหนาแนนของกลุมมวลอาคาร
ปจจุบันในพื้นที่ไมใหเพิ่มขึ้นอีก เพื่อปองกันการรุกล้ําอาคารสถานที่ที่มีความสําคัญ หรือพื้นที่วาง
สาธารณะที่มีอยูเดิม
3. พื้นที่วางสาธารณะเกาที่หายไป
3.1 จัดหาพื้นที่แหงใหมที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนพื้นที่วางสาธารณะเกา
ที่หายไป โดยพื้นที่ดังกลาวควรที่จะไดรับการยอมรับจากผูคนที่มีสวนเกี่ยวของ และไมสงผล
กระทบ หรือผลเสียตอผูคนในพื้นที่ หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
3.2 ควรมีการเพิ่มคุณคาในการใชประโยชน และความคุนเคยในการเขา
ใชงานระหวางพื้นที่วางสาธารณะและผูคนในพื้นที่ เชน การสรางกิจกรรม เปนตน
นอกจากนี้ การเพิ่ม หรือสรางกิจกรรมในดานตางๆ เชน ในรูปแบบดานการทองเที่ยว
การศึกษา การจัดงานในชวงเทศกาลของชุมชน หรือกิจกรรมดานนันทนาการตางๆ เปนตน
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ยังสามารถปรับประยุกตใหใชไดกับพื้นที่วางสาธารณะทุกพื้นที่ ซึ่งจะเปนการดึงดูดใหผูคนนิยม
เขาประโยชนในพื้นที่มากขึ้น ควบคูไปกับการวางแผนในเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วา ง
สาธารณะ
ดังนั้นในการเสนอแนะแนวทางดังกลาว เปนเพียงการเสนอแนะทางดานกายภาพที่จะ
สงผลไปสูการเกิดกิจกรรมในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในพื้นที่วางสาธารณะ หากพื้นที่วาง
สาธารณะที่ไดรับการปรับปรุงในเชิงพื้นที่ตามหลักเกณฑที่ศึกษาและเสนอแนะไปแลว ภายหลัง
ไมไดรับการดูแล บํารุงรักษาพื้นที่อยางสม่ําเสมอก็ไมเปนผลและไมเกิดการใชประโยชนอยาง
เต็มที่ กลาวคือ พื้นที่วางสาธารณะแหงนั้นก็อาจจะไมเปนพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จจากการใชงาน
ได

บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ในบทนี้จะทําการสรุปผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลซึ่งผานการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ การวิเคราะหรูปลักษณะเชิงพื้นที่ของพื้นที่วางสาธารณะและรูปแบบการใชพื้นที่วาง
สาธารณะของผูคน เพื่อสรุปผลการศึกษาการวางแผนเชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชน
และเสนอแนะแนวทางในประเด็นตางๆ ดังนี้
7.1 สรุปผลการศึกษาการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะ
ระดับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาเพื่อการวางแผนเชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะ
ระดับชุมชนในพื้นที่อื่นๆ
7.1 สรุปผลการศึกษาการวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะระดับ
ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
แขวงวัดกัลยาณเปนพื้นที่ที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดย
พื้นที่ดังกลาวมีความโดเดนในดานเปนพื้นที่ของเมืองหนาดานในสมัยนั้น ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
แขวงวัดกัลยาณ ทั้งชาวไทย ชาวจีน แขกมุสลิม และชาวตะวันตก แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก
การยายเมืองหลวงมาเปนกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทธแลวกลุมชุมชนดังกลาวก็ยงั อยูใ นพืน้ ทีแ่ หง
นี้ และคงอยู ซึ่ ง ประเพณี วั ฒ นธรรมเอกลั ก ษณ ข องตนจนถึ ง ป จ จุ บั น แม ว า ทุ ก คนจะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงย า ยเข า ย า ยออกในพื้ น ที่ บ า ง แต ผู ค นเก า แก ยั ง หลงเหลื อ อยู บ า ง จากการ
เปลี่ยนแปลงของผูคนในพื้นที่ยอมสงผลไปสูรูปแบบการเขาใชพื้นที่ภายในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะพื้นที่ วางสาธารณะภายในชุ มชน ซึ่งเปน พื้น ที่กลางแจ งภายในชุม ชน ซึ่งเปนพื้น ที่
กลางแจงที่รวมผูคนที่เขามาทํากิจกรรมตางๆรวมกัน
ในอดีตพื้นที่วางในแขวงวัดกัลยาณมีอยูมาก เนื่องจากชุมชนยังไมมีการขยายตัวมากนัก
จะเกาะกลุมในบริเวณริมน้ําและพื้นที่โดยรอบอาคารทางศาสนา นอกจากนั้นสวนใหญเปนพื้นที่
โลง และพื้นที่เพื่อทําการเกษตร ดังนั้นในพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนที่มีผูคนเขาใชมากที่สุด
ยอมเปนพื้นที่ภายในบริเวณอาคารศาสนา ใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมตางๆมากมาย ทํากิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา การพบปะพูดคุย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการปฎิสัมพันธ
ของคนในชุมชนใหมีมากขึ้น
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แตหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองใหมีความเจริญกาวหนา โดยการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และที่สําคัญทางกายภาพที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน มีการ
กอ สร า งอาคาร การตั ดเส น ทางถนนเชื่ อ มต อ กั น การประดั บ ประดาเมือ งด ว ยต น ไม รู ป แบบ
สถาปตยกรรม เปนตน สงผลตอการเขาใชพื้นที่ของผูคนใหกระจายไปสูพื้นที่ตางๆ นอกจากพื้นที่
ในวัด เชน เสนทางสัญจร สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน เปนตน ทําให พบวาปจจุบันมีพื้นที่วาง
สาธารณะในพื้นที่ถึง 46 แหงโดยสามารถแบงพื้นที่วางสาธารณะได 2 กลุม ดังนี้
1.พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทางสัญจร
2.พื้นที่วางสาธารณะแบบปดลอม
- พื้นที่วางสาธารณะที่อยูระหวางอาคารซึ่งเกิดการใชประโยชนเอง
ไดแก พื้นที่บริเวณอาคารทางศาสนา และตลาดในชุมชน
- พื้นที่วางสาธารณะที่มีการจัดสรางขึ้นเพื่อใชประโยชน ไดแกสวนหยอม
สนามเด็กเลน สนามกีฬาภายในชุมชน
โดยขอมูลดังกลาวไดจากการลงสํารวจพื้นที่ในเบื้องตน ซึ่งไดทําการสังเกตการณและ
บันทึกผลการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ โดยพิจารณาเกณฑการเขาใชจาก ความสําคัญของพื้นที่
วางสาธารณะในระดับเมือง ยาน ชุมชน กลุมผูใช วันเวลาในการเขาใช และรูปแบบกิจกรรม
พื้นที่วางสาธารณะใน 2 กลุมขางตนมีรูปลักษณะเชิงพื้นที่แตกตางกัน ทําใหมีผลตอการ
เขาใชพื้นที่ของคน จึงทําการศึกษาพื้นที่วางสาธารณะในแขวงวัดกัลยาณ ทั้งในสวนของคุณ
ลักษณทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะ และในสวนของรูปแบบการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ
โดยในการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น สามารถประมวล
คุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดีไดดังนี้
1) คุณสมบัติระดับเมืองของพื้นที่วางสาธารณะ
- มีที่ตั้งใกลกับจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ
- มีที่ตงั้ อยูในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารหรือสถานที่สําคัญในระดับเมือง
- มีที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก รานคา หรือ
พื้นที่สําหรับหลบแดด ฝน เปนตน
- มีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
2). คุณสมบัติระดับพื้นที่ยอยของพื้นที่วางสาธารณะ
- มี ขนาดพื้นที่และสภาพทางภูมิทั ศนที่เหมาะสมตอรูปแบบกิจกรรม
กลุมผูใชและชวงเวลาที่ใช
- มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เหมาะสมตอรูปแบบการใชกิจกรรม
กลุมผูใช และเวลาที่ใช เชน วัสดุ ความลาดชัน อุปกรณประกอบ
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- มีการปดลอมที่ดี โดยมีชองเปดเพื่อสรางมุมมอง ทั้งเขาและออก จาก
พื้นที่อื่นโดยรอบ
- มีความยึดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับรูปแบบ
กิจกรรม กลุมผูใช และเวลาที่ใชอยางหลากหลาย
สวนวิธีการศึกษารูปแบบการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะ จะทําการสํารวจพื้นที่และถายภาพ
ในชวงเวลาที่หลากหลาย(Time – Lapes Photo) ซึ่งกําหนดชวงเวลาในการเริ่มถายตั้งแตเวลา
07.00 น.ถึงเวลา 20.30 น. และทําการบันทึกภาพซ้ําตําแหนงเดิมทุก 2 ชั่วโมง โดยการศึกษาพื้นที่
วางดังกลาวจะทําการสุมเลือกพื้นที่เพื่อเปนตัวอยางกรณีศึกษาทั้งหมด 6 พื้นที่ โดยสุมพื้นที่วาง
สาธารณะในแตละกลุม ที่มีการเขาใชของคนมากที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งไดมาจากผลการลงสํารวจ
พื้นที่ในเบื้องตน
จากผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพขอพื้นที่วางสาธารณะและรูปแบบการเขาใช
พื้นที่วางสาธารณะ พบวาทั้งสองสวนมีความสัมพันธตอกัน โดยคุณลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่วางสาธารณะนั้นมีผลใหเกิดรูปแบบการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะที่หลากหลาย คุณลักษณะ
ทางกายภาพหลักๆ ที่มีความสําคัญ และควรจะมีในพื้นที่วางสาธารณะมีดังนี้
1 การมีตําแหนงอยูในจุดเชื่อมตอการสัญจรที่สําคัญ คือ เปนเสนทางหลักของ
ชุมชน บริเวณจุดตัดของถนนที่เกิดเปนทางแยก และบริเวณปายรับ-สงผูโดยสารของระบบมวลชน
สาธารณะ
2.พื้นที่วางสาธารณะตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับอาคารที่มีความสําคัญ เชน ลาน
วัด หรือพื้นที่วางที่อยูดานหนาอาคารทางราชการตางๆ ซึ่งพื้นที่สามารถใชประโยชนตอคนในชุมชน
3. การมีความหนาแนนของมวลอาคารโดยรอบอยางเหมาะสมตอเนื่องกัน มีการ
เชื่อมตอกันระหวางพื้นที่วางสาธารณะเปนโครงขาย ซึ่งจะทําใหเกิดการลื่นไหลของกิจกรรมและ
ผูคน กระจายไปสูพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆได
4.มีลักษณะทางกายภาพที่รองรับการสัญจร เชน พื้นผิว ความลาดชันของถนน
นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่นดวย เชน ตูโทรศัพท ถังขยะ มานั่ง อยางเหมาะสม
5. การมีพื้นที่ปดลอมที่ดี มีชองเปดจากพื้นที่โดยรอบไมวาจะเปนชองเปดจาก
อาคาร ชองเปดจากพื้นที่ระหวางอาคาร หรือชองเปดที่เปนลักษณะของเสนทางสัญจรเชื่อมตอกับ
พื้นที่ปดลอมนั้น โดยเปนการสรางมุมมอง และการเขา-ออกของพื้นที่ สงผลใหเกิดการเพิ่มหรือมี
ความถี่ในการเขาใชพื้นที่จากผูคนโดยรอบ
6. การที่พื้นที่มีความยืดหยุนในการใชงาน สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับ
กิจกรรม กลุมผูใช ในชวงเวลาที่หลากหลายได
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แตอยางไรก็ตามยังพบอีกวาเกือบจะทุกพื้นที่วางสาธารณะในแขวง มีคุณลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ไมครบทุกประการ โดยสวนที่ขาดไปสงผลใหในบางชวงเวลา
และบางกิจกรรมไมสามารถเขาไปใชพื้นที่ได แตเนื่องจากผูคนสวนมากมีความคุนเคยกับพื้นที่ จึง
ทําใหรูปลักษณะบางประการที่ขาดไปดังกลาว มีผลกระทบตอการเขาใชพื้นที่วางสาธารณะของ
คนในชุมชนไมมากนัก แตหากคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ขาดไปไดรับการ
ปรับปรุงแกไข ใหเปนพื้นที่วางสาธารณะที่มีคุณลักษณะครบทั้ง 8 ประการ จะสามารถสงเสริม
และดึงดูดผูคนใหสนใจเขาใชพื้นที่ไดมากขึ้น อยางไรก็ตามในการปรับปรุงแกไขพื้นที่เพิ่มเติม
เพื่อใหพื้นที่วางสาธารณะมีคุณลักษณะทางกายภาพครบถวน ควรคํานึงถึงขอจํากัดของพื้นที่วาง
สาธาณะบางแหง ดังนี้
1.การเปนสถานที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณของเมือง และพื้นที่วางสาธารณะใน
สถานที่ดังกลาวไดเปนองคประกอบของสถานที่ที่จะชวยสงเสริมสุนทรียภาพในการมองเห็น เพิ่ม
คุณคา ความสําคัญ ของสถานที่แหงนั้น
2.การที่พื้นที่วางสาธารณะแหงนั้นที่มีผลตอการประดับประดาเมือง ตอบสนองการใช
ประโยชนในระดับเมืองมากกวาตอบสนองการใชประโยชนระดับชุมชน
3.การขาดแคลนพื้นที่วางสาธารณะ ทําใหจึงตองใชพื้นที่ที่มีอยู แมวาพื้นที่จะไม
เอื้ออํานวยในการเขาใชอยางเหมาะสมก็ตาม
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
โดยขอเสนอแนะดังกลาว แบงไดเปน 2 สวนในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
1. การศึกษาการวางแผนเชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ
โดยเลือกพื้นที่วางสาธารณะที่มีแนวโนมการเขาใชที่นอยที่สุดจากพื้นที่วางสาธารณะทั้งหมดใน
แขวงวัดกัลยาณ ซึ่งอาจจะพบวาพื้นที่วางสาธารณะที่มีแนวโนมการเขาใชนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
พื้นที่วางสาธารณะทั้งหมดในแขวง หากศึกษาในรายละเอียดตอไปอาจจะเปนพื้นที่ที่มีการเขาใช
มากที่ สุ ด ในชุ ม ชนหรื อ พื้ น ที่ ใ นละแวกนั้ น ก็ ไ ด หรื อ อาจจะทํ า ให พ บข อ สั ง เกต ข อ จํ า กั ด หรื อ
คุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ น ที่ ว า งสาธารณะเพิ่ ม ขึ้ น มาอี ก ประการ ซึ่ ง อาจจะเป น คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่แหงนั้นก็ได
2. การศึกษาการวางแผนเชิงกายภาพพื้นที่วางสาธารณะระดับชุมชนกับพื้นที่หรือชุมชน
อื่นที่มีความโดดเดนหรือเอกลักษณที่หลากหลายและแตกตางกันไป เชน พื้นที่ในชุมชนชานเมือง
ชุมชนในยานเศรษฐกิจ ชุมชนในเมืองทองเที่ยว เปนตน หรือทําการศึกษาการวางแผนเชิงกายภาพ
สําหรับการใชพื้นที่วางสาธารณะในระดับเมืองและอาจจะสงผลใหมีเปนขอกําหนดหรือมาตรฐาน
ของคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางสาธารณะที่ดีดวย
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