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นาเอาวิถีชีวิตล้ านนามาเป็ นหัวใจในการเสนอกิจกรรมถนนคนเดิน แต่เมื่อพิจารณาการเกิ ดโครงการถนน
คนเดินในเชียงใหม่กลับไม่ได้ มาจากชุมชนในพื ้นที่ แต่เกิดจากภาครัฐ ที่มีนโยบายการสร้ างตลาดนัดถนน
คนเดินเพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นหลักมากกว่าความสาคัญของคนในชุมชน ดังนันการศึ
้
กษานี ้
จึงเห็นถึงผลประโยชน์ ของการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย โดยคาถาม
งานวิจัย ว่า ถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมีคุณสมบัติทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร จึงทาให้ กิจกรรมถนนคนเดินเพื่อการพาณิชยกรรมชุมชนประสบความสาเร็ จ
การตอบคาถามในงานวิจยั ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การเก็บข้ อมูล
ภาคสนาม ได้ แก่ การศึกษาความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่ ปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ เพื่อสรุปเบื ้องต้ นของ
การเป็ นถนนคนเดิน สาหรั บ พาณิ ชยกรรมชุมชนก่อ น แล้ ว จึง ท าการศึกษาองค์ ป ระกอบทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ที่แตกต่างกันในรายละเอียดของทัง้ 2 พื ้นที่เพื่อหาองค์ประกอบร่ วมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการพัฒนากิจกรรมถนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน ในบริ บทของจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ ไป
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า จากสมมติฐานในการวิจยั ที่วา่ ถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมี
ลักษณะของการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ประสบความสาเร็ จเหมือนกัน นันเป็
้ นจริ ง
ตามสมมติฐานเบื ้องต้ น โดยเป็ นข้ อสรุปที่ได้ จากการศึกษาความเป็ นอเนกประโยชน์และปริ มาณการสัญจร
ผ่านพื ้นที่ โดยในรายละเอียดจะพบว่า ถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมีลกั ษณะของการเป็ นถนนคนเดินที่
มีคนนอกพื ้นที่มาใช้ งานสูง และมีคนในพื ้นที่มาใช้ งานสูงตามลาดับ แต่เนื่องจากถนนทัง้ 2 อยู่ในตาแหน่ง
ที่ตงรวมทั
ั้
งองค์
้ ประกอบเมืองที่สมั พันธ์กบั พื ้นที่เมืองโดยรวมที่มีลกั ษณะสังคมและเศรษฐกิจ ที่แตกต่างกัน
จึงทาให้ องค์ประกอบร่วมในพื ้นที่แตกต่างกันไปในรายละเอียด กล่าวคือ 1) โครงข่ายการสัญจรที่ทาหน้ าที่
เชื่ อ มโยงกิ จ กรรมในระดับ เมื อ งกับ ระดับ ชุ ม ชน 2) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และอาคารที่ สัม พัน ธ์ กับ
ชีวิตประจาวันของคนในพื ้นที่กบั สัมพันธ์กบั กิจกรรมดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 3) ขนาดมวลอาคาร
และที่ว่างที่พอเหมาะ เชื่ อมโยงพืน้ ที่กิจกรรมทางด้ านการท่องเที่ยวได้ ดีกับเชื่อ มโยงพื ้นที่อยู่อาศัยได้ ดี
4) ลักษณะฝั งตัวของตาแหน่งกิจกรรมระดับเมืองที่อยู่บนถนนหลักและระดับชุมชนที่อยู่ในถนนย่อย และ
5) ความมีสว่ นร่วมในการดูแลพื ้นที่ผา่ นการดูแลโดยรัฐกับดูแลโดยคนในพื ้นที่เอง ของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง
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Walking streets are a new trend in tourism and urban rehabilitation. Following this trend,
the city of Chiang Mai has incorporated elements of the traditional Lanna lifestyle as a central theme
in its walking street activities. Reviewing the creation of the Chiang Mai walking street project, it is
clear that the idea for the project did not come from the people in the locality but instead, was the
result of governmental policy to establish walking streets to boost the economy of Chiang Mai
province through tourism. This research is a comparative study of two walking street areas in the
city of Chiang Mai - Ratchadamnoen Street and Wualai Street. The research question focuses on
the similarities and the differences between the two streets in terms of their physical, social, and
economic characteristics, which lead to them hosting successful walking street activities that
benefit community commerce.
The results of the study were derived from a literature review, related research, and field
data collection regarding the study of the area’s manifold advantages and traffic volume which
allowed the researcher to reach a preliminary conclusion about establishing walking streets to
support community commerce. A study was then conducted into the specific differences in the
physical, social, and economic characteristics of the two areas to find the common elements which
would be used further as criteria in developing the walking street activities to promote community
commerce in the context of Chiang Mai.
The overall study results revealed that the research hypothesis that both Ratchadamnoen
Street and Wualai Street have favorable features for becoming walking streets that promote
community commerce is correct. Specifically, it was found that as walking streets, Ratchadamnoen
Street was visited most by people outside the area, whereas Wualai Street was visited most by local
residents. While the two streets are in different locations of the city and possess different socioeconomic elements on the whole, they possess certain common features which differ in detail,
namely: 1) the traffic network connecting the activities on the city level with those at the community
level, 2) the use of land and buildings that are relevant to the daily life of locals and also relevant to
activities attractive to tourists, 3) the appropriate size of the building mass and space for
connecting the tourism activity area well with the residential area, 4) the connection of city-level
activities on the main street and the community-level activities on the side streets,
and 5) governmental participation as well as that of people in the locality in taking care of both
areas.
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ดร.นิรมล กุลศรี สมบัติ และขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข มา ณ ที่นี ้ด้ วย
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปั ตยกรรม
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เมืองทุกท่านช่วยเหลือด้ านต่างๆในการจัดทาวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ
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วิทยานิพนธ์ ในครัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ นในช่วงที่ขึน้ ไปทาการลงพืน้ ที่เก็บข้ อมูลในจังหวัด
เชียงใหม่
ขอบคุณ เพื่ อ นๆพี่ น้ องทัง้ ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้
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กาลังใจตลอดมา
ขอบคุณ คุณหทัยชนก ศุขะวิริยะ ที่คอยดูแลอยูข่ ้ างกันเสมอ
กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เป็ นอย่างสูงและน้ องชายที่คอยช่วยเหลือและให้
การสนับสนุนด้ วยดีเสมอมา
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ถนนคนเดิน (Walking Street) เป็ นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
และเป็ นหนึง่ ในแนวคิดการพัฒนาฟื น้ ฟูเมือง โดยการกาหนดใช้ พื ้นที่เมืองให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุมชนและการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชียงใหม่มีการนาเอาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตงดงามของล้ านนา มาเป็ นหัวใจ
ในการนาเสนอรูปแบบกิจกรรมถนนคนเดิน แต่เมื่อพิจารณาการเกิดโครงการถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่กลับ
ไม่ได้ มาจากชุมชนในพื ้นที่ แต่เกิดจากการกาหนดขึ ้นโดยภาครัฐ กล่าวคือ มีนโยบายการสร้ างกิ จกรรมตลาดนัด
ถนนคนเดินขึ ้น เพื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นหลัก มากกว่าการให้ ความสาคัญของ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเอง
ถนนคนเดิ น ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบของการพัฒ นาฟื ้น ฟู เ มื อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง นัน้ ควรเป็ นถนนคนเดิ น
พาณิชยกรรมชุมชนเป็ นหลักมากกว่าการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากกิจกรรมการใช้
งานไม่ได้ มีเฉพาะในวันพิเศษ หรื อวันหยุดสุดสัปดาห์ ทีต่ อบสนองต่อนักท่องเที่ยวซึง่ ถือเป็ นผู้เข้ าใช้ พื ้นที่ชวั่ คราว
(temporary space users) เท่านัน้ หากแต่ควรมีปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมบางประการ ที่ทาให้ ถนน
คนเดินนันเป็
้ นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวาเป็ นกิจวัตร ตอบสนองความต้ องการและเป็ นที่นิยมสาหรับผู้คนในชุมชน
ซึ่งถือว่าเป็ นผู้ใช้ พื ้นที่ประจา (frequent space users) ในลักษณะของศูนย์กลางชุมชน (local center) อย่าง
แท้ จริ ง
ทังนี
้ ้ อาจกล่าวได้ ว่า ความเป็ นอเนกประโยชน์ (mix-use) ของพื ้นที่สาธารณะที่มีคนในชุมชนเป็ น
องค์ประกอบหลักเป็ นตัวชี ้วัดหนึง่ ที่สาคัญ ที่สามารถบ่งบอกได้ วา่ ถนนคนเดินประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ในการ
ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้ จริ ง กล่าวคือ พื ้นที่มีกลุม่ คนเข้ าใช้ หลากหลายกลุม่ (mix types of
user) โดยเฉพาะคนในพื ้นที่มากกว่านักท่องเที่ยว ในหลากหลายเวลา (mix times) และทากิจกรรมหลากหลาย
ประเภท (mix types of activity) โดย กาญจน์ นทีวฒ
ุ ิกุล (2550) ได้ ทาการศึกษาตรรกะของการใช้ พื ้นที่ว่าง
สาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่ พบว่า มี 4 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการใช้ พื ้นที่วา่ งว่างสาธารณะอย่าง
อเนกประโยชน์ในเมือง อันเป็ น คุณลักษณะเฉพาะของพื ้นที่ได้ แก่ 1) ตาแหน่งที่ตงของพื
ั้
้นที่ที่มีความสัมพันธ์ กบั
โครงสร้ างเชิงสัณฐานของเมือง 2) รูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารแบบผสมผสานที่อยู่
รายรอบพื ้นที่สาธารณะนันๆ
้ 3) มวลอาคารและพื ้นที่ว่างที่มีความหนาแน่นเหมาะสมกับการสร้ างให้ เกิดความ
ต่อเนื่องระหว่างการใช้ งานอาคารและบนพื ้นที่สาธารณะ 4) สัดส่วนความผสมผสานของกลุ่มคนและระดับ
รายได้
อย่างไรก็ดีในการศึกษาของ กาญจน์ นทีวฒ
ุ ิกลุ ไม่ได้ ระบุรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆที่สร้ างให้
เกิดรูปแบบของการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน ซึ่งน่าจะมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื ้นที่ใน
รายละเอียด

2
ดังนันการศึ
้
กษานี ้จึงเห็นถึงผลประโยชน์ของการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินที่ ได้ รับความ
นิยมในจังหวัดเชียงใหม่สองอันดับแรก ได้ แก่ “ถนนราชดาเนิน” และ “ถนนวัวลาย” (แผนที่1.1) เมืองเชียงใหม่
ซึง่ ทังสองพื
้
้นที่นนต่
ั ้ างมีความเป็ นอเนกประโยชน์สงู เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างในรายละเอียด
ของปั จจัยทางกายภาพ เศรษฐกิ จและสังคม ทัง้ นีเ้ พื่อประมวลและสรุ ปแนวทางเบือ้ งต้ นในการวางผังและ
ออกแบบถนนคนเดินเพื่อพาณิชยกรรมชุมชนอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้ ข้ อค้ นพบที่ได้ จะสามารถนาไปสรุ ปเป็ นแนวทาง
และหลักการในการพัฒนาถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนและอาจประยุกต์ใช้ ในพื ้นที่อื่นๆต่อไป

1.2 ประเด็นคาถามสาคัญในการวิจัย
ประเด็นคาถามหลักที่สาคัญในการวิจยั คือ พื ้นที่ยา่ นถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมีคณ
ุ สมบัติทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร จึงทาให้ กิจกรรมถนนคนเดินเพื่อการพาณิชยกรรม
ชุมชนประสบความสาเร็ จ ทังนี
้ ้ มีประเด็นคาถามย่อย ได้ แก่ องค์ประกอบของถนนคนเดินเพื่อการพาณิชยกรรม
ชุมชน ตามบริ บทของของเมืองเชียงใหม่ ควรมีลกั ษณะอย่างไร

1.3 สมมติฐานในงานวิจัย
ถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมีลกั ษณะของการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ประสบ
ความสาเร็ จเหมือนกัน แต่เนื่องจากถนนราชดาเนินและถนนวัวลายอยูใ่ นตาแหน่งที่ตงรวมทั
ั้
งองค์
้ ประกอบเมือง
ที่สมั พันธ์ กับพืน้ ที่เมืองโดยรวม ตลอดจนลักษณะสังคมและเศรษฐกิ จ ที่มีความแตกต่างกัน จึงน่าจะทาให้
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมในรายละเอียดของพื ้นที่ทงสองมี
ั้
ลกั ษณะของการเป็ นพื ้นที่ถนน
คนเดินที่ประสบความสาเร็ จ แตกต่างกันไปด้ วย ทังนี
้ ้ ถนนคนเดินเพื่อการพาณิชยกรรมชุมชนที่แท้ จริ ง ควรพบ
สัดส่วนของผู้ใช้ เป็ นคนในพื ้นที่อย่างสูงและสม่าเสมอ แม้ ในช่วงวันปกติ เนื่องจากความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่
ย่านชุมชนนันๆ
้ กับเมือง และองค์ประกอบของกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชนในพื ้นที่โดยรอบถนนนัน้
ย่อมที่จะเอื ้อและดึงดูดให้ คนในชุมชนออกมาใช้ พื ้นที่อย่างเป็ นอิ สระ และเป็ นกิจวัตร นอกเหนือไปจากการปิ ด
ถนนเป็ นถนนคนเดินในช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล ที่จะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ แต่ถื อว่าเป็ นเพียงส่วนเสริ มเท่านัน้
โดยประเด็นสาคัญคือ ความสาเร็ จของการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนควรเน้ นการเข้ า
ใช้ โดยคนในและรอบพันที
้ ่นนๆ
ั ้ อย่างสม่าเสมอในช่วงวันเวลาปกติธรรมดาทัว่ ไปเป็ นหลัก

1.4 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาองค์ประกอบด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของถนนคนเดินที่ประสบความสาเร็ จประเภท
ต่างๆ
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรู ปแบบเชิ งพืน้ ที่ (spatial pattern) และรู ปแบบการใช้ พืน้ ที่
(space use pattern) ของถนนคนเดิน 2 พื ้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ ถนนราชดาเนิน และถนน
วัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
3. ประมวลแนวทางเบื ้องต้ นในการกาหนดปั จจัยที่สาคัญในการส่งเสริ มให้ เกิดถนนคนเดินสาหรับ
พาณิชยกรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ศึกษาเปรี ยบเทียบถนนคนเดิน 2 แห่งที่สาคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้ แก่ถนนราชดาเนินและ
ถนนวัวลาย ในรายละเอียดของประวัติความเป็ นมา ตาแหน่งที่ตงั ้ ลักษณะเชิงสัณฐานต่างๆ ทังรู้ ปแบบโครงข่าย
การสัญจรและพื ้นที่วา่ งสาธารณะ รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคาร รู ปแบบมวลอาคาร
และพื ้นที่ว่าง ตลอดจนลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในพื ้นที่ทงสองแห่
ั้
ง เพื่อ ระบุรายละเอียดความ
เหมือนและความแตกต่าง เพื่อกรองเป็ นแนวทางเบื ้องต้ น ในการส่งเสริ มให้ เกิดพื ้นที่กิจกรรมถนนคนเดินสาหรับ
พาณิชยกรรมชุมชนเป็ นหลัก ทังในวั
้ นปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน
2. ขอบเขตเชิงพื ้นที่
ย่านถนนคนเดินถนนราชดาเนิน ถนนวัวลาย และพื ้นที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ อยูใ่ น
ย่านกาแพงเมืองชันในและย่
้
านกาแพงดินชันนอก
้
ตามรายละเอียดดังนี ้ (ดูแผนที่ 1.1)
2.1 ถนนคนเดินราชดาเนิน ย่านกาแพงเมืองชันใน
้ ตังแต่
้ ถนนมูลเมืองบริ เวณประตูท่าแพ
ทางด้ านทิศตะวันออกของคูเมืองเชียงใหม่ วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตกผ่านแยก
กลางเวี ยงยาวไปสุด บริ เ วณจุด ตัด ระหว่า งถนนราชด าเนิ น ถนนสามล้ านและถนน
สิงหราชที่บริ เวณหน้ าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ระยะทางประมาณ 1.12 กิโลเมตร
2.2 ถนนคนเดินวัวลาย ย่านกาแพงดินชันนอก
้
ตังแต่
้ บริ เวณจุดเชื่อมระหว่างถนนช่างหล่อ
กับถนนราชเชียงแสนบริ เวณประตูเชียงใหม่ทางด้ านทิศตะวันใต้ ของคูเมืองเชียงใหม่
วางตัว แนวตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ -ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ไปบรรจบกับ ถนนทิ พ ย์ เ นตร
ระยะทางประมาณ 1.02 กิโลเมตร
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 1.1 แผนที่แสดงตาแหน่งถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา
ผู้วิจยั
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ประสบความสาเร็ จในเมือง
เชียงใหม่
2. ได้ เกณฑ์ในการพัฒนาเป็ นโครงการถนนคนเดินที่สามารถตอบสนองความต้ องการต่อชุมชนเป็ น
หลัก ที่มีความเหมาะสมตามบริ บทเมืองเชียงใหม่
3. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและการพัฒนาฟื น้ ฟูเมืองผ่านกิจกรรมถนคนเดินในพื ้นที่
อื่นๆที่มีบริ บทใกล้ เคียงกัน

1.7 วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้ อมูล เอกสารวิชาการ วารสารสิง่ พิมพ์ โครงการ งานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับถนนคนเดินเพื่อกาหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา
2. เก็บข้ อมูลในภาพรวมระดับเมืองด้ วยวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นทังด้
้ านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดกิจกรรมถนนคนเดินและเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ศกึ ษา
3. เก็บข้ อมูลในระดับพื ้นที่เฉพาะพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง ด้ วยวิธีการสารวจภาคสนามโดยการเก็บ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของกิจกรรมบนถนนคนเดินของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่อย่าง
เป็ นระบบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1
ความเป็ นอเนกประโยชน์ในพื ้นที่ศกึ ษา
3.2
รูปแบบการใช้ พื ้นที่ในพื ้นที่ศกึ ษา
3.3
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่ศกึ ษา
4. แจกแจงรู ปแบบองค์ประกอบที่สาคัญของการเป็ นถนนคนเดินที่มี ความอเนกประโยชน์ รู ปแบบ
การใช้ พื ้นที่ที่ปรากฏตามวันและช่วงเวลาที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน รวมทังการประมวลผลและ
้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการบันทึกด้ วยการสารวจภาคสนาม ร่ วมกับกรอบแนวความคิด และ
ข้ อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของพื ้นที่ถนนราชดาเนิน และถนนวัวลาย
5. จัดเก็ บข้ อมูล จัดระเบียบข้ อมูล บันทึกและปรั บปรุ งข้ อมูลที่รวบรวมมาได้ ให้ อยู่ในลักษณะที่
สะดวกต่อการวิเคราะห์และใช้ งาน โดยจาแนกออกเป็ นข้ อมูลด้ านองค์ประกอบทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของถนนคนเดินในพื ้นที่ถนนราชดาเนิน และถนนวัวลาย
6. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างรู ปแบบของถนนคนเดิน
สาหรั บ พาณิ ช ยกรรมชุม ชนทัง้ 2 แห่ง ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ค วามเหมื อ นและแตกต่ า งของ
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย แล้ วนาเสนอ
แนวทางในการส่งเสริ มกิจกรรมถนนคนเดินที่มีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็ จในพื ้นที่เมืองอื่นๆ

7. สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในพื ้นที่อื่นๆและข้ อเสนอแนะ
ในการทาการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในบทนี ้ เป็ นการเป็ นการรวบรวมข้ อมูลและแนวคิดทางการออกแบบ
ชุมชนเมืองที่เป็ นแนวทางในการพัฒนาถนนคนเดิน องค์ ประกอบและปั จจัยที่ทาให้ เกิดถนนคนเดิน รวมทัง้
กิจกรรมของถนนคนเดิน โดยการศึกษาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ ยวข้ องจะส่งผลประโยชน์และให้ ความรู้ ประกอบกับ
แนวทางในการศึกษานี ้ได้ เป็ นอย่างดี โดยการนาเสนอผลของการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพสาหรับถนนคนเดินที่มีคณ
ุ ภาพในเมืองจาเป็ นต้ อ งอาศัยทฤษฎี
และแนวความคิดหลายด้ านประกอบกัน ได้ แก่
1.
แนวคิดทางด้ านองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง
2.
แนวคิดทางด้ านชุมชน
3.
แนวคิดเกี่ยวกับพื ้นที่วา่ งสาธารณะ
4.
แนวคิดด้ านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์กบั พื ้นที่วา่ งสาธารณะ
5.
แนวคิดทางด้ านการออกแบบชุมชนเมืองที่ประสบผลสาเร็ จ
6.
แนวคิดทางด้ านการพัฒนาถนนคนเดิน
โดยแนวความคิดดังกล่าวจะนามาใช้ สร้ างกรอบแนวความคิดในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ ได้ องค์ ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิ จและสังคมที่ส่งเสริ มให้ เกิ ดการพัฒนากิจกรรมถนนคนเดินที่
ประสบผลสาเร็ จในด้ านพาณิชยกรรมชุมชน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและการพัฒนาฟื น้ ฟูเมือง
ผ่านกิจกรรมถนคนเดินในพื ้นที่อื่นๆที่มีบริ บทใกล้ เคียงกัน
2.1.1

แนวคิดทางด้ านองค์ ประกอบทางกายภาพของเมือง

Kevin Lynch(1960) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจินตภาพของเมืองและองค์ประกอบทางกายภาพ
ของเมือง(The City Image and Its Elements) ซึ่งจะมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้คนและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นในเมืองนันๆ
้ โดย Lynch พบว่าส่วนประกอบของมโน
ทัศน์ที่เรี ยกว่า จินตภาพ(Image) นันมี
้ อยูด่ ้ วยกัน 3 ประการคือ
- เอกลักษณ์ ( Identity) หมายถึง การมีสิ่งต่ างๆที่ประกอบกันเป็ นเมืองที่ปรากฏอย่างเป็ น
เอกเทศหรื อมีความเฉพาะของสถานที่
- โครงสร้ าง(Structure) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ทางกายภาพของสิง่ ต่างๆที่มีต่อกันและ
รวมทังความสั
้
มพันธ์ทางกายภาพระหว่างสิง่ ต่างๆกับผู้รับรู้
- ความหมาย(Meaning) มีความสาคัญต่อการเกิ ดความเข้ าใจความหมายของสิ่งต่างๆ
รวมถึงความหมายของสถานที่ อาจเป็ นความหมายทางการใช้ สอยหรื ออารมณ์
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จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวจากองค์ประกอบที่ปรากฏซ ้าๆกัน Lynch พบว่ามีองค์ประกอบ
พื ้นฐาน 5 ประการด้ วยกันที่ผ้ คู นมักใช้ ในการสร้ างจินตภาพขึ ้นในใจระหว่างตนเอง และสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
กับเมือง อันได้ แก่
1.
เส้ นทาง(Paths) เป็ นทางที่บคุ คลใช้ สญ
ั จรไปมา เช่น ถนน ทางรถไฟ ทางรถด่วน ทางเดินเท้ า
แม่น ้า ลาคลอง ฯลฯ เส้ นทางเป็ นส่วนที่มีความสาคัญมาก เพราะว่าในขณะที่บคุ คลเคลือ่ นที่ผา่ นเส้ นทางนันจะมี
้
โอกาสได้ เห็นส่วนต่างๆ ของเมืองตามเส้ นทางและสามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นๆของเมืองตาม
ทางสัญจร
2.
เส้ นขอบ(Edges) เป็ นองค์ประกอบที่มีลกั ษณะเป็ นแนวที่กาหนดขอบเขตของบริ เวณหรื อ
ย่าน อาจปรากฏเป็ นแนวกันส่
้ วนหนึ่งจากอีกส่วนหนึ่ง เช่น กาแพง คูเมือง ส่วนขอบรอบเขตที่ได้ มีการพัฒนา
ฯลฯ อาจปรากฏเป็ นแนวตะเข็บที่เชื่อมระหว่างสองส่วนเข้ าด้ วยกัน เช่น แนวปลูกต้ นไม้ กนั ชน ที่เรี ยกว่า แถบสี
เขียว(Green-belt) หรื ออาจเป็ นเพียงเส้ นแนวเค้ าโครง เช่น ชายฝั่ งทะเล ริ มฝั่ งแม่น ้า ลาคลอง
3.
ย่าน(Districts) เป็ นบริ เวณที่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินหรื อมีการประกอบกิจ กรรมแบบเดียวกัน
หรื อมีเอกลักษณ์ของบริ เวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะร่วมกัน บางย่านอาจมีเส้ นขอบที่ชดั เจน ขณะที่บางย่าน
อาจเชื่อมต่อกันกับย่านอื่นๆจนทาให้ มีเส้ นขอบที่ไม่ชดั เจน
4.
ชุมทาง(Nodes) มักเป็ นจุดศูนย์กลางของเส้ นทาง เช่น ที่บริ เวณสี่แยก สามแยก ชุมทางของ
สถานีขนส่ง ตลาด ศูนย์การค้ า หรื อ แหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ อาจเป็ นสถานีที่ซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ ้นอย่างหนาแน่น
เช่น บริ เวณจัตรุ ัส หัวมุมถนน ชุมทางทีเ่ ป็ นจุดเด่นเฉพาะของเมืองหรื อของย่าน มีความสัมพันธ์กบั เส้ นทาง เป็ นที่
ซึง่ เส้ นทางพบกันหรื อตัดกัน
5.
ภูมิ สัญ ลัก ษณ์ (Landmarks) เป็ นจุ ด ที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง ถึ ง เช่ น เดี ย วกั บ ชุ ม ทาง มัก เป็ นสิ่ ง ทาง
กายภาพที่ แ ตกต่ า งจากสภาพแวดล้ อมข้ า งเคี ยง ท าหน้ าที่ เ ป็ นสัญญาณชี แ้ นะส าหรั บสภาพแวดล้ อมที่ มี
ความสาคัญต่อสถานที่นนั ้ ๆ อาจเป็ นอาคารสูง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ยอดโบสถ์ที่ปรากฏในระยะไกล อาคาร
สูงที่ปรากฏเด่นชัดบนขอบฟ้ า ยอดเขา ภูเขา ฯลฯ บางครัง้ ก็อาจเข้ าไม่ถึงโดยผู้สงั เกตที่เป็ นนักท่องเที่ยว อาจ
เพียงแต่มองเห็นได้ เท่านัน้ และสามารถใช้ เป็ นจุดอ้ างอิงในการบอกทิศทาง
นอกจากองค์ประกอบทัง้ 5 ดังกล่าวแล้ ว ยังมีการจาแนกองค์ประกอบย่อยที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวและ
สามารถแสดงหน้ าที่ออกมาได้ อย่างชัดเจนและแตกต่างออกไปได้ แก่
6.
ประตู(Gate) คือลักษณะของพื ้นที่ที่อยูบ่ ริ เวณขอบเขตหรื ออยูบ่ นเส้ นทางที่อยู่ในส่วนของต้ น
ทาง ปลายทาง ซึง่ สามารถบ่งบอกการมาถึง การเข้ าถึง การออกจาก และความต่อเนื่องของส่วนต่างๆ เช่น ที่รวม
ย่านหรื อบริ เวณอื่นๆ และทาหน้ าที่เป็ นจุดเปลี่ยนหรื อตัวเชื่อมบริ เวณต่างๆเข้ าด้ วยกัน แสดงถึงความหมายของ
การมาถึง การจากไปได้ อย่างชัดเจน
7.
บริ เวณที่เปิ ดโล่ง(Open Space) หมายถึงที่เปิ ดโล่งหรื อที่เว้ นว่างที่ปราศจากสิง่ ก่อสร้ างหรื อมี
สิง่ ก่อสร้ างเบาบาง เป็ นที่เว้ นว่างที่ใช้ ประโยชน์ที่ดินในด้ านนันทนาการและการพักผ่อนในลักษณะต่างๆหรื อเพื่อ
กิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็ นสาธารณะ เป็ นลักษณะเป็ นที่ว่างที่มีต้นไม้ หรื ออาจจะไม่มีเลยก็ได้ แต่ต้อ งมีพื ้นที่และ
ลักษณะที่สามารถรองรับกิจกรรมของประชาชนในด้ านกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อน การรวมกลุม่ การชุมนุม
หรื อกิ จกรรมอื่นๆที่เกิ ดขึน้ ในชุมชนนัน้ ได้ อาจสามารถรองรั บได้ ในกิ จกรรมเฉพาะอย่างหรื อมีลกั ษณะเป็ น

8
อเนกประสงค์ก็ได้ โดยควรมีพื ้นที่ที่เพียงพอต่อการใช้ และมีการกระจายตัวแทรกไปตามส่วนต่างๆของเมืองได้
อย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม
Lynch ได้ ใช้ เวลา 21 ปี หลังการเผยแพร่ ทฤษฎีทางจินตภาพของเมือง เพื่อขยายแนวคิดต่างๆเพิ่มเติม
แล้ วถ่ายทอดเป็ น ทฤษฎีรูปทรงที่ดีของเมือง (A Theory of Good City Form) ซึ่งได้ เผยแพร่ ครัง้ แรกใน ค.ศ.
1981 โดยได้ เสนอวิธีในการออกแบบเมืองเป็ นคาสันๆ
้ 5 คา ได้ แก่
1.
Vitality หมายถึง ปั จจัยในการดารงชีวิตให้ อยู่รอดปลอดภัยและสุขสบายดี ซึ่ งประกอบด้ วย
สิง่ ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ 3 ประการ คือ
- อาหาร น ้า อากาศ พลังงาน การขับเคลือ่ นของเสีย (Sustenance)
- ความปลอดภัย พ้ นจากโรคภัยไข้ เจ็บ อุบตั ิเหตุและอันตราย (Safety)
- สภาวะแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับการดารงสถานะชีวภาพ เช่น ความสูงที่เอื ้อมถึง น ้าหนัก
ที่ ย กไหว การตื่ น การหลับ ความระแวดระวัง ภัย การตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า ภาวะที่ อ านวยความสบาย
(Consonance)
นอกจากนี ้ เรายังควรคานึงถึงชีวิตของสัตว์ พืช และสิง่ มีชีวิตอื่นๆ ด้ วยการอนุรักษ์ ระบบนิเวศ โดยเห็น
ว่าหัวข้ อที่ถูกละเลยมากที่สดุ ในการออกแบบเมือง คือ สภาวะแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับการดารงสถานะ
ชีวภาพ (Consonance)
2.
Sense หมายถึง สิง่ ที่ค้นพบจากการศึกษาเรื่ อง จินตภาพของเมือง ที่เกี่ยวกับระบบมโนทัศน์
การรับรู้และกระบวนการทางปั ญญา ซึง่ ก่อให้ เกิด
- ความรู้สกึ ถึงความเป็ นสถานที่พิเศษ (Sense of Place)
- ความรู้สกึ ถึงตาแหน่งแห่งหน (Sense of Orientation) จากโครงสร้ างทางจินตภาพและแผน
ที่ทางจิต
- ความรู้สกึ ถึงเป็ นโอกาสพิเศษ (Sense of Occasion)
เมื่อเกิดความรู้สกึ ต่อสถานที่ซงึ่ มี เอกลักษณ์ และ โครงสร้ าง (Identity and Structure) ที่ดีแล้ ว จิตของ
เราก็ จ ะเกิ ด การจดจ า ท าให้ เกิ ด ความมั่น ใจ ความอุ่น ใจและไม่ ก ลัว ว่ า จะสับ สนหรื อ หลงทางในเมื อ งที่
สลับซับซ้ อน ไม่ว่าในด้ านสถานที่หรื อด้ านกาลเวลา แต่นอกเหนือจากนี ้ เรายังต้ องอาศัยหลักการที่เสริ มความ
จดจาอย่างน้ อย 3 ประการ เพื่อเชื่อมโยงไปสูค่ วามรู้สกึ ต่อรูปทรง คือ
- Congruence หมายถึง ความไม่ขดั แย้ งระหว่างรูปทรงอาคารสถานที่กบั ประโยชน์ใช้ สอย
- Transparency หมายถึง กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นตามครรลองของกฎธรรมชาติ
- Legibility หมายถึง การอ่านเข้ าใจได้ ด้วยการสือ่ สารด้ วยสัญลักษณ์ตา่ งๆในเมือง เช่น ป้าย
ธง แนวรัว้ สีของหลังคา ซึง่ สือ่ ความหมาย ให้ กบั ความรู้สกึ ของผู้คนในท้ องถิ่น
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3.
Fit หมายถึง การสร้ างความกลมกลืนในความสัมพันธ์ ระหว่างอาคารสถานที่กบั พฤติกรรม
ของชุมชน(Place-Behavioral Setting) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
โดยได้ อธิบายว่า ในอาคารที่มนุษย์มีความคุ้นเคยมากๆ รู ปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกในที่นนมั
ั ้ กเปลี่ยนแปลง
ยาก เช่น เมื่อเข้ าไปในโบสถ์ ทกุ คนจะสงบสารวม แต่เมื่อไปยังชายหาดทุกคนจะปล่อยตัวตามสบาย เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม Fit นันเปลี
้ ย่ นแปลงได้ เสมอ ไม่วา่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ งานตามอาคารสถานที่ เช่น
การเปลี่ยนโบสถ์ เก่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ เปลี่ยนลานจอดรถเป็ นที่ขายสินค้ า แต่ทงั ้ นี เ้ ป็ นการยากที่จะกาหนดว่า
กิจกรรมหรื อพฤติกรรมแบบไหนเหมาะสมกับอาคารสถานที่ รูปแบบใด ด้ วยขึ ้นอยู่กบั วัฒนธรรมของชุมชนเมือง
แต่ละแห่ง แต่หลักการทัว่ ไปก็คือ จะต้ องมีการปรับแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอาคารสถานที่กบั พฤติกรรมจน
เกิดความลงตัว โดยไม่ให้ ขดั กับวัฒนธรรมนันและอาจต้
้
องใช้ มาตรการเข้ ามาเสริ มอีก 2 ข้ อ คือ
- Manipulability หมายถึง วิธีการค่อยเป็ นค่อยไปในการปรับเปลี่ยนทังอาคารสถานที
้
่และ
รูปแบบพฤติกรรม จนกระทัง่ ลงตัวได้ ในที่สดุ
- Resilience หมายถึง การกลับไปหาสภาพดังเดิ
้ ม เพื่อหาความลงตัว
Lynch สรุ ปว่า ความคงที่ของความสัมพันธ์ ระหว่างอาคารสถานที่กบั รู ปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน
เป็ นเรื่ องที่สาคัญ และการปรับปรุงองค์ประกอบให้ ดียิ่งขึ ้น การแตกเป็ นส่วนที่ยอ่ ยทังมิ
้ ติสถานที่และมิติเวลา การ
ควบคุมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน การวางแผน การติดตามผล การปรับแต่งให้ กระชับ รวมถึงการใช้ มาตรการ
เสริ มทัง้ 2 ข้ อข้ างต้ นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ให้ ดียิ่งขึ ้น
4.
Access หมายถึ ง การติ ดต่อ สื่อ สารของสัง คมมนุษ ย์ ใ นชุม ชนเมื อ ง ที่ ค วรเป็ นไปโดย
ปราศจากการปิ ดกัน้ ใดๆ เนื่อ งจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม จาเป็ นต้ องมีการไปมาหาสู่กันหรื อติดต่อกันด้ วยวิธี
ต่างๆ วัตถุประสงค์ของการเดินทางตามปกติ ได้ แก่ ไปทางาน ซื ้อของ เรี ยนหนังสือ ทาบุญหรื อพักผ่อนหย่อนใจ
โดยเส้ นทางที่ครองอันดับสูงสุดในทุกๆเมือง ได้ แก่ เส้ นทางไปกลับระหว่างที่พกั กับที่ทางาน ในปั จจุบนั ได้ มี
อุปกรณ์ที่ช่วยให้ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ มากขึ ้นและรวดเร็ วขึ ้นกว่า ในอดีต เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรสาร โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ในการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีสาหรับพื ้นที่ตา่ งๆในชุมชนเมืองนัน้ ต้ องพยายามให้ มีการ
เข้ าถึงได้ ง่ายและชัดเจนอย่างพอเหมาะพอควร ไม่มากหรื อไม่น้อยจนเกินไป ส่วนความสะดวกสบายในการ
ติดต่ออาจทาได้ ด้วยวิธีทางวิศวกรรมจราจร เช่น การปรับปรุ งผิวถนน สร้ างสะพานใหม่ ขยายทางแยก ติดตัง้
ป้าย ฯลฯ ซึง่ ค่อนข้ างใช้ งบประมาณสูง หรื อวิธีวางแผนเพื่อประหยัดการเดินทาง เช่น การใช้ ระบบโทรคมนาคม
แทนให้ มากที่สดุ ปรับปรุ งระบบขนส่งมวลชนให้ รวดเร็ วปลอดภัย กาหนดให้ ย่านพักอาศัยอยู่รวมหรื อใกล้ กับ
แหล่ ง งาน และหากจ าเป็ นก็ ต้ อ งใช้ การสลับ เวลาและสถานที่ เ พื่ อ ลดความคับ คั่ง นอกจากนัน้ การ พึ่ ง
ประสิทธิภาพในการเข้ าถึงพื ้นที่ต่างๆ อาจทาได้ ด้วยการออกแบบเมืองให้ เป็ นระบบและเข้ าใจได้ ง่าย การขจัด
อุปสรรคทางสังคมและกายภาพ ตลอดจนการปรับปรุ งการบริ หารจัดการและการฝึ กอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
อย่างสม่าเสมอ
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5.
Control หมายถึง การครอบครองพื ้นที่ของมนุษย์โดยมีกฎควบคุมเพื่อให้ เกิดความคล้ องจอง
ระหว่างพฤติกรรมกับอาคารสถานที่ เพราะมนุษย์มีความต้ องการพื ้นที่ครอบครองเพื่อการบริ หารจัดการและใช้
สิทธิในการรักษาทรัพยากรของตน ซึ่งประกอบด้ วย สิทธิในการแสดงความเป็ นเจ้ าของ สิทธิในการใช้ งาน สิทธิ
ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและสิทธิในการยักย้ ายถ่ายโอนให้ ผ้ อู ื่นตามความพอใจ Lynch สรุ ปว่า สังคมมนุษย์
จะอยูไ่ ด้ หากเข้ าใจ Control ซึง่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการแสดงฐานะ อานาจและความเป็ นใหญ่ ของผู้ที่มีสิทธิเหนือ
พื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยได้ เสนอหลักการ 3 ข้ อ ดังนี ้
- Congruence หมายถึง การหลีกเลี่ยงหรื อลดความขัดแย้ งระหว่างสิทธิการครอบครองกับ
การใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่
- Responsibility หมายถึง เกณฑ์ในการช่วยบรรเทาสถานการณ์ ในกรณีที่ไม่สามารสร้ าง
Congruence ได้ เท่าที่ควร เพราะผู้ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและอาจเกิดความ
ขัดแย้ งขึ ้นได้ ในอนาคต
- Certainty หมายถึง การแสดงอาณาเขตครอบครองที่ชดั เจน เช่น กั น้ รัว้ ปั กเขต ปิ ดป้าย
ประกาศ หรื อแสดงเจตจานงด้ วยสัญลักษณ์ เช่น ทาซุ้มตรงทางเข้ าออก เป็ นต้ น
Lynch แนะนาว่า เมื่อนาทฤษฎีรูปทรงที่ดีของเมืองไปใช้ อาจเกิดความขัดแย้ งซึ่งกันและกันในแต่ละ
หัวข้ อหลัก เช่น ถ้ ามี Access เกินขอบเขต ก็ยอ่ มกระทบ Control หรื อการสร้ าง Sense ที่ชดั เจนมากไปจะทาให้
Fit ลดลง ดังนัน้ จึงต้ อ งอาศัยหลักประสิทธิ ภาพและความยุติธรรม (Efficiency and Justice) มาช่ว ย
ประกอบการตัดสินใจว่าจะให้ น ้าหนักในเรื่ องใดมากกว่ากันเป็ นกรณีไป
ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญ(2553) ได้ เสนอรู ปแบบและลักษณะเด่นที่ปรากฏอยู่ในเมืองที่ เรี ยกว่า “เบญจ
ลักษณะของเมือง” ที่ประกอบไปด้ วย
1.
สัณฐานวัฒนธรรม(Spatial Culture) นิยามถึง ลักษณะที่มวลอาคารในเมืองสร้ างให้ เกิดพื ้นที่
ว่าง(Space) ที่ผ้ คู นสามารถมีประสบการณ์ร่วมกันด้ วยการสัญจร และการเข้ าใช้ สัณฐานวัฒนธรรมนัน้ หมาย
รวมถึงการที่มวลอาคารประเภทต่างๆจัดวางตัวอยู่ในเนื ้อเมืองและสร้ างให้ เกิดประโยชน์ใช้ สอยและกิจกรรม
ต่างๆอย่างสอดคล้ องสัมพันธ์กบั พื ้นที่วา่ งในรูปแบบต่างๆ สัณฐานวัฒนธรรมเป็ นมิติของชีวิตเมืองที่ถกู สนับสนุน
และส่ง เสริ ม ด้ ว ยมิ ติ ท างกายภาพและสัณ ฐานของพื น้ ที่ สัณ ฐานวัฒ นธรรมมี ความแตกต่า งกัน ได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ทังในพื
้
้นที่เฉพาะของเมืองที่มีหน้ าที่ในการผลิต แลกเปลี่ยน กระจาย เรี ยกว่า ผลผลิตเชิงพาณิชย์
(City of Production) หรื อในพื ้นที่ของเมืองที่ทาหน้ าที่ผลิตซ ้า แลกเปลี่ยน กระจาย ที่เรี ยกว่า ผลผลิตเชิงสังคม
(City of Social Reproduction) อันเป็ นที่ตงของวั
ั้
ง สถาบันราชการ สถาบันสาคัญทางศาสนา มหาวิทยาลัย
โรงเรี ยน เป็ นต้ น
2.
ระเบียบและโครงสร้ าง(Order and Structure) คือรู ปแบบลักษณะทางเลขาคณิตที่ง่ายต่อ
การจดจา เมื่อเรามองเห็นสิง่ ใดสิง่ หนึง่ พร้ อมๆกันทังหมดในภาพรวม
้
เราสามารถเข้ าใจ จดจารู ปแบบของมันได้
ทันที เนื่องจากเราเห็นสิ่งที่มีความเหมือนภายใต้ ความสัมพันธ์ ที่ซ ้ากัน เช่น โครงข่ายตารางที่วางตัวในแนว
เดียวกัน องศาเดียวกัน พื ้นที่วา่ งขนาดเท่าๆกันที่ถกู จัดวางในตาแหน่งที่คล้ ายคลึงกัน
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3.
โครงสร้ างและความเข้ าใจ(Structure and Intelligibility) การที่รูปแบบบนถนนสายรอง-ย่อย
มีความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างตารางกริ ดที่ใหญ่ขึ ้นของถนนสายหลักในผัง มีถนนย่อย ตรอก ซอก ซอย ที่ประกอบ
กันขึ ้นเป็ นโครงสร้ างภายในขนาดเล็ก เมื่อเราสัญจรผ่านในพื ้นที่ย่อยเหล่านี ้ เราสามารถมีความเข้ าใจได้ ว่า เรา
กาลังอยูใ่ นตาแหน่งไหนในโครงสร้ างภาพรวมของเมือง ไม่วา่ เราจะอยูใ่ นตาแหน่งใด เราสามารถเข้ าใจได้ ว่าเรา
อยู่ในพื ้นที่ว่างกระเปาะไหน(Convex space)และกาลังจะเชื่อมต่อไปยังที่ว่างกระเปาะไหนต่อไป โดยผ่านการ
มองเห็นจากตาแหน่งที่เรายืนอยูใ่ นขณะนัน้ เส้ นที่เชื่อมต่อพื ้นที่สองกระเปาะนี ้ เรี ยกว่า เส้ นตรงของการมองเห็น
(Axial line)
4.
บล็อกถนนกับเส้ นทาง(Block versus Line) เมื่อเริ่ มมีการให้ ความสนใจกับเรื่ องโครงสร้ าง
ของเมือง พบว่าขนาดบล็อกถนนเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานของสัณฐานเมืองอย่างแท้ จริ ง อย่างไรก็ตาม โครงข่าย
ของเส้ นตรงของการมองเห็นที่เชื่อมต่อทุกพื ้นที่วา่ งถูกพิสจู น์วา่ มีความสาคัญกว่าองค์ประกอบอื่นๆของเมือง เช่น
อาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ าง บล็อกถนนแต่ละบล็อกจะสร้ างระนาบในผังพื ้นที่แตกต่างกัน เมื่อเราสัญจรผ่านไปยัง
ด้ านเดียวกันของบล็อก มักจะพบกิจกรรมการใช้ สอยพื ้นที่ที่คล้ ายคลึงสัมพันธ์ กนั และเมื่อเลี ้ยวกิจกรรมการใช้
สอย บรรยากาศ ภูมิทศั น์ รวมทังระดั
้ บกิจกรรมก็อาจเปลีย่ นไป หรื อมิติจินตภาพก็อาจแตกต่างไปจนเหมือนเป็ น
คนละเมืองหรื อคนละย่าน
5.
ทางเข้ า ด้ านหน้ าที่คึกคักและมุมของการปะทะสังสรรค์( Entrance, Active Frontages and
Angles of Incidence) เมื่อเราสัญจรผ่านเข้ าไปในพื ้นที่ เราจะเห็นลักษณะของการที่ทางเข้ าอาคารและมุมด้ าน
หน้ าที่คึกคักด้ วยชีวิตความเป็ นอยู่นนั ้ มีความสาคัญมากต่อการกาหนดกิจกรรมต่างๆให้ เกิดขึ ้นได้ เราจะพบ
เส้ นตรงของการมองเห็นปะทะอาคารในบางพื ้นที่
วิยะดา ทรงกิตติภกั ดี อ้ างถึงใน Spreiregen, Paul D(1965) และ วรรณศิลป์ พีรพันธุ์(2538) กล่าวว่า
ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพเมืองจะพิจารณาในแง่ของการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
แต่ละส่วน และประเมินเงื่อนไขขององค์ประกอบโดยพิจารณาจากรูปทรง ลักษณะ ตาแหน่งที่ตงั ้ ซึง่ องค์ประกอบ
ทางกายภาพที่จะพิจารณาเพื่อศึกษาสุนทรี ยภาพของเมืองในที่นี ้ได้ แก่
1.
สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ(Landform and Nature) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพภูมิประเทศกับภูมิทศั น์เมืองและตัวสถาปั ตยกรรมใน 3 ขันตอนคื
้
อ
- ภูมิทศั น์เมืองที่ตอบรับกับสภาพภูมิประเทศทังในเชิ
้ งสุนทรี ยภาพและประโยชน์ใช้ สอย
- เพื่อประเมินความสัมพันธ์ และผลกระทบระหว่า งงานสถาปั ตยกรรม เมืองและพืน้ ที่
ธรรมชาติ
- เพื่อการตัดสินใจว่าพื ้นที่ใดควรปล่อยให้ คงอยูต่ ามธรรมชาติเพื่อช่วยเสริ มสร้ างคุณค่าให้ กบั
เมือง
2.
รู ปร่ าง ขนาด และความหนาแน่นของเมือง(Shape, Size and Density) มีการวิเคราะห์เพื่อ
แสดงให้ เห็นว่าประโยชน์ใช้ สอยแต่ละพื ้นที่ ของเมืองมีความสัมพันธ์ กบั ทางสัญจร พื ้นที่เปิ ดโล่งหรื อไม่อย่างไร
รวมทังความสั
้
มพันธ์ และความต่อเนื่องระหว่างชุมชนต่างๆในเมือง ขนาดและความหนาแน่นของเมืองช่วยให้
เห็นการกระจายตัวของประชากรในพื ้นที่เมือง รวมไปถึงลักษณะวิธีการขนส่งที่เชื่อมพื ้นที่ความหนาแน่นต่างๆ
ให้ ประสานกัน
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3.

ลักษณะของเนื ้อเมือง(Pattern, Grain and Texture)
- Urban Pattern มีทางสัญจร รูปทรงอาคารและที่วา่ งเป็ นตัวกาหนดรูปแบบเมือง
- Urban Grain ความหยาบหรื อละเอียด พิจารณาจากมวล ขนาดของอาคารว่ามีขนาดใหญ่
หรื อขนาดเล็กตามลาดับ
- Urban Texture พืน้ ผิวที่เกิดจากสัดส่วนของการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบที่
ละเอียดอ่อนและองค์ประกอบที่หยาบ ทังนี
้ ้พื ้นผิวจะมีลกั ษณะสม่าเสมอหรื อไม่นนพิ
ั ้ จารณาได้ จากรู ปแบบขนาดของอาคารภายในย่าน
4.
พื ้นที่เมืองและพื ้นที่วา่ ง(Urban Spaces and Open Spaces)
- Urban Spaces คือที่เว้ นว่างของเมืองที่เกิดจากการจัดวางอาคาร โดยทัว่ ไปเกิดจากรู ป
ด้ านหน้ าของอาคารและพืน้ ผิว ดิน (Floor) ของเมือง ซึ่งอาจมีทงั ้ ลักษณะช่องทางตามแนวยาว(Linear
Corridors)
- Open Spaces คือที่เว้ นว่างของเมืองรูปแบบธรรมชาติที่เปิ ดโล่ง ซึง่ หมายถึงธรรมชาติที่ถกู
นาเข้ ามาภายในพื ้นที่เมือง เช่น สวนสาธารณะหรื อที่โล่งที่ล้อมรอบตัวเมืองอยู่ ที่ว่างดังกล่าวมักถูกกาหนดโดย
ไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่มุ หิน และพื ้นดิน คุณค่าสุนทรี ยภาพของพื ้นที่สาธารณะเหล่านี ้อยู่ที่การสร้ างความสมดุลให้
เกิดขึ ้นท่ามกลางความหนาแน่นของพื ้นที่ปลูกสร้ างในเมือง โดยทีว่ า่ งที่ดีควรมีขนาดไม่โล่งหรื อคับแคบจนเกินไป
กับการใช้ งาน
5.
เส้ นทาง(Routes)เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อการมองเห็นภูมิทศั น์เมือง และเป็ นตัวกาหนด
รูปทรงเมืองที่สาคัญอีกประการหนึง่ เส้ นทางมีหลายประเภทที่ควรพิจารณาได้ แก่
- ถนนสายประธาน (Surface Arteries) ในแง่ของรู ปทรง ความสัมพันธ์ กบั ภูมิทศั น์เมือง
รูปร่างของที่ตงอาคาร
ั้
ลักษณะการพาดผ่านพื ้นที่ชมุ ชน รวมถึงอุปกรณ์ประดับถนน
- ถนนซอย (Local Street) ในแง่ของสัดส่วนของถนนมีความสัมพันธ์ กบั ขนาดชุมชนเพียงใด
มีความขัดแย้ งระหว่างการสัญจรของยวดยานกับคนเดินเท้ าหรื อไม่
6.
รายละเอียดอื่นๆ(Details) ศึกษาลักษณะ สภาพของป้าย สัญญาณต่างๆ อุปกรณ์ประกอบ
ถนนซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่ช่วยบอกเล่าเรื่ องราวของพื ้นที่ตา่ งๆในเมืง
7.
ปั จจัยเชิ งนามธรรม(Nonphysical Aspects) เป็ นสิ่งที่บ่งบอกความเป็ นเมืองซึ่งไม่ใ ช่
องค์ประกอบทางกายภาพ เช่น ประวัติศาสตร์ บทบาทหน้ าที่ของเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็ นเอกลักษณ์
ของเมือง ตลอดจนเทศกาลต่างๆที่มีความสาคัญของเมือง
8.
ย่านต่างๆของเมือง(The Districts of a City) ย่านคือพื ้นที่ย่อยๆ ของเมืองซึ่งลักษณะและ
ขนาดของย่านจะดูได้ จากลักษณะเส้ นทางสัญจรภายในย่าน เราอาจพิจารณาลักษณะของย่านได้ จาก
- ลักษณะทางกายภาพของย่าน เช่น รู ปแบบ ความหนาแน่นของอาคารสิ่งปลูกสร้ าง,
รูปแบบของทางสัญจร, ขนาดของย่านที่รวมถึงรูปร่าง ความหนาแน่น ที่วา่ ง จุดหมายตา
- กิจกรรมที่เกิดขึ ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในย่านและความต่อเนื่องระหว่างแต่ละ
ย่านที่ประกอบกันเป็ นระบบของเมือง
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ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2531) ได้ ให้ ความรู้
เกี่ยวกับภูมิทศั น์เมืองว่า ในเมืองแต่ละเมืองมีองค์ประกอบหลักของเมืองที่มองเห็นได้ และเป็ นส่วนสาคัญในการ
จัดทาเมืองให้ ดสู วยงาม มีความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัย โดยจาแนกเป็ นองค์ประกอบหลักของ
เมืองดังนี ้
1.
ธรรมชาติ ได้ แก่ สิ่งที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่ยงั คงอยู่ในเมือง เช่น แม่น ้า คลอง บึง ภูเขา พรุ
ป่ า เป็ นต้ น นับเป็ นทรัพยากรที่มีค่าทังในด้
้ านประโยชน์ใช้ สอยและความสวยงาม บริ เวณเหล่านี ้สามารถจัดใช้
เป็ นสถานที่ พกั ผ่อนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ของชาวเมือง ทาให้ ชาวเมืองได้ มีโอกาสในการชื่ นชมธรรมชาติ
นอกเหนือจากการใช้ ชีวิตอยูท่ า่ มกลางอาคารและถนนหนทางของชีวิตเมือง เป็ นส่วนที่ ช่วยให้ เมืองมีบรรยากาศ
ผ่อนคลายและมีลกั ษณะเฉพาะที่ดงึ ดูดใจ
2.
อาคารและส่วนประกอบอาคาร ได้ แก่ บ้ าน อาคาร ตึกแถว อนุสาวรี ย์ รวมถึงส่วนประกอบ
ของอาคาร เช่น ป้าย กันสาด ลานทางเข้ าอาคาร เป็ นต้ น
3.
ที่เว้ นว่างต่างๆ ได้ แก่ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ของเมือง จัตรุ ัสเมือง
ลานเชื่อมระหว่างอาคาร
4.
ถนน ทางเดิน ทางสัญจรต่างๆ ได้ แก่ ถนน ทางเท้ า ทางจักรยาน รวมถึงแม่น ้าลาคลองที่ใช้
ในการสัญจร นับเป็ นส่วนประกอบของเมืองที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกัน โดยที่ องค์ประกอบหลักของเมือง
ข้ างต้ นจะเรี ยงรายและเข้ าถึงได้ ด้วยเส้ นทางในการสัญจรต่างๆในหัวข้ อนี ้
5.
มนุษย์และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองประกอบกับการ
เคลือ่ นไหว การทากิจกรรมในส่วนต่างๆของเมือง เป็ นส่วนประกอบที่ทาให้ เมืองมีชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหว บาง
กิ จกรรมท าให้ ผ้ ูที่ม าเยี่ย มเยือ นเมืองนัน้ เกิ ดความสนใจที่ จะเข้ าไปสัมผัสและเข้ า ร่ ว มในกิ จกรรมนัน้ ๆด้ ว ย
กิจกรรมนี ้มิได้ หมายถึงกิจกรรมเฉพาะงานเทศกาลพิเศษ แต่หมายถึงกิจกรรมประจาวันของชาวเมืองด้ วย เช่น
กิจกรรมค้ าขาย กิจกรรมพักผ่อน การรอรถประจาทาง เสียงหัวเราะ การพูดคุย เป็ นต้ น
สรุ ปการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทางด้ านองค์ประกอบทางกายภาพเมือง พบว่า องค์ประกอบทาง
กายภาพของเมืองที่สาคัญ คือ
- โครงข่ายการสัญจรในพื ้นที่
Kevin Lynch(1960), ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญ(2553) และ วิยะดา ทรงกิตติภกั ดี อ้ างถึงใน
Spreiregen, Paul D(1965) และ วรรณศิลป์ พีรพันธุ์(2538) ได้ ให้ ความเห็นตรงกันว่า โครงข่ายการสัญจรใน
พื ้นที่จะทาให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาสัญจรผ่านพื ้นที่มีโอกาสได้ เห็นส่วนต่างๆของเมือง มีประสบการณ์ร่วมกันในการสัญจร
และการเข้ าใช้ สร้ างให้ เกิ ดปฏิสมั พันธ์ กับองค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆที่อยู่บนโครงข่ายการสัญจรนัน้ ทา
หน้ าที่เป็ นตัวกาหนดรูปทรงของเมืองที่สาคัญอีกประการหนึ่ง โดย Kevin Lynch(1960) ได้ เสริ มว่าโครงข่ายการ
สัญจรที่ดีนนั ้ ต้ องพยายามให้ มีการเข้ าถึงได้ ง่ายและชัดเจนอย่างพอเหมาะพอควร ไม่มากหรื อไม่น้อยจนเกินไป
และเสนอว่าโครงข่ายการสัญจรที่สาคัญที่สดุ ในเมือง ได้ แก่ โครงข่ายการสัญจรที่ เป็ นเส้ นทางเชื่อมโยงไปกลับ
ระหว่างที่พกั กับที่ทางาน
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- การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคาร
ความมีเอกลักษณ์ จากการมีสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเป็ นเมืองและเกิดเป็ นความเฉพาะของ
สถานที่นนๆ
ั ้ โดย Kevin Lynch(1960) ให้ ความเห็นว่า บริ เวณที่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินหรื อมีการประกอบ
กิจกรรมแบบเดียวกัน หรื อมีเอกลักษณ์ ของบริ เวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะร่ วมกัน เป็ นแหล่งรวมกิจกรรม
ต่างๆที่ทาให้ เกิดจุดเด่นเฉพาะพื ้นที่เมืองหรื อย่านนันๆ
้ โดย ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญ(2553) และ วิยะดา ทรงกิตติ
ภักดี อ้ างถึงใน Spreiregen, Paul D(1965) และ วรรณศิลป์ พีรพันธุ์(2538) ได้ กล่าวสนับสนุนแนวคิดว่า การใช้
ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารจะมีความสัมพันธ์สอดคล้ อง สร้ างให้ เกิดประโยชน์ใช้ สอยและกิจกรรม
ต่างๆอย่างสอดคล้ องสัมพันธ์กบั พื ้นที่วา่ งและพฤติกรรมของคนในชุมชนในรู ปแบบต่างๆ โดยมักจะพบกิจกรรม
การใช้ สอยพื ้นที่ที่คล้ ายคลึงสัมพันธ์ กนั ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในย่านและความต่อเนื่องระหว่างแต่ละ
ย่านที่ประกอบกันเป็ นระบบของเมือง ซึ่งภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย(2531) ได้ ใ ห้ ค วามรู้ เกี่ ยวกับ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดินและการใช้ ป ระโยชน์ อาคารว่า รู ปแบบใช้
ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆของคนในพื ้นที่ที่ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมที่เกิ ดใน
ช่วงเวลาพิเศษ แต่หมายถึงกิจกรรมประจาวันของชาวเมืองด้ วย เช่น กิจกรรมค้ าขาย กิจกรรมพักผ่อน การรอรถ
ประจาทาง เสียงหัวเราะ การพูดคุย เป็ นต้ น
- รูปแบบมวลอาคารและที่วา่ ง
Kevin Lynch(1960) และ วิยะดา ทรงกิตติภกั ดี อ้ างถึงใน Spreiregen, Paul D(1965) และ
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์(2538) ได้ อธิบายรูปแบบมวลอาคารและที่วา่ ง รูปร่าง ขนาด และความหนาแน่นของเมือง จะ
แสดงให้ เห็นประโยชน์ใช้ สอยแต่ละพื ้นที่ของเมืองมีความสัมพันธ์ กบั ทางสัญจรรวมทังความต่
้
อเนื่องระหว่างแต่
ละชุมชนในเมือง สามารถบ่งบอกการมาถึง การเข้ าถึง การออกจาก และความต่อเนื่องของส่วนต่างๆ เช่น ที่รวม
ย่านหรื อบริ เวณอื่นๆ และทาหน้ าที่เป็ นจุดเปลี่ยนหรื อตัวเชื่อมบริ เวณต่างๆเข้ าด้ วยกัน โดย ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญ
(2553) ได้ ให้ ความเห็นว่ารู ปแบบมวลอาคารและที่ว่างเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานของสัณฐานเมืองอย่างแท้ จริ ง
ซึ่งรู ปแบบมวลอาคารและที่ว่างของชุมชนจะมีขนาดเล็ก โดยการสัญจรผ่านในพื ้นที่ย่อยเหล่านี ้คนในพื ้นที่จะ
สามารถมีความเข้ าใจได้ ว่าตนเองกาลังอยู่ในตาแหน่งไหนในโครงสร้ างภาพรวมของชุมชนและเมืองโดยผ่าน
ประสบการณ์จากการใช้ ชีวิตประจาวันของคนในชุมชน
- พื ้นที่วา่ งสาธารณะ
ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2531) ได้
ให้ ค วามหมายของพื น้ ที่ ว่ า งสาธารณะว่ า เป็ นที่ เ ว้ น ว่ า งต่ า งๆ ได้ แ ก่ สวนสาธารณะ สนามเด็ ก เล่น ลาน
อเนกประสงค์ของเมือง ลานเชื่อมระหว่างอาคาร โดย วิยะดา ทรงกิตติภกั ดี อ้ างถึงใน Spreiregen, Paul
D(1965) และ วรรณศิลป์ พีรพันธุ์(2538) และ Kevin Lynch(1960) กล่าวเสริ มว่า พื ้นที่ว่างสาธารณะจะเป็ นที่
เว้ นว่างของเมืองที่เกิดจากการจัดวางอาคาร ซึง่ โดยทัว่ ไปเกิดจากรูปด้ านหน้ าของอาคาร และที่เว้ นว่างของเมือง
รูปแบบธรรมชาติที่เปิ ดโล่ง ซึง่ หมายถึงธรรมชาติที่ถกู นาเข้ ามาภายใน เช่น สวนสาธารณะ หรื อที่โล่งที่ล้อมรอบ
ตัวเมืองอยู่ ช่วยสร้ างความสมดุลให้ เกิดขึ ้นท่ามกลางความหนาแน่นของพื ้นที่ปลูกสร้ างในเมือง มีพื ้นที่รองรับ
กิจกรรมของประชาชนในด้ านกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อน การรวมกลุ่ม การชุมนุมหรื อกิ จกรรมอื่นๆที่
เกิดขึ ้นในชุมชน

15
2.1.2

แนวคิดทางด้ านชุมชน

ธิ ติ ม า กลางก าจัด (2550) ได้ จ าแนกความหมายและนิ ย ามทั่ว ไปของค าว่า ชุม ชนไว้ 3
ประเภทโดยการแยกตามความหมายของคาว่าชุมชน ได้ แก่
1.
การให้ ความหมายโดยสามัญสานึก ชุมชน หมายถึง ครอบครัวหลายครอบครัวอยู่
ร่วมในบริ เวณเดียวกัน มีลกั ษณะเป็ นเครื อญาติหรื อเป็ นเพื่อนบ้ านกัน ดังนัน้ คนที่อยู่ร่วมเป็ นครอบครัวเดียวกัน
จึงไม่ใช่ชมุ ชนโดยสมบูรณ์ในความหมายนี ้ เพราะโดยสามัญสานึกแล้ ว คนที่อยู่ร่วมในบ้ านหลังเดียวกัน ถึงจะมี
อาณาบริ เวณเป็ นภูมิลาเนาร่วมกัน ก็เรี ยกว่าเป็ นครอบครัว ไม่ใช่ชมุ ชนเนื่องจากชุมชนต้ องประกอบด้ วยหลายๆ
ครัวเรื อนที่อยูใ่ กล้ เคียงกัน โดยทุกคนยอมรับว่าอยูร่ ่วมในบริ เวณเดียวกัน
2.
การให้ ความหมายโดยรู ปศัพท์ ชุมชน เป็ นคาที่บญ
ั ญัติ ใช้ ในภาษาไทยอย่างเป็ น
ทางการครัง้ แรกในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538 โดยให้ ความหมายไว้ ว่า “ชุมชน” หมายถึง
กลุม่ คนที่รวมกันเป็ นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ซึง่ ในพจนานุกรมศัพท์สงั คมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2524 ได้ อธิบายไว้ วา่ ชุมชน หมายถึง กลุม่ ทางสังคมย่อยที่มีขนาดเล็ก (มีลกั ษณะหลายประการเหมือนกับ
กลุม่ ทางสังคมแต่เล็กกว่า) กล่าวคือ เขตพื ้นที่ ระดับของความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจน
พื ้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่าง ทาให้ ชุมชนต่างไปจากกลุม่ เพื่อนบ้ าน ชุมชนมีลกั ษณะทางเศรษฐกิจ
เป็ นแบบเลี ้ยงตนเอง มีการสังสรรค์ใกล้ ชิด มีความเห็นอกเห็นใจกัน อาจมีลกั ษณะเฉพาะบางประการที่ผกู พัน
เป็ นเอกภาพ เช่น เชื อ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ต้ นกาเนิดของชาติ หรื อศาสนา เป็ นต้ น ด้ วยลักษณะของความรู้ สึกและ
ทัศนคติทงมวลที
ั้
่ผกู พันปั จเจกบุคคลให้ ร่วมเข้ าเป็ นกลุม่
ความหมายของชุมชนโดยรู ปศัพท์จึงใกล้ เคียงกับความหมายโดยสามัญ
สานึก แต่ที่แตกต่างออกไป คือ การเป็ นสังคมขนาดเล็กและมีประโยชน์ร่วมกัน ดังนัน้ ชุมชนในความหมายรู ป
ศัพท์จึงหมายถึง สังคมขนาดเล็ก เป็ นกลุม่ คนที่มีการคบค้ าสมาคม การพบปะ มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกันตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน แต่ถ้าหากเป็ นเพียงหมู่ชนที่รวมตัวกันหนาแน่น แต่ไม่มีการคบค้ า
สมาคม ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็ นเพียงชุมนุมชนไม่ใช่ชมุ ชน ดังนัน้ เมื่อพิจารณาความหมายชุมชนตามรูป
ศัพท์ ครอบครัวจึงมีลกั ษณะเป็ นชุมชนด้ วยเช่นกัน
3.
ความหมายโดยทางวิชาการ นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของ ชุมชน ไว้ หลากหลาย
โดยกาหนดขึ ้นเพื่อพยายามอธิบายให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของตน หรื อหาเหตุผลมาประกอบให้ เด่นชัดตาม
ประสบการณ์ของตนเป็ นสาคัญ ด้ วยเหตุนี ้ จึงไม่เป็ นที่ยอมรับว่าความหมายของใครถูกต้ องมากที่สดุ อย่างไรก็ดี
ความหมายของชุมชนที่ควรนามากล่าวถึงมีดงั นี ้
Arthur Dunham (1958) ได้ ให้ ความหมายว่า ชุมชน คือกลุม่ มนุษย์กลุม่
หนึ่ง ที่ตงภู
ั ้ มิลาเนาอยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ที่ค่อนข้ างแน่นอนและติดต่อกัน มีสว่ นสาคัญของชีวิตทัว่ ไป
อย่างเดียวกัน มองเห็นจากมารยาท ประเพณี ขนบธรรมเนียม หรื อรูแบบสาเนียงของการพูด
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Sanders Irvin T. (1958) ให้ ความหมายไว้ ว่า ชุมชน เป็ นกลุม่ บุคคล
หลายๆกลุม่ มารวมในบริ เวณเดี ยวกัน ภายใต้ กฎหมายหรื อข้ อบังคับอันเดียวกัน มีการติดต่อ มีการสังสรรค์ มี
ความสนใจร่วมกัน มีวฒ
ั นธรรมและพฤติกรรมเหมือนกัน รวมทังมี
้ ความรู้สกึ ผูกพันต่อชุมชนของตนเองร่วมกัน
เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (2524) กล่าวว่า ชุมชน เป็ นการมารวมกันอยู่เป็ น
กลุม่ ตังแต่
้ กลุม่ ขนาดเล็ก เช่น หมูบ่ ้ าน ไปจนถึงกลุม่ ขนาดใหญ่ เช่น เมือง ประเทศ หรื อหมายถึง อาณาบริ เวณ
ท้ องถิ่นหนึง่ ๆ ซึง่ ผู้คนในท้ องถิ่นนันมี
้ ภาษาพูดเดียวกัน มีจารี ตประเพณีความรู้ สกึ แบบเดียวกัน และมีพฤติกรรม
ไปตามเจตคติ ซึง่ เป็ นไปในทานองเดียวกัน
ประเวศ วะสี (2541) ให้ ความหมายไว้ ว่า ชุมชน หมายถึง การที่คน
จานวนหนึง่ มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื ้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทาอะไรร่วมกัน มีการเรี ยนรู้ร่วมกันใน
การกระทา ซึง่ รวมถึงการติดต่อสือ่ สารกัน
วิไล ตัง้ จิ ตสมคิด (2528) แบ่งประเภทของชุมชน โดยพิจารณาจากลักษณะที่สาคัญ 3
ประการ ดังนี ้
1.
ลักษณะการปกครอง (administrative characteristics) เป็ นการแบ่งตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2475 คือ หมูบ่ ้ าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
2.
ลักษณะกิจกรรมทางสังคม (social activity characteristics) เป็ นการแบ่งตาม
กิจกรรมที่มีในชุมชน เช่น ประกอบด้ วย ชุมชนย่านศูนย์การค้ า ย่านศูนย์กลางการบริ การ ย่านศูนย์กลางการ
ขนส่ง โดยในที่นี ้แต่ละชุมชนอาจมีกิจกรรมหลากหลายซ้ อนทับ เหลือ่ มล ้าหรื อใกล้ เคียงกันอยู่
3.
ลักษณะที่ตงั ้ (locational characteristics) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเรื่ องที่ตงเป็
ั้ น
หลัก โดยมีความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจของแต่ละชุมชนแตกต่างควบคูก่ นั ไป ได้ แก่
3.1
ชุม ชนเมื อ ง (urban community) เป็ นชุมชนในเขตเมือ งที่มี ความ
หนาแน่นของประชากรมาก อาคารบ้ านเรื อนหนาแน่น ปกติจะอยู่ภายใต้ การปกครองในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
เช่น เขต เทศบาล มหานคร และมีชมุ ชนย่อยๆ รวมอยูใ่ นบริ เวณนัน้ เช่น ตรอก ซอย ถนน เป็ นต้ น สุเทพ เชาวลิต
(2524) กล่าวว่า ชุมชนเมืองมีลกั ษณะเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจการค้ า การ
ปกครอง การศึกษา นันทนาการ การคมนาคม และอื่นๆ มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น การค้ าขายและ
การบริ การ อุตสาหกรรม ข้ อสังเกตที่น่าสนใจของชุมชนเมืองคือ สมาชิกในชุมชนมีความเป็ นอิสระหรื อปั จเจก
บุคคลสูง ทาให้ ความสัมพันธ์ ทางสังคมมีแนวโน้ มเป็ นแบบตัวใครตั วมัน สมาชิกมีความแตกต่างกันสูง ในด้ าน
ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ สมาชิกในครอบครัวอาจไม่ค่อยมีความใกล้ ชิดกันมากนัก เนื่องจากเรื่ องของ
เวลาที่ไม่ตรงกันเพราะต่างคนต่างต้ องทาหน้ าที่ของตน ขาดความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้ เพราะ
มีเรื่ องของผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
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3.2
ชุมชนชานเมือง (suburban community) เป็ นชุมชนที่อยู่โดยรอบเขต
ความหนาแน่นของเมืองหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของเมืองที่ขยายตัวออกไป เนื่ องจากประชากรมีอตั ราเพิ่มขึ ้น โดย
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนชานเมืองจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ทาเลที่ตงั ้ มักมีการใช้ ที่ดิน
แบบเมืองและแบบชนบทผสมผสานกัน (homogeneity) สากล สถิลวิทยานันท์ (2532) ได้ กล่าวว่า ชุมชนชาน
เมืองโดยทัว่ ไปมักแบ่งเป็ น 3 ประเภทที่เด่นชัด ได้ แก่
ชุมชนการเคหะ (housing community) คือ ชุมชนที่จัดตัง้
ดาเนินการและดูแลโครงการโดยการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับผู้มีรายได้ น้อย มักมีที่ตงอยู
ั ้ ่ชานเมืองเนื่องจาก
ต้ องการทาเลที่ราคาถูก มีสภาพเป็ นแฟลต อาคารชุด โดยภาครั ฐ เข้ าไปดาเนินการในด้ านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ รวมถึงทางด้ านเศรษฐกิจ และสังคม
ชุมชนแรงงานรอบนอกเมือง (employing suburb community)
เป็ นชุมชนสร้ างขึ ้นโดยผู้ประกอบการ ผู้ใช้ แรงงานและมีสถานที่ตงใกล้
ั ้ กบั แหล่งงานที่ทาอยู่
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่มีการจัดตังด
้ าเนินการ
โดยภาคเอกชน มีลกั ษณะเป็ นบ้ านเดี่ยว ทาวเฮาส์ ตึกแถว และบ้ านแฝด ฯลฯ รองรับผู้พกั อาศัยหลายระดับ ทังผู
้ ้
มีรายได้ น้อย รายได้ ปานกลางและรายได้ สงู มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่ดี มักตังอยู
้ ่บน
ถนนสายรองเพื่อความเงียบสงบของหมูบ่ ้ าน
3.3
ชุมชนชนบท (rural community) เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตชนบท มีความ
หนาแน่นของประชากรน้ อย รายล้ อมด้ วยพื ้นที่ทางธรรมชาติ พื ้นที่ทางการเกษตร ผู้คนมีความสัมพันธ์ อนั ดีต่อ
กัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่คล้ ายคลึงกันและเรี ยบง่าย ผู้คนมักมีการเผชิญหน้ า
และปฎิสัมพัน ธ์ กันอยู่เ สมอ ยึด มั่นในขนบธรรมเนี ย มประเพณี ประกอบอาชี พทางการเกษตรหรื ออาชี พ ที่
เกี่ยวข้ องกับเกษตรกรรม ปลูกพืชเลี ้ยงสัตว์แบบพึ่งพาธรรมชาติ ไว้ เป็ นอาหารเลี ้ยงตนเองและครอบครัวเป็ น
เศรษฐกิจแบบพอเลี ้ยงตนเอง มีสงิ่ แวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ท้ องนา ป่ า เขา มีวดั และโรงเรี ยนเป็ นสถาบั นที่
สาคัญของชุมชน
ทุกชุมชนจะมีความเหมือนและความต่าง บางชุมชนมีความสัมพันธ์ กนั ฉันญาติมิตร รักใคร่
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน บางชุมชนอาจมีความห่างเหินต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์ ทางสังคมมีน้อย มักเกิด
ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจมากกว่าความสัมพันธ์ แบบเครื อญาติ ซึ่งบางชุมชนอาจมีความผสมผสานระหว่าง
ความต่างดังกล่าว คือ ชุมชนชานเมือง ส่วนชุมชนที่มีความแตกต่างกัน โดยปรากฏอย่างเด่นชัด คือ ชุมชนชนบท
และชุมชนเมือง
สรุ ป การทบทวนวรรณกรรมแนวคิ ด ทางด้ า นชุม ชน พบว่า ธิ ติ ม า กลางก าจัด (2550) ได้ จ าแนก
ความหมายและนิยามทัว่ ไปของคาว่าชุมชน คือ กลุม่ ทางสังคมที่อยู่อาศัยร่ วมกันในอาณาบริ เวณเดียวกัน เช่น
ครอบครัว ละแวกบ้ าน หมู่บ้าน เป็ นต้ น มีการทากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ มีการ
ติดต่อสื่อสารและเรี ยนรู้ ร่วมกัน มีความผูกพันเอื ้ออาทรภายใต้ บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน ร่ วมมือและ
พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายร่ วมกันในทุกชุมชน มีปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดความเป็ น
ชุมชน ชีวิตของมนุษย์เมื่อมีการอยูร่ ่วมกันย่อยมีการเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน การที่จะอยู่รอดได้ นนั ้ ต้ องมีการจัดการ
มีระบบ กฎเกณฑ์เพื่อสร้ างกรอบ โดยคานึงถึงศาสนา ประเพณีความเชื่อ สิ่งแวดล้ อม และฐานการประกอบ
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อาชีพ และ วิไล ตังจิ
้ ตสมคิด (2528) ได้ เสริ มเนื ้อหาที่แสดงให้ เห็นประเภทของชุมชน โดยพิจารณาจากลักษณะ
ทางการปกครอง ลักษณะทางสังคมและและลักษณะที่ตงโดยมี
ั้
ความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ อย่างแตกต่าง
ควบคูก่ นั ไป กล่าวคือ
- ชุมชนเมือง (urban community) ลักษณะเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจ
การค้ า การปกครอง การศึกษา นันทนาการ การคมนาคม และอื่นๆ มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ส่วน
กิจกรรมทางสังคมมีแนวโน้ มเป็ นแบบตัวใครตัวมันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะมีเรื่ องของผลประโยชน์เข้ ามา
เกี่ยวข้ อง
- ชุมชนชานเมือง (suburban community) เป็ นชุมชนที่อยู่โดยรอบเขตความหนาแน่นของเมืองหรื อ
เป็ นส่วนหนึ่งของเมืองที่ขยายตัวออกไป โดยลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชานเมือง มี
ความแตกต่างกันออกไปตามทาเลที่ตงั ้
- ชุมชนชนบท (rural community) เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตชนบท มีความหนาแน่นของประชากรน้ อย
รายล้ อมด้ วยพื ้นที่ทางธรรมชาติ พื ้นที่ทางการเกษตร ผู้คนมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน คอยช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูค่ ล้ ายคลึงกันและเรี ยบง่ายผู้คนมักมีการเผชิญหน้ าและปฎิสัมพันธ์กนั อยูเ่ สมอ
2.1.3

แนวความคิดเกี่ยวกับพืน้ ที่ว่างสาธารณะ

1. ความหมายของพื ้นที่วา่ งสาธารณะ
พื ้นที่วา่ งสาธารณะ (public open space) หมายถึง พื ้นที่นอกขอบเขตการปกคลุม
ของสิง่ ก่อสร้ าง มีการใช้ ประโยชน์เพื่อกิจกรรมสาธารณะ พื ้นที่วา่ งสาธารณะอาจเป็ นพื ้นที่ที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ
หรื อพื ้นที่ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น ลานชุมชน ถนน ทางเท้ า ลานเอนกประสงค์สวนสาธารณะ สนามกีฬา หรื อ
แม้ กระทัง่ ซอกหลืบอาคาร ก็ถือเป็ นพื ้นที่วา่ งสาธารณะเช่นกัน
กฤติยา ไชยธนะสัณฑิต (2544) ได้ กล่าวว่า พื ้นที่ว่างสาธารณะ เป็ นพื ้นที่ที่ผ้ คู น
สามารถเข้ าใช้ งานได้ ซึ่งอาจเป็ นพื ้นที่นอกอาคารหรื ออยู่ในขอบเขตพื ้นที่ที่ผ้ ูอาศัยในชุมชนรู้ สึกว่าเป็ นพื ้นที่
ชุมชน เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นอยูต่ ามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
ผุสดี ทิ พ ทัศ (2540) ได้ ก ล่า วว่า พืน้ ที่ ว่า งสาธารณะมักถูก วางต าแหน่ง ให้ มี
ความสัมพันธ์ กับอาคารสาธารณะ ซึ่งพื ้นที่ว่างตรงนี ้ ทาให้ อาคารสาธารณะต่างๆมีระยะห่างจากอาคารอื่น
โดยรอบมากขึ ้น ทาให้ มีมมุ มองและการมองเห็นได้ จากระยะไกล ทาให้ อาคารดูเด่นยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ภ้ ายในพื ้นที่ว่าง
สาธารณะต่ า งๆจะพบคนหลากหลายประเภท หลากหลายวัต ถุป ระสงค์ มัก เป็ นการรวมตัว กั น ของคน
หลากหลายในชัว่ ขณะหนึง่ เพียงสันๆ
้
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2. ประเภทของพื ้นที่วา่ งสาธารณะ
2.1 การแบ่งประเภทตามความสาคัญในระดับเมือง
พื ้นที่ว่างสาธารณะระดับชุมชน (public open space of a community
level) เป็ นพื ้นที่ที่มีการยึดใช้ ภายในชุมชน โดยอาจแทรกตัวอยู่ในพื ้นที่ต่างๆ หรื อ เกาะตัวตามโครงข่ายการ
สัญจรย่อยภายในชุมชน เป็ นพื ้นที่ที่เว้ นไว้ เพื่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์เป็ นสาธารณะสาหรับชุมชน เพื่อทากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่าเสมอตามช่วงวันและเวลาต่างๆ เช่น ทางเท้ าริ มถนนภายในชุมชน สวนสาธารณะ ตลาด
นัด ลานเด็กเล่น ลานวัด ลานโรงเรี ยน ลานอเนกประสงค์เพื่อ กิจกรรมทางสังคม ศาสนาและเศรษฐกิจ เช่น การ
พูดคุยสังสรรค์ การทาพิธีกรรมทางศาสนาการซื ้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ ากันภายในชุมชน ทังนี
้ ้ ผู้คนที่ใช้ พื ้นที่มกั
รู้จกั กันมีความสัมพันธ์ ทางสังคมต่อกัน แต่ก็อาจพบคนแปลกหน้ าจากต่างถิ่นเข้ ามาใช้ พื ้นที่ แต่มกั เป็ นจานวน
น้ อยกว่าคนในชุมชนเอง
พื ้นที่ว่างสาธารณะระดับเมือง (public open space of a civic level)
เป็ นพืน้ ที่ที่มีการยึดใช้ ในระดับเมือง เพื่อรองรั บกิจกรรมสาธารณะของคนหลากหลายประเภทภายในเมือง
ร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ ตามช่วงวันและเวลาต่างๆ เช่น ถนนคนเดิน ทางเท้ าริ มถนนสายหลักสวนสาธารณะ
ตลาด ลานหน้ าสถานที่ราชการ/อนุสาวรี ย์ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ที่มีการใช้ งานเป็ นพื ้นที่อเนกประสงค์ของ
คนหลากหลายประเภทในเมือง
2.2 การแบ่งประเภทตามลักษณะประโยชน์ใช้ สอย
ปาจรี ย์ ประเสริ ฐ (2546) ได้ แบ่งพื ้นที่ว่างสาธารณะออกตามลักษณะประโยชน์ใช้
สอย ดังนี ้
สวนสาธารณะ (public park) เป็ นพื ้นที่โล่งสีเขียวของเมือง ที่มีไว้ เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ และทากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในบริ เวณสวนสาธารณะมักมีการออกแบบสิ่งอานวย
ความสะดวก และการปลูกพืชพรรณต่างๆ
ลานโล่งหรื อจัตรุ ัส (plaza) เป็ นพื ้นที่สาธารณะที่เปิ ดโล่ง ส่วนใหญ่มกั
ก่อสร้ างเป็ นลานที่แข็งแรงคงทน เหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน เช่น ตลาด สถานที่จดั แสดงดนตรี
สถานที่ชมุ นุมทางการเมือง พื ้นที่ตรงกลางของจัตรุ ัสมักมีสญ
ั ลักษณ์สาคัญ ได้ แก่ น ้าพุ บ่อน ้า อนุสาวรี ย์หรื อรู ป
ปั น้ บริ เวณโดยรอบมักมีการตกแต่งด้ วยการปลูกพรรณไม้ ตา่ งๆ
ถนน ทางเท้ า (street walkway) เป็ นพื ้นที่ที่ได้ จดั เตรี ยมและออกแบบไว้
เพื่อการเดินเท้ าโดยเฉพาะ โดยปลอดจากการสัญจรของยานพาหนะ
สนามกีฬา (sports ground) เป็ นพื ้นที่สาธารณะที่สร้ างขึ ้นเพื่อรองรับ
และตอบสนองผู้เข้ าใช้ และผู้สนใจด้ านการกีฬา มีทงที
ั ้ ่เป็ นสนามหญ้ า ลานคอนกรี ต ลานดิน มีที่นงส
ั ้ าหรับผู้ชม
เช่นสนามฟุตบอล บาสเกตบอล เปตอง ฯลฯ
สนามเด็กเล่น (playground) เป็ นพื ้นที่สาธารณะพื ้นฐานสาหรับเด็ก ใช้
พื ้นที่เล็กน้ อย โดยใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ว่างระหว่างกลุม่ อาคาร มีเครื่ องเล่นต่างๆ ได้ แก่ ม้ าหมุน กระดานลื่น
ชิงช้ า ครื่ องปี นป่ าย บ่อทราย ก๊ อกน ้าดื่ม หรื อเก้ าอี ้นัง่ พักผ่อน เป็ นต้ น และควรเข้ าถึงง่าย ตังอยู
้ ใ่ นชุมชนในระยะ
เดินเท้ าหรื อไม่เกิน 800 เมตร
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พื ้นที่ไร้ ประโยชน์ (non-utilized area) หมายถึง พื ้นที่ที่ถกู ละเลยโดยไม่มี
การเข้ าไปใช้ งาน เช่น พื ้นที่ทิ ้งร้ างริ มทางรถไฟ ทางด่วน ทางยกระดับต่างๆ ด้ านหลังหรื อระหว่างอาคารขนาด
ใหญ่
2.3 การแบ่งประเภทตามลักษณะทางกายภาพ
พื ้นที่วา่ งสาธารณะแบบเปิ ดโล่ง (public open space) เป็ นพื ้นที่ว่างที่ไม่
มีสิ่งก่อสร้ างปกคลุมหรื อโอบล้ อมโดยรอบ ทาให้ มีลกั ษณะเปิ ดโล่งที่มีขนาดใหญ่มากทาให้ สิ่งโอบล้ อม ดูกว้ าง
จนไม่ร้ ูสกึ ว่าถูกปิ ดล้ อม มักเป็ นพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่สาคัญระดับเมือง เช่น สนามหลวง เป็ นต้ น
พื ้นที่วา่ งสาธารณะแบบปิ ดล้ อม (public enclosed space) เป็ นพื ้นที่วา่ ง
ที่เกิดจากการปิ ดล้ อมของสิง่ ก่อสร้ างต่างๆ เช่น อาคาร หรื อโครงสร้ างอื่นๆ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น รวมถึงที่เว้ นว่างของ
เมือง รูปแบบพื ้นที่วา่ งที่เกิดจากการจัดวางอาคาร มักเป็ นพื ้นที่วา่ งสาธารณะระดับชุมชน
3. ความสาคัญของพื ้นที่วา่ งสาธารณะในชุมชน
3.1 ด้ านกายภาพ พื ้นที่ว่างสาธารณะทาหน้ าที่เชื่อมต่อเนื ้อเมืองในส่วนต่างๆ เข้ า
ด้ วยกัน ทาให้ คนสามารถสัญจรและเข้ าใช้ สอยพื ้นที่ต่างๆได้ นอกจากนี ้ ขนาดและลักษณะพื ้นที่ว่างสาธารณะ
ยังบ่งบอกบทบาทหน้ าที่ของพื ้นที่เมืองบริ เวณนัน้ เป็ นจุดหมายตาตามองค์ประกอบของเมือง
3.2 ด้ านเศรษฐกิจ พื ้นที่ว่างสาธารณะเป็ นที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยน
สินค้ า ทาให้ เกิดการพัฒนาของสิง่ ปลูกสร้ างโดยรอบ พื ้นที่แบบนี ้อาจมีมากกว่าหนึง่ แห่งในเมือง
3.3 ด้ านสังคม พื ้นที่วา่ งสาธารณะเป็ นที่รองรับกิจกรรมทางสังคม เพื่อประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสาร การพบปะและแลกเปลี่ยนข้ อมูล ทังในลั
้ กษณะของบุคคลหรื อเป็ นหมู่คณะ เพื่อ
การนันทนาการ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรื อเทศกาลต่างๆ
4. ลักษณะพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ชุมชน
4.1 ลักษณะพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ชุมชนเมือง
ลักษณะทางกายภาพ ควรมีรูปทรงและการวางตัวของพื ้นที่วา่ งสาธารณะ
ที่แตกต่างกันหลากหลายและโดยมากเป็ นพื ้นที่ที่ถกู โอบล้ อมด้ วยสิ่งก่อสร้ างหรื อเกาะตัวไปตามแนวยาวตาม
ทางสัญจรเนื่องจากพื ้นที่จากัด
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ควรมีกิจกรรมการค้ าที่หลากหลายตลอดเวลา
ดึงดูดผู้คนหลายระดับ หลายช่วงเวลา หลายสถานที่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การใช้ ประโยชน์ที่ดิน การใช้ ประโยชน์อาคาร
และกิจกรรมโดยรอบว่าจะก่อให้ เกิดพื ้นที่เศรษฐกิจแบบใด
ลักษณะทางสังคม ควรมีความหลากหลายของกลุ่มคน คือ มีความ
หลากหลายทางด้ านกลุม่ ผู้ใช้ เชื ้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ที่เข้ ามาใช้ งานพื ้นที่วา่ งสาธารณะ เป็ นต้ น
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4.2 ลักษณะพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ชุมชนชานเมือง
- ลักษณะทางกายภาพ ควรมีรูปทรงและการวางตัวของพื ้นที่ว่า งสาธารณะ มีขนาด
เหมาะสมกับขนาดของชุมชน เพียงพอต่อความต้ องการของคนในชุมชน โดยสัมพันธ์กบั จานวนและประเภทของ
ผู้ใช้ มีสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อให้ เกิดความร่ มรื่ น เย็นสบาย มีมลพิษต่า พื ้นที่ว่างสาธารณะควรมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกันเป็ นระบบ ทาให้ การเข้ าใช้ พื ้นที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ เกิดความมีชีวิตชีวาขึ ้นในพื ้นที่ว่าง
สาธารณะได้
- ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ ควรมี อ งค์ ป ระกอบของกิ จ กรรมการจ าหน่า ยสิน ค้ า
โดยเฉพาะอาหาร ทังในลั
้ กษณะแบบถาวรและชัว่ คราว หรื อพื ้นที่ที่มีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ นเป็ นสถานที่
ซื ้อขายแลกเปลีย่ นสินค้ า
- ลักษณะทางสังคม ควรเป็ นพื ้นที่ที่สามารถรองรับการเข้ าใช้ ของกลุม่ คนหลากหลาย
ประเภท ที่อาจมีความต่างวัฒนธรรม เชื ้อชาติ ภาษาสามารถรองรับปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้ สอยหรื อกิจกรรม
เช่น การพบปะ สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร กระจายข่าว ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ของ
ชุมชน การค้ าขาย การพักผ่อน การสัญจร เป็ นต้ น และเป็ นพื ้นที่ที่สามารถรองรับการเข้ าใช้ ในหลายช่วงเวลา ซึ่ง
จะทาให้ พื ้นที่มีความคึกคัก ไม่เงียบเหงา ไม่วา่ จะเป็ นช่วงเวลาใดของวัน
สรุ ปการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทางด้ านพื ้นที่ว่างสาธารณะ พบว่า ผุสดี ทิพทัศ (2540) และ
กฤติยา ไชยธนะสัณฑิต (2544) ได้ ให้ ความหมายของพื ้นที่ว่างสาธารณะ ว่า เป็ นพื ้นที่ที่ผ้ คู นสามารถเข้ าใช้ งาน
ได้ ซึ่งอาจเป็ นพืน้ ที่นอกอาคารหรื ออยู่ในขอบเขตพื น้ ที่ที่ผ้ ูอาศัยในชุมชนรู้ สึกว่าเป็ นพืน้ ที่ชุม ชน มักถูกวาง
ตาแหน่งให้ มีความสัมพันธ์กบั อาคารสาธารณะและจะพบคนหลากหลายประเภท หลากหลายวัตถุประสงค์ เข้ า
มาใช้ พื ้นที่โดยส่วนใหญ่เป็ นการรวมตัวกันของคนหลากหลายในชัว่ ขณะหนึง่ โดยพื ้นที่วา่ งสาธารณะระดับชุมชน
จะแทรกตัวอยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งๆหรื อเกาะตัวตามโครงข่ายการสัญจรย่อยภายในชุมชน หรื อเป็ นพื ้นที่ที่เว้ นไว้ เพื่อให้
เกิดการใช้ ประโยชน์เป็ นสาธารณะสาหรับชุมชน เพื่อทากิจกรรมต่างๆ ต่างจากพื ้นที่ว่างสาธารณะระดับเมืองที่
เป็ นพืน้ ที่ที่มีการยึดใช้ ในระดับเมือง เพื่อรองรั บกิจกรรมสาธารณะของคนหลากหลายประเภทภายในเมือง
นอกจากนี ้ ปาจรี ย์ ประเสริ ฐ (2546) ยังได้ ทาการแยกความแตกต่างของลักษณะพืน้ ที่ว่างสาธารณะที่เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองออกเป็ นลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ได้ ดงั นี ้
- ลักษณะพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ชุมชนเมือง
ควรมีรูปทรงและการวางตัวของพื ้นที่ว่างสาธารณะที่แตกต่างกันหลากหลายและโดยมาก
เป็ นพื ้นที่ที่ถูกโอบล้ อมด้ วยสิ่งก่อสร้ าง มีกิจกรรมการค้ าที่หลากหลายตลอดเวลาดึงดูดผู้คนหลายระดับ หลาย
ช่วงเวลา มีความหลากหลายของกลุม่ คน คือ มีความหลากหลายทางด้ านกลุม่ ผู้ใช้ เชื ้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา ที่เข้ ามาใช้ งานพื ้นที่วา่ งสาธารณะ
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- ลักษณะพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ชุมชนชานเมือง
ควรมีรูปทรงและการวางตัวของพื ้นที่ว่างสาธารณะ มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของชุมชน
โดยสัมพันธ์กบั จานวนและประเภทของผู้ใช้ มีองค์ประกอบของกิจกรรมการจาหน่ายสินค้ าโดยเฉพาะอาหาร ทัง้
ในลักษณะแบบถาวรและชัว่ คราว สามารถรองรับการเข้ าใช้ ของกลุม่ คนหลากหลายประเภท โดยพื ้นที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้ สอยหรื อกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้ าใช้ ในหลายช่วงเวลา ซึ่งจะทาให้ พื ้นที่นนๆ
ั ้ มีความ
คึกคัก ไม่เงียบเหงา ไม่วา่ จะเป็ นช่วงเวลาใดของวัน
2.1.4

แนวคิดด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมมนุษย์ กับพืน้ ที่ว่างสาธารณะ

1.
รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเมือง
วิญญา พิชญกานต์ อ้ างถึงใน เดชา บุญค ้า(2544) ว่าด้ วยเรื่ อง รู ปแบบของนักท่องเที่ยวใน
เมืองอาจจาแนกได้ 2 กลุม่ คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินนั ้
มักมีความกระตือรื อร้ น และให้ ความสนใจต่อศิลปวัฒนธรรม มีกาลังการใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง มีความคาดหวังใน
เรื่ องการกาหนดทิศทาง(Orientation) ของตัวเอง ความสะอาด ความสะดวกสบายและเอกลักษณ์ มากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบคือ
- นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยลาพัง คือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ ใช้ บริ การจากบริ ษัท
นาเที่ยว อาจได้ รับคาแนะนาจากเอกสารการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวประเภทนี ้ไม่คาดหวังในเรื่ องความ
สะดวกสบายของการเดินทางมากนัก แต่คาดหวังในเรื่ องที่พกั ทิศทางและตาแหน่งของสถานที่คอ่ นข้ างสูง
- นักท่องเที่ยวที่มาเป็ นกลุม่ คือนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริ การของบริ ษัทนาเที่ยว มีความ
ต้ องการการบอกเล่าความสะดวกสบายในการเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาเป็ นกลุม่ ในลักษณะนี ้
อาจทาความรบกวนแก่นกั ท่องเที่ยวกลุม่ อื่น หากการจัดเตรี ยมสถานที่และการจัดการไม่ดีพอ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเมืองที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีลกั ษณะดังนี ้ คือ
- การชมเมืองโดยรวม ได้ แก่ การนัง่ รถ เดินชมเมือง หรื อใช้ ยานพาหนะอื่นๆ เช่น รถ
ม้ า รถสามล้ อ เป็ นการสัญจรไปตามเส้ นทางสายสาคัญผ่านบริ เวณสาคัญของเมือง ระหว่างทางอาจมีการ
บรรยายถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การทามาหากินของชาวเมืองและสถานที่สาคัญของเมือง
- การเข้ าชมสถานที่สาคัญและสถานที่ที่น่าสนใจ มักเป็ นสถาปั ตยกรรมในเชิ ง
วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ โรงงานผลิตภัณฑ์พื ้นเมือง ซึ่งต้ องมีการจัดเส้ นทางเดินให้ นกั ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
พร้ อมทังเตรี
้ ยมพื ้นที่ในการอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวด้ วย
- การขึ ้นที่สงู เพื่อชมเมือง อาจเป็ น หอคอย เจดีย์สงู ความสะดวกในการเข้ าชมจะ
ขึ ้นอยูก่ บั การจัดสถานที่ หรื อการจัดโปรแกรมในสถานที่นนั ้
- การชมการละเล่นพื ้นเมืองหรื องานเทศกาล การจัดสถานที่ขึ ้นอยู่กบั รู ปแบบและ
ขนาดของการละเล่นอาจเป็ นการจัดถาวรหรื อจัดเป็ นครัง้ คราว เช่นในเทศกาลต่างๆที่จดั ขึ ้นตามเมืองต่างๆ
- การจับจ่ายซื ้อสินค้ า ส่วนใหญ่เป็ นการซื ้อของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์พื ้นเมือง
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- การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ การท่องเที่ยวในลักษณะนี ้มักเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย
กิจกรรมที่ทาได้ แก่การซื ้อธูปเทียนบูชา การไหว้ พระปิ ดทอง การเสี่ยงเซียมซี การบริ จาคเงิน การรดน ้ามนต์ การ
แก้ บนและมักจบลงด้ วยการจับจ่ายซื ้อของที่นามาขายในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียง
2.
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ พื ้นที่กบั สภาพแวดล้ อม
Helle Søholt(2002) เสนอว่าในการออกแบบชุมชนเมือง การพิจารณาถึงรู ปแบบพฤติกรรม
ของผู้ใช้ สอยมีความจาเป็ นที่จะพิจารณาควบคู่ไปกับสภาพทางกายภาพ เพื่อนาไปสู่การออกแบบที่รองรั บ
กิจกรรมสาธารณะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Søholt ได้ แบ่งผู้คนที่มาใช้ พื ้นที่สาธารณะของเมืองออกเป็ น 5
กลุม่ ดังนี ้
- ผู้ใช้ เป็ นกิจวัตรทุกวัน(The everyday users) คือ ผู้ที่อาศัยและทางานอยูใ่ นพื ้นที่
- ผู้เยี่ยมเยือน/กลุม่ ลูกค้ า(The visitors/customers) คือ ผู้เยี่ยมเยือนที่ใช้ ประโยชน์
ในพื ้นที่
- ผู้ที่ผ่านไปมาด้ วยการเดิน(The passers-by, pedestrian in transit) คือ ผู้คนที่
เดินเข้ ามาในพื ้นที่
- ผู้ที่มาเพื่อนันทนาการ(The recreational visitors) คือ ผู้มาเยี่ยมเยือนในพื ้นที่
เพราะมีพื ้นที่สาธารณะที่ดี เพื่อใช้ พื ้นที่สาธารณะในการพักผ่อนยามว่าง ออกกาลังกาย เป็ นต้ น
- ผู้เยี่ยมเยือนเมื่อมีกิจกรรม(The visitors to events) คือ ผู้มาใช้ พื ้นที่สาธารณะ
เฉพาะเมื่อมีกิจกรรมชัว่ คราวพิเศษที่เกิดขึ ้น
โดยผู้ใช้ ในกลุม่ ที่ 1-3 ที่มาใช้ สถานที่เพราะเป็ นสิ่งที่ผ้ คู นต้ องใช้ พื ้นที่ ทังเพื
้ ่อการทางานหรื อ
เพื่อไปซื ้อของที่ต้องใช้ การเดินทาง หมายถึง กิจกรรมที่ผ้ คู นอาศัยการเดินเท้ าในถนน อาจเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นทัว่ ไป
ในขณะที่ผ้ ใู ช้ ในกลุม่ ที่ 4-5 เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่วา่ งที่มีสภาพแวดล้ อมของเมืองที่ดี กลุม่ คนเหล่านี ้จะทา
กิจกรรมต่างๆในพื ้นที่ที่เขาต้ องการและเป็ นสิง่ ชี ้วัดสาหรับความสาเร็ จของสภาพแวดล้ อมที่นา่ อยูอ่ าศัยของเมือง
3.
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในโครงข่ายพื ้นที่โล่งของเมือง
Jan Gehl(1987) ได้ เขียนบทความเกี่ยวกับ การจัดการคุณภาพของพื ้นที่สาธารณะในเขต
พื ้นที่เมือง ที่เรี ยกว่า “ชีวิตระหว่างอาคาร(Life Between Building)” พูดถึงการผสมผสานของกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี ้ในรูปแบบที่หลากหลายเข้ าไว้ ด้วยกัน ทังนี
้ ้ Gehl ได้ จาแนกกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในโครงข่ายพื ้นที่โล่งของเมือง
ซึง่ แตกต่างในความต้ องการทางกายภาพสภาพแวดล้ อมเป็ นประเภทหลักๆ ไว้ 3 ประเภท
- กิจกรรมจาเป็ น(Necessary Activity) หมายถึง กิจกรรมที่มีความจาเป็ นต่อการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันของคน เป็ นกิจกรรมที่คนไม่มีทางเลือกในการเข้ าไปใช้ พื ้นที่ ได้ แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
เดินเป็ นหลัก เช่น เดินไปรอรถประจาทาง เดินไปซื ้อของ ฯลฯ
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- กิ จกรรมทางเลือกหรื อกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ(Optional or Recreational
Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ขึ ้นอยู่ระหว่างเวลาและสถานที่ที่เป็ นไปได้ โดยเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความ
ประสงค์ของคนที่จะทา และเป็ นกิจกรรมที่การตัดสินใจขึ ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาและสถานที่ที่เอื ้ออานวยด้ วย เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจเป็ นหลัก เช่น การเดินรับลม ยืน นัง่ เพื่อความเพลิดเพลิน ซึ่งเชื่อมโยงถึงกิจกรรม
นันทนาการ ประกอบด้ วย องค์ประกอบภายนอกทางกายภาพ(Outdoor Activities and Quality of Outdoor
Space) คือ พื ้นที่ภายนอกอาคารที่มีคณ
ุ ภาพสูงหรื อสภาพแวดล้ อมโดยรอบที่ดี จะส่งเสริ มให้ พื ้นที่ดงั กล่าวเกิด
กิจกรรมต่างๆที่เป็ นไปได้
- กิจกรรมผลลัพธ์หรื อกิจกรรมทางสังคม(Resultant or Social Activities) หมายถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมข้ างต้ นทังสองที
้
่กล่าวไว้ คือ เมื่อเข้ าไปอยู่ในพื ้นที่โล่งเพื่อทากิจกรรม
ต่างๆ แล้ วรวมไปถึงการเกิดปฏิสมั พันธ์ทางอ้ อม(Passive Contact) กับสภาพแวดล้ อม เช่น การดูหรื อฟั งผู้อื่นที่
อยูใ่ นบริ เวณเดียวกันด้ วย
โดยพิ จ ารณาถึ ง การออกแบบพื น้ ที่ ส าธารณะของผู้ค นให้ น่า อยู่ สามารถพิ จ ารณาจาก
กิจกรรมของผู้คนได้ ซึ่งกิจกรรมที่แตกต่างจากกิ จกรรมประจาวันที่ใช้ เป็ นเส้ นทางผ่านไปมาเท่านันและเป็
้
น
กิจกรรมที่สง่ เสริ มจิตใจในเวลาพักผ่อนยามว่างได้ เป็ นพื ้นที่ใช้ เล่นและออกกาลังกายได้ เป็ นต้ น
สรุ ป การทบทวนวรรณกรรมแนวคิ ดทางด้ า นความสัม พัน ธ์ ระหว่า งพฤติก รรมมนุษ ย์ กับ พื น้ ที่ ว่า ง
สาธารณะ พบว่า วิญญา พิชญกานต์ อ้ างถึงใน เดชา บุญค ้า(2544) ได้ จาแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวทังแบบการท่
้
องเที่ยวโดยลาพังและ
การท่องเที่ยวเป็ นกลุม่ โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีลกั ษณะ การชมเมืองโดยรวม การเข้ าชมสถานที่สาคัญ
และสถานที่ที่นา่ สนใจ การขึ ้นที่สงู เพื่อชมเมือง การชมการละเล่นพื ้นเมืองหรื องานเทศกาล การจับจ่ายซื ้อสินค้ า
การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ เป็ นต้ น โดย Helle Søholt (2002) และ Jan Gehl(1987) ได้ แบ่งผู้คนที่มาใช้ พื ้นที่
สาธารณะของเมืองที่มีความสัมพันธ์ กบั ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในโครงข่ายพื ้นที่โล่งของเมือง กล่าวคือ ได้ ให้
ความสาคัญในอันดับแรกกับผู้ใช้ เป็ นกิจวัตรทุกวัน(The everyday users) คือ ผู้ที่อาศัยและทางานอยู่ในพื ้นที่
ที่ม าใช้ สถานที่เ พราะเป็ นสิ่ง ที่ ผ้ ูค นต้ อ งใช้ พืน้ ที่ ทัง้ เพื่ อ การท างานหรื อเพื่ อ ไปซื อ้ ของที่ ต้ อ งใช้ ก ารเดิ น ทาง
หมายถึง กิจกรรมที่ผ้ คู นอาศัยการเดินเท้ าในถนน อาจเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นทัว่ ไป ถือเป็ นกิจกรรมที่มีความจาเป็ น
(Necessary Activity) ต่อการดาเนินกิจวัตรประจาวันของคน เป็ นกิจกรรมที่คนไม่ มีทางเลือกในการเข้ าไปใช้
พื ้นที่ มากกว่าผู้เยี่ยมเยือน/กลุม่ ลูกค้ า(The visitors/customers) คือ ผู้เยี่ยมเยือนที่ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ ที่เข้ ามา
ทากิจกรรมทางเลือกหรื อกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ(Optional or Recreational Activities) และ กิจกรรมผลลัพธ์
หรื อกิจกรรมทางสังคม ที่เป็ นกิจกรรมที่ขึ ้นอยูร่ ะหว่างเวลาและสถานที่ที่เป็ นไปได้ โดยเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ความประสงค์ของคนที่จะทา และเป็ นกิจกรรมที่การตัดสินใจขึ ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานที่ที่เอื ้ออานวยด้ วย
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจเป็ นหลัก
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2.1.5

แนวคิดทางด้ านการออกแบบชุมชนเมืองที่ประสบผลสาเร็จ

ไขศรี ภักดิ์สขุ เจริ ญ(2551) ได้ สรุ ปจากการประชุมวิชาการด้ านการวางแผนภาคและเมือง
ประจาปี 2551 เรื่ อง เมืองประหยัดพลังงาน ว่าพื ้นที่ทางสังคมที่ดีสาหรับคนไทยมักเป็ นพื ้นที่ขนาดเล็กที่
เชื่อมต่อๆกันไปตามแนวทางสัญจร ปั จจัยหลักคือการมีร่มเงาที่ดีจากมวลอาคารที่โอบล้ อมและการที่พื ้นที่ว่าง
สาธารณะนันๆเป็
้ นส่วนหนึง่ ของโครงข่ายทางลัดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังที่อื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องผ่านที่โล่งแจ้ ง การ
มีกิจกรรมการค้ าพาณิชย์ไม่วา่ จะเป็ นประเภทถาวร(ในอาคาร) หรื อแบบชัว่ คราว(ตลาดนัดรถเข็น เพิงขายอาหาร
ฯลฯ)ในบริ เวณที่ผ่าน ส่วนศักยภาพในการมองเห็นที่ดีนนั ้ เป็ นเพียงปั จจัยเสริ มของการใช้ พื ้นที่ว่างสาธารณะ
อย่างอเนกประโยชน์ของชุมชนไทย โดย กาญจน์ นทีวุฒิกุล (2551) ได้ ให้ นิยาม ความหมายและความสาคัญ
ของการใช้ พื ้นที่ว่างสาธารณะแบบอเนกประโยชน์ (Multi-use Public Open Space) ไว้ ว่า “การใช้ พื ้นที่ว่าง
สาธารณะแบบอเนกประโยชน์ (Multi-use Public Open Space) หมายถึง พื ้นที่ว่างที่มีการใช้ งานหลากหลาย
เป็ นพืน้ ที่มีคนมากมีชี วิตชี วา ดึงดูด เศรษฐกิ จให้ เติบโต เป็ นพืน้ ที่คนปฏิสมั พันธ์ กัน มาก ควรมีคุณ ลักษณะ
คุณภาพเชิงกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม” แต่อย่างไรก็ตามพื ้นที่ว่างสาธารณะยังมีการใช้ งานที่
แตกต่างกัน พื ้นที่วา่ งสาธารณะ บางแห่งจะมีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะประโยชน์เดียว และส่วนที่เป็ นพื ้นที่ว่าง
สาธารณะที่มีการใช้ งานอย่างอเนกประโยชน์ จะต้ องประกอบด้ วยปั จจัยอื่นๆเพิ่มขึ ้นได้ แก่
1. ความหลากหลายของคน
Whyte (1980) และ Jan Gehl (2001) พื ้นที่ว่างสาธารณะที่ประกอบด้ วยคนมาใช้
พืน้ ที่ห ลากหลาย ได้ แ ก่ ความหลากหลายของ กลุ่ม คน วัย เพศ สถานะ ลักษณะคนและระดับ ชัน้ ของคน
หลากหลายอาชีพหลากหลายระดับรายได้ ส่งเสริ มให้ มีการใช้ งานการร่วมกันของคนที่หลากหลาย ควรตระหนัก
ถึงลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดความหลากหลาย ในพื ้นที่ส่วนสาคัญที่มีผลต่อการใช้
พื ้นที่วา่ งสาธารณะ
2. ความหลากหลายของกิจกรรม
พื ้นที่ว่างสาธารณะที่ดีควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดย Jan Gehl (2001) ได้
แบ่งแยกกิจกรรมออกเป็ น 3 ระดับ ตามลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในโครงข่ายพื ้นที่โล่งของเมือง ได้ แก่ กิจกรรม
จาเป็ น กิจกรรมทางเลือก และกิ จกรรมทางสังคม ที่กล่าวถึงหน้ าที่ใช้ สอย (functionally) โครงสร้ างสังคม
สนับสนุนโดยการจัดตังพื
้ ้นที่ชุมชนทังในอาคารและนอกอาคาร
้
ที่มีระดับหลากหลายโครงสร้ างลาดับชัน้ ( the
hierarchical structure) หน้ าที่ใช้ สอยหลัก (major function) รวมถึงขอบเขตของชีวิตระหว่างอาคาร กิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันที่ไม่ได้ วางแผนไว้ (the daily unplanned activities) การสัญจรของคนเดินถนน (pedestrian
traffic) การหยุดสันๆ
้ กิจกรรมสังคมเรี ยบง่าย สร้ างโอกาสที่ จะทากิจกรรมและการตอบสนอง (reaction) โดย
Jan Gehl ได้ อภิปรายว่าแนวคิดกิจกรรมที่ดีที่สดุ คือ กิจกรรมในชีวิตประจาวันด้ วยสถานการณ์ที่ธรรมดา พื ้นที่
ของการใช้ ในชีวิตประจาวันในพื ้นที่อยูอ่ าศัย จึงควรมีแนวคิดความต้ องการในพื ้นที่ว่างสาธารณะ ประกอบด้ วย
สถานภาพเพื่อกิ จกรรมจาเป็ นภายนอกอาคาร (necessary outdoor activities) สถานภาพเพื่อกิ จกรรม
ทางเลือกหรื อกิจกรรมพักผ่อน (optional, recreation activities) และสถานภาพของกิจกรรมทางสังคม (social
activities)
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3. ความหลากหลายของเวลา
Whyte (1980) และ Jan Gehl (2001) กล่าวว่าพื ้นที่ว่างสาธารณะควรมีการใช้
หลากหลายเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น จากความหลากหลายของกิ จ กรรมที่ ก ล่ า วมาแล้ ว Golledge and
Stimson(1997) ได้ กล่าวว่าระบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ มีทงในระดั
ั้
บบุคคล (Individual Level) และระดับ
กลุม่ (group level) ซึ่งประกอบด้ วยเวลา (time of and activity) แบ่งเป็ นช่วงระยะเวลาของการทากิจกรรม
(duration) และ เวลาที่ทากิจกรรม (time of occurrence)
Jan Gehl (2001) กล่าวถึงสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมทาให้ คนใช้ ระยะเวลาในพื ้นที่
ยาวนานขึ ้นโอกาสของการเกิดกิจกรรมทางสังคมยิ่งมากขึ ้น นอกจากนันยั
้ งรวมถึงความถี่ของการใช้ พื ้นที่ว่าง
ด้ วย ยิ่งพื ้นที่วา่ งดีการใช้ ถี่มากขึ ้นความหลากหลายเวลาก็จะมากตามไปด้ วย
วนารัตน์ กรอิสรานุกูล(มปป.) กล่าวว่าความสาเร็ จของการออกแบบชุมชนเมืองไม่ได้ ขึ ้นอยู่
กับวิธีการหรื อแนวทางใดแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ขึ ้นอยู่กับหลักการสาคัญที่เป็ นพื ้นฐานในการออกแบบ
ชุมชนเมือง ซึง่ เป็ นองค์ประกอบร่วมของแนวคิดและวิธีการออกแบบชุมชนเมืองหลาย ๆ วิธี การศึกษาครัง้ นี ้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้ อมูล แนวความคิด และผลงานของนักออกแบบชุมชนเมืองและนักผังเมืองที่สาคัญมา
วิเคราะห์ อภิปราย เพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสาคัญของการออกแบบชุมชนเมืองในปั จจุบนั ผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า หลักการสาคัญซึง่ ทาให้ การออกแบบชุมชนเมืองประสบความสาเร็ จประกอบไปด้ วย 5
ประเด็นใหญ่ ๆ ได้ แก่
1.
ประโยชน์ใช้ สอยทางกายภาพ
2.
การรับรู้โดยการมองเห็น
3.
สิง่ แวดล้ อม
4.
การอนุรักษ์
5.
ความต้ องการและการพัฒนาสังคม
ซึ่งหลักการสาคัญทัง้ 5 ประเด็นนี ้ครอบคลุมแนวความคิดที่สาคัญของการออกแบบชุมชนเมืองที่
ประสบความสาเร็ จ เป็ นหลักการพื ้นฐานที่ทาให้ เกิดการพัฒนาพื ้นที่ชมุ ชนเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ เมือง
มีสภาพแวดล้ อมที่ดี มีความสวยงาม สะดวกสบายและปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ม่งุ เน้ นการพัฒนาที่
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ พื ้นที่ ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาทังด้
้ านสังคมและกายภาพอย่างยัง่ ยืน อัน
เป็ นเป้าหมายสาคัญของการออกแบบชุมชนเมืองในปั จจุบนั
สิท ธิ พ ร ภิ ร มย์ รื่ น (2541) ได้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ว่า แนวคิ ด และการปฏิ บัติ วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ออกแบบชุมชนเมืองในแง่ทวั่ ๆไปนัน้ นักออกแบบชุมชนเมืองมีเจตนาจะปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่าน
ทางด้ านการออกแบบ ซึ่งนักออกแบบชุมชนเมืองจะทาให้ ประสบความสาเร็ จได้ ผ่านการกาจัดสิ่งกี ดขวาง
ตลอดจนการสร้ างโอกาสและทางเลือในการสัญจรภายในเมืองผ่านเส้ นทางที่เป็ นอิสระของคนในชุมชน มีความ
ปลอดภัยและมี ความน่าสนใจ ซึ่งส่วนที่ สนับสนุนต่อความสาเร็ จ ของโครงการออกแบชุมชนเมื องที่ ดี อาจ
พิจารณาได้ ตามหลักเกณฑ์(Criteria) ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความมีเอกภาพและกลมกลืน
ความขัดแย้ งระหว่างยานพาหนะและคนเดินเท้ ามีน้อยที่สดุ
การป้องกันแดด ฝน ลมและเสียง
ทิศทาง(Orientation)ไม่สบั สนสาหรับผู้ใช้
การใช้ ที่ดินสนับสนุนเกื ้อกูลกับบริ เวณข้ างเคียง
มีพื ้นที่สาหรับพักรอ สังเกตการณ์และพบปะสังสรรค์
การสร้ างความรู้สกึ ปลอดภัยและบรรยากาศที่สดชื่นมีชีวิตชีวา

วิญญา พิชญกานต์ อ้ างถึงใน IBID(2544) ว่าในการออกแบบทางเดินเท้ าต้ องคานึงถึ ง
องค์ประกอบและปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบทางเดินเท้ า ทางเดินเท้ าที่ดีจะต้ องมีหลักการใน
การออกแบบเพื่อส่งเสริ มให้ คนเดินเท้ ามีความปลอดภัย มีความสะดวกสบายและความเพลิดเพลิน รวมทังช่
้ วย
สนับสนุนให้ คนนิยมเดินเท้ ามากขึ ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.
ความปลอดภัย (Safety) เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ (Pedestrian Accidents) ที่จะ
เกิดขึ ้น เช่น อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความมืดบนทางเท้ าบริ เวณทางแยก สภาพอากาศที่ไม่ดี ความกว้ างของทางเดิน
เท้ าที่ไม่เหมาะสมกับถนนแต่ละประเภท โดยรวมถึงองค์ประกอบต่างๆบนถนนและสิ่งอานวยสะดวกบนทางเดิ น
เท้ า
2.
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมบนทางเดินเท้ า (The Continually Changing
Pedestrian Environment) ได้ แก่การใช้ ที่ดินและกิจกรรมในย่านนัน้ มลภาวะต่างๆ ความชัดเจนในการมองเห็น
สภาพของเส้ นทาง องค์ประกอบต่างๆบนทางเดินเท้ า สัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร และการจราจรโดยรอบ
ความเคยชินของผู้ใช้ ทางเดินเท้ าและผู้ขบั ขี่รถ ซึ่งมีผลต่อ สมาธิ ความอดทน การตอบรับและการรักษาความ
ปลอดภัย
3.
ความสะดวกสบาย (Convenience) ขึ ้นอยูก่ บั
- ความต่อเนื่องในการเดินทาง (Continuity) ที่ช่วยสร้ างความน่าสนใจในการ
เดินทางและทาให้ สามารถเดินได้ ในระยะไกลขึ ้นจนถึงจุดมุง่ หมายที่ต้องการ
- ความสะดวกในการเดิน (Availability) คือวิธีการในการส่งเสริ มให้ สามารถเดินได้
ง่ายขึ ้น เช่น การปรับแต่งผิวทางเท้ า การใช้ ทางลาด เป็ นต้ น
- ความตรงของเส้ นทาง (Directness) ช่วยให้ ประหยัดเวลาในการเดินทาง ทาให้ ถึง
จุดหมายได้ เร็ วขึ ้น
4.
ความเพลิดเพลิน (Pleasure) ประกอบด้ วย
- ความน่าสนใจ (Interest) ทางเดินเท้ าควรมีสงิ่ น่าสนใจหลายอย่าง เช่น กิจกรรมที่
เกิดขึ ้นบนทางเดินเท้ า การออกแบบระนาบพื ้น การตกแต่งทางเดินเท้ าในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลต่างๆ
- การป้องกัน (Protection) ได้ แก่การสร้ างสิง่ ป้องกันสภาพอากาศเช่น แดด ลม ฝน
โดยการทาหลังคาคลุมทางเดินเท้ า การทารัว้ กันระหว่
้
างทางเดินเท้ ากับถนนเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
- การสร้ างเรื่ องราวบนทางเดินเท้ า (Coherence) คือการสร้ างแนวคิดในการจัด
เส้ นทางเพื่อให้ การเดินน่าสนใจขึ ้น
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สรุ ปการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทางด้ านการออกแบบชุมชนเมืองที่ประสบผลสาเร็ จ พบว่า ไขศรี
ภักดิ์สขุ เจริ ญ(2551) และ กาญจน์ นทีวฒ
ุ ิกลุ (2551) จะให้ ความสาคัญในการใช้ พื ้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์ของชุมชนไทย ที่แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่ดีหรื อประสบความสาเร็ จจะต้ องมีการใช้ งานจาก
คนหลากประเภท หลายกิจกรรม ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เฉพาะการใช้ งานในพื ้นที่โล่งว่างแต่รวมถึง
โครงข่ายการสัญจรภายในพื ้นที่ที่ใช้ ในการเชื่อมต่อไปยังพื ้นที่อื่นๆ เกิดกิจกรรมการค้ าถาวรและชัว่ คราวในพื ้นที่
โดย สิทธิพร ภิรมย์รื่น(2541) ได้ เสริ มในรายละเอียดที่มีความสาคัญกับพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่ประสบความสาเร็ จ
ว่า พื ้นที่รอบๆควรมีการใช้ ที่ดินที่สนับสนุนเกื ้อกูลกับกิจกรรมบริ เวณข้ างเคียง มีพื ้นที่สาหรับพักรอ สังเกตการณ์
และพบปะสังสรรค์ จะเห็นได้ วา่ แนวคิดทางด้ านการออกแบบชุมชนเมืองที่ประสบผลสาเร็ จจะให้ ความสาคัญใน
เรื่ องกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่สาธารณะต่างๆที่ทาให้ เกิดความมีชีวิตชีวาในพื ้นที่ สร้ างโอกาสสาหรับคนในชุมชน
ในการเคลือ่ นไหวภายในเมืองในเส้ นทางที่เป็ นอิสระ โดย วนารัตน์ กรอิสรานุกลู (มปป.), สิทธิพร ภิรมย์รื่น(2541)
และ วิญญา พิชญกานต์ อ้ างถึงใน IBID(2544) ได้ ให้ ความเห็นตรงกัน ว่า การออกแบบชุมชนเมืองที่ประสบ
ผลสาเร็ จ ต้ องคานึงถึงองค์ประกอบและปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบทางเดินเท้ า ทางเดินเท้ าที่
ดีจะต้ องมีหลักการในการออกแบบเพื่อส่งเสริ มให้ คนเท้ ามีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความ
เพลิดเพลิน รวมทังช่
้ วยสนับสนุนให้ คนนิยมเดินเท้ ามากขึ ้น มุ่งเน้ นการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้ใช้ พื ้นที่ ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาทังด้
้ านสังคมและกายภาพอย่างยัง่ ยืน อันเป็ นเป้าหมายสาคัญของการ
ออกแบบชุมชนเมืองในปั จจุบนั
2.1.6

แนวคิดทางด้ านการพัฒนาถนนคนเดิน

จากคาจากัดความในภาษาอังกฤษ คาว่า “ถนน” มีความหมายโดยทัว่ ไปแยกเป็ น 2 คา ได้ แก่ Road
และ Street โดยจากการศึกษานี ้เน้ นให้ ความสาคัญกับความหมายของถนนในเชิงสังคม หากเรี ยกถนนใน
ความหมายของการเป็ นถนนคนเดินเป็ นภาษาอังกฤษแล้ ว จะใช้ คาว่า Street เนื่องจากความหมายของ Street
และ Road แตกต่างกันดังนี ้
ถนน(Street) ถนนเป็ นทางสัญจรสาธารณะในสภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้น เป็ นพื ้นที่สาธารณะที่เกิดขึ ้น
ระหว่างอาคารที่ติดกับที่ดินในเมือง ซึ่งผู้คนสามารถเข้ าไปใช้ งานได้ อย่างอิสระ ขณะที่ ถนน(Road) ถนนที่เป็ น
ทางสัญจรหรื อเป็ นเส้ นทางเชื่อมโยงระหว่างสองสถานที่ ซึ่งมักจะได้ รับการปรั บปรุ งเส้ นทางขึ ้นเพื่อใช้ ในการ
เดินทางโดยยานพาหนะบางอย่างรวมถึงม้ า , รถเข็น มีทงแบบเดิ
ั้
นรถทางเดียวและแบบสองทางโดยสามารถมี
มากกว่าหนึง่ ช่องจราจร โดยสร้ างเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการในการสัญจรของประชาชน อาจเรี ยกว่า “ถนน
สาธารณะ”(Public roads) หรื อ “ถนนทางหลวง”(Highways)
แต่เดิมคาว่า Street ก็มีความหมายเหมือนกับคาว่า Road แต่นกั วางผังเมืองได้ ให้ คาจากัดความที่
ความแตกต่างเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจได้ ง่าย คือ หน้ าที่หลักของถนน(Road) คือเรื่ องการคมนาคมและการขนส่ง
ในขณะที่หน้ าที่หลักของถนน(Street)คือเรื่ องการอานวยความสะดวก ปฏิสมั พันธ์
ถนน(Road และ Street) จากความหมายข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ถนน(Road)จะมีความหมายสื่อไปทาง
ประโยชน์ใช้ สอยเพื่อการสัญจร หรื อเพื่อให้ สิ่งต่างๆได้ เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง แต่คาว่า ถนน(Street)มี
ความหมายเกี่ยวโยงไปสูว่ ิถีชีวิต เมือง และสังคมสิง่ แวดล้ อมรอบข้ างด้ วย
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ดนัย ทายตะคุ(2527) กล่าวถึง มรรควิถี( Pedestrian Mall) ว่ามรรควิถีไม่ใช้ แค่เพียงเส้ นทางอันเป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็ นที่ตงของอาคารบ้
ั้
านเรื อน ร้ านค้ า หรื อเป็ นเส้ นทางสัญจรและสาธารณูปโภค
เท่านัน้ นอกจากนัน้ มรรควิถียังเป็ นส่วนสาคัญที่ก่ อให้ เกิ ดความเป็ นเมือง การแสดงออกถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี และยังเป็ นตัวกลางในการกระจายและเผยแพร่ความเจริ ญ การค้ าขายและวัฒนธรรมต่างๆไปยังชุมชน
อื่นๆด้ วยโดยผู้คนที่ผ่านไปมาหรื อมาใช้ พื ้นที่ นนั ้ ซึ่งลักษณะเช่นนี ้ได้ กาเนิด มาแต่โบราณกาลแล้ ว ตังแต่
้ มนุษย์
รู้จกั รวมกลุม่ กันเป็ นชุมชนจนกระทัง่ พัฒนากลายเป็ นเมือง มนุษย์ได้ ใช้ เส้ นทางเพื่อการสัญจร การติดต่อค้ าขาย
การเผยแพร่อารยธรรมและอื่นๆอีกมาก และการเดินคือการเดินทางไปมาหาสูก่ นั ชนิดแรกก่อนจะมีการพัฒนา
เป็ นการใช้ ย านพาหนะต่ า งๆเพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึน้ สภาพของเมื อ งและสัง คมของเมื อ งได้
เจริ ญเติบโตมาพร้ อมกับการพัฒนาในเรื่ องของการขนส่งและยานพาหนะ ซึ่งได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่ง ในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ภายในเมือง จะเห็นได้ วา่ ยานพาหนะต่างๆจะสอดแทรกอยูท่ กุ ซอกทุกมุมที่เราอยูอ่ าศัย และ
ในสังคมปั จจุบนั ที่ถูกสภาพเศรษฐกิจบีบคัน้ การแข่งขัน ความตรึ งเครี ยดและเวลาที่เร่ งรัด ทาให้ เราลืมนึกถึง
คุณค่าของเส้ นทางหรื อมรรควิถีในด้ านอื่นๆไป เหลือไว้ เพียงการเป็ นเส้ นทางสัญจรของยวดยานต่างๆเท่านัน้ การ
ฟื ้นฟูและปรั บปรุ งคุณ ภาพของเมื องนัน้ ไม่สามารถกระทาได้ เ พียงการปรั บปรุ งเฉพาะสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพเท่านัน้ ต้ องรวมถึ งสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆขึ ้นมาเพื่อสร้ าง
ความมีชีวิตชีวาให้ เกิดขึ ้นในเมือง ซึ่งลักษณะทางกายภาพของมรรควิถีจะสามารถสอดคล้ องกับความต้ องการ
ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี ในปั จจุบนั มรรควิถีหมายถึง บริ เวณหรื อพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นแนวหรื อ เส้ นที่ประกอบไป
ด้ วยต้ นไม้ ที่ให้ ร่มเงาใช้ เป็ นทางเดินสาธารณะ เป็ นเส้ นทางที่ปลอดภัยจากการจราจรและยวดยานต่างๆ หรื อ
อาจจะเป็ นลานโล่งในย่านการค้ าใจกลางเมืองก็ได้ โดยมีบริ การด้ านการขนส่งด้ วยระบบขนส่งมวลชนหรื อการ
ขนส่งสาธารณะ
รณฤทธิ์ ธนโกเศศ(2536) ได้ อธิบายความหมายของระบบทางเท้ าที่ดีและทางเท้ าสีเขียวว่า ระบบทาง
เท้ าที่ดี จะต้ องมีการพิจารณาออกแบบตัง้ แต่ในระดับการวางผังเมือง การวางผังชุมชน การวางผังทางภูมิ
สถาปั ตยกรรม ลงมาถึงระดับการออกแบบในส่วนรายละเอียด มีระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างครบวงจรทังระหว่
้
าง
ทางเท้ ากับทางเท้ าด้ วยกันเองและต้ องพิจารณาควบคู่ไปกับระบบการสัญจรอื่นๆของเมือง เช่น ระบบทางเดิน
รถจักรยาน ระบบถนน ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ระบบการสัญจรเหล่านี ้ทุกระบบจะต้ องมีความสัมพันธ์
กันเป็ นอย่างดีทงในแง่
ั้
การใช้ สอยและความสวยงาม ระบบทางเท้ าสีเขียว คือทางเดินเท้ าที่มีความร่ มรื่ นน่าเดิน
จากร่ มเงาของต้ นไม้ และเพียบพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆที่จาเป็ น เช่น ม้ านัง่ ถังขยะ โคมไฟ
ฯลฯ ควรมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบพื ้นที่สเี ขียว ระบบสวนสาธารณะ รวมทังควรจะเชื
้
่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ โดยเฉพาะพื ้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ หรื อผ่านประวัติศาสตร์ ภายในเมืองเข้ าเป็ นระบบโครงข่ายสัญจร
ไปมาโดยสะดวกและปลอดภัย เพราะในด้ านภาพลักษณ์ของเมือง ทางเท้ าก็เปรี ยบเสมือนช่องทางที่ใช้ เป็ นทาง
สัญจรในการสังเกตการณ์ หรื อชมเมือง ดัง้ นัน้ จึงถือได้ ว่า ทางเท้ า เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะส่งเสริ มหรื อ
ทาลายภาพรวมของเมือง
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อริ ยา อรุณินท์(2545) ได้ แสดงให้ เห็นถึงการแบ่งประเภทและรูปแบบของถนนเพื่อสาธารณะ ว่าแนวคิด
ในการจัดการถนนเพื่อกิจกรรมสาธารณะมีการพัฒนามาเป็ นระยะ ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1970 เป็ นต้ นมา ซึ่งหาก
พิจารณาจากแนวความคิด “สาธารณชนผู้ครอบครองถนนของพวกเขา” (public reclaim their streets) ของ
Moudon, Anne Vernez(1987) ทีไ่ ด้ มีการนาเสนอกรณีตวั อย่าง การจัดการกับถนนสาธารณะจากประเทศต่างๆ
ซึ่งสามารถนามาจัดแยกออกเป็ นประเภทย่อยๆ ตามลักษณะของการใช้ พื ้นที่เพื่อสาธารณะ จึงพอสรุ ปได้ เป็ น
กรณีๆ ดังต่อไปนี ้
1.
การคืนถนนแก่คนเดินเท้ า(Pedestrianization) เป็ นแนวคิดที่เป็ นที่นิยมมากที่สดุ ใน
การออกแบบปรับการใช้ พื ้นที่ถนนในหลายๆเมืองใหญ่ ริ เริ่ มโดยนักวางแผนกายภาพจากฝั่ งอเมริ กา เช่น ถนน
16 ในนครเดนเวอร์ แนวความคิดนี ้ยกเลิกการใช้ ยวดยานอย่างสิ ้นเชิง และเปลี่ยนเป็ นการใช้ ถนนเพื่อเป็ น
ทางเดินเท้ าขนาดใหญ่ รองรับการสัญจรใจกลางเมือง นอกจากนี ้ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดมลพิษอันเกิดจาก
รถยนต์ และสรรสร้ างแวดล้ อมของย่านพานิชกรรมกลางเมือง ที่มีภมู ิทศั น์สวยงามรื่ นรมย์
2.
ถนนมวลชน(Democratic street) เป็ นศูนย์กลางของชีวิตชีวาของสาธารณชน ที่
สามารถเข้ าถึงได้ โดยทุกชนชัน้ ทุกรูปแบบการเข้ าถึงไม่วา่ จะเป็ นการเดินเท้ า ขนส่งมวลชน หรื อพาหนะส่วนตัว
3.
ถนนน่าเดิน(Livable/Sociable street) เป็ นกระแสความเคลื่อนไหวหนึ่งในการ
ออกแบบและการจัดการพื ้นที่ถนน ที่อยู่ในกลุม่ ของแนวคิด “ความน่าอยู่” (livability) หรื อ “ความเป็ นมิตร”
(Sociability) Levine (1984) แนวความคิดนี ้มุ่งเน้ นความสาคัญของสภาพแวดล้ อมของถนนในแง่ชีวิตความ
เป็ นอยู่ของเมือง นอกจากนี ้ยังเน้ นถึงความปลอดภัย การปฏิสมั พันธ์ ของผู้คน เช่น ถนนหลักของเมืองนาโงยา
ประเทศญี่ปนุ่
4.
ถนนสายบันเทิง(Center of dining and entertainment) เป็ นแนวทางที่ต้องการ
เสริ มกิจกรรมบันเทิงและร้ านอาหารยามเย็น เพื่อเป็ นการทาให้ เมืองหลังจากเวลาทาการมีความมีชีวิตชีวาขึ ้น
เป็ นอีกหนึ่งความพยายามที่จะแก้ ปั ญหาเรื่ องความเป็ นระเบียบของเมือ งมากเกินไป จากแนวคิดการวางแยก
โซนในผังเมืองในยุคปี ค.ศ.1980 ตัวอย่างเช่น ที่ประเทศสิงคโปร์ มีนโยบายการพัฒนาพื ้นที่ถนนเลียบแม่น ้า
บริ เวณย่าน Boat และ Clarke Quays
5.
แนวคิดลดความอลังการ(De-Haussmannization concept) การลดความสาคัญ
ของยวดยาน ความยิ่งใหญ่ของแนวแกนถนน หรื อแนวแกนอนุสาวรี ย์
6.
วูนเนฟ(Woonerven) เป็ นแนวคิดของชาวดัตช์ ในราวช่วงปี ค.ศ.1970 ว่า
Woonerf มีความหมายถึงถนนหรื อสนามหน้ าบ้ านที่มีชีวิตชีวา ส่วนใหญ่เป็ นถนนในย่านพักอาศัย ที่การจราจร
จาเป็ นต้ องใช้ ความเร็ วต่า และให้ สทิ ธิแก่คนเดินเท้ าเป็ นหลัก หากถนนในรู ปแบบนี ้ตังอยู
้ ่ในย่านการค้ า เรี ยกว่า
วิงคเลอฟ์ (Winkelerf)
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Harvay M. Rubnstein(1992) กล่าวถึง Pedestrian Mall ว่าวัฒนธรรมคาว่า Mall มีความหมายของ
พื ้นที่ในแนวเส้ น(Linear) ประกอบด้ วยร่มเงาต้ นไม้ และใช้ พื ้นที่ทางเดิน ปั จจุบนั Mall เป็ นเครื่ องหมายใหม่ที่พบ
ในบริ เวณลานพลาซ่า (Plaza) ในศูนย์กลางธุรกิจที่รองรับโดยการสัญจรสาธารณะ ทางเดินเท้ าโดยทัว่ ไปใน
ประเทศต่างๆ คือแนวถนนที่ใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจรของประชาชน ปั จจุบนั การพัฒนาย่านทางเดินเท้ าทาให้
ทางเดินเท้ าได้ กลายเป็ นการสัญจรประเภทหนึ่งที่ตอบสนองการขนส่งสาธารณะ ในย่านศูนย์กลางเมือง ย่าน
ธุรกิจการค้ า และเกิดพื ้นที่โล่งกลางเมือง วิธีการพัฒนาทางเดินเท้ าสามารถแบ่งได้ เป็ นสามรูปแบบหลักคือ
1.
ย่านเดินเท้ าชนิดเต็มรู ปแบบ(Full Mall) คือการพัฒนาย่านเดินเท้ าโดยไม่มีการ
ขนส่งรูปแบบอื่นภายในย่าน ทาได้ โดยการปิ ดเส้ นทางสัญจรหรื อถนนเดิม ปรับปรุงให้ เป็ นย่านเดินเท้ าโดยเฉพาะ
ได้ แก่การปรับปรุ งเส้ นทาง การเลือกใช้ วสั ดุ จัดสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งประดับตกแต่ง ในการออกแบบ
ปรับปรุงเส้ นทางจะต้ องมีการศึกษาข้ อมูล ลักษณะเด่นของย่านและชุมชน เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์ของย่านหรื อ
ชุมชนนัน้
2.
ย่านเดินเท้ ากึ่งระบบการขนส่งสาธารณะ(The Transit mall) คือการพัฒนาทางเดิน
เท้ าโดยไม่ให้ มีการขนส่งส่วนบุคคลโดยเครื่ องยนต์ในพื ้นที่ คงไว้ แต่ระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งสาธารณะ
เฉพาะในเส้ นทางที่จดั ไว้ เพื่อเป็ นจุดรับส่งประชาชนเข้ าสูพ่ ื ้นที่ เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถรางไฟฟ้ ารถแท็กซี่
ใช้ เส้ นทางเดินเท้ าเป็ นเส้ นทางสัญจรหลัก ประกอบด้ วยมาตรการต่างๆ ได้ แก่ ห้ ามจอดรถริ มทางเท้ า การ
ออกแบบความกว้ างของทางเดินเท้ า การออกแบบสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมประเภท
ต่างๆที่อยูใ่ นย่าน เช่น ร้ านค้ า สานักงาน โรงแรม สถานบริ การประเภทต่างๆ รวมทังที
้ ่พกั อาศัยของย่าน
3.
ย่านเดินเท้ ากึ่งการสัญจรแบบปกติ (Semi Mall) การพัฒนาทางเดินเท้ ารู ปแบบนี ้
ขึ ้นอยู่กับการลดปริ มาณการจราจร และพื ้นที่สาหรับจอดรถ การออกแบบและปรับปรุ งทางเดินเท้ า ให้ มี
บรรยากาศที่เหมาะสมและดึงดูดให้ ประชาชนเลือกใช้ การสัญจรแบบเดินเท้ าด้ วยการ จัดสิ่งอานวยสะดวกใน
เส้ นทาง สามารถเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อยภายในเมือง เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงของ
กิจกรรมต่างๆ
Roberto & Gianni(1977) ได้ ให้ คาจากัดความในส่วน Pedestrian Street มีความหมายเหมือนกับ
Pedestrian Mall ว่าเป็ นพื ้นที่ที่แยกออกจากการสัญจรโดยรถยนต์ ไม่มีอบุ ตั ิเหตุจากรถยนต์ และมีสว่ นประกอบ
ต่างๆของเมือง เช่น รู ปแบบสถาปั ตยกรรม สถานที่ประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น ส่วน Mall มีลกั ษณะเป็ นที่ว่าง
สาธารณะร่วมกันกับเส้ นทางที่แยกจากทางสัญจรรถยนต์
การออกแบบทางเดินเท้ าให้ มีรูปแบบต่าง ๆ นัน้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อรู ปแบบของทางเดินเท้ า
โดยมีปัจจัยเป็ นตัวกาหนด ทาให้ ทางเดินเท้ ามีความสอดคล้ องและกลมกลืนกับลักษณะทางกายภาพ สามารถ
นาเอาลักษณะเฉพาะของพื ้นที่นนออกมาได้
ั้
รวมทังช่
้ วยสร้ างจุดเด่นของพื ้นที่ให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น การจาแนก
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบทางเดินเท้ าโดยทัว่ ไปสามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
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1.

ปั จจัยทางด้ านกายภาพ (Physical Factor)
1.1
สภาพทางภูมิศาสตร์ ได้ แก่ สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
- สภาพภูมิประเทศเกี่ยวข้ องกับรูปแบบทางเดินเท้ า โดยทาให้ ทางเดินเท้ า
มีรูปแบบที่เปลีย่ นแปลงไปตามลักษณะของภูมิประเทศ เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นที่ลาดชันจะมีลกั ษณะของ
ทางเดินเท้ าเป็ นขันบั
้ นได หรื อทางลาดเพื่อความสะดวก เป็ นต้ น
- สภาพภูมิอากาศ คือการเพื่อป้องกันสภาพทางธรรมชาติเหล่านี ้ เช่น
สภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัดหรื อมีฝนตกชุก ทางเดินเท้ าควรมีหลังคาคลุม รวมทังมี
้ สว่ นปิ ดล้ อมตาม
ความเหมาะสม
1.2
สภาพอาคารและสิ่งก่อสร้ าง ได้ แก่การใช้ ที่ดินในบริ เวณนัน้ (Existing
Land Use) ลักษณะอาคาร (Building Type)
- การใช้ ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น พาณิชยกรรม ที่พกั อาศัย อุตสาหกรรม
และที่โล่งเพื่อนันทนาการ เช่นในย่านพาณิชยกรรมจะมีทางเดินเท้ าที่มีลกั ษณะแตกต่างกับย่านที่พกั อาศัย เป็ น
อย่างมาก เนื่องจากความแตกต่างในด้ าน ปริ มาณและลักษณะของคนเดินเท้ า
- ลักษณะของอาคาร หมายถึงสภาพอาคาร อายุการใช้ งานและวัสดุของ
อาคารซึง่ จะส่งผลต่อการออกแบบทางเดินเท้ าให้ มีความกลมกลืนกับอาคาร เช่น ย่านที่มีอาคารรู ปแบบโบราณ
ก็ควรออกแบบทางเดินเท้ าให้ มีรูปแบบกลมกลืนกับย่าน
1.3
ลักษณะการสัญจรในพื ้นที่ (Movement Pattern) ได้ แก่
- ลักษณะการสัญจรและการเข้ าถึงภายในพื ้นที่ของคนและรถ ขนาดของ
ถนนประเภทต่างๆที่จะทาให้ ทางเดินเท้ ามีขนาดเปลี่ยนไปตามขนาดของถนน การทา Curb Cut เพื่อแยกการ
เข้ าถึงของรถออกจากทางเดินเท้ า
- ปริ มาณการจราจร (Traffic Volume) จะสอดคล้ องกับขนาดของถนน
เช่นถ้ าเป็ นถนนสายหลักที่มีปริ มาณการจราจรหนาแน่นมาก รู ปแบบของทางเดินเท้ าจะมีลกั ษณะเป็ นแนวยาว
ขนานกับถนน และมีความกว้ างค่อนข้ างมาก เป็ นต้ น
- ที่จอดรถ (Parking) จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น พื ้นที่โล่งสาหรับจอด
รถ อาคารจอดรถ เป็ นต้ น ดังนันรู
้ ปแบบของทางเดินเท้ าก็จะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของที่จอดรถ เช่น อาคาร
จอดรถจะมีทางเดินเท้ าเป็ นรูปแบบของทางเดินเท้ าภายในอาคาร เป็ นต้ น
- การขนส่งสาธารณะ (Public Transit) เพื่อกาหนดสถานีขนส่ง ป้ายรถ
ประจาทาง กาหนดช่องทางสัญจรเฉพาะ
- เส้ นทางบริ การและเส้ นทางฉุกเฉิน ได้ แก่ รถบรรทุกขนส่งสินค้ า รถขน
ขยะ รถพยาบาล รถตารวจ รถดับเพลิง ซึ่งมีความสาคัญต่อกิจกรรมประจาวันภายในพื ้นที่ ในกรณีที่มีการปิ ด
ถนนบางสาย เส้ นทางด้ านหลังอาคารสามารถพัฒนาเป็ นเส้ นทางบริ การได้ การกาหนดเส้ นทางสาหรับรถบริ การ
หรื อการกาหนดเวลาใช้ ถนน
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1.4
ระบบโครงข่ายสาธารณูปโภค ได้ แก่ ประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ การระบาย
น า้ สิ่ง เหล่า นี ม้ ี ผลต่อ รู ป แบบของทางเดิ น เท้ า ในการออกแบบทางเดิ น เท้ า จะต้ อ งค านึง ถึ ง พื น้ ที่ ข อง
สาธารณูปโภคซึง่ เปรี ยบเสมือนองค์ประกอบของถนนด้ วย
1.5
เงื่อนไขและแนวโน้ มทางสภาพแวดล้ อม เช่น มลภาวะทางสายตา อากาศ
และเสียง เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้อาจป้องกันได้ โดยการปลูกต้ นไม้ บนทางเท้ า เงื่อนไขเหล่านี ้จะทาให้ ทางเดินเท้ า แต่
ละแห่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
2.
ปั จจัยทางด้ านสังคม (Social Factor)
2.1
กิจกรรมทางด้ านสังคม ได้ แก่ การพบปะสังสรรค์ การชมการแสดง
กิจกรรมทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
2.2
เงื่ อนไขและแนวทางด้ านสังคมจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาหรื อทาลาย
ทางเดินเท้ าได้ เช่นความมีระเบียบวินยั การรักษาความสะอาด เป็ นต้ น
3.
ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic Factor)
3.1
กิจกรรมทางด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ รายได้ ทางธุรกิจการค้ าและการบริ การ
ของเอกชนในลักษณะต่าง ๆ เช่น ทางเท้ าในลักษณะของ ARCADE เป็ นต้ น
3.2
เงื่อนไขและแนวโน้ มทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ มาตรการกาหนดภาษี (การลด
การเพิ่ม การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ) รวมทังแนวโน้
้
มรายได้ ของประชาชน เช่นในสังคมที่ประชากรมีรายได้ น้อย อาจมี
รูปแบบของทางเดินเท้ าต่างจากสังคมที่ประชากรมีรายได้ มากทางด้ านคุณภาพของวัสดุการบารุงรักษา เป็ นต้ น
4.
ปั จจัยในด้ านนโยบาย งบประมาณ และกฎหมาย (Political, Funding and Legal
Factor)
4.1
นโยบายเป็ นปั จจัยและเงื่อนไขในการจัดทาโครงการใดๆ เพื่อให้ ได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆตลอดการจัดทาโครงการ
4.2
งบประมาณคือปั จจัยที่ทาให้ โครงการดาเนินไปได้ งบประมาณที่มีความ
แน่นอนคืองบประมาณที่ได้ จากรัฐที่มอบให้ กบั ชุมชน นอกจากนันยั
้ งอาจได้ รับจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้ อง
สนับสนุนการออกกฎหมายเก็บภาษี จากผู้ที่จะได้ รับประโยชน์จากโครงการ กฎหมายช่วยให้ เกิดความเป็ นไปได้
ในกระบวนการระหว่างการก่อสร้ าง
สรุ ปการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทางด้ านการพัฒนาถนนคนดิน พบว่า ดนัย ทายตะคุ(2527), รณ
ฤทธิ์ ธนโกเศศ(2536) อริ ยา อรุณินท์(2545) ได้ กล่าวถึง มรรควิถีหรื อถนนคนเดิน (Pedestrian Mall) ว่าไม่ใช้ แค่
เพียงเส้ นทางที่เป็ นส่วนประกอบของเมือง ซึง่ เป็ นที่ตงของอาคารบ้
ั้
านเรื อนหรื อเป็ นเส้ นทางสัญจรเท่านัน้ เพราะ
ถนนคนเดินเป็ นส่วนสาคัญที่ก่อให้ เกิ ดความเป็ นเมือง การแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณี และยังเป็ น
ตัวกลางในการกระจายและเผยแพร่ความเจริ ญ การค้ าขายและวัฒนธรรมต่างๆไปยังชุมชนอื่นๆด้ วยโดยผู้คนที่
ผ่านหรื อเข้ ามาใช้ พื ้นที่นนั ้ โดยการพัฒนาถนนคนเดินจะต้ องมี การพิจารณาออกแบบตังแต่
้ ในระดับการวางผัง
เมือง การวางผังชุมชน การวางผังทางภูมิสถาปั ตยกรรม ลงมาถึงระดับการออกแบบในส่วนรายละเอียด มีระบบ
ที่เชื่อมต่อกันอย่างครบวงจรทังระหว่
้
างทางเท้ ากับทางเท้ าด้ วยกันเองและต้ องพิจารณาควบคู่ไปกับระบบการ
สัญจรอื่นๆของเมือง เกิดเป็ นศูนย์กลางของชีวติ ชีวาของสาธารณชน ที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยทุกชนชัน้ ทุกรูปแบบ
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การเข้ าถึง เป็ นแนวทางที่ต้องการเสริ มกิจกรรมบันเทิงและร้ านอาหารยามเย็น เพื่อเป็ นการทาให้ เมืองหลังจาก
เวลาทาการมีความมีชีวิตชีวาขึ ้น เป็ นอีกหนึง่ ความพยายามที่จะแก้ ปัญหาเรื่ องความเป็ นระเบียบของเมืองมาก
เกินไป โดย Harvay M. Rubnstein(1992) และ Roberto & Gianni(1977) ได้ ให้ คาจากัดความของคาว่า
Pedestrian Mall และ Pedestrian Street ว่ามีความหมายคล้ ายกัน กล่าวคือ ถนนคนเดินเป็ นพื ้นที่ที่แยกออก
จากการสัญ จรโดยรถยนต์ ไม่ มี อุ บัติ เ หตุจ ากรถยนต์ และมี ส่ ว นประกอบต่ า งๆของเมื อ ง เช่ น รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรม สถานที่ประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น โดยปั จจุบนั การพัฒนาย่านทางเดินเท้ าทาให้ ทางเดินเท้ ากลายเป็ น
การสัญจรประเภทหนึ่งที่ตอบสนองการขนส่งสาธารณะ ในย่านศูนย์กลางเมือง ย่านธุรกิจการค้ า และเกิดพื ้นที่
โล่งกลางเมือง โดย ดนัย ทายตะคุ(2527) และ Roberto & Gianni(1977) ได้ ให้ ความเห็นตรงกันว่า การฟื น้ ฟู
และปรับปรุ งคุณภาพของเมืองนัน้ ไม่สามารถกระทาได้ เพียงการปรับปรุ งเฉพาะสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
เท่านัน้ ต้ องรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆขึ ้นมาเพื่อสร้ างความมี
ชีวิตชีวาให้ เกิดขึ ้นในเมือง สามารถนาเอาลักษณะเฉพาะของพื ้นที่นนั ้ ๆ ออกมาได้ รวมทังช่
้ วยสร้ างจุดเด่นของ
พื ้นที่ให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาและค้ นคว้ าพบว่าเคยมีผ้ วู ิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
กาญจน์ นทีวุฒิกุล(2550) ศึกษาเรื่ อง “ตรรกะของการใช้ พื ้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ใน
เมือง” การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาเหตุผลการใช้ พื ้นที่วา่ งสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
โดยพิจารณาองค์ประกอบความหลากหลายของคน ความหลากหลายของเวลา ความหลากหลายของกิจกรรม
มีสมมุติฐานการวิจยั ว่า ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการใช้ อย่างอเนกประโยชน์ มี 3 ประการ คือ คุณลักษณะเฉพาะของ
พืน้ ที่โครงสร้ างเชิ งสัณ ฐานของเมืองและผู้ใช้ ซึ่งมีปั จจัยรองได้ แก่ ปั จจัยกายภาพ ปั จจัยสังคม และปั จจัย
เศรษฐกิจ ตามแนวคิดของ Jane Jacobs, William H. Whyte และ Jan Gehl โดยแบ่งปั จจัยต่างๆ ที่มีระดับ
อิทธิพลต่อการใช้ พื ้นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ น้ อย ปานกลาง และมากเชียงใหม่
โดยจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทัง้ 3 ประการ คือคุณลักษณะเฉพาะของพื ้นที่ โครงสร้ างเชิงสัณฐาน
ของเมืองและผู้ใช้ มีความสัมพันธ์กนั ทาให้ พื ้นที่วา่ งสาธารณะมีการใช้ อย่างอเนกประโยชน์แตกต่างกันในแต่ละ
พื ้นที่ ตามสมมุติฐาน นอกจากนันยั
้ งพบว่าปั จจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการใช้ พื ้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนก
ประโยชน์ แตกต่างกัน 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับแรกคือปั จจัยพื ้นฐาน ได้ แก่ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของพื ้นที่
ด้ านกายภาพ ระดับสองคือปั จจัยสนับสนุนได้ แก่ ปั จจัยคุณลักษณะเฉพาะพื ้นที่ด้านสังคมและเศรษฐกิจรอบ
พื ้นที่ และโครงสร้ างเชิงสัณฐานของเมืองด้ านความหนาแน่น การใช้ ประโยชน์ที่ดิน และขนาดบล็อกที่ดิน ระดับ
สุดท้ ายที่มีอิทธิพลสูงสุดคือปั จจัยดึงดูดได้ แก่ คุณลักษณะเฉพาะของพื ้นที่ด้านสังคมและเศรษฐกิจในพื ้นที่ และ
ปั จจัยโครงสร้ างเชิงสัณฐานของเมืองด้ านโครงข่าย ย่าน ที่ตงของกิ
ั้
จกรรมเศรษฐกิจ และที่ตงของกิ
ั้
จกรรมสังคม
วัฒนธรรม ข้ อค้ นพบสาคัญของการวิจยั นี ้คือ พื ้นที่วา่ งสาธารณะจะเกิดการใช้ อย่างอเนกประโยชน์ขึ ้นได้ จะต้ อง
มีปัจจัยหลายประการรวมกัน ได้ แก่ ปั จจัยพื ้นฐาน ปั จจัยสนับสนุน และปั จจัยดึงดูด
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วิญญา พิชญกานต์(2544) ศึกษาเรื่ อง “แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้ าในเมืองเชียงใหม่”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ตลาด และลักษณะของการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ ปั จจัยที่เป็ นศักยภาพและ
ข้ อจากัดต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้ าในเมืองเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ในการจัดเส้ นทางและรู ปแบบการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้ าที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าเมืองเชียงใหม่
ประกอบไปด้ วยแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท ได้ แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ประเพณี
และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และยังเป็ นศูนย์รวมของที่ระลึก สถานที่ทอ่ งเที่ยวแต่ละแห่งตังอยู
้ ่ไม่ไกลกันมาก
นัก สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ สะดวก ปั จจุบนั การท่องเที่ยวโดยการเดินเท้ าเป็ นวิธีการท่องเที่ยวแบบหนึง่ ในเมือง
เชียงใหม่ ซึง่ เป็ นที่นิยมในกลุม่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากสะดวกและใกล้ แหล่งที่พกั
จากการศึกษาองค์ ประกอบของการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้ า ในเมืองเชี ยงใหม่ พบว่านอกจาก
องค์ประกอบด้ านแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยสะดวก บริ การ และกิจกรรมที่น่าสนใจในเมืองแล้ ว องค์ประกอบที่
ควรให้ ความสาคัญเพื่อสร้ างให้ เมืองเชียงใหม่มีสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้ ายัง
ประกอบด้ วย การจัดระเบียบการจราจร ทางเท้ า การใช้ ประโยชน์ที่ดินในเมือง แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมบริ การ
สภาพแวดล้ อม รวมถึงสังคมและชุมชน ซึง่ ต้ องมีมาตรการพัฒนาและควบคุมให้ เหมาะสม
วิยดา ทรงกิ ตติภกั ดี(2543)ศึกษาเรื่ อง “การรับรู้ ด้ านสุนทรี ยภาพเมือง: กรณีศึกษาพื ้นที่เมืองเก่า
เชียงใหม่” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ด้านสุนทรี ยภาพเมืองของประชาชนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยว
ภายในเขตพื ้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ กาหนดแนวทางในการพั ฒนาและแก้ ปัญหา
สุนทรี ยภาพของเมือง
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ สุนทรี ยภาพเมืองระหว่างประชาชนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวมีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับรู้ เชิงประสาทสัมผัส และเชิงรู ปทรง เนื่องจากประชาชนในพื ้นที่มี
ความคุ้นเคยกับพื ้นที่ จึงแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และความรู้ สกึ แปลกใหม่มากกว่า ทาให้ การ
รับรู้สนุ ทรี ยภาพของนักท่องเที่ยวเป็ นไปในเชิงบวกมากกว่าประชาชนในพื ้นที่ นอกจากนี ้ปั จจัยทางด้ านเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ก็มีผลทาให้ การรับรู้ สุนทรี ยภาพเมืองแตกต่างเช่นกัน พื ้นที่ที่มีคุณค่า ด้ าน
สุนทรี ยภาพ คือ บริ เวณที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ และบริ เวณที่มีมิติทางธรรมชาติ ได้ แก่ วัดพระสิงห์ ประตูท่า
แพ สวนสาธารณะหนองบวกหาด กาแพงเมืองและคูเมือง ส่วนพื ้นที่ที่มีปัญหาด้ านสุนทรี ยภาพ คือ บริ เวณที่มี
ขยะมาก และกลุม่ อาคารสมัยใหม่ที่มีรูปแบบ หรื อกิจกรรมไม่เข้ ากับบรรยากาศของเมืองเก่า รวมทังบริ
้ เวณที่มี
ป้ายโฆษณา
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2.3 กรณีศึกษา
2.3.1

ถนนคนเดิน Strøget เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก
ในปี ค.ศ. 1962 ถนน Strøget ในเมืองโคเปนเฮเกน เป็ นถนนสายแรกที่เปลี่ยนเป็ น
ถนนคนเดิน ได้ รับการวิพากย์วิจารณ์จากหลายกลุ่มอย่างหนัก เช่น “ถนนคนเดินในเดนมาร์ กไม่มีวนั ประสบ
ความสาเร็ จ” หรื อ “เราเป็ นชาวเดนมาร์ ก ไม่ใช่อิตาเลี่ยน การใช้ พื ้นที่สาธารณะนอกบ้ านไม่ใช่จิตวิญญาณของ
ชาวนอร์ ดิก”

ภาพที่ 2.1 ผังและพื ้นที่ถนนคนเดินในเมืองโคเปนเฮเกน
ที่มา : https://maps.google.co.th
แต่ด้วยการพัฒนาแบบค่อยเป็ นค่อยไปจากความสาเร็ จของถนนสายแรก สู่สาย
ต่อๆมา จากถนนที่ใช้ รถในการสัญจรปรับเปลีย่ นเป็ นถนนคนเดินส่วนลานจอดรถถูกเปลี่ยนเป็ นที่สาธารณะของ
เมือง ต่อมาในปี ค.ศ.1973 โครงข่ายของเส้ นทางเดินเท้ าที่ติดต่อกันทาให้ เกิดระบบขนส่งทางเท้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
ปั จจุบนั ถนนคนเดินในเดนมาร์ กมีความยาวประมาณ 3.2 กิโลเมตร เพิ่มขึ ้นจาก ค.ศ.1962 ถึง 6 เท่าตัว เป็ น
โครงข่ายถนนคนเดินที่ยาวที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
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ภาพที่ 2.2 บริ เวณถนนทางเข้ าสูถ่ นน Strøget
ที่มา : https://maps.google.co.th

ภาพที่ 2.3 บริ เวณถนนคนเดินด้ านในถนน Strøget ทีม่ ีทงทางเดิ
ั้
นกลางแจ้ งและในร่ม
ที่มา : https://maps.google.co.th
โดยปั จจัยที่ทาให้ ถนนคนเดิน Strøget ในเมืองโคเปนเฮเกน ประสบความสาเร็ จในชุมชน คือ
- ระบบการขนส่งมวลชนที่เป็ นโครงข่ายเดียวกัน ทาให้ สะดวกในการเดินทาง
- การลดสิ่งอานวยความสะดวกของรถยนต์ โดยจัดที่จอดรถไว้ จากัดและเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่จอดรถในราคาสูง
- ส่งเสริ ม การขี่จักรยานในชี วิตประจาวัน เป็ นส่วนสาคัญในการลดปริ มาณ
รถยนต์บนถนน
- การปรับถนนและภูมิทศั น์อาคารโดยรอบถนนคนเดินเป็ นแหล่งจับจ่าย
- การพัฒ นาพื น้ ที่ ถ นนคนเดิ น อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปและรั บ ฟั ง เสี ย งของ
ประชาชนและให้ โอกาสแก่ ภ าครั ฐ และผู้ มี อ านาจทางการปกครองได้
ดาเนินการพัฒนาได้ ถกู ต้ องตามแนวทาง
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2.3.2

ถนนคนเดิน16th street เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ถนน 16 ของเมืองเดนเวอร์ เป็ นตัวอย่างการพัฒนาถนนคนเดินแบบเมืองสมัยใหม่
ในอเมริ กา ที่ออกแบบใหม่ โดยสถาปนิกชื่อ I. M. Pei มีการวางแผนเชื่อมโยงระบบสวนสาธารณะและทาง
จักรยานเข้ ากับมรรควิถี เปลี่ยนลานจอดรถเป็ น ลานพักผ่อน ซึ่งบริ เวณเดิมของถนนเส้ นนี ้เป็ นพื ้นที่ค้าขายใน
เมือง

ภาพที่ 2.4 ผังและพื ้นที่ถนนคนเดินในเมืองเดนเวอร์
ที่มา : https://maps.google.co.th
ในปี ค.ศ.1982 ได้ รับการปรั บปรุ งให้ เป็ นห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ า โรงหนังและ
โรงแรมอยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน และเปิ ดถนนให้ ใช้ เป็ นถนนคนเดินและมีรถรางวิ่งวนไปกลับรับส่งคนโดยไม่คิด
ค่าใช้ จ่าย
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ภาพที่ 2.5 สภาพบรรยากาศในบริ เวณย่านถนนคนเดิน
ที่มา : https://maps.google.co.th

ภาพที่ 2.6 ลักษณะการแบ่งพื ้นถนน ทางเดินและที่นงั่ ในย่านถนนคนเดิน
ที่มา : https://maps.google.co.th
โดยปั จจัยที่ทาให้ ถนนคนเดิน16th street เมืองเดนเวอร์ ประสบความสาเร็ จในชุมชน คือ
- การปรั บปรุ ง พืน้ ที่เก่ าของเมื องเป็ นรู ป แบบใหม่ที่สอดคล้ อ งกับการใช้ ชีวิ ต
ปั จจุบนั ที่มีการรวมความสะดวกสบายไว้ ในที่เดียวกัน
- การออกแบบทางเท้ าให้ มีขนาดกว้ างเพื่อเอื ้อต่อการเดิน มีทางลาด มีการใช้
วัสดุประดับตกแต่งที่สวยงาม
- มีระบบขนส่งเวียนแบบรถรางบนดินเพื่ออานวยความสะดวกและปลอดภัย
โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
- มีระบบรถโดยสารประจาทางรับส่งจากจุดต่างๆในเมือง
- มีระบบการดูแลสถานที่โดยการกากับดูแลของรัฐ ทาให้ พื ้นที่สะอาด สวยงาม
อยูเ่ สมอ
- มีพื ้นที่จอดรถรองรับสาหรับผู้ที่ขบั รถมาจอดในบริ เวณใกล้ เคียง
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2.3.3

ถนนคนเดิน Neuhauser straßeกับKaufinger straße เมืองมิวนิก ประเทศ

เยอรมนี
ถนน Neuhauser straßeกับKaufinger straße ได้ ออกแบบเป็ นเส้ นทางเชื่อม
ระหว่างประตูชัย Mediaeval Gate ในยุคกลางสองประตูคือ ประตู Karlstor ทางทิศตะวันตก และประตู
Marienplatz ทางทิศตะวันออก โดยมีการวางแผนเพื่อป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นระหว่างรู ปแบบการสัญจร
ประเภทต่างๆ

ภาพที่ 2.7 ผังและพื ้นที่ถนนคนเดินในเมืองมิวนิก
ที่มา : https://maps.google.co.th
ความกว้ างของทางเดินเท้ าได้ สร้ างบรรยากาศเชื ้อเชิญแก่ศนู ย์กลางเมือง ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมในยุคกลางช่วยให้ ทางเดินเท้ ามีหลังคาคลุมป้องกัน แดด ฝน ในวันในวันที่สภาพอากาศไม่ดี
อาคารประวัติศาสตร์ ในย่านได้ รับการได้ รับการวางแผนอนุรักษ์ ปรับปรุงให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี พร้ อมกับจัดแสงสว่าง
เพื่อส่งเสริ มองค์ ประกอบเมืองในเวลากลางคืน ประดับประดาเส้ นทางด้ วย ประติมากรรม นา้ พุ ม้ านั่ง ที่มี
ลักษณะเฉพาะของย่าน เช่น ม้ านัง่ ที่สามารถปรับใช้ ได้ ตามความสะดวกในการใช้ สอยทังแบบกลุ
้
ม่ ส่วนตัว ใน
กิจกรรมพิเศษต่างๆที่จัดขึ ้นบนทางเดินเท้ าต้ นไม้ และดอกไม้ ริมทางเดินเท้ าช่วยส่งเสริ มบรรยากาศของเมืองใน
ฤดูกาลต่างๆ แนวดวงโคมที่ให้ แสงสว่างในเวลากลางคืนยังเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ เปรี ยบเทียบสัดสวนของผู้คนที่
ใช้ ทางเดินเท้ า การจัดหน้ าร้ านที่ทาให้ เกิดมิติระหว่างภายในและภายนอก กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นบนทางเท้ ามี
ความหลากหลายมากขึน้ เป็ นที่ ชื่ น ชอบของนัก ท่อ งเที่ ย วและประชาชน เกิ ด เป็ นศูน ย์ กกลางธุ ร กิ จ การค้ า
ร้ านอาหาร ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ ที่มีกิจกรรมทังกลางวั
้
นและกลางคืน การสร้ างสถานีรถไฟใต้ ดินเข้ าสู่ใจ
กลางพื ้นที่ช่วยส่งเสริ มให้ การเข้ าสูพ่ ื ้นที่ทาได้ ง่ายขึ ้น
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ภาพที่ 2.8 บริ เวณลานน ้าพุ ด้ านหน้ าประตูชยั Karlstor
ที่มา : https://maps.google.co.th

ภาพที่ 2.9 บริ เวณทางเข้ าถนน Kaufinger straße ทางด้ านทิศตะวันออก
ที่มา : https://maps.google.co.th
โดยปั จจัยที่ทาให้ ถนนคนเดิน Neuhauser straßeกับKaufinger straße เมือง
มิวนิกประสบความสาเร็ จในชุมชน คือ
- มีพื ้นที่เดินในและนอกอาคาร สามารถใช้ ได้ ทงในเวลาอากาศร้
ั้
อนและหนาว มี
หลังคาคลุมป้องกัน แดด ฝน ในวันในวันที่สภาพอากาศไม่ดี
- มีการลดจุดตัดของการสัญจรแต่ละประเภทเพื่อความสะดวกในการใช้ พื ้นที่
- การออกแบบทางเท้ าให้ มีขนาดกว้ างเพื่อเอือ้ ต่อ การเดิ น และนาไปสู่พืน้ ที่
ศูนย์กลางเมือง
- การพัฒนาพื ้นที่ให้ กลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจการค้ าที่หลากหลายกิจกรรมและ
หลากหลายเวลา
- มีการออกแบบที่ ทาให้ พื ้นที่สะอาด สวยงามอยู่เสมอโดยต้ นไม้ และดอกไม้ ริม
ทางเดินเท้ าช่วยส่งเสริ มบรรยากาศของเมือง
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จากการศึกษากรณีศึกษาทัง้ 3 แห่ง ทาให้ ได้ รูปแบบการพัฒนาพื ้นที่แต่ละแห่ง ทังในข้
้ อมูลด้ านการ
ออกแบบและข้ อมูลเชิงนโยบายที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการและการพัฒนากิจกรรมถนนคนเดินให้
มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับพาณิชยกรรมชุมชน ด้ วยการวางแผนอนุรักษ์ ปรับปรุ งพื ้นที่เก่าของเมืองเป็ น
รูปแบบที่สอดคล้ องกับกิจกรรมและการใช้ ชีวิตปั จจุบนั ในพื ้นที่ โดยวิธีการพัฒนาพื ้นที่ถนนคนเดินอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปและรับฟั งเสียงของประชาชนและให้ โอกาสแก่ภาครัฐและผู้มีอานาจทางการปกครองได้ ดาเนินการพัฒนา
ได้ ถูก ต้ องตามแนวทาง ก่อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาพื น้ ที่ร่ ว มกัน ระหว่า งภาครั ฐ และคนในพื น้ ที่
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นบนทางเท้ ามีความหลากหลายมากขึ ้นเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและประชาชน เกิด
เป็ นศูนย์กกลางธุรกิจการค้ า ที่มีกิจกรรมทังกลางวั
้
นและกลางคืน ควรมีการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนร่ วม
ด้ วยเพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกสบายในการเดินทาง ในรายละเอียดด้ านการออกแบบควร มีการ ทาให้
พื ้นที่สะอาด สวยงามอยู่เสมอโดยต้ นไม้ และดอกไม้ ริม มีการจัดองค์ประกอบของพื ้นที่ เช่น ป้าย ม้ านัง่ ให้ มี
เอกลักษณ์ เฉพาะในพืน้ ที่ พร้ อมกับจัดแสงสว่างเพื่อ ความปลอดภัยและส่งเสริ มองค์ ประกอบเมื องในเวลา
กลางคืน สร้ างบรรยากาศของเมืองในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ต้ องมีระบบการดูแลสถานที่โดยการกากับดูแล
ของรัฐ ทาให้ พื ้นที่สะอาด สวยงามอยูเ่ สมอ

2.4 สรุปการทบทวนวรรณกรรมและการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.4.1 สรุ ปการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบความเหมือนและความแตกต่างของ
ถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย ซึง่ มีความจาเป็ นต้ องศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพเมือง นิยาม
ทัว่ ไปของชุมชน พื ้นที่ว่างสาธารณะ และการใช้ พื ้นที่ว่างสาธารณะของคนเดินเท้ า การออกแบชุมชนเมืองที่
ประสบผลสาเร็ จและการพัฒนาถนนคนเดินรวมทังกรณี
้ ศกึ ษา จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง สามารถสรุปได้ วา่
ถนนคนเดิน สาหรั บ พาณิ ชยกรรมชุมชน คื อ การพัฒนาเส้ นทางการสัญ จรและพืน้ ที่ ว่า ง
สาธารณะในพื น้ ที่ศึกษาให้ มีค วามเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิ จและสังคมของคนในพืน้ ที่
กล่าวคือ ได้ ให้ ความสาคัญในอันดับแรกกับผู้ใช้ เป็ นกิจวัตรทุกวัน(The everyday users) คือ ผู้ที่อาศัยและ
ทางานอยูใ่ นพื ้นที่ ที่มาใช้ สถานที่เพราะเป็ นสิ่งที่ผ้ คู นต้ องใช้ พื ้นที่ ถือเป็ นกิจกรรมที่มีความจาเป็ น (Necessary
Activity) ต่อการดาเนินกิจวัตรประจาวันของคน เป็ นกิจกรรมที่คนไม่มีทางเลือกในการเข้ าไปใช้ พื ้นที่ มากกว่าผู้
เยี่ยมเยือน/กลุ่มลูกค้ า(The visitors/customers) คือ ผู้เยี่ยมเยือนที่ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ ที่เข้ ามาทากิจกรรม
ทางเลือกหรื อกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ(Optional or Recreational Activities) และ กิ จกรรมผลลัพธ์ หรื อ
กิจกรรมทางสังคม มีการให้ ความสาคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้ อมโดยรอบให้ มีความเหมาะสมกับพฤติกรรม
การทากิจกรรมที่จาเป็ นผ่านการใช้ ชีวิตประจาวันของคนในพื ้นที่มากกว่าการพัฒนาพื ้นที่เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของพฤติกรรมการทากิจกรรมทางเลือกในการเข้ ามาใช้ พืน้ ที่วา่ งสาธารณะของนักท่องเที่ยว
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ทังนี
้ ้ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ดีก็ควรมีการพัฒนาเส้ นทางการสัญจรและพื ้นที่
ว่างสาธารณะในพื ้นที่ศกึ ษาให้ มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รองรับการใช้ งาน
ร่ วมกันระหว่างคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้ วย กล่าวคือ มีการให้ ความสาคัญกับ ผู้ที่อาศัยและ
ทางานอยูใ่ นพื ้นที่ (The everyday users) ที่เข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ผา่ นกิจกรรมที่มีความจาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน
ของตน ใกล้ เคียงกับ กลุม่ ผู้เยี่ยมเยือน/กลุม่ ลูกค้ า(The visitors/customers) ที่เข้ ามาทากิจกรรมทางเลือกหรื อ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ(Optional or Recreational Activities) เนื่องจากการพัฒนาพื ้นที่ว่างสาธารณะที่
ประสบความสาเร็ จนัน้ ควรมีการให้ ความสาคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้ อมโดยรอบให้ มีความเหมาะสม
ตอบสนองต่อความต้ องการในการทากิ จ กรรมต่า งๆในพืน้ ที่ข องกลุ่มผู้ใช้ งานทั ง้ 2 ประเภท ที่ก่ อให้ เ กิ ด
ปฏิสมั พันธ์ของคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยว เพื่อสร้ างความมีชีวิตชีวาให้ กบั เมือง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ใช้ รูปแบบการศึกษาความเป็ นอเนกประโยชน์ในพื ้นที่มาเป็ นเครื่ องมือที่
ช่วยในการวัดผลของของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จ โดยเป็ นการให้ ความสาคัญ
มุง่ เน้ นการศึกษาความเป็ นอเนกประโยชน์ของคนในชุมชนมากกว่านักท่องเที่ยว โดยพื ้นที่ว่างสาธารณะที่ดีหรื อ
ประสบความสาเร็ จในจะต้ องมีการใช้ งานจากคนหลากประเภท หลายกิจกรรม ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่
ความหลากหลายที่กล่าวมานันควรมี
้
ค่าระดับการใช้ งานจากคนในพื ้นที่เป็ นส่วนใหญ่จึงจะส่งผลให้ เกิดการใช้
พื ้นที่ว่างสาธารณะที่ประสบความสาเร็ จในระดับชุมชน ซึ่งในการศึกษาจะต้ องมีความสัมพันธ์ กบั ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ประกอบการศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ในวันปกติและวันที่มี
กิจกรรมถนนคนเดินเพื่อช่วยในการยืนยังให้ เห็นถึงลักษณะของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่มีความ
เหมาะสมกับบริ บทของเมืองเชียงใหม่
โดยให้ นิ ย ามลักษณะและแนวทางต่างๆที่ ทาให้ ถนนคนเดิน สาหรั บพาณิ ชยกรรมชุม ชน
ประสบความสาเร็ จ จากการทบทวนวรรณกรรม ไว้ ดงั นี ้คือ
มีโครงข่ายการสัญจรที่ดี เกิดจากการเชื่อมต่อพื ้นที่สงั คมขนาดเล็ก เข้ าถึง
ได้ ง่ายและชัดเจนโดยคนในพืน้ ที่จะสามารถมีความเข้ าใจได้ ว่าตนเองกาลังอยู่ในตาแหน่งไหนในโครงสร้ าง
ภาพรวมของชุมชนและเมืองผ่านประสบการณ์ การใช้ ชีวิตประจาวัน มีระบบที่เชื่ อมต่อกันอย่างครบวงจรทัง้
ระหว่างทางเท้ ากับทางเท้ าด้ วยกันเองและต้ องพิจารณาควบคูไ่ ปกับระบบการสัญจรอื่นๆของเมือง
ลัก ษณะการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น และการใช้ ประโยชน์ อ าคารในพื น้ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทาให้ กลายเป็ นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆที่ทาให้ เกิดจุดเด่นเฉพาะพื ้นที่เมืองหรื อย่านนันๆ
้
โดยเอกลักษณ์ของพื ้นที่จะเกิดมาจากกิจกรรมประจาวันของคนในพื ้นที่นนๆ
ั้
ลักษณะถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ดีควรมีลกั ษณะที่ตงั ้
เป็ นชุมชนเมืองที่อยู่ในเขตความหนาแน่นของเมืองหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของใจกลางเมืองเก่าหรื อบริ เวณใกล้ เคียง
โดยที่ลกั ษณะทางสังคมควรมีสว่ นที่คล้ ายกับชุมชนชนบท คือ มีความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูค่ ล้ ายคลึงกันและเรี ยบง่ายผู้คนมักมีการเผชิญหน้ าและปฎิสมั พันธ์กนั อยูเ่ สมอ
วิธีการพัฒนาพื ้นที่ถนนคนเดินอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและรับฟั งเสียงของ
ประชาชนและให้ โอกาสแก่ภาครัฐและผู้มีอานาจทางการปกครองได้ ดาเนินการพัฒนาได้ ถกู ต้ องตามแนวทาง
ก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาพื ้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและคนในพื ้นที่
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2.4.2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยของการศึกษาเปรี ยบเทียบถนนคนเดินสาหรั บ
พาณิชยกรรมชุมชนระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลายนัน้ ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมและการลง
สารวจพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่งในเบื ้องต้ น เพื่อหารู ปแบบรู ปแบบของถนนคนเดินที่ประสบความสาเร็ จ ในรู ปแบบ
ของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน ผ่านการศึกษาความเป็ นอเนกประโยชน์และการศึกษาปริ มาณการ
สัญจรผ่านพื ้นที่ เพื่อให้ ทราบถึงความเหมือนและแตกต่างของถนนคนเดินทัง้ 2 แห่ง ก่อนจะทาการจาแนก
องค์ประกอบร่ วมที่มีความเหมือนหรื อแตกต่างทางด้ านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง
เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุ ปออกมาเป็ นองค์ประกอบทางด้ านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
เหมาะสมกับการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน ในบริ บทของเมืองเชียงใหม่ (ดูแผนภูมิที่ 2.1)
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แผนภูมิท่ ี 2.1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
ที่มา : ผู้วิจยั
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ม่งุ ประเด็นการศึกษาไปในด้ านการเปรี ยบเทียบศักยภาพในการเป็ น
ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนของถนนถนนคนเดิน 2 แห่งที่สาคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้ แก่ถนนราช
ดาเนินและถนนวัวลาย โดยระบุระดับความเป็ นอเนกประโยชน์กบั องค์ประกอบเมืองด้ านต่างๆในระดับชุมชน
(local level) และระดับเมือง(global level) ผ่านข้ อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่ได้ จากการลงสารวจ
พื ้นที่ศกึ ษาและการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ชุดข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและระบุ
ความแตกต่างของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนของถนนถนนคนเดิน 2 แห่ง และประมวลแนวทาง
เบื ้องต้ นในการกาหนดปั จจัยที่สาคัญในการส่งเสริ มให้ เกิดถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่อย่างยัง่ ยืน โดยมีกรอบแนวคิดที่ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ว่า ถนนคนเดิ นสาหรับพาณิชย
กรรมชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ คือถนนที่มีระดับความเป็ นอเนกประโยชน์สงู มีสดั ส่วนการใช้ พื ้นที่ของคนใน
ชุมชนโดยรอบพื ้นที่เป็ นสาคัญ มากกว่าคนนอกชุมชน องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมมีความ
สอดคล้ องสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันทังในระดั
้
บเมืองและระดับชุมชน
โดยระเบียบวิธีวิจยั เรื่ อง ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน : การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนน
ราชดาเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ในครัง้ นี ้ สามารถแจกแจงตามรายละเอียดต่างๆ ได้ ดังนี ้

3.1 การสารวจพืน้ ที่ศึกษาเบือ้ งต้ น
เป็ นการสารวจและเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของพื ้นที่
ศึกษา โดยการศึกษาลักษณะทางกายภาพจะเป็ นการศึกษาพื ้นที่ผา่ นการลงสารวจภาคสนามในพื ้นที่อย่างกว้ าง
(Windshield survey) โดยจัดทาการรวบรวมข้ อมูลลงบนแผนที่ทงในระดั
ั้
บชุมชนและระดับเมือง เพื่อนาไป
ตรวจทานความถูกต้ องกับข้ อมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมจากผู้ที่ให้ ข้อมูลและได้ จากข้ อมูลที่มีผ้ อู ื่นเก็บรวบรวมไว้
แล้ ว ของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง ดังนี ้
- รูปแบบขอบเขตชุมชน และการปกครอง
- รูปแบบโครงข่ายการสัญจรและการเข้ าถึง
- รูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
- รูปแบบการใช้ ประโยชน์อาคาร
- รูปแบบมวลอาคารและที่วา่ ง
ส่วนลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็ นการลงสารวจพืน้ ที่ผ่านการสังเกตการณ์ โดยใช้ วิธีการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่ วม (Non-Participant Observation) คือการสังเกตที่ผ้ วู ิจยั เฝ้ าสังเกตการณ์อยู่วง
นอก ไม่เข้ าไปร่วมในกิจกรรมที่ทาอยู่ ซึง่ เป็ นการสังเกตการณ์เบื ้องต้ นทางด้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ทังในวั
้ นปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน ของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง
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โดยการสารวจภาคสนามและการสังเกตการณ์พื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง นัน้ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบ
กับข้ อมูลทุติยภูมิ นาไปใช้ เป็ นฐานข้ อมูลเบื ้องต้ นในการลงพื ้นที่ในการเก็บข้ อมูลอย่างละเอียดอีกครัง้ ตามกรอบ
ของการวิจัยและใช้ ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและระบุความแตกต่างของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรม
ชุมชนของถนนถนนคนเดิน 2 แห่ง และประมวลแนวทางเบื ้องต้ นในการกาหนดปั จจัยที่สาคัญในการส่งเสริ มให้
เกิดถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

3.2 การเก็บข้ อมูลระดับความเป็ นอเนกประโยชน์ ในพืน้ ที่ศึกษา
การศึกษาด้ านความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่ถนนทัง้ 2 แห่งนันถื
้ อว่ามีความจาเป็ นอย่างมากในการทา
การวิจยั เนื่องจากการศึกษานี ้จะแสดงให้ เห็นถึงความหลากหลายทัง้ ในแง่ของกิจกรรม กลุม่ ผู้ใช้ งาน และเวลา
(mix types of activity, user and time) ซึ่งมีสว่ นในการที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นถนนคนเดินที่ประสบ
ความสาเร็ จในการทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้ จริ ง โดยการศึกษาจะแยกเป็ น 3 กลุม่ คือ
3.2.1 ความหลากหลายทางด้ านกิจกรรม
เป็ นการศึกษากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง โดยจาแนกออกเป็ นกิจกรรม
หลัก 2 ประเภทได้ แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคม ทังในวั
้ นปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน

ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการบันทึกข้ อมูลความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
โดยมีการให้ ความหมายของค่าที่ระบุถึงความ มาก ปานกลาง น้ อย หรื อ ไม่มี ของตาราง
บันทึกข้ อมูลความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมของถนนราชดาเนินและถนนวัวลายไว้ ดังนี ้
ค่า มาก คือ พบกิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 31% ขึ ้นไป ของกิจกรรมทังหมด
้
ค่า ปานกลาง คือ พบกิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 11-30 % ของกิจกรรมทังหมด
้
ค่า น้ อย คือ พบกิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 0-10 % ของกิจกรรมทังหมด
้
ค่า ไม่มี คือ ไม่พบกิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา
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3.2.2 ความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งาน
เพื่อความสะดวกในการศึกษาด้ านผู้ใช้ งานนันจะท
้ าการจาแนกผู้ใช้ งานออกเป็ นกลุม่ วัยที่เข้ า
มาทากิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา โดยการจาแนกกลุม่ วัยนันได้
้ มาจาก จากการเก็บข้ อมูลและการสารวจพื ้นที่เบื ้องต้ น
โดยการสังเกตการณ์ในวันปกติและวันที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง โดยกลุม่ คนแต่
ละกลุม่ มีการทากิจกรรมแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันไป โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม 2 กลุ่มคือ กลุม่ คนในพื ้นที่
ศึกษาและกลุม่ นักท่องเที่ยว และแยกย่อยจากกลุม่ วัย 5 กลุม่ ได้ แก่
- กลุม่ ที่ 1
วัยเด็ก
- กลุม่ ที่ 2
วัยรุ่น
- กลุม่ ที่ 3
วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
- กลุม่ ที่ 4
วัยกลางคน
- กลุม่ ที่ 5
วัยชรา

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการบันทึกข้ อมูลความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งานของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
โดยมีการให้ ความหมายของค่าที่ระบุถึงความ มาก ปานกลาง น้ อย หรื อ ไม่มี ของตาราง
บันทึกข้ อมูลความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งานของถนนราชดาเนินและถนนวัวลายไว้ ดังนี ้
ค่า มาก คือ พบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 21% ขึ ้นไป ของผู้ใช้ ทงหมด
ั้
ค่า ปานกลาง คือ พบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 11-20 % ของผู้ใช้ ทงหมด
ั้
ค่า น้ อย คือ พบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศึกษา ประมาณ 0-10 % ของผู้ใช้ ทงหมด
ั้
ค่า ไม่มี คือ ไม่พบกลุม่ ผู้ใช้ นี ้ในพื ้นที่ศกึ ษา
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3.2.4 ความหลากหลายทางด้ านเวลา
ในการศึกษาด้ านการเข้ ามาใช้ พื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทาให้ พื ้นที่
นันๆมี
้ ชีวิตชีวาตลอดทังวั
้ นผ่านช่วงเวลาที่หลากหลายที่มีความแตกต่างทังด้
้ านกิจกรรมและผู้ใช้ งาน ทังในวั
้ น
ปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งการศึกษาความหลากหลายทางด้ านเวลาจะทาการศึกษาผ่านการใช้
พื ้นที่สาธารณะที่ผ้ คู นสามารถเข้ าไปทากิจกรรมได้ ในช่วงเวลาเช้ า กลางวัน เย็นและกลางคืน ทังในวั
้ นปกติและ
วันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน
โดยการศึกษาในส่วนนีไ้ ด้ นาวิธีการเก็บข้ อมูลจากการบันทึกภาพนิ่ง(static snapshots)
เพื่อให้ เห็นกิจกรรมและกลุม่ ผู้ใช้ งานที่มีความหลากหลายในพื ้นที่ในช่วงเวลาต่างๆ โดยแยกเป็ นช่วงเวลาได้ ดังนี ้
- ช่วงเวลาเช้ า
7.00 - 10.00 น.
- ช่วงเวลากลางวัน
11.00 - 14.00 น.
- ช่วงเวลาเย็น
15.00 - 18.00 น.
- ช่วงเวลากลางคืน
19.00 - 22.00 น.

ภาพที่ 3.1 ถึง 3.4 แสดงตัวอย่างการบันทึกภาพนิ่ง ในช่วงเวลาเช้ า กลางวัน เย็นและกลางคืน
ที่มา : ผู้วิจยั

ตารางที่ 3.3 แสดงวิธีการบันทึกข้ อมูลความหลากหลายทางด้ านเวลาของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
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โดยมีการให้ ความหมายของค่าที่ระบุถึงความ มาก ปานกลาง น้ อย หรื อ ไม่มี ของตาราง
บันทึกข้ อมูลความหลากหลายทางด้ านเวลาของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ที่ใช้ การอ้ างอิงกลุม่ ผู้ใช้ งานและ
กิจกรรมตามหัวข้ อความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งานและความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมในหัวข้ อก่อนหน้ า
ไว้ ดังนี ้
ค่า มาก คือ พบกิ จกรรมเศรษฐกิ จและกิ จกรรมทางสังคมรวมกันในพืน้ ที่สาธารณะนัน้ ๆ
มากกว่า 6 กิจกรรม และพบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา 4 กลุม่ ขึ ้นไป
ค่า ปานกลาง คือ พบกิจกรรมเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมรวมกันในพื ้นที่สาธารณะนันๆ
้
ประมาณ 4 กิจกรรม และพบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา 3 กลุม่ ลงมา
ค่า น้ อย คือ พบกิ จกรรมเศรษฐกิ จและกิ จกรรมทางสังคมรวมกันในพืน้ ที่สาธารณะนัน้ ๆ
ประมาณ 2 กิจกรรม และพบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา 2 กลุม่ ลงมา
ค่า ไม่มี คือ ไม่พบกิจกรรมและกลุม่ ผู้ใช้ นี ้ในพื ้นที่ศกึ ษา

3.3 การเก็บข้ อมูลปริมาณการสัญจรผ่ านพืน้ ที่ศึกษา
การศึกษาปริ มาณสัญจรผ่านพื ้นที่ศึกษาจะใช้ วิธีการนับผู้ใช้ งานผ่านจุดสารวจ(gate method) ที่เป็ น
การนับและแยกปริ มาณการสัญจรผ่านที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เฉพาะรู ปแบบลักษณะการสัญจรผ่านของคนสองกลุ่ม
คือ คนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวเฉพาะรู ปแบบการสัญจรโดยการเดินเท้ า การขี่จกั ยานและการขี่ จักรยานยนต์
เป็ นหลัก เนื่องจากการสัญจรดังกล่าวมีแนวโน้ มในการเข้ ามาทากิจกรรมในพื ้นที่มากกว่าการสัญจรโดยรถยนต์
โดยใช้ การนับจานวนผู้ที่สญ
ั จรผ่านในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อนามาคานวณเป็ นอัตราเฉลี่ย (คนต่อชัว่ โมง) โดย
แยกการวัดเป็ นการสัญจรในวันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนดิน ผ่าน 4 ช่วงเวลา ได้ แก่
- ช่วงเวลาเช้ า (7.00 - 8.00 น.) ที่เป็ นเวลาก่อนการเข้ าทางาน ที่มีการเดินทางเข้ าออกพื ้นที่
อย่างหนาแน่น
- ช่วงเวลากลางวัน (11.30 - 12.30 น.) ที่เป็ นเวลาพักจากการทางานและเปลี่ยนมาทา
กิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อความต้ องการของมนุษย์ และเริ่ มมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาในพื ้นที่
- ช่วงเวลาเย็น (17.00 - 18.00 น.) ที่เป็ นเวลาเลิกงาน ที่มีการเดินทางเข้ าออกพื ้นที่อย่าง
หนาแน่นเช่นเดียวกับช่วงเช้ า ประกอบกับกลุม่ นัก ท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกพื ้นที่และเข้ ามาในพื ้นที่เพื่อทา
กิจกรรมในเวลากลางคืน
- ช่วงเวลากลางคืน (19.30 – 20.30 น.) ที่เป็ นเวลาที่คนนอกพื ้นที่และนักท่องเที่ยวเดินทาง
ออกนอกพื ้นที่และใช้ พื ้นที่ในการเป็ นทางสัญจรไปยังพื ้นที่กิจดรรมอื่นๆ
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ภาพที่ 3.5 ถึง 3.6 แสดงแสดงวิธีการนับปริ มาณคนเดินเท้ าที่สญ
ั จรผ่านและการกาหนดจุดตังด่
้ าน
ที่มา : Quick Reference computer manual for students MSc Built Environment, 1997
อ้ างถึงใน ธิติมา กลางกาจัด

ตารางที่ 3.4 แสดงวิธีการบันทึกข้ อมูลการศึกษาปริ มาณสัญจรผ่านพื ้นที่ของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
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3.4 การเก็บข้ อมูลองค์ ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ที่ศึกษา
ในการเก็บข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมในพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง นามาจากการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
3.4.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ
คือข้ อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ที่ให้ ข้อมูล หรื อได้ จากข้ อมูลที่มีผ้ อู ื่นเก็บรวบรวมไว้ แล้ ว โดย
ข้ อ มูลเหล่า นี ม้ ี ก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เ พื่ อ ให้ ใ ช้ ง านได้ หรื อ น าเอาไปประมวลผลต่อ และน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
การศึกษา ได้ แก่ การทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกั บองค์ประกอบทางกายภาพเมือง พื ้นที่
ว่างสาธารณะ นิยามของความเป็ นชุมชน ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์กับพื ้นที่ว่างสาธารณะ การ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ประสบผลสาเร็ จและแนวคิดในด้ านการพัฒนาถนนคนเดิน เพื่อสร้ างกรอบแนวความคิด
ในงานวิจยั โดยองค์ประกอบทางกายภาพของพื ้นที่ ศึกษา (physical element) ทัง้ 2 แห่ง นันเป็
้ นการรวบรวม
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ชุมชนจากรายงานและบทความจากหนังสือหรื อรายงานจากหน่วยงานรัฐและ
เอกชน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการศึกษา และข้ อมูลทางด้ านสถิติ (statistics) ที่เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บ
รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆในด้ านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การจานวนประชากร จานวนนักท่องเที่ยว กิจกรรม
ที่สาคัญในพืน้ ที่ศึกษา ฯลฯ เพื่อนามากาหนดขอบเขตในการสารวจพืน้ ที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง ก่อนจะทาการ
ตรวจสอบข้ อมูลจากวิธีการสารวจภาคสนามในขันตอนต่
้
อไป
3.4.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ
เป็ นการศึกษาข้ อมูลที่เกี่ ยวกับลักษณะและสภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ศึกษา รวมทังบริ
้ บทของ
ถนนคนเดินทัง้ 2 แห่ง ที่ได้ จากการเข้ าไปสารวจและเก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยในการเก็บข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
ของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง จะเป็ นการรวบรวมข้ อมูลและการปรับปรุงข้ อมูลที่ได้ มาจากการรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ
และการสารวจพื ้นที่ศกึ ษาเบื ้องต้ นให้ ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งให้ มากที่สดุ โดยหัวข้ อที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลนัน้
ได้ ม าจากกกรอบแนวความคิ ดในการวิ จัย ได้ แก่ ลักษณะเชิ งสัณฐานต่างๆทัง้ รู ป แบบโครงข่า ยการสัญจร
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่อาคาร รู ปแบบมวลอาคารและที่ว่าง โดยทาการบันทึก
ข้ อมูลออกมาในรู ปแบบแผนที่ (mapping) ส่วนการเก็บข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมในพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2
แห่ง จะเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลผ่านการสังเกตการณ์ โดยใช้ วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่ วม เพื่อศึกษา
ลักษณะกิจกรรม ตาแหน่งกิจกรรมสาคัญ ประเภทและพฤติกรรมของคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยว เพื่อนามา
แปลงเป็ นชุดข้ อมูลที่เกี่ยวกับระดับ ความเป็ นอเนกประโยชน์ (หัวข้ อ3.2) การหาค่าปริ มาณผู้สญ
ั จรผ่านพื ้นที่
(หัวข้ อ3.2) และการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมถนนคนเดินของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง
โดยการเก็บข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม นันจะท
้
าการแยกองค์ประกอบทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง ออกจากกันเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูล
ต่างๆของพื ้นที่ ในขันตอนต่
้
อไป

53
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาเบื ้องต้ นและจากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยเป็ นการนา
ข้ อมูลแต่ละชุดของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย มาเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงรู ปแบบความเหมือนและความ
แตกต่างของถนนที่ประสบความสาเร็ จในด้ านพาณิชยกรรมชุมชน ผ่านลักษณะเชิงสัณฐานต่างๆรวมทังลั
้ กษณะ
เชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื ้นที่ทงั ้ 2 แห่ง ที่ได้ จากการลงสารวจพื ้นที่ การรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิจากการทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารต่างๆที่มีความเกี่ยวข้ อง มาใช้ ในการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ ทราบถึงคุณสมบัติของถนน
คนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จ โดยมีหวั ข้ อในการวิเคราะห์ ดังนี ้
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบโครงข่ายการสัญจร
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์อาคาร
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบมวลอาคารและที่วา่ ง
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตาแหน่งกิจกรรมสาคัญ
- การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมถนนคนเดิน
โดยเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างรู ปแบบของถนน
คนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน และสามารถนาไปเป็ นแนวทางเบื ้องต้ นในการกาหนดเกณฑ์การพัฒนาพื ้นที่
ถนนไปเป็ นโครงการถนนคนเดินที่สามารถตอบสนองความต้ องการต่อชุมชนเป็ นหลัก ที่มีความเหมาะสมตาม
บริ บทเมืองเชียงใหม่ ในขันต่
้ อไป

3.6 การสรุปผลการศึกษา
การสรุ ปข้ อมูลที่ทาการศึกษาวิเคราะห์ทงหมดแล้
ั้
วนามาแสดงความเหมือนและความแตกต่างของ
องค์ ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิ จและสังคมของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความสาเร็ จในการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน โดยผ่านวิธีการศึกษาจากเอกสาร
การสารวจพื ้นที่จริ งประกอบกับการสังเกตการณ์ในวันที่ปกติและวันที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินบนถนนราช
ดาเนินและถนนวัวลาย แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและสรุ ปออกมาเป็ นผลของการศึกษาและ
ข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในพื ้นที่อื่นๆและข้ อเสนอแนะในการทาการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา
การเลือกพื ้นที่ศกึ ษาเรื่ องถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนน
ราชดาเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ เลือกพิจารณาจากถนนที่มีการปิ ดการจราจรเพื่อใช้ ทากิจกรรม
ถนนคนเดินที่มีการใช้ งานเป็ นประจาที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ 2 อันดับแรกมาทาการศึกษา เพราะเป็ นถนนที่มี
การใช้ งานจริ งในปั จจุบนั มีการปิ ดถนนเพื่อทากิจกรรมถนนคนเดินในช่วงเวลาบ่ายถึงเวลากลางคืน มีอาคารสิ่ง
ปลูกสร้ างตลอดเส้ นทางและมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื ้นที่ เพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของรูปแบบถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนและถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว
ต่อไป โดยเรี ยงลาดับหัวข้ อการศึกษาตามกรอบแนวคิด ดังนี ้

4.1 การศึกษาความอเนกประโยชน์ ในพืน้ ที่ศึกษา
ในการศึกษานี ้ให้ ความสนในด้ าน ความเป็ นอเนกประโยชน์ (mix-use) ของพื ้นที่สาธารณะที่มีคนใน
ชุมชนเป็ นองค์ประกอบหลักเป็ นตัวชี ว้ ดั หนึ่งที่สาคัญ ที่สามารถบ่งบอกได้ ว่าถนนคนเดินประสบความสาเร็ จ
หรื อไม่ ในการทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้ จริ ง กล่าวคือ มีการทากิจกรรมหลากหลายประเภท
(mix types of activity) ในพื ้นที่มีกลุม่ คนเข้ าใช้ หลากหลายกลุม่ (mix types of user) ในหลากหลายช่วงเวลา
(mix times) โดยการศึกษาจะแยกเป็ น 3 กลุม่ หลักตามที่กล่าวข้ างต้ น ได้ แก่
4.1.1 ความหลากหลายทางด้ านกิจกรรม
ข้ อมูลความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมนัน้ มีที่มาจากการเข้ าไปเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ ด้ วย
วิธีการสังเกตการณ์ การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลือ่ นไหวและการนาตัวผู้วิจยั เข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง ทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพื่อหารูปแบบกิจกรรมและจัดหมวดหมู่ของ
กลุม่ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ทงในวั
ั ้ นปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินที่มีลกั ษณะกิจกรรมที่คล้ ายคลึงกัน
(ช่วงเวลาในการลงสารวจพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง คือ วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556)
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นบนถนนคนราชดาเนินและถนนวัวลายนันมี
้ หลากหลายประเภทโดย
สามารถจาแนกออกเป็ นกิจกรรมหลัก 2 ประเภทได้ แก่ 1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ กิจกรรมประเภทการค้ า
ขาย กิจกรรมประเภทการสาธิตงานหัตถกรรม กิจกรรมประเภทการให้ บริ การ และ 2) กิจกรรมทางสังคม ได้ แก่
กิ จ กรรมประเภทการแสดง กิ จกรรมประเภทนันทนาการกิ จ กรรมประเภทการเผยแพร่ แ ละประชาสัม พัน ธ์
กิจกรรมทางศาสนา โดยในหัวข้ อนี ้จะทาการแยกกิจกรรมที่เกิดขึ ้นบนถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ออกเป็ น
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันปกติ และ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันที่มีการปิ ดถนนเป็ นถนนคนเดิน ดังนี ้
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1. ถนนราชดาเนิน
1.1 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันปกติ
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมการการค้ าขายในวันปกติของถนนราชดาเนินจะเป็ น
กิจกรรมการค้ าที่เกี่ยวข้ องกับอาหารการกินของคนภายในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในพื ้นที่ ประกอบกับการ
ค้ าขายสินค้ าที่ระลึกต่างๆควบคูไ่ ปกับกิจกรรมการสาธิตงานหัตถกรรม กิจกรรมการบริ การจะให้ ความสาคัญใน
ด้ านการท่องเที่ยว เช่น การบริ การนาเที่ยว หรื อ การบริ การรถสามล้ อรับจ้ างเที่ยวในพื ้นที่รอบๆ เป็ นต้ น
- กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมประเภทนันทนาการ ได้ แก่ การเดินหรื อขี่รถจักรยานชม
บรรยากาศบนถนนของนักท่องเที่ยวหรื อการออกมาทากิจกรรมพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เช่น
การนัง่ พักผ่อน การรวมกลุ่มพูดคุย การออกกาลังกาย ผ่านพื ้นที่สาธารณะต่างๆ หรื อการทากิจกรรมในพื ้นที่
ศาสนสถานต่างๆผ่านทางรูปแบบกิจกรรมทางศาสนา
1.2 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันที่มีการปิ ดถนนเป็ นถนนคนเดิน
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิ จ กรรมการค้ าขาย เป็ นกิ จ กรรมที่พ บมากที่สุดในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินของถนนราชดาเนิน โดยส่วนใหญ่เป็ นร้ านค้ าที่บคุ คลภายนอกนาสินค้ ามาขายในพื ้นที่ที่
ค้ าขายได้ ชวั่ คราวโดยการตังโต๊
้ ะขายหรื อปูผ้าขายกับพื ้นรวมถึงบริ เวณที่ว่างหน้ าสถานที่สาคัญหรื อศาสนสถาน
ต่างๆ กิจกรรมประเภทการสาธิตงานหัตถกรรมส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่ทาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มกิจกรรมการค้ า เช่นการ
แกะสลักไม้ การลงสีเครื่ องปั น้ ดินเผา เป็ นต้ น กิจกรรมทางด้ านการบริ การ ได้ แก่ การนวดเท้ า, นวดแผนโบราณ,
การวาดรูปเหมือนหรื อรูปภาพล้ อเลียน ที่ต้องใช้ พื ้นที่ในการทากิจกรรม
- กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการแสดง ของถนนราชดาเนินสามารถแยกออกเป็ น
สองกลุม่ ใหญ่ๆ คือ กลุม่ แรกจะเป็ นกิจกรรมประเภทการแสดงพื ้นบ้ าน เช่น การแสดงดนตรี พื ้นบ้ าน, การแสดงตี
กลองสะบัด ชัย , การแสดงศิลปะการป้ องกันตัว โดยจะมี ก ารแสดงอยู่บนเวที ที่ ทางหน่วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ส่วนกลุ่มที่สองคือ การแสดงเปิ ดหมวกที่มีความหลากหลาย มีทงการแสดงแบบเดี
ั้
่ยวและเป็ น
กลุม่ กิจกรรมประเภทนันทนาการ ได้ แก่ การเดินชมบรรยากาศบนถนน การชมการแสดงบนเวทีหรื อตามท้ อง
ถนน เป็ นต้ น กิจกรรมประเภทการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ จะเกิดขึ ้นจากผู้ค้าขายสินค้ าในพื ้นที่ถนนคนเดิน
และหน่วยงานจากภาครัฐ ส่วนกิจกรรมทางศาสนาจะเกิดขึ ้นโดยคนที่เข้ ามาทากิจกรรมมีทงคนที
ั้
่ตงใจมาและ
ั้
นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในพื ้นที่กิจกรรมถนนคนเดิน
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ภาพที่ 4.1 ถึง 4.6 ความหลากหลายทางด้ านกิจกรรม ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
2. ถนนวัวลาย
2.1 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันปกติ
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมการการค้ าขายในวันปกติของถนนวัวลายเป็ นกิจกรรม
การค้ าที่เกี่ยวข้ องกับอาหารการกินของคนภายในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในพื ้นที่บริ เวณพื ้นที่ว่างของ
ประตูเชียงใหม่ ประกอบกับการค้ าขายสินค้ าเครื่ องเงินควบคูไ่ ปกับกิจกรรมการสาธิตการทาเครื่ องเงินและโลหะ
ของคนในชุมชนที่อยู่ในอาคารพาณิชยกรรมและในพื ้นที่ศาสนสถาน กิจกรรมการบริ การจะให้ ความสาคัญใน
ด้ านการสนับสนุนด้ านการค้ าขาย เช่น การสอนการทาเครื่ องเงิน การบริ การออกแบบเครื่ องเงิน บริ การจัดส่ง
สินค้ า เป็ นต้ น
- กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมประเภทนันทนาการของนักท่องเที่ยวมีลกั ษณะคล้ าย
กับถนนราชดาเนิน คือการเดินหรื อขี่รถจักรยานชมบรรยากาศบนถนน ส่วนคนในชุมชนมีการออกมาทากิจกรรม
พักผ่อน โดยใช้ พื ้นที่ว่างของศาสนสถานในการทากิจกรรม เช่น การนัง่ พักผ่อน การประชุมรวมกลุม่ พู ดคุย การ
ออกกาลังกาย หรื อการทากิจกรรมในพื ้นที่ศาสนสถานต่างๆผ่านทางรูปแบบกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชน
และนักท่องเที่ยว
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2.2 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันที่มีการปิ ดถนนเป็ นถนนคนเดิน
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมการค้ าขายมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับถนนราชดาเนิน คือ
ส่วนใหญ่เป็ นการค้ าขายชัว่ คราวโดยการตังโต๊
้ ะขายหรื อปูผ้าขายกับพื ้น และบริ เวณที่ว่างภายในชุมชน อีกส่วน
หนึ่งเป็ นร้ านค้ าที่ปรับเปลี่ยนมาจากการปรับตัวของคนในพื ้นที่จากที่อยู่อาศัยมาเป็ นร้ านค้ า กิจกรรมประเภท
การสาธิ ตงานหัตถกรรมส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่ทาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มกิจกรรมการค้ า เช่น การแสดงวิธรการทา
เครื่ องเงิน การแกะสลักไม้ การลงสีเครื่ องปั น้ ดินเผา เป็ นต้ น กิจกรรมทางด้ านการบริ การ ได้ แก่ การนวดเท้ า,
นวดแผนโบราณ, การวาดรูปเหมือนหรื อรูปภาพล้ อเลียน ที่ต้องใช้ พื ้นที่ในการทากิจกรรม
- กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการแสดงของถนนวัวลายมีรูปแบบเดียว คือ การแสดง
เปิ ดหมวก ซึ่งมีทงการร้
ั้
องเพลงประกอบการแสดงดนตรี สากลและดนตรี พื ้นบ้ าน การแสดงหุ่นนิ่ง โดยกิจกรรม
การแสดงแบบนีจ้ ะพบได้ ตลอดเส้ นทางการเดินไปตามกิจกรรมถนนคนเดิน ส่วนกิ จกรรมประเภทอื่นๆจะมี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับถนนราชดาเนิน คือ กิจกรรมประเภทนันทนาการ ได้ แก่ การเดินชมบรรยากาศบนถนน การ
ชมการแสดงตามท้ องถนน เป็ นต้ น กิจกรรมประเภทการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ จะเกิดขึน้ จากผู้ค้าขาย
สินค้ าในพืน้ ที่ถนนคนเดิน และหน่วยงานจากภาครั ฐ ส่วนกิ จกรรมทางศาสนาจะเกิ ดขึ ้นโดยคนที่เข้ ามาทา
กิจกรรมมีทงคนที
ั ้ ่ตงใจมาและนั
ั้
กท่องเที่ยวที่เข้ ามาในพื ้นที่กิจกรรมถนนคนเดิน

ภาพที่ 4.7 ถึง 4.12 ความหลากหลายทางด้ านกิจกรรม ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
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จากการสังเกตจะพบว่ากิจกรรมการค้ าขายอาหารและเครื่ องดื่ม และกิจกรรมการค้ าขาย
ต่างๆจะมีสดั ส่วนที่มากกว่ากิจกรรมอื่นๆและมีจานวนค่อนข้ างคงที่ในแต่ละสัปดาห์ และร้ านค้ าที่นาสินค้ ามา
ขายจะอยู่ในตาแหน่งเดิมเหมือนกันทุกสัปดาห์ ไม่ได้ มีการเคลื่อนย้ ายไปตาแหน่งอื่น เช่นเดียวกับกิจกรรมทาง
ศาสนา,กิ จ กรรมประเภทการสาธิ ต งานหัต ถกรรม, กิ จ กรรมประเภทการให้ บ ริ ก ารแล ะกิ จ กรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้ อมูลด้ วยแผ่นป้ายและบอร์ ดขนาดใหญ่ มีเพียงกิ จกรรมประเภทการแสดงต่างๆและ
กิ จกรรมการโฆษณาสิน ค้ า ที่มีก ารเคลื่อนที่ เปลี่ยนตาแหน่งไปในการทากิ จกรรมถนนคนเดิ น โดยกิ จกรรม
นันทนาการจะผสมผสานอยูร่ ่วมไปกับกิจกรรมต่างๆในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของถนนราชดาเนินและถนน
วัวลายนัน่ เอง
4.1.2 ความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งาน
ข้ อ มูลความหลากหลายทางด้ า นผู้ใ ช้ งาน ได้ ม าจากการเก็ บ ข้ อ มูลและการสารวจพื น้ ที่
เบื ้องต้ นโดยการสังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ด้ วยการจัดกลุม่
ผู้ใช้ งานที่เข้ ามาทากิจกรรมบนถนนทัง้ 2 แห่ง ทังในช่
้ วงเวลาที่มีการปิ ดถนนเพื่อทากิจกรรมถนนคนเดิน และวัน
ปกติ (ช่วงเวลาในการลงสารวจพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง คือ วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556)
โดยมีผ้ คู นเข้ ามาทากิจกรรมไม่ต่ากว่า 50,000 คน ต่อ สัปดาห์ แบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวคนไทย
ที่มาจากต่างจังหวัดประมาณ 30% คนภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้ เคียงประมาณ 50% และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติประมาณ 20% โดยกลุม่ ผู้ใช้ งานแต่ละกลุม่ มีการทากิจกรรมแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันไป โดย
แบ่งเป็ นกลุม่ 5 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4
กลุม่ ที่ 5

วัยเด็ก
วัยรุ่น
วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
วัยกลางคน
วัยชรา

จากการสังเกตกลุม่ อายุที่ทากิจกรรมในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของถนนราชดาเนินและ
ถนนวัวลาย โดยแยกตามกิจกรรมทัง้ 8 ประเภทของกิจกรรมในวันที่มีกิจ กรรมถนนคนเดิน โดยในหัวข้ อนี ้จะทา
การแยกกลุม่ ผู้ใช้ งานพื ้นที่ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ออกเป็ น กลุม่ ผู้ใช้ งานในวันปกติ และ กลุม่ ผู้ใช้ งาน
ในวันที่มีการปิ ดถนนเป็ นถนนคนเดิน ดังนี ้
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1. ถนนราชดาเนิน
1.1 กลุม่ ผู้ใช้ งานในวันปกติ
ในวันปกตินนั ้ กลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่ถนนราชดาเนิน จะมีครบทุกกลุม่ โดย
ผ่านกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันออกไป คือ กลุม่ กิจกรรมการค้ าและกลุ่มการสาธิตงานหัตถกรรมส่วนใหญ่จะ
เป็ นวัยรุ่ นและวัยผู้ใหญ่ กลุม่ การบริ การประกอบด้ วย 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ วัยรุ่ น กลุม่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น และกลุม่
วัยกลางคน กลุม่ กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมทางศาสนาจะมีผ้ ใู ช้ งานครบทุกกลุม่ มีทงผู
ั ้ ้ ใช้ ที่มาคนเดียว มา
เป็ นคูแ่ ละเป็ นกลุม่ ใหญ่ โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมการบริ การนาเที่ยว โดยผู้ใช้ วยั เด็กจะเข้ ามาทากิจกรรมกับกลุม่
ผู้ใช้ งานกลุม่ อื่นๆ
1.2 กลุม่ ผู้ใช้ งานในวันที่มีการปิ ดถนนเป็ นถนนคนเดิน
เนื่ อ งจากวัน ที่ มี กิ จ กรรมถนนคนเดิ น นัน้ พื น้ ที่ ถ นนราชด าเนิ น และ
ตาแหน่งกิจกรรมต่างๆจะมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบไปเพื่อรองรับการใช้ งานทังในด้
้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
กิจกรรมทางสังคม จึงทาให้ มีผ้ ใู ช้ งานมีครบทุกกลุม่ โดยแต่ละกลุม่ ก็มีวตั ถุประสงค์ในการเข้ ามาทากิจกรรมใน
พื ้นที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น กิจกรรมการค้ าจะขาดผู้ใช้ วยั เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการค้ า กลุม่ การสาธิต
งานหัตถกรรมจะเป็ นวัยผู้ใหญ่และวัยกลางคน กลุม่ การบริ การจะมีความหลากหลายตามแต่กิจกรรม กลุม่ การ
แสดงจะมีครบทุกกลุ่มเนื่องจากเกิดกิจกรรมการสัง คมของคนที่เป็ นผู้แสดงและคนที่เป็ นผู้ชม กลุ่มกิจกรรม
นันทนาการและกิจกรรมทางศาสนาจะมีผ้ ใู ช้ งานครบทุกกลุม่ โดยผู้ใช้ วยั เด็กจะเข้ ามาทากิจกรรมกับกลุม่ ผู้ใช้ งาน
กลุม่ อื่นๆ

ภาพที่ 4.13 ถึง 4.18 ความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งาน ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
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2. ถนนวัวลาย
2.1 กลุม่ ผู้ใช้ งานในวันปกติ
ในวั น ปกติ นั น้ กลุ่ ม ผู้ ใช้ งานในพื น้ ที่ ถ นนวั ว ลายจะมี ค รบทุ ก กลุ่ ม
เหมือนกับกลุม่ ผู้ใช้ งานในพื ้นที่ถนนราชดาเนิน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันออกไป คือ กลุ่มกิจกรรม
การค้ าและกลุม่ การสาธิตงานหัตถกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นวัยผู้ใหญ่และวัยกลางคน กลุม่ การบริ การประกอบด้ วย
2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น กลุ่มกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมทางศาสนาจะมี
ผู้ใช้ งานครบทุกกลุม่ โดยผู้ใช้ วยั เด็กจะเข้ ามาทากิจกรรมกับกลุม่ ผู้ใช้ งานกลุม่ อื่นๆ
2.2 กลุม่ ผู้ใช้ งานในวันที่มีการปิ ดถนนเป็ นถนนคนเดิน
ในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินนัน้ พื ้นที่ถนนวัวลายจะมีผ้ ใู ช้ งานใกล้ เคียง
กับถนนราชดาเนิน เพื่อรองรับการใช้ งานทังในด้
้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคม จึงทาให้ มี
ผู้ใช้ งานมีครบทุกกลุม่ โดยแต่ละกลุม่ ก็มีวตั ถุประสงค์ในการเข้ ามาทากิจกรรมในพื น้ ที่ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
กลุม่ กิจกรรมการค้ าจะมีผ้ ใู ช้ 4 กลุม่ ขาดแต่ผ้ ใู ช้ วยั เด็ก กลุม่ การสาธิตงานหัตถกรรมจะเป็ นวัยผู้ใหญ่และวัย
กลางคนเพราะต้ องอาศัยความรู้และความชานาญเฉพาะทางในการทากิจกรรม กลุม่ การบริ การประกอบด้ วย 2
กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่ม วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น โดยกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นเป็ นผู้ประกอบการในบริ การนวด
ต่างๆและกลุม่ วัยรุ่นเป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการวาดรู ปเหมือนหรื อรู ปภาพล้ อเลียน กลุม่ การแสดงส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่ทา
กิจกรรมจะเป็ นกลุ่มผู้ใช้ วยั เด็กและวัยรุ่ นที่เป็ นผู้แสดงและเป็ นผู้ชมร่ วมกับอีก 3 กลุม่ ที่เหลือ กลุ่มกิจกรรม
นันทนาการและกิจกรรมทางศาสนาจะมีผ้ ใู ช้ งานครบทุกกลุม่ โดยผู้ใช้ วยั เด็กจะเข้ ามาทากิจกรรมกับกลุม่ ผู้ใช้ งาน
กลุม่ อื่นๆ

ภาพที่ 4.19 ถึง 4.24 ความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งาน ถนนวัวลายราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั

61
4.1.3 ความหลากหลายทางด้ านเวลา
ความหลากหลายของเวลา เกิดจากการใช้ พื ้นที่แต่ละส่วนของพื ้นที่หรื อทับซ้ อนบนพื ้นที่สว่ น
เดียวกัน ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทาให้ พื ้นที่เหล่านันเกิ
้ ดความคึกคักตลอดทังวั
้ น ยิ่งใช้ หลากหลายเวลา
ยิ่งเป็ นจุดเด่นที่ดึงดูดคนให้ มาใช้ พื ้นที่มากยิ่งขึ ้น ความหลากหลายของเวลานันเอื
้ ้อให้ เกิดผู้ใช้ หลายกลุม่ มาก
ยิ่งขึ ้น ด้ วยหน้ าที่การงานที่แตกต่างกัน บางกลุ่มอาจจะมาใช้ ตอนกลางวันบางกลุม่ อาจจะมาใช้ ตอนกลางคืน
การสร้ างความแตกต่างของแต่ละพื ้นที่ในแต่ละเส้ นทางบนพื ้นที่วา่ งสาธารณะ ทาให้ ผ้ ใู ช้ สบั เปลีย่ นการใช้ สอยใน
แต่ละช่วงเวลา เป็ นประสิทธิภาพของการใช้ พื ้นที่อย่างคุ้มค่า
โดยมีที่มาจากการสารวจพื ้นที่และการบันทึกข้ อมูลด้ วยวิธีการถ่ายภาพนิ่งในช่วงเวลาต่างๆ
ในบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่วา่ งสาธารณะของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ทังในวั
้ นปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคน
เดิน (ช่วงเวลาในการลงสารวจพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง คือ วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556)
ในการศึกษานี ้ได้ จาแนกความหลากหลายทางด้ านเวลาผ่านพื ้นที่สาธารณะที่อยูใ่ นพื ้นที่ถนน
คนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย ผ่านช่วงเวลา เช้ า กลางวัน เย็นและกลางคืน ดังนี ้
1. ถนนราชดาเนิน
พืน้ ที่ สาธารณะที่ อ ยู่ภายในถนนคนเดิ นราชด าเนิ น ที่ นามาศึก ษาในด้ า นความ
หลากหลายของเวลา ได้ แก่ 1) พื ้นที่วา่ งบริ เวณประตูทา่ แพ 2) ลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ 3) ลานหอศิลป์ล้ านนา
4) พื ้นที่ว่างภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 5) พื ้นที่ว่างภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (ดูตารางที่ 4.1) โดยจาก
การลงพื ้นที่พบว่า พื ้นที่วา่ งสาธารณะประเภทที่โล่งว่างในบริ เวณถนนราชดาเนินจะมีผ้ ใู ช้ งานเข้ ามาทากิจกรรม
ต่างๆในพื ้นที่นนๆในหลากหลายช่
ั้
วงเวลาครบทุกช่วง ส่วนพื ้นที่โล่งว่างที่อยู่ในพื ้นที่ของศาสนสถานจะมีการ
กิจกรรมและผู้เข้ ามาใช้ งานในหลากหลายช่วงเวลาครบทุกช่ วงในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน ส่วนในวันปกติ
ในช่วงกลางคืนจะไม่มีกิจกรรมและผู้ใช้ งานในพื ้นที่เนื่องจากพื ้นที่ศาสนสถานนันๆมี
้ การกาหนดการเปิ ดปิ ดการ
ใช้ งานที่ชดั เจน
2. ถนนวัวลาย
พืน้ ที่ สาธารณะที่ อ ยู่ภายในถนนคนเดิ นราชด าเนิ น ที่ นามาศึก ษาในด้ า นความ
หลากหลายของเวลา ได้ แก่ 1) พื ้นที่ว่างบริ เวณประตูเชียงใหม่ 2) พื ้นที่ว่างภายในวัดหมื่นสาร 3) พื ้นที่ว่าง
ภายในวัดศรี สพุ รรณ 4) พื ้นที่วา่ งภายในวัดนันทาราม 5) พื ้นที่วา่ งบริ เวณอนุสาวรี ย์ววั ลาย (ดูตารางที่ 4.2) โดย
จากการลงพื ้นที่พบว่า พื ้นที่วา่ งสาธารณะประเภทที่โล่งว่างในบริ เ วณถนนวัวลายจะมีผ้ ใู ช้ งานเข้ ามาทากิจกรรม
ต่างๆในพื ้นที่นนๆในหลากหลายช่
ั้
วงเวลาครบทุกช่วง ส่วนพื ้นที่โล่งว่างที่อยู่ในพื ้นที่ของศาสนสถานจะมีการ
กิจกรรมและผู้เข้ ามาใช้ งานในหลากหลายช่วงเวลาครบทุกช่วงในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินยกเว้ นพื ้นที่ว่าง
สาธารณะในวัดนันทารามที่ไม่มีผ้ ใู ช้ งานเข้ าไปทากิจกรรม และในวันปกติในช่วงกลางคืนจะไม่มีกิจกรรมและ
ผู้ใช้ งานในพื ้นที่เนื่องจากพื ้นที่ศาสนสถานนันๆมี
้ การกาหนดการเปิ ดปิ ดการใช้ งานที่ชดั เจน
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ตารางที่ 4.1 ความหลากหลายทางด้ านเวลาผ่านพื ้นที่สาธารณะที่อยูใ่ นพื ้นที่ถนนคนเดินราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั

ตารางที่ 4.2 ความหลากหลายทางด้ านเวลาผ่านพื ้นที่สาธารณะที่อยูใ่ นพื ้นที่ถนนคนเดินวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
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จากการศึกษาด้ านความเป็ นอเนกประโยชน์ของพื ้นที่ทงั ้ 2 แห่ง พบว่ามีลกั ษณะใกล้ เคียงกันในเรื่ อง
ความหลากหลายทางด้ านกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวันที่มีการปิ ดการสัญจรเป็ นถนนคนเดินที่เน้ น
เกี่ ย วกับ ด้ า นการท่อ งเที่ ย ว ส่ว นในวัน ปกติ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึน้ ในพื น้ ที่ ทัง้ 2 แห่ง จะมาจากรู ป แบบการใช้
ชีวิตประจาวันของคนในพื ้นที่นนๆ
ั ้ กล่าวคือ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นบนถนนราชดาเนินได้ แก่กิจกรรมที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในพืน้ ที่ ส่วนถนนวัวลายกลับพบว่ามีกิจกรรมหลักที่สนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
ทางด้ านความหลากหลายของกลุม่ ผู้ใช้ งานมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน โดยมีการเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ทงั ้ 2 แห่ง ทุก
กลุม่ วัยสลับสับเปลีย่ นกันไปตามวัตถุประสงของกลุม่ วัยนันๆ
้ ส่วนเรื่ องความหลากหลายทางด้ านเวลาของถนน
ราชดาเนินจะมีมากกว่าเนื่องจากบริ เวณถนนราชดาเนินมีพื ้นที่รองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ได้ มากกว่า ต่างจาก
ถนนวัวลายที่ใช้ พื ้นที่ในศาสนสถานในการทากิจกรรม ทาให้ ต้องมีเวลา เปิ ด-ปิ ด ที่แน่นอน
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4.2 การวัดปริมาณการสัญจรผ่ านพืน้ ที่ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
การศึกษาปริ มาณการสัญจรในพื ้นที่ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย โดยการนับปริ มาณการสัญจร
ผ่านที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เฉพาะรูปแบบลักษณะการสัญจรผ่านของคนสองกลุม่ คือ คนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยว โดย
ใช้ รูปแบบการสัญจรโดยการเดินเท้ า การขี่จกั ยานและการขี่มอเตอร์ ไซเป็ นหลัก เนื่องจากการสัญจรที่กล่าวมา
ข้ างต้ น ผู้ที่ทาการสัญจรจะมีแนวโน้ มในการเข้ ามาใช้ พื ้นที่ศึกษาโดยรอบมากกว่า การสัญจรขนาดใหญ่ของ
รถยนต์ ที่สามารถสัญจรผ่านไปทากิ จกรรมในพืน้ ที่อื่นๆได้ มากกว่า โดยตาแหน่งในการนับกาหนดให้ อยู่ใน
บริ เวณจุดตัดหรื อทางแยกที่มีการเปลีย่ นแปลงทิศทางการสัญจร ทาให้ ปริ มาณการสัญจรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของ
ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย โดยตาแหน่งที่ใช้ ในการศึกษาของถนนราชดาเนินได้ แก่บริ เวณแยกไฟแดงที่เป็ น
จุดตัดของถนนราชดาเนินกับถนนพระปกเกล้ า ส่วนตาแหน่งที่ใช้ ในการศึกษาของถนนวัวลายคือ บริ เวณแยกไฟ
แดงอนุสาวรี ย์รูปปั น้ วัวลายแยกทางเข้ าวัดศรี สพุ รรณและวัดหมื่นสาร

ภาพที่ 4.25 ตาแหน่งทีใ่ ช้ ในการศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั

ภาพที่ 4.26 ตาแหน่งทีใ่ ช้ ในการศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.1
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ใช้ ในการศึกษาปริมาณการสัญจรผ่านพื ้นทีถ่ นนราชดาเนินและวัวลาย
ที่มา
ผู้วิจยั
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โดยใช้ การนับจานวนผู้ที่สญ
ั จรผ่านในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อนามาคานวณเป็ นอัตราเฉลี่ย (คนต่อ
ชัว่ โมง) โดยแยกการวัดเป็ นการสัญจรในวันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนดิน ผ่าน 4 ช่วงเวลา ได้ แก่
- ช่วงเช้ าที่เป็ นเวลาก่อนการเข้ าทางาน ที่มีการเดินทางเข้ าออกพื ้นที่อย่างหนาแน่น
- ช่วงกลางวันที่เป็ นเวลาพักจากการทางานและเปลี่ยนมาทากิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อ
ความต้ องการของมนุษย์ และเริ่ มมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาในพื ้นที่
- ช่วงเย็นที่เป็ นเวลาเลิกงาน ที่มีการเดินทางเข้ าออกพื ้นที่อย่างหนาแน่นเช่นเดียวกับช่วงเช้ า
ประกอบกับกลุม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกพื ้นที่และเข้ ามาในพื ้นที่เพื่อทากิจกรรมในเวลากลางคืน
- ช่วงกลางคืนที่เป็ นเวลาที่คนนอกพื ้นที่และนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกพื ้นที่และใช้ พื ้นที่
ในการเป็ นทางสัญจรไปยังพื ้นที่กิจดรรมอื่นๆ
การศึกษาปริ มาณการสัญจรในพื ้นที่ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ผ่านการลงพื ้นที่สารวจ โดยช่วงที่
ทาการลงพื ้นที่เพื่อศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ คือ วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2556 นัน้ ด้ วยการ
จดบันทึกผู้ที่สญ
ั จรผ่านในขณะนันและการบั
้
นทึกภาพเคลือ่ นไหวเพื่อใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ที่ได้ อีกครัง้ สามารถแยกรายละเอียดของการศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม คือ ปริ มาณการสัญจรในวันปกติและปริ มาณ
การสัญจรในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน โดยสรุปเป็ นตาราง ได้ ดงั นี ้
4.2.1 ปริ มาณการสัญจรในวันปกติ
1. ถนนราชดาเนิน ในช่วงเช้ าจะมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 1480 คน โดยเป็ น
คนในพื ้นที่ 1140 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 340 คน (77.02 % : 22.98 %) ช่วงกลางวันมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายใน
พื ้นที่ประมาณ 1340 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 850 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 490 คน (63.43 % : 36.57 %) ช่วง
เย็นมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 2190 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 1510 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 680
คน (68.94 % : 31.06 %) ส่วนช่วงกลางคืนมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 1040 คน โดยเป็ นคนใน
พื ้นที่ 830 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 210 คน (71.57 % : 28.43 %) (ดูตารางที่ 4.3)
2. ถนนวัวลาย ในช่วงเช้ าจะมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 1470 คน โดยเป็ นคนใน
พื ้นที่ 1330 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 140 คน (90.47 % : 9.53 %) ช่วงกลางวันมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่
ประมาณ 1370 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 1250 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 120 คน (91.24 % : 8.76 %) ช่วงเย็นมี
ปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 1740 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 1660 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 80 คน
(95.40 % : 4.60 %) ส่วนช่วงกลางคืนมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 1160 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่
1110 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 50 คน (93.20 % : 6.80 %) (ดูตารางที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.3 ปริ มาณการสัญจรในพื ้นที่ถนนราชดาเนินในวันปกติ
ที่มา : ผู้วิจยั

ตารางที่ 4.4 ปริ มาณการสัญจรในพื ้นที่ถนนวัวลายในวันปกติ
ที่มา : ผู้วิจยั
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สรุ ปปริ มาณการสัญจรในวันปกติ พบว่าช่วงเวลาที่คนเข้ ามาใช้ ง านมากที่สดุ ของถนนราช
ดาเนินคือ เวลาเย็น (17.00-18.00 น.) โดยมีปริ มาณคนเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่จานวน 2190 คน ซึ่งมีปริ มาณ
มากกว่าช่วงเวลาอื่นของวันประมาณ 2 เท่า ปริ มาณคนในพื ้นที่กบั นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 3 ต่อ 1 ส่วนทางด้ านถนน
วัวลายพบว่าช่วงเวลาที่มีคนเข้ ามาใช้ งานมากที่สดุ คือ เวลาเย็น (17.00-18.00 น.) เช่นกัน คือ มีผ้ ใู ช้ งานจานวน
1740 คน ตึความแตกต่างของจานวนคนที่เข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ในแต่ละช่วงเวลามีไม่มากนักปริ มาณคนในพื ้นที่
กับนักท่องเที่ยวอยูท่ ี่ 5 ต่อ 1
4.2.2 ปริ มาณการสัญจรในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน
1. ถนนราชดาเนิน ในช่วงเช้ าจะมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 850 คน โดยเป็ นคน
ในพื ้นที่ 780 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 70 คน (91.76 % : 8.24 %) ช่วงกลางวันมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่
ประมาณ 1190 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 910 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 280 คน (76.47 % : 23.53 %) ช่วงเย็นมี
ปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 2100 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 1350 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 750 คน
(64.28 % : 35.72 %) ส่วนช่วงกลางคืนมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 4480 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่
3540 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 940 คน (79.01 % : 20.99 %) (ดูตารางที่ 4.5)
2. ถนนวัวลาย ในช่วงเช้ าจะมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 1220 คน โดยเป็ นคนใน
พื ้นที่ 1130 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 90 คน (92.62 % : 7.38 %) ช่วงกลางวันมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่
ประมาณ 1300 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 1100 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 200 คน (84.61 % : 15.39 %) ช่วงเย็น
มีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 1320 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่ 920 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 400 คน
(69.69 % : 30.31 %) ส่วนช่วงกลางคืนมีปริ มาณผู้สญ
ั จรภายในพื ้นที่ประมาณ 2840 คน โดยเป็ นคนในพื ้นที่
2060 คน และเป็ นนักท่องเที่ยว 780 คน (72.53 % : 27.47 %) (ดูตารางที่ 4.6)

ตารางที่ 4.5 ปริ มาณการสัญจรในพื ้นที่ถนนราชดาเนินในวันที่มกี ิจกรรมถนนคนเดิน
ที่มา : ผู้วิจยั
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ตารางที่ 4.6 ปริ มาณการสัญจรในพื ้นที่ถนนวัวลายในวันทีม่ ีกิจกรรมถนนคนเดิน
ที่มา : ผู้วิจยั
สรุปปริ มาณการสัญจรในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน พบว่า ช่วงเวลาที่มีคนเข้ ามาใช้ งานมาก
ที่สดุ ในถนนราชดาเนินคือ เวลากลางคืน (19.30-20.30 น.) โดยมีปริ มาณคนเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ 4480 คน ซึ่ง
คิดเป็ นจานวนครึ่ งหนึ่งของผู้ที่สญ
ั จรผ่านพื ้นที่ทงหมดของวั
ั้
น ปริ มาณคนในพื ้นที่กบั นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 3 ต่อ 1
โดยปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่จะเพิ่มขึ น้ เรื่ อยๆตังแต่ช่วงเวลาเช้ าถึงช่วงเวลากลางคืน ส่วนทางด้ านถนนวัว
ลายพบว่าช่วงที่มีคนเข้ ามาใช้ งานมากที่สดุ คือ เวลากลางคืน (19.30-20.30 น.) โดยมีผ้ เู ข้ ามาใช้ งานจานวน
2840 คน ซึง่ มีปริ มาณมากกว่าช่วงเวลาอื่นของวันประมาณ 2 เท่าส่วนช่วงเวลาอื่นนันมี
้ ปริ มาณผู้ที่เข้ ามาใช้ งาน
ใกล้ เคียงกันมาก ปริ มาณคนในพื ้นที่กบั นักท่องเที่ยวอยูท่ ี่ 3 ต่อ 1 เช่นเดียวกับถนนราชดาเนิน
จากการศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ทงั ้ 2 แห่ง ทาให้ ทราบถึงรู ปแบบการใช้ พื ้นที่ของคนในพื ้นที่
และนักท่องเที่ยว ผ่านการแบ่งเป็ นช่วงเวลาต่างๆพบว่า ถนนราชดาเนินมีลกั ษณะเป็ นถนนคนเดินสาหรั บ
พาณิชยกรรมชุมชนที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ าไปใช้ งานสูง ส่วนถนนวัวลายมีลกั ษณะเป็ นถนนคนเดินสาหรับ
พาณิ ช ยกรรมชุม ชนที่ มี ค นในพื น้ ที่ เ ข้ า ไปใช้ ง านสูง เนื่ อ งจากถนนราชด าเนิ น มี สัด ส่ว นของคนในพื น้ ที่ กับ
นักท่องเที่ยวในปริ มาณ 3 ต่อ 1 ทังในช่
้ วงวันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินซึ่งถือว่าใกล้ เคียงกัน ส่วนถนน
วัวลายที่มีสดั ส่วนของคนในพื ้นที่กบั นักท่องเที่ยวในวันปกติในปริ มาณ 15 ต่อ 1 เนื่องจากกิจกรรมหลักของคนใน
พื ้นที่จะเป็ นการประกอบอาชีพมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยว ทาให้ ในพื ้นที่มีกิจกรรมที่ดงึ ดูดความสนใจให้
นัก ท่อ งเที่ย วเข้ า มาใช้ ง าน ส่ว นในวัน ที่ มี กิ จ กรรมถนนคนเดิ น จะมีสัด ส่ว นของคนในพืน้ ที่ กับ นักท่อ งเที่ ย ว
ประมาณ 3 ต่อ 1 เท่ากับถนนราชดาเนิน เนื่องจากพื ้นที่ตา่ งๆได้ ถกู ปรับเปลี่ยนการใช้ งานให้ ตอบรับกับกิจกรรม
การท่องเที่ยว
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ดังนันจึ
้ งใช้ การศึกษาความอเนกประโยชน์ควบคูก่ บั การศึกษานี ้เพื่อสรุปเบื ้องต้ นได้ ว่า ถนนราชดาเนิน
และถนนวัวลายมีลกั ษณะของการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนเหมือนกันในด้ านการเป็ นถนนคน
เดินที่ประสบความสาเร็ จ แต่ยงั มีปัจจัยในรายละเอียดที่ทาให้ เกิดการใช้ งานและการทากิจกรรมที่แตกต่างกัน
โดยจะทาการวิเคราะห์ผา่ นร่วมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง ในหัวข้ อต่อไป

4.3 ข้ อมูลทั่วไปของเมืองเชียงใหม่
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น ้าปิ งตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแม่น ้าปิ งไหลผ่านใจ
กลางเมืองในแนวเหนือใต้ ชุมชนดังเดิ
้ มหรื อบริ เวณเมืองเก่าตังอยู
้ ท่ างฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าปิ ง ต่อมาเมื่อชุมชน
ได้ พฒ
ั นาให้ มีความเจริ ญขึ ้น โดยมีการขยายตัวข้ ามแม่น ้าปิ งมาทางฝั่ งตะวันออก ภายหลังจากที่ได้ มีการตัด
ถนนอ้ อมเมือง ชุมชนได้ พฒ
ั นาออกไปหลายทิศทางตามเส้ นทางคมนาคมและโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการ
พัฒนาที่ดินและที่พกั อาศัยได้ ขยายตัวเป็ นอย่างมาก สภาพที่แท้ จริ งของชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปั จจุบนั ไม่ได้ คง
อยูแ่ ต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านัน้ แต่ได้ ขยายออกไปตามบริ เวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อเริ่ มแรกมีฐานะเป็ นเพียงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2458 และ
ยังขึ ้นตรงต่อมณฑลพายัพ แต่ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ในปี พ.ศ. 2475
สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตัง้ ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ มีฐานะเป็ นสุขาภิบาลให้ มี การยกระดับฐานะเป็ น
เทศบาล โดยในครัง้ นันนครเชี
้
ยงใหม่ได้ รับฐานะใหม่จากเดิมที่เป็ นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ ้นเป็ น "เทศบาลนคร
เชียงใหม่" ในปี พ.ศ. 2478 นับเป็ นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย มีเนื ้อที่ทงหมดประมาณ
ั้
40.216 ตาราง
กิโลเมตรโดยครอบคลุมพื ้นที่ 14 ตาบลของอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ได้ แก่ ตาบลหายยา ตาบลช้ างม่อย ตาบลศรี
ภูมิ ตาบลวัดเกต ตาบลช้ างคลาน ตาบลพระสิงห์ ตาบลสุเทพ ตาบลป่ าแดด ตาบลฟ้ าฮ่าม ตาบลหนองป่ าครั่ง
ตาบลท่าศาลาบางส่วน ตาบลป่ าตัน ตาบลหนองหอย และตาบลช้ างเผือก (ดูแผนที่ 4.2) นอกจากที่กล่าวมา
ขันต้
้ นนี ้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยงั มีหน้ าที่และความรับผิดชอบครอบคลุม แขวงอีก 4 แขวง ได้ แก่ แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ แขวงเม็งรายและแขวงศรี วิชยั (ดูแผนที่ 4.3) โดยสามารถเข้ าถึงพื ้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ผ่าน
ระบบการคมนาคมที่หลากหลาย (ดูแผนที่ 4.4)
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4.4 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา
4.4.1 ทาเลที่ตงและเขตการปกครอง
ั้
1. ถนนราชดาเนิน
ถนนคนเดินราชดาเนิน ตัง้ อยู่ในตาบลศรี ภูมิ และตาบลพระสิงห์ อาเภอเมือ ง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ย่านกาแพงเมืองชันใน
้ ตังแต่
้ ถนนมูลเมืองบริ เวณประตูท่าแพทางด้ านทิศตะวันออก
ของคูเมืองเชียงใหม่ วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตกผ่านแยกกลางเวียงยาวไปสุดบริ เวณจุดตัดระหว่างถนนราช
ดาเนิน ถนนสามล้ านและถนนสิงหราชที่บริ เวณหน้ าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ระยะทางประมาณ 1.12 กิโลเมตร
อยูใ่ นความรับผิดชอบของแขวงนครพิงค์และแขวงศรี วิชยั เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ดูแผนที่ 4.4)
2. ถนนวัวลาย
ถนนคนเดินวัวลาย ตังอยู
้ ่ในตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ย่านกาแพงดินชันนอก
้
ตังแต่
้ บริ เวณจุดเชื่อมระหว่างถนนช่างหล่อกับถนนราชเชียงแสนบริ เวณประตูเชียงใหม่
ทางด้ านทิศตะวันใต้ ของคูเมืองเชียงใหม่ วางตัวแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ไปบรรจบกับถนน
ทิพย์เนตร ระยะทางประมาณ 1.02 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ (ดูแผนที่ 4.5)
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4.4.2 โครงข่ายการสัญจร
1. การเข้ าถึงระดับเมือง
1.1 ถนนราชดาเนิน
ถนนราชดาเนิน ย่านกาแพงเมืองชัน้ ใน มีการพัฒนาถนนมาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้ วยโครงข่ายการสัญจรสายหลัก สายรอง และสายย่อยประสานเป็ นโครงข่ายการสัญจรของ
พื ้นที่ชมุ ชน โดยตนเองทาหน้ าที่ระดับเมืองเป็ นถนนสายรองเชื่อมต่อกับถนนมูลเมืองทางด้ านทิศตะวันออก ซึ่ง
เป็ นถนนสายหลักที่ทาหน้ าที่เป็ นทางสัญจรรอบพื ้นที่กาแพงเมืองชันในบริ
้
เวณประตูทา่ แพ (ดูแผนที่ 4.6)
1.2 ถนนวัวลาย
ถนนวัวลาย ตังอยู
้ ่ในย่านกาแพงดินชันนอก
้
ทางด้ านทิศใต้ ของตัวเมือง
เชียงใหม่ ประกอบด้ วยโครงข่ายการสัญจรสายหลัก สายรอง และสายย่อยประสานเป็ นโครงข่ายการสัญจรของ
พื ้นที่ชมุ ชน คล้ ายคลึงกับถนนราชดาเนิน โดยตนเองทาหน้ าที่ระดับเมืองเป็ นถนนสายรองเชื่อมต่อกับถนนช่าง
หล่อทางด้ านทิศเหนือบริ เวณจุดทางแยกระหว่างถนนวัวลาย ถนนนันทาราม และถนนสุริยวงศ์ (ดูแผนที่ 4.6)
2. การเข้ าถึงในระดับชุมชน
2.1 ถนนราชดาเนิน
ถนนราชดาเนิน สามารถเชื่อมกับถนนสายรอง 2 เส้ นได้ แก่ ถนนราชภาคิ
นัยและถนนพระปกเกล้ า ที่สามารถเชื่อมต่อกับทางสัญจรรอบพื ้นที่กาแพงเมืองชัน้ ในสายอื่นๆ ทางด้ านทิศ
ตะวันตกเชื่อมต่อกับถนนสิงหราชและถนนสามล้ าน ที่สามารถเชื่อมต่อกับทางสัญจรรอบพื ้นที่กาแพงเมืองชันใน
้
เช่นกัน นอกจากนันยั
้ งทาหน้ าที่ประสานทางสัญจรหลักและย่อยเข้ าด้ วยกัน (ดูแผนที่ 4.7) ปริ มาณการจราจร
โดยรถยนต์ของถนนราชดาเนินมีความหนาแน่นน้ อยมากในเวลาปกติประมาณต่ากว่า 20,000 คันต่อวัน ส่วนใน
เวลาเร่ งด่วนจะมีการจราจรหนาแน่นบริ เวณจุดเชื่อมต่อกับถนนมูลเมือง ประตูท่าแพ และบริ เวณจุดเชื่อมต่อ
ถนนสิงหราชและถนนสามล้ านหน้ าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (ดูแผนที่ 4.8)
2.2 ถนนวัวลาย
ถนนวัวลายทาหน้ าที่เชื่อมเมืองชันในจากถนนช่
้
างหล่อซึ่งเป็ นถนนสาย
หลักที่ทาหน้ าที่เป็ นทางสัญจรรอบพื ้นที่กาแพงเมืองชันในบริ
้
เวณประตูเชียงใหม่ และปลายถนนอีกด้ านเชื่อมกับ
ถนนสายรอง คือ ถนนทิพยเนตร ที่รวมกันผ่านถนนหายยาไปบรรจบกับถนนมหิดลไปสูย่ ่านชานเมืองเชียงใหม่
ทางทิศใต้ นอกจากนันยั
้ งทาหน้ าที่ประสานทางสัญจรหลักและย่อยเข้ าด้ วยกัน (ดูแผนที่ 4.7) ปริ มาณการจราจร
โดยรถยนต์ของถนนวัวลายมีความหนาแน่นน้ อยในเวลาปกติประมาณ 20,001-30,000 คันต่อวัน ส่วนในเวลา
เช้ าและเย็นจะมีการจราจรหนาแน่นบริ เวณทางแยกจุดเชื่อมต่อกับถนนช่างหล่อ ประตูเชียงใหม่ และบริ เวณ
จุดเชื่อมต่อถนนทิพเนตรและถนนมหิดล (ดูแผนที่ 4.8)
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3. สภาพถนนและทางเท้ า
3.1 ถนนราชดาเนิน
จากการสารวจพื ้นที่ของผู้วิจยั ในวันจันทร์ ที่ 5 พ.ย. 2555 พบว่า ตัวถนน
ราชดาเนิน เป็ นถนน 2 เลนมีความกว้ าง 6 เมตร ลักษณะวัสดุของพื ้นผิวถนนนันเป็
้ นคอนกรี ตบล็อก ระบบ
ทางเดินเท้ าบริ เวณถนนราชดาเนินมีทงั ้ 2 ฝั่ งของถนนโดยมีความกว้ าง ประมาณ 1.20 เมตรและสูงจากระดับ
ท้ องถนนประมาณ 20 เซนติเมตร โดยพื ้นที่ด้านข้ างของทางเดินเท้ าส่วนใหญ่จะถูก ขนาบด้ วยกาแพงวัด กาแพง
อาคารสานักงานทัว่ ไปตลอดจนรั่วบ้ านพักอาศัย โดยมีความสูงตังแต่
้ 1 เมตรถึง 2 เมตร และบางช่วงก็เปิ ดโล่ง
ตามหน้ าร้ านค้ าร้ านอาหารทัว่ ไป

ภาพที่ 4.27 ลักษณะวัสดุของพื ้นผิวถนนราชดาเนิน
ที่มา : https://maps.google.co.th
ที่จอดรถยนต์ในบริ เวณถนนราชดาเนิน โดยในเวลาปกตินนสามารถจอด
ั้
บนถนนราชดาเนินได้ โดยตรง ส่วนในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน พื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนินมีการทากิจกรรม
เต็มพื ้นที่ การจอดรถบริ เวณถนนราชดาเนินจึงเป็ นการจอดรถบริ เวณริ มถนนเส้ นใกล้ เคียงกับถนนราชดาเนิน
เช่น ถนนราชวิถี ถนนราชมรรคา ถนนสิงหราช ถนนสามล้ านและถนนข้ างเรื อนจา มีการบริ การที่จอดรถที่อยู่ใน
พื ้นที่วดั โดยมีการเก็บเงินเพื่อนาไปใช้ ในการบารุงวัด เช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเชียงมัน่ เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยังมีบริ การที่จอดรถแบบเก็บเงินจากที่วา่ งที่เป็ นของเอกชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับถนนราชดาเนินอีกด้ วย ส่วนที่
จอดรถจักรยานยนต์นนั ้ ในเวลาปกติสามารถเข้ ามาจอดในพื ้นที่ได้ โดยตรงเช่นเดียวกับรถยนต์ แต่ในวันที่มี
กิจกรรมถนนคนเดิน การจอดรถจักรยานยนต์จะอยู่ในพื ้นที่ว่างของประตูท่าแพและในบริ เวณเดียวกับที่จอด
รถยนต์และในบริ เวณจุดตัดของถนนซอยกับถนนราชดาเนินที่เชื่อมมาจากถนนบริ เวณใกล้ เคียง
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3.2 ถนนวัวลาย
จากการสารวจพื ้นที่ของผู้วิจยั ในวันจันทร์ ที่ 5 พ.ย. 2555 พบว่า ตัวถนน
วัวลาย เป็ นถนน 2 เลนมีความกว้ าง 6 เมตร ลักษณะวัสดุของพื ้นผิวถนนนันเป็
้ นแอสฟั ลต์ ระบบทางเดินเท้ า
บริ เวณถนนวัวลายมีทงั ้ 2 ฝั่ งของถนนโดยมีความกว้ าง ประมาณ 1.20 เมตรและสูงจากระดับท้ องถนนประมาณ
25 เซนติเมตร ไม่มีต้นไม้ บริ เวณทางเท้ า โดยพื ้นที่ด้านข้ างของทางเดินเท้ าส่วนใหญ่จะถูกขนาบด้ วยกาแพง
อาคารสานักงานทัว่ ไปตลอดจนรั่ว ของสถานที่ราชการ บ้ านพักอาศัย โดยมีความสูงตังแต่
้ 1 เมตรถึง 2 เมตร
และบางช่วงก็เปิ ดโล่งบริ เวณบ้ านพักอาศัย ร้ านขายและแสดงสินค้ าทัว่ ไป

ภาพที่ 4.28 ลักษณะวัสดุของพื ้นผิวถนนวัวลาย
ที่มา : https://maps.google.co.th
ที่จอดรถยนต์ในบริ เวณถนนวัลาย โดยในเวลาปกตินนสามารถจอดบน
ั้
ถนนวัวได้ โดยตรง ส่วนในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน พื ้นที่บริ เวณถนนวัวลายมีการทากิจกรรมเต็มพื ้นที่ การจอด
รถบริ เวณถนนวัลายจึงเป็ นการจอดรถบริ เวณริ มถนนเส้ นใกล้ เคียงกับถนนวัวลายเช่น ถนนทิพยเนตร ถนนสุริ
ยวงศ์และถนนนันทราราม มีการบริ การที่จอดรถที่อยูใ่ นพื ้นที่วดั โดยมีการเก็บเงินเพื่อนาไปใช้ ในการบารุงวัด เช่น
วัดธาตคาและวัดยางคราม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีบริ การที่จอดรถแบบเก็บเงินจากที่ว่างที่เป็ นของเอกชนใน
บริ เวณใกล้ เคียงกับวัวลายอีกด้ วย ส่วนที่จอดรถจักรยานยนต์นนั ้ ในเวลาปกติสามารถเข้ ามาจอดในพื ้นที่ได้
โดยตรงเช่นเดียวกับรถยนต์ แต่ในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน การจอดรถจักรยานยนต์จะอยู่ในพื ้นที่ว่างของประ
เชียงใหม่และบริ เวณปลายทางของถนนคนเดินและในบริ เวณเดียวกับที่จอดรถยนต์และในบริ เวณจุดตัดของถนน
ซอยกับถนนวัวลายที่เชื่อมมาจากถนนบริ เวณใกล้ เคียง เนื่องจากเส้ นทางสัญจรโดยรถยนต์ถกู ปิ ดกัน้ โดยส่วน
ใหญ่จะเชื่อมมาจากถนนนันทารามเป็ นหลัก
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4.4.3 การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ในการศึกษาการวางและจัดทาผังเมืองรวมนัน้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและการดารงรั กษาเมืองและบริ เวณที่เกี่ ยวข้ องหรื อชนบท ในด้ านการใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สิน การ
คมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริ การสาธารณะและสภาพแวดล้ อม ให้ เป็ นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของ
เมืองเก่า เพื่อเป็ นการปกป้องคุ้มครองและดึงดูดให้ มกี ารพัฒนากิจกรรมบริ การสาหรับการท่องเที่ยวให้ สอดคล้ อง
กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. การใช้ ประโยชน์ที่ดินในระดับเมือง
1.1 ถนนราชดาเนิน
ลัก ษณะการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น บริ เ วณพื น้ ที่ ถ นนราชด าเนิ น สามารถ
แบ่งเป็ นประเภทได้ ตามผังแสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และข้ อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ผังเมือง
รวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)ได้ ดงั นี ้ (ดูแผนที่ 4.9)
- ที่ดิ นประเภทอนุรั ก ษ์ เ พื่อ ส่ง เสริ ม เอกลักษณ์ ศิ ลปวัฒ นธรรมไทยที่
ก าหนดไว้ เป็ นสี น า้ ตาลอ่ อ น ให้ เป็ นที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สถาปั ตยกรรมท้ องถิ่ น การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ
สาธารณประโยชน์เท่านัน้
- ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาที่กาหนดไว้ เป็ นสีเทา ให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการศาสนาหรื อเกี่ยวข้ องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรื อสาธารณประโยชน์เท่านัน้ และการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทนี ้ห้ ามก่อสร้ างอาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่ได้ กาหนดไว้ ในบริ เวณข้ างเคียง
- ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่
ก าหนดไว้ เ ป็ นสี น า้ เงิ น ให้ ใ ช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การของรั ฐ กิ จ การเกี่ ย วกับ การสาธารณูป โภคและ
สาธารณูปการ หรื อสาธารณประโยชน์เท่านันและการใช้
้
ประโยชน์ที่ดินประเภทนี ้ ห้ ามก่อสร้ างอาคารที่มีความ
สูงเกินกว่าที่ได้ กาหนดไว้ ในบริ เวณข้ างเคียง
- ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาที่กาหนดไว้ เป็ นสีเขียวมะกอก ให้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรื อเกี่ยวข้ องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรื อสาธารณประโยชน์เท่านัน้ และการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทนี ้ ห้ ามก่อสร้ างอาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่ได้ กาหนดไว้ ในบริ เวณข้ างเคียง
1.2 ถนนวัวลาย
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณพื ้นที่ถนนวัวลาย สามารถแบ่งเป็ น
ประเภทได้ ตามผังแสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และข้ อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)ได้ ดงั นี ้ (ดูแผนที่ 4.9)
- ที่ดิ นประเภทอนุรัก ษ์ เ พื่อ ส่ง เสริ ม เอกลักษณ์ ศิ ลปวัฒ นธรรมไทยที่
ก าหนดไว้ เป็ นสี น า้ ตาลอ่ อ น ให้ เป็ นที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สถาปั ตยกรรมท้ องถิ่ น การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ
สาธารณประโยชน์เท่านัน้
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- ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาที่กาหนดไว้ เป็ นสีเทา ให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการศาสนาหรื อเกี่ยวข้ องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรื อสาธารณประโยชน์เท่านัน้ และการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทนี ้ห้ ามก่อสร้ างอาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่ได้ กาหนดไว้ ในบริ เวณข้ างเคียง
- ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาที่กาหนดไว้ เป็ นสีเขียวมะกอก ให้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรื อเกี่ยวข้ องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรื อสาธารณประโยชน์เท่านัน้ และการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทนี ้ ห้ ามก่อสร้ างอาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่ได้ กาหนดไว้ ในบริ เวณข้ างเคียง
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.9
แผนที่แสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ระดับเมืองตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)
ที่มา
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. การใช้ ประโยชน์ที่ดินในระดับชุมชน
2.1 ถนนราชดาเนิน
ถนนราชด าเนิน อยู่ใ นพื น้ ที่ เ มือ งชัน้ ในถูก ล้ อมรอบด้ ว ยคูเมื อ งทัง้ สี่ทิ ศ
บริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่เมืองเก่า การก่อสร้ างอาคารสูงกาหนดความสูงของอาคารไม่เกิน 12 เมตร การใช้ ประโยชน์
ที่ดินประกอบด้ วยวัด และโบราณสถานที่สาคัญ สถานศึกษา สถานที่ราชการ ที่พกั อาศัยบริ เวณเขตคูเมืองชันใน
้
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ คุ้มเจ้ าซึ่งกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ สถานบริ การ
หน่วยงานต่างๆของราชการและเอกชน สถานที่ราชการสาคัญได้ แก่ เรื อนจาเก่าจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการ
อาเภอ เมืองเชียงใหม่ มีสวนสาธารณะ สวนหนองบวกหาด
2.2 ถนนวัวลาย
บริ เวณนี ้มียา่ นพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากอยู่บริ เวณถนน
วัวลาย มีการใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางจะกระจายอยู่ตามถนนสายสาคัญเช่นบริ เวณ ถนน
ศรี ดอนไชย ถนนช้ างคลานและถนนเจริ ญประเทศ ส่วนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้ อยกระจายตัวอยู่ทวั่ ไปล้ อมรอบ
พื ้นที่ศาสนสถาน มีห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลแอร์ พอร์ ทพลาซ่า ตังอยู
้ ่บริ เวณสี่แยกแอร์ พอร์ ท มีท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ และกองบิน 41 ตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ เคียง นอกจากนี ้มีการใช้ ที่ดินประเภทเกษตรกรรมในบางพื ้นที่ เช่น
บริ เวณตาบลป่ าแดด หรื อฝั่ งทิศใต้ ของถนนมหิดล
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4.4.4 การใช้ ประโยชน์อาคาร
1. การใช้ ประโยชน์อาคารในระดับเมือง
1.1 ถนนราชดาเนิน
ถนนราชดาเนินอยู่ในพืน้ ที่คเู มืองชันในของตั
้
วเมืองเชียงใหม่ โดยการใช้
ประโยชน์อาคารในพื ้นที่นนแบ่
ั ้ งตามรู ปแบบการใช้ งานจริ ง โดยการใช้ ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่ ในพื ้นที่กลาง
เวียงจะเป็ นที่อยู่อาศัยและที่พกั อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม เนื่องจากเป็ นพื ้นที่เมืองเก่าจึงทาให้ มีมีอาคารประเภท
ศาสนสถานและอาคารอนุรักษ์ กระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่ร่วมกับที่อยูอ่ าศัยเป็ นจานวนมาก อาคารพาณิชยกรรมส่วน
ใหญ่จะเกาะตัวอยู่บริ เวณถนนสายหลัก ภายในพื ้นที่ อาคารประเภทสถาบันการศึกษาในพื ้นที่มีหลายระดับ
รองรั บการใช้ งานจากคนในและนอกพืน้ ที่ได้ อาคารประเภทสถาบันราชการเกาะตัวอยู่ เป็ นกลุ่มแต่อาคาร
บางส่วนได้ มีการปรับปรุงเป็ นพิพิธภัณฑ์ (ดูแผนที่ 4.10)
1.2 ถนนวัวลาย
ถนนวัวลายอยู่บริ เวณกาแพงเมืองชัน้ นอกของตัวเมืองเชียงใหม่ ที่พื ้นที่
ส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นที่อยู่อาศัยเป็ นหลัก การใช้ ประโยชน์อาคารแบ่งตามรู ปแบบการใช้ งานจริ ง
โดยการใช้ ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่ในย่านวัวลายจะเป็ นที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมโดยส่วน
ใหญ่จะเกาะกลุ่มล้ อมรอบกลุ่มการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถาน อาคาร
พาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะเกาะตัวอยูบ่ ริ เวณถนนสายหลักด้ านทิศเหนือ บริ เวณตอนบนของถนนวัวลายและเรี ยง
ตัวตามแนวถนนนันทาราม อาคารประเภทสถาบันการศึกษาในพื ้นที่มีขนาดเล็ก รองรับการใช้ งานจากคนใน
ชุมชนเป็ นส่วนใหญ่ อาคารประเภทสถาบันราชการมีจานวนไม่มากซึง่ จะอยูต่ ิดกับถนนสายหลักๆในพื ้นที่กาแพง
เมืองชันนอกของตั
้
วเมืองเชียงใหม่ (ดูแผนที่ 4.10)
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.10 แผนที่แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารในระดับเมือง พ.ศ.2553
ที่มา
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. การใช้ ประโยชน์อาคารในระดับชุมชน
2.1 ถนนราชดาเนิน
ลักษณะการใช้ ประโยชน์อาคารบริ เวณย่านถนนราชดาเนิน สามารถแบ่ง
ออกเป็ นประเภทต่างๆดังนี ้ (ดูแผนที่ 4.11)
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม
การใช้ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามแนว
ถนนราชดาเนินเป็ นช่วงๆเนื่องจากการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทนี ้จะถูกขันด้
้ วยพื ้นที่ศาสนสถาน ประเภทของ
อาคารพาณิชยกรรม ที่มีลกั ษณะหลายหลายทังทางด้
้
านยุคสมัยและรู ปแบบสถาปั ตยกรรมด้ านหลังอาคาร
พาณิชยกรรมเป็ นพื ้นที่พกั อาศัยซึ่งมีลกั ษณะบ้ านเรื อน หนาแน่น ปานกลาง ที่อยู่อาศัยบางส่วนถูกพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์กลายเป็ นโรงแรม เกสเฮ้ าส์ การใช้ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในพื ้นที่สามารถ
จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดินได้ แก่ การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ การใช้ ประโยชน์อาคาร
ประเภทร้ านค้ า โดยมีทงร้
ั ้ านค้ าเก่าแก่และร้ านค้ าที่ปลูกสร้ างขึ ้นมาใหม่ การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทกลุ่ม
ร้ านอาหารต่างๆ ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ใช่คนในพื ้นที่ และอาคารพาณิชย์ที่ไม่มีลกั ษณะกลุม่ การค้ าขาย
สินค้ าที่ชดั เจน

ภาพที่ 4.29 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม
การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารประเภทที่ อ ยู่อ าศัย กึ่ ง พาณิ ช ยกรรม
ประเภทตึกแถวมีจานวนมากกระจายอยูโ่ ดยรอบพื ้นที่ จากการสังเกตุการณ์พบว่าการใช้ ประโยชน์อาคารชนิดนี ้
จะพบมากบริ เวณจุดตัดของถนน(สามแยกหรื อสีแ่ ยก) บางส่วนใช้ ประโยชน์ทางด้ านพาณิชยกรรมเฉพาะในวันที่
มีกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งนอกจากที่พกั อาศัยรู ปแบบนีแ้ ล้ วยังมีตึกแถวแบ่งให้ เช่า หอพัก กระจายอยู่ทวั่ ไปใน
พื ้นที่ศกึ ษา
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ภาพที่ 4.30 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัย
การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยแบบอาคารแถวที่มี
อยู่ทวั่ ไปในพื ้นที่ส่วนมากเป็ นอาคารที่ตงติ
ั ้ ดถนน มีความสูง 2-3 ชัน้ โดยใช้ พกั อาศัยไม่ได้ ประกอบกิจกรรม
ทางด้ านพาณิยชกรรมด้ านล่าง ส่วนบ้ านพักอาศัย ส่วนใหญ่บ้า นพักอาศัยจะอยู่ด้านในของซอยต่างๆ อาคาร
บ้ านเรื อนมีหลายหลายประเภท ทังบ้
้ านไม้ ดงเดิ
ั ้ ม บ้ านคอนกรี ตสมัยใหม่ ซึง่ มีทงที
ั ้ ่อนุรักษ์ สถาปั ตยกรรมเดิมและ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบสถาปั ตยกรรมไปแล้ ว ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ดี เส้ นทางเข้ าถึงสะดวกแต่สว่ นใหญ่จะไม่มี
พื ้นที่ภายในบริ เวณบ้ าน นอกจากนันยั
้ งที่อยูอ่ าศัยที่มีความสูง 3 ชันที
้ ่เป็ นบ้ านพักข้ าราชการตารวจใกล้ กบั สถานี
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4.31 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัย ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
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- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ระบบสาธารณูป โภคภายในพื น้ ที่ ศึก ษา มีเ พี ยงพอต่อ ความ
ต้ องการ ส่วนสาธารณูปการในพืน้ ที่ ถือ มีพอสมควร สามารถรองรั บการใช้ งานจากคนต่างพืน้ ที่ได้ ด้วย แต่
บางอย่างผู้คนในพืน้ ที่ต้องเดินทางออกไปใช้ บริ การอื่นๆ เช่น สถาบันทางราชการ โรงพยาบาล เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในพื ้นที่ยงั มีการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ ที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเมือง
เชี ยงใหม่ โดยนอกเหนือจากที่กล่า วมายัง มี การใช้ ประโยชน์ อาคารประเภทสาธารณูปการชนิดอื่นๆ ได้ แ ก่
สถาบันทางการชการต่างๆ เช่น สถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานการคลังจังหวัด สานักงานส่งเสริ ม
การเกษตรภาคเหนือ สานักงานยาสูบ เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.32 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษา
การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษาในพื ้นที่ถือว่า
มีอยู่มากและเป็ นสถานศึกษาในระดับ ที่หลากหลาย สถาบันการศึกษาบางแห่งสามารถรองรับการใช้ งานใน
ระดับจังหวัด เช่น โรงเรี ยนโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยซึ่งถือเป็ นโรงเรี ยนประจาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้ การดูแลของวัด เช่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้ านนา โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา โรงเรี ยนเมตตาศึกษา โรงเรี ยนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองและ
โรงเรี ยนพุทธิโสภณ โดยโรงเรี ยนแต่ละแห่งจะมี ผ้ คู นในพื ้นที่อื่นบางส่วนเข้ ามาใช้ บริ การในเรื่ องการศึกษา และ
สถาบันการศึกษาบางแห่งยังมีความสัมพันธ์ ในด้ านความรั บผิดชอบในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในพืน้ ที่
นอกจากนี ้ยังมีสถาบันกวดวิชาต่างๆของเอกชนกระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษาอีกด้ วย
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ภาพที่ 4.33 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษา ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถาน
การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถานในพื ้นที่ย่านถนน
ราชดาเนินมีอยูจ่ านวนมาก เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่เก่าที่มีประวัติศาสตร์ และความสาคัญในเรื่ องความ
เชื่อต่างๆมาอย่างยาวนาน เป็ นที่ให้ ความเครารพสักการะของคนในและนอกพืน้ ที่ รวมทังนั
้ กท่องเที่ยวจาก
จังหวัดอื่นๆ ศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีมีพื ้นที่ให้ เข้ าไปใช้ งานทังในวั
้ นธรรมดาและวันที่มีกิจกรรมถนน
คนเดินในการทาบุญ เข้ าห้ องน ้า เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดหมื่นล้ าน วัดชัยพระเกียรติและวัดศรี เกิด หรื อการก่อตัง้
เป็ นศูนย์อาหารถนนคนเดินของวัดพันอ้ น วัดบางแห่งเปิ ดเป็ นพื ้นที่จอดรถเพื่อหารายได้ ในการพัฒนาวัด เช่น
บริ เวณวัดพระสิงห์ เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.34 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถาน ถนนราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจยั
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2.2 ถนนวัวลาย
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ อาคารบริ เวณย่านถนนวัวลาย สามารถแบ่ง
ออกเป็ นประเภทต่างๆดังนี ้ (ดูแผนที่ 4.11)
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม
การใช้ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามแนว
ถนนวัว ลาย เป็ นประเภทอาคารพาณิ ช ยกรรม ที่ มี ลัก ษณะหลายหลายทัง้ ทางด้ า นยุค สมัย และรู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมด้ านหลังอาคารพาณิชยกรรมเป็ นพืน้ ที่พักอาศัยซึ่งมีลกั ษณะบ้ านเรื อนแออัด หนาแน่น และ
เส้ นทางเข้ าถึงไม่สะดวก มีอาคารบางส่วนใช้ เป็ นที่ที่ผลิตหัตถกรรมเครื่ องเงิน การใช้ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ในพื ้นที่สามารถจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ได้ แก่ การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทร้ านค้ าเครื่ องเงิน โดยส่วนมาก
เป็ นร้ านค้ าเก่าแก่ ผู้ประกอบการคือคนในชุมชนวัวลายดังเดิ
้ มและสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั และอาคารพาณิชย์ที่
ไม่มีลกั ษณะกลุม่ การค้ าขายสินค้ าที่ชดั เจน

ภาพที่ 4.35 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม
การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารประเภทที่ อ ยู่อ าศัย กึ่ ง พาณิ ช ยกรรม
ประเภทตึกแถวกระจายอยู่โดยรอบพื น้ ที่ ซึ่งส่วนใหญ่ที่พกั อาศัยรู ปแบบนี ้จะอยู่บริ เวณถนนวัวลาย ต่อเนื่องไป
ตามแนวริ มถนน และซอยต่างๆ และยังมีตกึ แถวแบ่งให้ เช่า หอพัก กระจายอยูท่ วั่ ไปในพื ้นที่ศกึ ษา
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ภาพที่ 4.36 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัย
การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยแบบอาคารแถว มีอยู่
ทัว่ ไปในพื ้นที่ ส่วนมากเป็ นอาคารที่ตงติ
ั ้ ดถนนซอย โดยใช้ พกั อาศัยไม่ได้ ประกอบกิจกรรมทางด้ านพาณิยชกรรม
ด้ านล่าง ส่วนบ้ านพักอาศัย ส่วนใหญ่บ้านพักอาศัยจะอยู่ด้านในโดยเข้ าตรอก ซอยต่างๆ อาคารบ้ านเรื อนมี
หลายหลายประเภท ทัง้ บ้ านไม้ ดงั ้ เดิม บ้ านคอนกรี ตสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในสภาพที่ค่อนข้ างทรุ ดโทรม
เส้ นทางเข้ าถึงไม่สะดวก แต่ภายในบริ เวณบ้ านมีพื ้นที่โล่งกว้ างขวาง

ภาพที่ 4.37 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัย ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
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- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ระบบสาธารณูป โภคภายในพื น้ ที่ศึก ษา มีเ พี ยงพอต่อ ความ
ต้ องการ แต่สาธารณูปการในพื ้นที่ถือว่ายังขาดแคลน ผู้คนในพื ้นที่ต้องเดินทางออกนอกพื ้นที่ เพื่อไปใช้ บริ การ
เช่น สถาบันทางราชการ สานักงานเขต โรงพยาบาล เป็ นต้ น โดยการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปการ
ได้ แก่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ สานักงานการค้ าภายในเขต5 สถานสงเคราะห์เด็กกาพร้ าและอนาถาบ้ านกิ่งแก้ ว
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์เจาะน ้าบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
(ศูนย์ววั ลาย) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

ภาพที่ 4.38 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษา
การใช้ ประโยชน์ อาคารประเภทสถาบันการศึกษาถื อว่าน้ อ ย
มากและส่วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาในระดับพื ้นที่ ผู้คนในพื ้นที่บางส่วนต้ องออกไปใช้ บริ การในเรื่ องการศึกษาใน
ระดับต่างๆในพื ้นที่อื่นๆ โดยการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษาในบริ เวณใกล้ เคียงกับถนนวัวลาย
ได้ แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โรงเรี ยนเทศบาลวัดศรี สพุ รรณ โรงเรี ยนศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ โรงเรี ยน
อนุบาลคุณแม่ โรงเรี ยนอนุบาลเดือนเพ็ญ
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ภาพที่ 4.39 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษา ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
- การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถาน
การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถานในพื ้นที่ย่านถนนวัว
ลายที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ คนในพื น้ ที่ มี บ ทบาทในการเป็ นศาสนสถานและเป็ นสถานที่ พัฒนาฝี มื อ ในด้ า น
หัตถกรรมของคนในชุมชน ได้ แก่ วัดศรี สพุ รรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม วัดธาตุคา และวัดยางคราม ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในสภาพที่ดี มีการทานุบารุ งจากพุทธศาสนิกชนและคนในชุมชน ภายในวัดแต่ละแห่งจะมีพื ้นที่เพื่อให้
คนในชุมชนเข้ าไปใช้ งานได้ โดยวัด 3 แห่งแรกจะมีการจัดตังชมรมของชุ
้
มชนในการทาสินค้ าเกี่ยวกับเครื่ องเงิน
และโลหะด้ วย

ภาพที่ 4.40 การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถาน ถนนวัวลาย
ที่มา : ผู้วิจยั
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.11 แผนที่แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารในระดับชุมชน พ.ศ.2553
ที่มา
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์
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4.4.5 มวลอาคารและที่วา่ ง
1. มวลอาคารและที่วา่ งในระดับเมือง
1.1 ถนนราชดาเนิน
สัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารและที่วา่ งในระดับเมือง ของพื ้นที่บริ เวณถนนราช
ดาเนินในเขตกาแพงเมืองชันใน
้ พบว่าพื ้นที่อาคารมีความหนาแน่นปานกลาง มีพื ้นที่โล่งว่างสลับกับมวลอาคาร
โดยมวลอาคารขนาดใหญ่จะมีการกระจายตัวลักษณะเป็ นรูปตารางสีเหลีย่ มที่มีความสัมพันธ์กบั ระบบโครงข่าย
การสัญจรในพื ้นที่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ตามแนวถนนหลักในพื ้นที่และในบริ เวณพื ้นที่สว่ นกลางของกาแพงเมือง
ชันใน
้ โดยพื ้นที่ว่างในบริ เวณนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่ที่มีความเป็ นสาธารณะสู งหรื อเป็ นพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจกรรม
นันทนาการเฉพาะพื ้นที่ เช่น สวนสาธารณะหนองบวกหาด หรื อ สนามกีฬาของโรงเรี ยนยุพราชวิยาลัย บริ เวณ
ของของกาแพงเมืองชันในจะมี
้
มวลอาคารเรี ยงตัวไปตามแนวถนน ส่วนมวลอาคารขนาดเล็กจะแทรกอยู่ถดั เข้ า
ไปในพื ้นที่ มีการกระจายตัวอย่างไม่เป็ นระเบียบทาให้ เกิ ดพื ้นที่ว่างขนาดเล็กแทรกตัวอยู่ในกลุ่มมวลอาคาร
ขนาดเล็กนันๆ
้ (ดูแผนที่ 4.12)
1.2 ถนนวัวลาย
สัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารและที่ว่างในระดับเมือง ของพื ้นที่บริ เวณถนนวัว
ลายในเขตกาแพงดินชัน้ นอก พบว่าพื ้นที่อาคารมีความหนาแน่น มาก มวลอาคารขนาดใหญ่มีน้อยโดยจะเป็ น
สถาบันราชการหรื อสถานศึกษา เช่น โรงพยาบาลสวนดอก วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยมวลอาคารส่วนใหญ่
จะกระจายตัวตามแนวโครงข่ายการสัญจรหลักในพื ้นที่ พื ้นที่ว่างขนาดใหญ่ในพื ้นที่มกั จะเป็ นพื ้นที่สว่ นบุคคล
หรื อพื ้นที่ที่เข้ าไปใช้ งานไม่ได้ เช่น ที่ว่างในโรงพยาบาลสวนดอก พื ้นที่ว่างสาธารณะในสวนกาญจนาภิเษกและ
สวนหายยาที่ไม่มีการใช้ งาน โดยพื ้นที่ว่างส่วนใหญ่ที่เข้ าไปใช้ งานได้ จะเป็ นพื ้นที่ว่างที่อยู่ในพื ้นที่ศาสนสถาน
มวลอาคารขนาดเล็ก มีการกระจายตัวอย่างไม่เป็ นระเบียบรอบๆมวลอาคารประเภทศาสนสถานทาให้ เกิดพื ้นที่
ว่างขนาดเล็กแทรกตัวอยู่ในกลุ่มมวลอาคารขนาดเล็กนัน้ ๆ และมีกลุ่มมวลอาคารขนาดเล็กเรี ยงตัวอย่าง
หนาแน่นบริ เวณริ มถนนที่ติดกับคลองแม่ขา่ ทังสองฝั
้
่ ง (ดูแผนที่ 4.12)
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.12 แผนที่แสดงมวลอาคารและที่วา่ งในระดับเมือง
ที่มา
ผู้วิจยั
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์
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2. มวลอาคารและที่วา่ งในระดับชุมชน
2.1 ถนนราชดาเนิน
สัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารและที่ว่างในระดับชุมชน ของพื ้นที่บริ เวณถนน
ราชดาเนิน พบว่าพื ้นที่อาคารมีความหนาแน่นปานกลาง มีพื ้นที่โล่งว่างขนาดใหญ่ ใช้ เป็ นพื ้นที่ทากิจกรรมระดับ
เมือง มีทงคนในและนอกพื
ั้
้นที่ศึกษาเข้ ามาใช้ งาน คือ ลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ และพื ้นที่โล่งภายในบริ เวณ
พื ้นที่วัดที่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ เป็ นต้ น และก็มีพื ้นที่โล่งว่างที่คนทัว่ ไปไม่
สามารถเข้ ามาใช้ งานได้ เช่น ลานจอดรถหน้ า สถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หรื อสนามกีฬาในโรงเรี ยน
ยุพราชวิทยาลัย ส่วนพื ้นที่โล่งว่างที่เหลือจะเป็ นที่โล่งว่างภายในชุมชน จากสัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารกับพื ้นที่ว่าง
บริ เวณถนนราชดาเนิน พบว่าชุมชนมีการเกาะกลุ่มกันหนาแน่นปานกลาง อยู่ติดกับอาคารพาณิชย์และศาสน
สถานต่างๆ ถึงในพื ้นที่จะมีที่โล่งว่างขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ มีการใช้ งานพื ้นที่โล่งว่างในด้ านการนันทนาการสาหรับ
คนในชุมชนทังหมด
้
(ดูแผนที่ 4.13)
2.2 ถนนวัวลาย
สัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารและที่วา่ งในระดับชุมชน ของพื ้นที่บริ เวณถนนวัว
ลาย พบว่าพื ้นที่อาคารมีความหนาแน่นมาก ซึง่ พื ้นที่โล่งว่างส่วนมากจะเป็ นพื ้นที่ถนน ตรอก ซอย ภายในชุมชน
โดยมีพื ้นที่โล่งเพื่อประกอบกิจกรรมเป็ นสัดส่วนน้ อยมาก เมื่อเทียบกับอาคาร พื ้นที่โล่งส่วนมากของชุมชนจะอยู่
บริ เวณพื ้นที่วดั โดยในชุมชนมีวดั สาคัญ 3 วัด ได้ แก่ วัดศรี สพุ รรณ วัดหมื่นสาร และวัดนันทาราม จากสัดส่วน
พื ้นที่มวลอาคารกับพื ้นที่ว่างบริ เวณถนนวัวลาย พบว่าชุมชนมีการเกาะกลุม่ กันหนาแน่นล้ อมรอบพื ้นที่โล่งว่าง
ของวัด ไม่มีการจัดพื ้นที่โล่งว่างเพื่อการนันทนาการสาหรับคนในชุมชน แต่ก็จะใช้ พื ้นที่วา่ งขนาดเล็กหรื อพื ้นที่ใน
วัดในการทากิจกรรมแทน ส่วนกิจกรรมนันทนาการนันต้
้ องมีการเดินทางไปใช้ พื ้นที่โล่งภายนอกชุมชน ซึ่งเป็ น
พื ้นที่ของเทศบาลที่มีปริ มาณผู้ใช้ พื ้นที่จากพื ้นที่อื่นๆด้ วย (ดูแผนที่ 4.13)
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.13 แผนที่แสดงมวลอาคารและที่วา่ งในระดับชุมชน
ที่มา
ผู้วิจยั
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์
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4.1.6 ตาแหน่งกิจกรรมสาคัญ
1. ตาแหน่งกิจกรรมสาคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
การศึกษาเรื่ องตาแหน่งสาคัญจะเป็ นการแยกพื ้นที่กิจกรรมออกเป็ นย่านต่างๆ ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามรูปแบบวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ (ดูแผนที่ 4.14) ดังนี ้
1.1 ถนนราชดาเนิน
- ย่านกาแพงเมืองชันใน
้ เป็ นเขตเมืองเก่าแก่ที่สดุ ที่มีมาตังแต่
้ การวางผัง
เมืองเริ่ มแรก ซึ่งพื ้นที่ในใจกลางเมืองในเขตกาแพงเมืองนี ้ ประกอบด้ วยพื ้นที่ว่างสาธารณะ ตลาด พิพิธภัณฑ์
สถานที่ราชการ วัดสาคัญ และวัง คุ้มเจ้ า ต่างๆในอดีต ปั จจุบนั ผสมผสานระหว่าง สถานที่ราชการ และที่อยู่
อาศัย มี วัด สาคัญ และสวยงามจ านวนมาก เป็ นสถานที่ นัก ท่อ งเที่ ย วนิ ย มเดิ น ชมเมื อง สถานที่ สาคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ในย่านกาแพงเมืองชันใน
้ สถาปั ตยกรรม อาคารบ้ านเรื อน ในเขตสี่เหลี่ยมคูเมืองเก่าบังคับความ
สูงไว้ ไม่เกิ น 12 เมตร คงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของสถาปั ต ยกรรมล้ านนาไว้ อาคารรู ปแบบสถาปั ตยกรรมพืน้ ถิ่ น
สวยงามมีเอกลักษณ์ เทศบาลจึงได้ จัดกิ จกรรมถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวในย่าน
ประวัติศาสตร์ และการสร้ างงานหัตถกรรมพืน้ ถิ่น เป็ นสถานที่ดึงดูดทังนั
้ กท่องเที่ยวและคนในตัวเมืองเข้ ามาใช้
จานวนมากหลายหมื่นคนในทุกเย็นวันอาทิตย์ และนับแสนคนในวันเทศกาล
1.2 ถนนวัวลาย
- ย่านนี ้ตังอยู
้ ่ระหว่างกาแพงเมืองชันในจนถึ
้
งกาแพงดินชันนอกด้
้
านใต้
ของเมือง ด้ วยอาณาเขตของพื ้นที่โอบล้ อมด้ วยกาแพงเมืองเก่า ตามเส้ นแม่น ้าลาคูแม่ข่าและลาคูไหว ในย่านนี ้
เป็ นช่างฝี มือพื ้นบ้ านที่มีชื่อเสียงด้ านหัตถกรรมเครื่ องเขินและเครื่ องเงินอยูบ่ ริ เวณถนนวัวลาย อาคารบริ เวณนี ้ไม่
สูงมากนัก คนอยู่อาศัยเป็ นคนเก่าแก่ ในอดีตเป็ นย่านการค้ าหัตถกรรมขายสินค้ าที่ระลึก เช่นการทาเครื่ องเงิน
การแกะสลัก การทาเครื่ องเขิน ต่อมากิจกรรมการทาเครื่ องเงินซบเซา ย่านค้ าขายของหัตถกรรมย้ ายศูนย์ไปยัง
อ.หางดง ทาให้ บริ เวณนี ้กิจกรรมการค้ าขายเงียบเหงาซบเซา แต่ความเป็ นชุมชนยังเข้ มแข็ง โดยเฉพาะชุมชนวัด
ศรี สพุ รรณ ชุมชนนันทาราม ชุมชนหมื่นสาร และ วัดธาตุคา มีการตังศู
้ นย์สอนการแกะสลักเงิน เทศบาลจึงได้ จดั
กิจกรรมถนนคนเดินทุกวัน เสาร์ โดยมอบให้ กลุ่มคนในพื ้นที่ดูแลกิจกรรมเอง โดยผู้ดูแลได้ แก่ เจ้ าของร้ านค้ า
ตึกแถวและกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านวัวลายที่ประกอบด้ วยชุมชน 3 ชุมชนได้ แก่ ชุมชนหมื่นสารบ้ านวัวลาย
ชุมชนวัดศรี สุพรรณและชุมชนวัดนันทาราม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็ นผู้ดแู ล สนับสนุนและอานวยความ
สะดวกในการประชุมและการประสานงานการดาเนินงานของคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน
ซึ่งทังสองย่
้
านที่กล่าวมานี ้ถือได้ ว่าอยู่ในพื ้นที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เชื่อมต่อกับ
เขตย่านการค้ าเก่า พื ้นที่อยูช่ ่วงจากกาแพงประตูเมืองท่าแพไปจรดริ มแม่น ้าปิ ง ตังอยู
้ ด่ ้ านตะวันออกของเมืองที่มี
การใช้ ประโยชน์ที่ดินผสมผสานพาณิชกรรมและที่อยูอ่ าศัย มีชมุ ชนและเชื ้อชาติหลากหลาย ในอดีตเป็ นย่านคน
จีน คนอินเดียและคนในบังคับอังกฤษ มีศาสนสถานของมุสลิม เป็ นที่ตงของย่
ั้
านการค้ าสาคัญ ได้ แก่ ตลาดวโร
รส ตลาดต้ นลาไย ตลานวรัฐ และตลาดเทศบาล เป็ นศูนย์กลางการค้ าปลีกค้ าส่งของเมืองและภูมิภาค
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จากนันโดยรอบจะกลายเป็
้
นย่านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองทางด้ านทิศเหนือ ทิศใต้
และทิศตะวันออก เป็ นเขตที่อยูอ่ าศัยผสมผสานย่านการค้ า ซึ่งมีพื ้นที่ต่อเนื่องจากพื ้นที่ใจกลางเมืองเก่า การตัง้
ถิ่นฐานขยายตัวชุมชนออกไปรอบๆตามรัศมีของโครงข่ายการสัญจรในระดับเมือง ลักษณะของการค้ าจะอยู่ใน
รูปแบบอาคารพาณิชยกรรมที่เกาะไปตามเส้ นทางคมนาคมหลักและพื ้นที่วา่ งที่เป็ นตลาดชุมชน
ส่วนทางด้ านทิศตะวันตกจะเป็ นย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตังอยู
้ ่บริ เวณถนนสาย
หลักห้ วยแก้ วและถนนสุเทพมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง เป็ นชุมชนใหม่เกิดจากการตังมหาวิ
้
ทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้ วยแก้ วเป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์การค้ า บริ เวณหน้ ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็ นย่านการค้ าขายสินค้ า เสื ้อผ้ า
และร้ านอาหาร ส่ว นหอพัก นัก ศึ ก ษาและที่ อ ยู่อ าศัย ของนัก ศึ ก ษาจะอยู่ บ ริ เ วณด้ านหน้ าและด้ านหลัง
มหาวิทยาลัย ส่วนย่านที่มีกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ประเภท ภัตตาคาร ร้ านกาแฟ บาร์ ผับ จะเกาะตัวอยู่จานวน
มากในบริ เวณถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนเลียบคลองชลประทาน
ส่วนย่านศูนย์ราชการหรื อย่านเหนือตอนบน เป็ นพื ้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นต่า เป็ น
พื ้นที่สถานที่ราชการขนาดใหญ่ลกั ษณะของการเดินทางพึง่ พารถยนต์เป็ นส่วนมาก เพราะระยะทางห่างไกล เป็ น
ลักษณะของการเติบโตชานเมือง เป็ นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย การใช้ ประโยชน์ที่ดินห่างกันเป็ นช่วงๆบาง
แห่งคัน่ ด้ วยพื ้นที่วา่ งรอการพัฒนา ทิศเหนือได้ แก่สว่ นต่อถนนโชตนาไปจนถึงศาลากลางและศูนย์ราชการ
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.14 แผนที่แสดงตาแหน่งกิจกรรมสาคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยแบ่งเป็ นย่านต่างๆในเมือง
ที่มา
การสรุปข้ อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. ตาแหน่งกิจกรรมสาคัญในระดับเมือง
ในการศึกษาตาแหน่งกิจกรรมในระดับเมืองของถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย มี
พื ้นที่กิจกรรมใช้ สอยที่แตกต่างกันออกไป โดยการจาแนกตาแหน่งกิจกรรมระดับเมืองนันจะอธิ
้
บายโดยใช้ การ
แบ่งพื ้นที่ตามย่านกิจกรรมในระดับเมือง คือ ตาแหน่งกิจกรรมในระดับเมืองของพื ้นที่ย่านกาแพงเมืองชันในของ
้
ถนนราชดาเนินและพื ้นที่ยา่ นระหว่างกาแพงเมืองชันในจนถึ
้
งกาแพงดินชันนอก
้
โดยจากการสารวจพื ้นที่สามารถ
อธิบายตาแหน่งกิจกรรมในระดับเมืองถนนราชดาเนินและถนนวัวลายได้ ดงั นี ้ (ดูแผนที่ 4.15)
2.1 ถนนราชดาเนิน
- พื ้นที่กิจกรรมระดับเมืองบริ เวณถนนราชดาเนิน มีทงที
ั ้ ่เป็ นที่สาธารณะ
และที่ส่วนบุคคล แต่มีการเชื่ อมโยงกันเนื่องจากความจาเป็ นต้ องใช้ ที่ว่างเพื่อการทากิ จกรรมและสัญจรใช้
ชีวิตประจาวันของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยตาแหน่งในการทากิจกรรมต่างๆของย่านกาแพงเมืองชันใน
้
ได้ แก่ บริ เวณลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ หน้ าหอศิลปวัฒนธรรมล้ านนาและบริ เวณประตูท่าแพ ซึ ้งเป็ นที่ว่าง
ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ ตลอดเวลา และด้ วยความที่พื ้นที่ย่านกาแพงเมืองชันในมี
้
ความสาคัญใน
ด้ านประวัติศาสตร์ ทาให้ มีพืน้ ที่กิจกรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศาสนาอยู่เป็ นจานวนมาก และมีพื ้นที่
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ประเภทการค้ า ขายที่สาคัญ คื อ ตลาดประตูช้างเผือ กทางทิ ศเหนือ และตลาดประตู
เชียงใหม่ทางทิศใต้

ภาพที่ 4.41 ตาแหน่งกิจกรรมระดับเมือง ประตูทา่ แพ
ที่มา : ผู้วิจยั
นอกจากนั น้ ในพื น้ ที่ ย่ า นก าแพงเมื อ งชั น้ ในยั ง มี กิ จ กรรมประเภท
นันทนาการที่เป็ นสวนสาธารณะ ที่เป็ นพื ้นที่วา่ งสาธารณะที่สามารถรองรับการใช้ งานของในพื ้นที่และนอกพื ้นที่
ได้ เป็ นจานวนมาก คือ สวนสาธารณะหนองบวกหาดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นถนนบารุ งบุรี บริ เวณแจ่งกู่เฮือง ที่มีคนเข้ ามาใช้
งานหลากหลายกลุม่
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ภาพที่ 4.42 ตาแหน่งกิจกรรมระดับเมือง สวนสาธารณะหนองบวกหาด
ที่มา : ผู้วิจยั
ส่วนในทุกวันอาทิตย์ที่มีกิจกรรมถนนคนเดินพื ้นที่ถนนก็ ทาหน้ าที่เป็ นกิจกรรมในระดับเมือง
เพื่อใช้ ในการทากิจกรรมถนนคนเดิน รองรับการใช้ งานที่มากขึ ้น และมี ตาแหน่งกิจกรรมอื่นๆ เช่น พื ้นที่ภายใน
ศาสนสถาน ที่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ และในสถาบันการศึกษาและที่อยูอ่ าศัยที่ต้องได้ รับอนุญาตก่อนเข้ าไปใช้
งาน
2.2 ถนนวัวลาย
- พืน้ ที่กิ จกรรมระดับเมือ งบริ เวณถนนวัวลายส่วนใหญ่ จะเป็ นพืน้ ที่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการค้ าขายโดยมีทงรู
ั ้ ปแบบการค้ าขายสินค้ าและอาหาร โดยตาแหน่งกิจกรรม
ระดับเมือง ได้ แก่ พื ้นที่วา่ งบริ เวณประตูเชียงใหม่ที่เป็ นพื ้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงและเป็ น
เป็ นพื ้นที่เสริ มขยายมาจากตลาดประตูเชียงใหม่ ที่มีกิจกรรมเป็ นร้ านรถเข็นขายอาหารทัว่ ไปและมีพื ้นที่บางส่วน
จัดเป็ นสวนหย่อม ใช้ ในกิจกรรมนันทนาการในด้ านการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี ้ยังทาหน้ าที่เป็ นท่ารถ ใช้ เป็ น
จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรสาธารณะไปยังพื ้นที่ย่านอื่นๆ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกลุ่มอาคารบริ เวณถนน
วัวลายมีการค้ าขายสินค้ าประเภทเครื่ องเงินและโละหะที่ทาขึ ้นเองจากคนภายในพื ้นที่ มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ในพื ้นที่คือโรงพยาบาลสวนปรุง และในพื ้นที่บริ เวณถนนวัวลายยังมีตาแหน่งกิจกรรมทางศาสนาที่สาคัญคือ วัด
ศรี สพุ รรณ
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ภาพที่ 4.43 ตาแหน่งกิจกรรมระดับเมือง ประตูเชียงใหม่
ที่มา : ผู้วิจยั
นอกจากนัน้ ในพื น้ ที่ ย่ า นระหว่า งก าแพงเมื อ งชัน้ ในจนถึ ง ก าแพงดิ น
ชันนอก
้
ยังมีกิจกรรมประเภทนันทนาการที่เป็ นสวนสาธารณะ ที่เป็ นพื ้นที่ว่างสาธารณะที่สามารถรองรับการใช้
งานของในพื น้ ที่และนอกพืน้ ที่ ได้ เป็ นจานวนมาก แต่ปัจจุบัน อยู่ในสภาพรกร้ างทรุ ด โทรม ขาดการดูแล ไม่
สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ คือ สวนกาญจนาภิเษก ที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนมหิดล บริ เวณแจ่งกู่เฮือง ติดกับโรงพยาบาล
สวนปรุงและลาคูไหว

ภาพที่ 4.44 สวนกาญจนาภิเษก
ที่มา : ผู้วิจยั
ส่วนในทุกวันเสาร์ ที่มีกิจกรรมถนนคนเดินพื ้นที่ถนนก็ทาหน้ าที่เป็ นกิจกรรมในระดับเมือง เพื่อ
ใช้ ในการทากิจกรรมถนนคนเดินรองรับการใช้ งานที่มากขึ ้น และมีตาแหน่งกิจกรรมอื่นๆ เช่น พื ้นที่ภายใน ศาสน
สถานหรื อพื ้นที่วา่ งส่วนบุคคลที่ให้ พอ่ ค้ าแม่ค้าเข้ าไปเช่าเพื่อกิจกรรมการค้ า ที่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.15 แผนที่แสดงประเภทของกิจกรรมในระดับเมือง
ที่มา
การเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์
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3. ตาแหน่งกิจกรรมสาคัญในระดับชุมชน
เนื่องจากความสาคัญของถนนราชดาเนินและถนนวัวลายในอดีต ที่เป็ นพื ้นที่ที่มี
ความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ เป็ นชุมชนใจกลางเมืองที่ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัด
เชียงใหม่ ทาให้ พื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนินและถนนวัวลายกลายเป็ นที่รวมของผู้คนที่หลากหลายทางด้ านเชื ้อ
ชาติ วัฒนธรรม เข้ ามาในพื ้นที่ในหลากหลายยุคสมัย ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ พื ้นที่ศึกษามีตาแหน่งกิจกรรมที่สาคัญ
ต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ของชุมชน ที่เ ป็ นโบราณสถานและสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆที่นา่ สนใจ โดยแยกตาแหน่งกิจกรรที่สาคัญในบริ เวณที่ตงของถนนทั
ั้
ง้ 2 เส้ น ดังนี ้ (ดูแผนที่ 4.16)
3.1 ถนนราชดาเนิน
- กิจกรรมบนพื ้นที่ว่างสาธารณะ ได้ แก่ ลานประตูท่าแพเป็ นพื ้นที่ลาน
กิจกรรมที่มีการใช้ งานหลายรูปแบบทังลานกิ
้
จกรรม ตลาดนัดขายของและตังเวที
้ กิจกรรมในเทศกาลสาคัญต่างๆ
และลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ เป็ นพื ้นที่ลานกิจกรรมที่มีการใช้ งานหลายรู ปแบบเช่น เป็ นที่นดั รวมตัว พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนของกลุ่มคน เป็ นลานกิจกรรมการแสดงในช่วงเทศกาลพิเศษ เป็ นพื ้นที่กิจกรรมที่สง่ เสริ ม
ด้ านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวหรื อตามวัตถุประสงค์อื่นๆในการใช้ พื ้นที่

ภาพที่ 4.45 และ 4.46 กิจกรรมบนพื ้นที่วา่ งสาธารณะ ประตูทา่ แพ และลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริย์
ที่มา : http://cmpictures.files.wordpress.com และ http://www.geolocation.ws
- กิ จกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้ านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ผ่านกลุ่ม พิพิธภัณฑ์ต่างๆในพื ้นที่ ได้ แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอศิลป์ล้ านนา ที่
ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของเมืองเชียงใหม่ และวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น นับตังแต่
้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หอประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ ภายในเป็ นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ
ถาวร เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เมืองและเรื่ องราวเกี่ยวกับดินแดนล้ านนาให้ ได้ ศึกษาค้ นคว้ ากัน ทังประวั
้
ติความ
เป็ นมา ศิลปวัฒ นธรรม ขนบประเพณี จากอดีตถึ งปั จจุบันเมื องเชี ยงใหม่ และคุ้มเจ้ า บุรีรัต น์ ที่ อยู่ในความ
รั บ ผิด ชอบของมหาวิ ทยาลัยเชี ย งใหม่ จัดตัง้ เป็ นศูน ย์ สถาปั ต ยกรรมล้ านนา ภายใต้ การดูแล จัดการ และ
ดาเนินงาน ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อเก็บข้ อมูล และค้ นคว้ า วิจยั อันนาไปสูแ่ นวทางในการอนุรักษ์ ที่
ถูกต้ อง
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ภาพที่ 4.47 ถึง 4.50 กิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้ านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอศิลป์ล้ านนา หอประวัตศิ าสตร์ เมืองเชียงใหม่ และ คุ้มเจ้ าบุรีรัตน์
ที่มา : http://pongphun.wordpress.com, http://14p5.blogspot.com,
http://cm-leadernews.com และ http://www.lanna-arch.net
- กิจกรรมทางด้ านศาสนา ผ่านศาสนสถานต่างๆที่สาคัญในพื ้นที่ ได้ แก่
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้ านศาสนา กิจกรรมทางด้ าน
การศึกษามีสถาบันการศึกษาอยู่ภายในพื ้นที่วดั และมีพื ้นที่บางส่วนใช้ ในด้ านกิจกรรมการค้ าขายเฉพาะวันที่มี
กิจกรรมถนนคนเดิน และ วัดอินทขีล ที่มีกิจกรรมส่งเสริ มทางด้ านศาสนาและประวัติศาสตร์ พื ้นที่บริ เวณรอบๆ
เป็ นกิจกรรมการค้ าขายเกี่ยวกับด้ านอาหารการกิน และมีกิจกรรมการค้ าในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน

ภาพที่ 4.51 ถึง 4.53 กิจกรรมทางด้ านศาสนาและชุมชน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และ วัดอินทขีล
ที่มา : http://www.dhammathai.org, http://www.holidaythai.com และ http://watinthakhin.com
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3.2 ถนนวัวลาย
- กิจกรรมบนพื ้นที่วา่ งสาธารณะ ได้ แก่ ประตูเชียงใหม่ ตังอยู
้ ่ทางด้ านทิศ
ใต้ ของเมืองเชียงใหม่ที่ใช้ เป็ นพื ้นที่กิจกรรมพักผ่อนและเป็ นพื ้นที่กิจกรรมค้ าขายโดยส่วนใหญ่เป็ นการค้ าขาย
เกี่ยวกับด้ านอาหารการกินที่ขยายมากจากบริ เวณตลาดประตูเชียงใหม่ มีพื ้นที่บางส่วนใช้ เป็ นที่จอดรถในวันที่มี
กิจกรรมถนนคนเดิน

ภาพที่ 4.54 กิจกรรมบนพื ้นที่วา่ งสาธารณะ ประตูเชียงใหม่
ที่มา : http://www.bloggang.com
- กิจกรรมการค้ าขายสินค้ า บริ เวณถนนวัวลาย โดยมีการนานักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวชมร้ านค้ าเครื่ องเงินต่างๆ เป็ นกิจกรรมการค้ าขายที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั ชุมชนที่อยู่ในบริ เวณนี ้
นอกจากนันยั
้ งมีกิจกรรมการค้ าขายประเภทตลาดที่ให้ คนในชุมชนเข้ าไปทากิจกรรม ได้ แก่ ตลาดทิยพเนตร ที่
เป็ นแหล่งขายของใช้ ต่างๆในชีวิตประจาวันและสินค้ าทัว่ ไป และตลาดก้ อมที่แหล่งกิจกรรมการค้ าขายอาหาร
และขนมพื ้นเมืองคนในชุมชนและบริ เวณพื ้นที่รอบๆ

ภาพที่ 4.55 ถึง 4.57 กิจกรรมการค้ าขายสินค้ าถนนวัวลาย ตลาดทิพยเนตรและตลาดก้ อม
ที่มา : http://air666phromaim.wordpress.com,
http://www.reviewchiangmai.com และ http://www.bloggang.com/
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- กิจกรรมทางด้ านศาสนาและชุมชน ผ่านศาสนสถานต่างๆที่สาคัญใน
พื ้นที่ ได้ แก่ วัดหมื่นสารที่มีการตัง้ “ศูนย์กรรมเครื่ องเงิน วัดหมื่นสาร”ที่ใช้ เป็ นที่เรี ยนรู้การทาเครื่ องเงินของคนใน
ชุมชน วัดศรี สพุ รรณ มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้ านศาสนา กิ จกรรมทางด้ านการศึกษาในชุมชน และมีพื ้นที่
กิจกรรมทางด้ านการทางานฝี มือในชุมชนเกี่ยวกับเครื่ องเงิน วัดนันทารามที่มีการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ เครื่ องเขิน
เป็ นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมทังของวั
้
ดและชุมชน และมีการจัดพื ้นที่เพื่อใช้ ทากิจกรรมนันทนาการอยู่
ภายใน และรูปปั น้ วัวลายที่เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี เป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน
หัตถกรรมวัวลาย

ภาพที่ 4.58 ถึง 4.61 กิจกรรมทางด้ านศาสนาและชุมชน วัดหมืน่ สาร วัดศรี สพุ รรณ
วัดนันทารามและรูปปั น้ วัวลาย
ที่มา : http://wualaisilver.com, http://photo.lannaphotoclub.com,
http://www.bloggang.com และ ผู้วิจยั
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 4.16 แผนที่แสดงตาแหน่งของกิจกรรมในระดับชุมชน
ที่มา
การเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์
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4.5 สรุปสภาพแวดล้ อมชุมชนในพืน้ ที่ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
4.5.1 ถนนราชดาเนิน
กิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ เดิมที่ตงเริ
ั ้ ่ มจากที่วดั อุปคุตไปตามถนนท่าแพ
จนถึงประตูท่าแพ ปั จจุบนั ได้ ย้ายไปอยู่บริ เวณถนนราชดาเนิน เริ่ มที่ข่วงประตูท่าแพ ตรงเข้ าไปยังเขตเมืองเก่า
บนถนนราชดาเนิน ไปจนสุดถนนบริ เวณหน้ าวัดพระสิงห์ และบริ เวณที่ตดั กับถนนเส้ นขวางคือถนนพระปกเกล้ า
ตังแต่
้ หน้ าอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ไปจนถึงวัดเจดีย์หลวง บริ เวณที่ตงถนนนี
ั้
้เป็ นเขตในกาแพงเมืองชันใน
้ ซึ่งเป็ น
ที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานมานานนับตังแต่
้ สมัยมีการสร้ างเมือง บริ เวณสี่แยกกลางเวียงจรดวัดพระสิงห์ ในอดีตเป็ นที่ตงของ
ั้
ตลาดเชี ย งใหม่ หรื อ ตลาดกลางเวี ย ง บริ เ วณถนนคนเดิ น นี ส้ องฝากถนนมี วัง วัด และสถานที่ สาคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ อยูจ่ านวนมาก

ภาพที่ 4.62 และ 4.63 สภาพแวดล้ อมบนถนนราชดาเนินในวันปกติและวันที่มกี ิจกรรมถนนคนเดิน
ที่มา : ผู้วิจยั
การใช้ งานพื ้นที่ในวันปกติจะมีลกั ษณะที่เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามา
ใช้ งานในพื ้นที่เป็ นจานวนมากทังที
้ ่มาเดี่ยวและเป็ นกลุม่ การใช้ งานถนนคนเดินนี ้จะมีในบ่ายวันอาทิตย์ เป็ นต้ น
ไปจนถึ ง ค่า มี ทงั ้ สิน ค้ าขายจานวนมาก มีกิจกรรมนัน ทนาการ เช่น การแสดงดนตรี กิ จ กรรมการแสดงงาน
ประเพณี การแสดงพื ้นเมือง จากการสารวจพบว่า ความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่ สงู ส่วนใหญ่เกิดในพื ้นที่ขนาด
ใหญ่ผ่านกิจกรรมจากคนในและนักท่องเที่ยว เช่น ลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ ข่วงประตูท่าแพ โดยกิจกรรมจะ
เกิดจากนักท่องเที่ยวเป็ นหลักจากการศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ระบบ
ทางเท้ าในพื ้นที่มีการเข้ าถึงที่ดีสามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ จากหลายทิศทาง สามารถเชื่อต่อไปยังส่วนต่างๆของเมือง
ได้ ดี แต่เนื่องจากพื ้นที่มีระบบการเดินรถทังแบบทิ
้
ศทางเดียวและสองทิศทางทาให้ เกิดความสับสนในการใช้ งาน
และปลายของถนนราชดาเนินก็ไม่ได้ เชื่อมต่อกับโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับเมือง ทาให้ ถนนราชดาเนินมี
ศักยภาพในการเชื่อมโยงพื ้นที่ระดับเมืองได้ ปานกลาง มวลอาคารและที่ว่างมีความหนาแน่นปานกลาง มีพื ้นที่
โล่งว่างขนาดใหญ่ ใช้ เป็ นพื ้นที่ทากิจกรรมระดับเมือง พื ้นที่ว่างภายในชุมชนสามารถเข้ าถึงได้ พอสมควร การใช้
ประโยชน์อาคารมีความหลากหลาย พื ้นที่มีศกั ยภาพในด้ านการท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ภายในพืน้ ที่ มีพิ พิธ ภัณฑ์ และศาสนสถานต่างๆที่ น่าดึงดูดให้ กับ นัก ท่องเที่ ยวอยู่ต ลอดเส้ นทาง มีสถานบัน
การศึกษาหลากหลายระดับ ทังที
้ ่เป็ นของทางราชการและเอกชน ทาให้ เกิดการเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ถนนราช
ดาเนินอย่างหลากหลายตามไปด้ วย ซึ่งผู้รับผิดชอบการจัดกิ จกรรมมีหลายฝ่ าย ได้ แก่ เทศกิจเทศบาลนคร
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เชียงใหม่ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ โรงเรี ยนเมตตาศึกษาและโรงเรี ยนเทศบาลอีก 11 แห่ง รวมทัง้
เจ้ าของร้ านค้ าตึกแถวต่างๆ มีการใช้ งานพื ้นที่ภายในศาสนสถานเป็ นจุดแวะพักรับประทานอาหาร เข้ าห้ องน ้า
4.5.2 ถนนวัวลาย
ภายหลังที่ประสบความสาเร็ จของถนนคนเดินราชดาเนิน และการจัดงาน“ถนนเครื่ องเงิน”
บนนถนนวัวลายแล้ ว ทางเทศบาล เห็นโอกาสและศักยภาพของบริ เวณชุมชนวัวลาย เขตกาแพงดินชันนอก
้
ซึ่ง
เป็ นชุมชนโบราณเป็ นแหล่งผลิตของศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้ าน ได้ แก่ การทาเครื่ องเขิน เครื่ องเงิน ประกอบกับการ
ฟื น้ ฟูชมุ ชนโบราณวัวลาย จึงได้ เสนอจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อให้ ชาวบ้ านในท้ องถิ่นนันได้
้ ฟืน้ ฟูการทาเครื่ อง
เขินเครื่ องเงิน และอนุรักษ์ ชมุ ชน ปั จจุบนั กลายเป็ นสถานที่นกั ท่องเที่ยวให้ ความสนใจ กลายเป็ นถนนคนเดินที่มี
คนใช้ งานจานวนมากรองลงมาจากถนนคนเดินราชดาเนิน

ภาพที่ 4.64 และ 4.65 สภาพแวดล้ อมบนถนนวัวลายในวันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน
ที่มา : ผู้วิจยั
การใช้ งานพื ้นที่ในวันปกติจะมีลกั ษณะที่เป็ นการส่งเสริ มกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนที่เป็ น
กิจวัตรประจาวันของคนในพื ้นที่เป็ นหลัก ในวันเสาร์ ที่มีกิจกรรมถนนคนเดินบริ เวณนี ้จะคึกคักมีชีวิตชีวา คนใน
บริ เวณชุมชนวัวลายต่างออกมาค้ าขายบนถนน มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ คนใน
เมืองเชียงใหม่ จากการสารวจพบว่า ความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่เกิดในพื ้นที่ขนาดเล็กผ่านกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันจากคนในพื ้นที่มากกว่ากิจกรรมทางเลือกของนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์หตั ถกรรมวัดศรี สพุ รรณ
ตลาดประตูเชียงใหม่ โดยกิจกรรมจะเกิดจากคนในพื ้นที่เป็ นหลักจากการศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื น้ ที่จะ
เห็นว่ามีสดั ส่วนของคนในพื ้นที่ตอ่ นักท่องเที่ยวมากกว่าถนนราชดาเนิน ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีการ
เข้ าถึงที่ดีสามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ จากหลายทิศทาง ตัวถนนวัวลายมีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงพื ้นที่ระดับเมืองได้ ดี
มวลอาคารและที่วา่ ง พื ้นที่อาคารมีความหนาแน่นมาก มีการใช้ พื ้นที่ศาสนสถานในการทากิจกรรมระดับชุมชน
โดยส่วนใหญ่เป็ นงานหัตถกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่นในพื ้นที่ พื ้นที่ว่างภายในชุมชนสามารถเข้ าถึงได้ ดีโดย
การเดิ นเท้ า แต่เข้ าถึงจากรถยนต์ ได้ ยากพอสมควร การใช้ ประโยชน์ อาคารมีความหลากหลาย สัม พันธ์ กับ
กิจกรรมการค้ าขายในพื ้นที่ พื ้นที่มีศกั ยภาพในด้ านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม มีการใช้ ประโยชน์อาคารใน
การผลิตสินค้ าหัตถกรรมในครัวเรื อน ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน
วัวลาย 3 ชุมชน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็ นผู้ดแู ล สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประชุมและการ
ประสานงานการดาเนินงานของคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
การวิเคราะห์จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ด้ านองค์ประกอบทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย การศึกษาความเป็ นอเนกประโยชน์ในพื ้นที่ ความหลากหลายในด้ านกิจกรรม ความหลากหลาย
ในด้ านผู้ใช้ งานและความหลากหลายในด้ านเวลาในการเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ศึกษา ผ่านการสารวจพื ้นที่ใน 4
ช่วงเวลา ปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ ตาแหน่งที่ตงั ้ ความสัมพันธ์กบั โครงข่ายการสัญจร การทาหน้ าที่เชื่อมโยง
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ขนาดของมวลอาคารและที่ว่าง ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
และการใช้ ประโยชน์อาคารในพื ้นที่โดยรอบ การทาหน้ าที่ในการเป็ นพื ้นที่กิจกรรมในระดับเมืองและชุมชน ความ
มีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบในการดูแลพื ้นที่ ของพื ้นที่ศึกษาทัง้ 2 แห่ง โดยเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพื่อ
หาความเหมือนและความแตกต่างกันของรู ปแบบของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนทังในรู
้ ปแบบที่มี
คนในพื ้นที่และรู ปแบบที่นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ งานสูง และสามารถนาไปเป็ นแนวทางเบื ้องต้ นในการกาหนด
เกณฑ์การพัฒนาพื ้นที่ถนนไปเป็ นโครงการถนนคนเดินที่สามารถตอบสนองความต้ องการต่อชุมชนเป็ นหลัก ที่มี
ความเหมาะสมตามบริ บทเมืองเชียงใหม่ได้
โดยหัวข้ อในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมีดงั นี ้

5.1 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความอเนกประโยชน์ ในพืน้ ที่
พื ้นที่ที่มีความอเนกประโยชน์ คือ พืน้ ที่ว่างที่มีการใช้ งานหลากหลาย เป็ นพื ้นที่มีคนมากมีชีวิตชีวา
ดึงดูดเศรษฐกิจให้ เติบโต เป็ นพื ้นที่คนปฏิสมั พันธ์กนั มาก ควรมีคณ
ุ ลักษณะคุณภาพเชิงกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมที่เหมาะสม พื ้นที่วา่ งสาธารณะมีการใช้ งานที่แตกต่างกัน บางแห่งจะมีการใช้ ประโยชน์เดียว ซึ่งพื ้นที่ว่าง
สาธารณะที่มีการใช้ งานอย่างอเนกประโยชน์ จะต้ องประกอบด้ วยปั จจัยอื่นๆเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ความหลากหลาย
ทางด้ านกิจกรรม ความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งานและความหลากหลายทางด้ านเวลา หากกล่าวถึง พื ้นที่ที่มี
ความอเนกประโยชน์สาหรับพาณิชยกรรมชุมชน ความหลากหลายในพื ้นที่ก็ควรที่จะมีพื ้นฐานในการตอบสนอง
ต่อคนในชุมชนเป็ นหลักมากกว่าความหลากหลายต่างๆที่เกิดจากนักท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่จะแยกออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
5.1.1 ความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
จากการศึกษาความหลากหลายทางด้ านกิจกรรม พบว่า ถนนราชดาเนินมีความหลากหลาย
ทางด้ านกิจกรรมากกว่าถนนวัวลาย โดยอธิบายเป็ นช่วงวันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินดังนี ้
- วันปกติ
ในช่วงเวลาปกติของถนนราชดาเนิน กิจกรรมหลักในพื ้นที่คือกิจกรรมนันทนาการ
ด้ านการท่องเที่ยวผ่านสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และศาสนา มีกิจกรรมการค้ าและบริ การที่หลากหลาย
มากกว่าช่วงเวลาที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน กิจกรรมนันทนาการด้ านการพักผ่อนเกิดขึ ้นในพื ้นที่ว่างและพื ้นที่
สถาบันการศึกษา
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ด้ านถนนวั ว ลายในวั น ปกติ กิ จ กรรมหลั ก ในพื น้ ที่ จ ะเป็ นกิ จ กรรมการใช้
ชีวิตประจาวันและกิจกรรมด้ านการค้ าขายเกี่ยวกับเครื่ องเงินและการค้ าขายทัว่ ไปที่เกี่ยวกับการบริ โภค กิจกรรม
นันทนาการด้ านการท่องเที่ยวจะเกิดขึ ้นผ่านกิจกรรมการค้ าและกิจกรรมทางด้ านศาสนา กิจกรรมนันทนาการ
ด้ านการพักผ่อนส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในบริ เวณพื ้นที่วา่ งในศาสนสถาน
- วันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน
ในช่ ว งเวลาที่ มี กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ราชด าเนิ น พื น้ ที่ ทัง้ หมดจะมี กิ จกรรมที่
หลากหลายทัง้ กิ จกรรมทางด้ านเศรษฐกิ จและสังคม โดยกิ จ กรรมหลักจะเป็ นกิ จกรรมการค้ าขายและการ
ให้ บริ การ รองลงมาจะเป็ นกิจกรรมประเภทการสาธิตงานหัตถกรรมและศิลปะ กิจกรรมการแสดงและกิจกรรม
ดนตรี จะอยู่ตามแนวถนนราชดาเนินและปลายของพื ้นที่ถนนพระปกเกล้ าทังทางทิ
้
ศเหนือ และทิศใต้ กิจกรรม
นันทนาการจะเกิดขึ ้นบนที่วา่ งสาธารณะในพื ้นที่ มีกิจกรรมทางศาสนาภายในศาสนสถานต่างๆ
ส่วนในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย พื ้นที่ทงหมดจะมี
ั้
ลกั ษณะใกล้ เคียง
กับถนนราชดาเนิน แต่จะมีกิจกรรมประเภทการสาธิตงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่ องเงินอยู่ในพื น้ ที่จานวนมากทัง้
ในบริ เวณถนนและพื ้นที่ ศาสนสถาน กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมดนตรี จะอยูต่ ามแนวถนนวัวลายซึ่งไม่มีการ
จัดเวทีการแสดงแบบถนนราชดาเนิน กิจกรรมทางศาสนาพบแห่งเดียวคือวัดศรี สพุ รรณ

หมายเหตุ :
มาก = พบกิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 31% ขึ ้นไป / ปานกลาง = พบกิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 11-30 % /
น้ อย = พบกิจกรรมในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 0-10 % / ไม่ มี = ไม่พบกิจกรรมนันในพื
้
้นที่ศกึ ษา

ตารางที่ 5.1 ความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : ผลสรุปจากการลงพื ้นทีใ่ นช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556 ของผู้วิจยั
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5.1.2 ความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งานระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
จากการศึกษาความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งาน พบว่า ถนนราชดาเนินมีความหลากหลาย
ทางด้ านผู้ใช้ งานมากกว่าถนนวัวลาย โดยอธิบายเป็ นช่วงวันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินดังนี ้
- วันปกติ
เวลาปกติที่ไม่มีกิจกรรมถนนคนเดินราชดาเนิน กลุม่ ผู้ใช้ งานจะความหลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้ งานหลักที่เข้ า มาในพืน้ ที่นัน้ มีวัตถุประสงค์ ในการเข้ ามาทากิ จกรรมในพื น้ ที่มาจากรู ปแบบการใช้
ชีวิตประจาวัน ได้ แก่ การทางาน การศึกษา ที่มีความจาเป็ นต้ องเข้ ามาทากิจกรรมในพื ้นที่ถนนราชดาเนิน โดย
กลุม่ ที่เข้ ามาใช้ งานในด้ านกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจะมีจานวนน้ อยกว่าวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน
ส่วนในช่วงเวลาปกติที่ไม่มีกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย ลักษณะกลุม่ ผู้ใช้ งานจะมี
ความหลากหลายน้ อยกว่าถนนราชดาเนิน ผู้ใช้ งานบางส่ วนออกไปทากิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทาง
สังคมภายนอกพื ้นที่ กิจกรรมในพื ้นที่ในรู ปแบบการใช้ ชีวิตประจาวัน เช่น การทางาน การศึกษา ที่มีอยู่จะเป็ น
ระดับชุมชนที่เกิดขึ ้นภายในศาสนสถานหรื อโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในบริ เวณพื ้นที่ว่างทางศาสนามักพบผู้คนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ ามากิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อน
- วันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน
ส่วนในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมถนนคนเดินราชดาเนินและถนนวัวลาย ผู้ใช้ งานจะมี
ความหลากหลายครบทุกกลุม่ โดยมีทงคนในจั
ั้
งหวัดเชียงใหม่ที่มาใช้ งานในพื ้นที่ ทังในส่
้ วนที่เข้ ามาท่องเที่ ยวและ
ในส่วนที่เข้ ามาเป็ นผู้ค้าขายหรื อผู้ให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มผู้ใช้ งานที่เข้ ามาทา
กิจกรรมนันทนาการในพื ้นที่ต่างๆตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุม่ มีทงกลุ
ั ้ ม่ ผู้ใช้ ที่มาแบบเดี่ยว แบบคู่และกลุม่
ใหญ่กระจายตัวทากิจกรรมทางด้ านเศรษฐกิจและกิจกรมทางสังคมภายในพื ้นที่กิจกรรมถนนคนเดินทังสองเส้
้
น
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หมายเหตุ :
มาก = พบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 21% ขึ ้นไป / ปานกลาง = พบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 11-20 % /
น้ อย = พบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา ประมาณ 0-10 % / ไม่ มี = ไม่พบกลุม่ ผู้ใช้ งานนันในพื
้
้นที่

ตารางที่ 5.2 ความหลากหลายทางด้ านผู้ใช้ งานระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : ผลสรุปจากการลงพื ้นทีใ่ นช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556 ของผู้วิจยั
5.1.3 ความหลากหลายทางด้ านเวลาระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
จากการศึกษาความหลากหลายทางด้ า นเวลา พบว่า ถนนราชดาเนินมีความหลากหลาย
ทางด้ านเวลามากกว่าถนนวัวลาย โดยกิจกรรมในพื ้นที่ถนนคนเดินราชดาเนินและถนนวัวลายในช่วงเวลาเช้ า
และกลางวัน ในวันปกติและวันที่มี กิจกรรมถนนคนเดิ นจะมี ลกั ษณะเหมือ นกัน กล่าวคื อ กิ จกรรมทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นจากการใช้ ชีวิตประจาวันและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและ
การพักผ่อน ได้ แก่ การทางาน การศึกษา การออกกาลังกาย เป็ นต้ น
ส่ว นกิ จ กรรมในช่ ว งเวลาเย็ น ในวัน ปกติ แ ละวัน ที่ มี กิ จ กรรมถนนคนเดิ น จะแตกต่า งกัน
เนื่องจากช่วงเวลาเย็นในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินจะเริ่ มมีกลุม่ ผู้ค้ าขายเข้ ามาตังร้้ านเพื่อทากิจกรรมถนนคน
เดินในช่วงเวลากลางคืนแทนกิจกรรมการสัญจรในวันปกติ
กิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน ในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินจะมีการทากิจกรรมที่หลากหลาย
จากกลุ่มผู้ใช้ หลายกลุม่ ผ่านพื ้นที่สาธารณะที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้ าขาย ประวัติศาสตร์ และศาสนา และ
กิจกรรมในช่วงเวลากลางคืนในวันปกติจะมีกิจกรรมที่น้อยกว่าเนื่องจากพืน้ ที่บางแห่งมีการเปิ ดปิ ดที่ชัดเจน
ยกตัวอย่าง เช่น พื ้นที่กิจกรรมที่อยูภ่ ายในศาสนสถานต่างๆ เป็ นต้ น
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หมายเหตุ :
มาก = พบกิจกรรมในพื ้นที่สาธารณะนันๆมากกว่
้
า 6 กิจกรรม และพบผู้ใช้ ในพืน้ ที่ศกึ ษา 4 กลุม่ ขึ ้นไป /
ปานกลาง = พบกิจกรรมในพื ้นที่สาธารณะนันๆประมาณ
้
4 กิจกรรม และพบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา 3 กลุม่ ลงมา /
น้ อย = พบกิจกรรมในพื ้นที่สาธารณะนันๆประมาณ
้
2 กิจกรรม และพบผู้ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา 2 กลุม่ ลงมา /
ไม่ มี = ไม่พบกิจกรรมและกลุม่ ผู้ใช้ นีใ้ นพื ้นที่ศกึ ษา

ตารางที่ 5.3 ความหลากหลายทางด้ านเวลาระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : ผลสรุปจากการลงพื ้นทีใ่ นช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556 ของผู้วิจยั
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5.2 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบปริมาณการสัญจรผ่ านพืน้ ที่ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ดีนนจะต้
ั้
องให้ ความสาคัญกับชุมชนทังด้
้ านเศรษฐกิจและ
สังคม เมื่อพื ้นที่มีศกั ยภาพตอบสนองต่อความต้ องการของคนในชุมชนมากกว่านักท่องเที่ยวแล้ วนัน้ ปริ มาณการ
สัญจรผ่านของคนในพื ้นที่ ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนก็ควรที่จะมีสดั ส่วนของค่าเฉลี่ยคนในชุมชน
มากกว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อนาปริ มาณการสัญจรผ่านของถนนทังสองแห่
้
งจะ
พบว่า สัดส่วนระหว่างคนในพื ้นที่กบั นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่างๆ ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนจะมี
ค่าน้ อยกว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวในพื ้นที่ถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็ นวันปกติ
และวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน ซึง่ ช่วงเวลาที่ใช้ ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ คือ
1. ช่วงเช้ า
7.00-8.00 (ช่วงที่มีการสัญจรหนาแน่นที่สดุ บนถนน)
2. ช่วงกลางวัน 11.30-12.30
3. ช่วงเย็น
17.00-18.00 (ช่วงที่มีการสัญจรหนาแน่นที่สดุ บนถนน)
4. ช่วงกลางคืน 19.30-20.30

แผนภูมิท่ ี 5.1 แผนภูมิเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ปริ มาณการสัญจร
ระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ช่วงเวลาเช้ า
ที่มา : ผลสรุปจากการบันทึกข้ อมูลในช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2556 ของผู้วิจยั
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แผนภูมิท่ ี 5.2 แผนภูมิเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ปริ มาณการสัญจร
ระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ช่วงเวลากลางวัน
ที่มา : ผลสรุปจากการบันทึกข้ อมูลในช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2556 ของผู้วิจยั

แผนภูมิท่ ี 5.3 แผนภูมิเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ปริ มาณการสัญจร
ระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ช่วงเวลาเย็น
ที่มา : ผลสรุปจากการบันทึกข้ อมูลในช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2556 ของผู้วิจยั
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แผนภูมิท่ ี 5.4 แผนภูมิเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ปริ มาณการสัญจร
ระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย ช่วงเวลากลางคืน
ที่มา : ผลสรุปจากการบันทึกข้ อมูลในช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2556 ของผู้วิจยั

แผนภูมิ 5.5 แผนภูมิเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ปริ มาณการสัญจร
ระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย รวมทุกช่วงเวลา
ที่มา : ผลสรุปจากการบันทึกข้ อมูลในช่วง วันเสาร์ ที่ 16 - วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2556 ของผู้วิจยั
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จากตารางที่ 4.3 ถึง 4.6 ในบทที่ 4 และแผนภูมิ 5.1 ถึง 5.5 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย พบว่า ถนนวัวลายสัดส่วนของคนในพื ้นที่มากกว่า
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวในทุกช่วงเวลา ทังวั
้ นปกติและวันที่มกี ิจกรรมถนนคนเดิน ซึง่ มีมากกว่าสัดส่วนของคนใน
พื ้นที่และนักท่องเที่ยวของถนนราชดาเนินอีกด้ วย ยกเว้ นช่วงเวลากลางคืนของถนนราชดาเนินในวันที่มีกิจกรรม
ถนนคนเดิน เนื่องมาจากช่วงเวลาในการบันทึกข้ อมูลเป็ นช่วงที่มีคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ งานใน
ด้ านกิจกรรมถนนคนเดินมากที่สดุ นัน่ เอง
แต่เมื่อดูปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ในวันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินของถนนราช
ดาเนินจะพบว่า สัดส่วนการสัญจรผ่านพื ้นที่นนมี
ั ้ ความใกล้ เคียงกันมากซึ่งในส่วนนี ้จะแสดงให้ เห็นว่าในวันที่
ถนนราชดาเนินนันมี
้ ศกั ยภาพในการเป็ นทังถนนคนเดิ
้
นสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาทา
กิจกรรมสูง ที่เกิดจากกิจกรรมที่อยูใ่ นพื ้นที่โดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยกิจกรรมถนนคนเดินในการทาให้ พื ้นที่มีคนเข้ า
มาใช้ งานมากขึ ้น ส่วนถนนวัวลายนันมี
้ ศกั ยภาพในการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่มีคนใน
ชุมชนเข้ ามาทากิจกรรมสูง เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นกิจกรรมที่ตอบสนองการใช้ ชีวิตประจาวันของคน
ในพื ้นที่แล้ วคนที่เข้ ามาทางานในพื ้นที่ โดยจะเห็นว่าปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ในวันปกติและวันที่มีกิจกรรม
ถนนคนเดินจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปริ มาณการ
สัญจรผ่านพื ้นที่จะเห็นได้ วา่ ถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมีความเหมือนกันตรงที่
- ความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่เกิดจากรู ปแบบกิจกรรมที่มีความคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ จาก
การที่ถนนทัง้ 2 แห่งมีการใช้ พื ้นที่สาธารณะเพื่อใช้ ในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตประจาวันของคน
ในพื น้ ที่ มี ก ลุ่ม ผู้ใ ช้ ที่ ห ลากหลายเข้ า ไปใช้ ง านผ่า นช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่างกัน ดึง ดูด ให้ ค นภายนอกพื น้ ที่ แ ละ
นักท่องเที่ยวเข้ าไปใช้ งาน สร้ างปฏิสมั พันธ์ของคนในชุมชนและคนนอกพื ้นที่ด้วย
- ปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินที่มีค่าใกล้ เคียงกัน กล่าวคือ มี
สัดส่วนของคนในพื ้นที่ตอ่ นักท่องเที่ยวประมาณ 3 ต่อ 1 คน ที่เข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่
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5.3 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบโครงข่ ายการสัญจร
5.3.1 โครงข่ ายการสัญจรระดับเมืองระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ถนนที่มีความเหมาะสมในด้ านโครงข่ายการสัญจรในระดับเมืองควรทาหน้ าที่เชื่อมโยงพื ้นที่
ส่วนต่างๆของเมือง สามารถรองรับการสัญจรด้ วยยานพาหนะทุกขนาด ในการขนส่งและมักตังอยู
้ ่บริ เวณใจ
กลางย่านพาณิชยกรรมดังเดิ
้ ม นาคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื ้อจากย่านชานเมืองและย่านที่อยู่อาศัย
รอบๆเข้ าสูพ่ ื ้นที่เมืองและพื ้นที่ของตนเองได้ ดี มีผ้ คู นเข้ ามาใช้ งานในฐานะเป็ นเส้ นทางการเชื่อมต่อไปยังพื ้นที่
กิจกรรมสาคัญต่างๆของเมืองได้ ดี
โดยถนนราชดาเนินย่านกาแพงเมืองชันใน
้ ทาหน้ าที่ระดับเมืองเป็ นถนนสายรองเชื่อมต่อกับ
ถนนมูลเมืองทางด้ านทิศตะวันออกที่เป็ นถนนสายหลักทาหน้ าที่เป็ นทางสัญจรรอบพื ้นที่กาแพงเมืองชัน้ ใน
บริ เวณประตูทา่ แพ ปริ มาณจราจรหนาแน่นน้ อยมากในเวลาปกติประมาณต่ากว่า 20,000 คันต่อวัน
ส่วนถนนวัวลายตังอยู
้ ่ในย่านกาแพงดินชัน้ นอก ทาหน้ าที่ระดับเมืองเชื่อมพื ้นที่ส่ว นขยาย
ทางด้ านทิศใต้ ของตัวเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้ วยโครงข่ายการสัญจรสายหลัก สายรอง และสายย่อยประสาน
เป็ นโครงข่ายการสัญจรของพื ้นที่ชมุ ชน โดยตนเองทาหน้ าที่ระดับเมืองเป็ นถนนสายรองเชื่อมต่อกับถนนช่างหล่อ
ทางด้ านทิศเหนือบริ เวณจุดทางแยกระหว่างถนนวัวลาย ถนนนันทาราม และถนนสุริยวงศ์ ปริ มาณจราจร
หนาแน่นน้ อยในเวลาปกติประมาณ 20,001-30,000 คันต่อวัน
จะพบว่าคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวใช้ งานถนนวัวลายในการด้ านการทาหน้ าที่เชื่อมโยงสู่
พื ้นที่ตา่ งๆมากกว่าถนนราชดาเนิน ทังในช่
้ วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น
5.3.2 โครงข่ ายการสัญจรระดับชุมชนระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ถนนที่มีความเหมาะสมในด้ านโครงข่ายการสัญจรในระดับชุมชน จะต้ องมีการเชื่อมโยงพื ้นที่
ผ่านเส้ นทางที่ทาหน้ าที่เป็ นพื ้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน ที่เข้ าออกพื ้นที่
โดยใช้ เ ส้ นทางขนาดเล็ก หรื อ ซอยลัด ผ่า นประสบการณ์ ก ารรั บ รู้ ทิ ศ ทางการสัญ จรภายในพื น้ ที่ผ่า นการใช้
ชีวิตประจาวัน สามารถรองรับการสัญจรด้ วยยานพาหนะทุกขนาด โดยให้ บทบาทความสาคัญแก่ทางเดินเป็ น
อันดับแรก ทางจักรยานและทางรถยนต์เป็ นอันดับรองลงมา
ซึ่งถนนราชดาเนิน ทาหน้ าที่เป็ นระดับย่านในการเชื่ อมโยงพื ้นที่ต่างๆภายในบริ เวณย่าน
กาแพงเมืองชันใน
้ ส่วนทางด้ านทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับถนนสิงหราชและถนนสามล้ านทาหน้ าที่ประสานทาง
สัญจรหลักและย่อยเข้ าด้ วยกัน มีศกั ยภาพในการเชื่องโยงพื ้นที่รอบๆภายในย่านกาแพงเมืองชันใน
้
ส่วนถนนวัวลายเป็ นถนนสายรองเชื่อมต่อกับถนนช่ างหล่อทางด้ านทิศเหนือบริ เวณประตู
เชียงใหม่และปลายถนนอีกด้ านเชื่อมกับถนนสายรองคือ ถนนทิพยเนตรรวมกันผ่านถนนหายยาไปบรรจบกับ
ถนนมหิดลไปสูพ่ ื ้นที่ชานเมืองทางทิศใต้ ทาหน้ าที่ประสานทางสัญจรหลักและย่อยเข้ าด้ วยกัน
โดยจะพบว่าถนนวัวลายมีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงพื ้นที่มากกว่าถนนราชดาเนิน กล่าวคือ
เป็ นโครงข่ายเชื่อมโยงพื ้นที่ยา่ นกาแพงเมืองชันในที
้ ่เป็ นเมืองเก่ากับพื ้นที่เมืองใหม่ในบริ เวณย่านที่อยู่อาศัยและ
ย่านสนามบินที่ขยายตัวออกไปทางทิศใต้ (ดูแผนที่ 5.1)
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5.3.3 สภาพถนนและทางเท้ าระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ถนนและทางเท้ าที่ดี สาหรับพาณิชยกรรมชุมชน จะมีระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างครบวงจรทัง้
ระหว่างทางเท้ ากับทางเท้ าด้ วยกันเองและต้ องพิจารณาควบคู่ไปกับระบบการสัญจรอื่นๆของเมือง เช่น ระบบ
ทางเดินรถจักรยาน ระบบถนน ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ทางเดินเท้ าที่มีความร่มรื่ นน่าเดินจากร่มเงาของ
ต้ นไม้ และอาคารต่างๆ จะเชื่อมต่อกับพื ้นที่กิจกรรมและพื ้นที่สาธารณะของคนในชุมชน (ดูแผนที่ 5.2)
โดยสภาพถนนและทางเท้ า ตัวถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมีลกั ษณะคล้ ายกันคือ เป็ น
ถนน 2 เลนมีความกว้ าง 6 เมตร ระบบทางเท้ ากว้ างประมาณ 1.20 เมตรและสูงจากระดับท้ องถนนประมาณ
20-25 เซนติเมตร รองรับการสัญจรได้ ทุกประเภท ระบบทางเท้ าในถนนเส้ นหลักมีความต่อเนื่องในการเดิน ที่
จอดรถในเวลาปกตินนสามารถจอดบนถนนราชด
ั้
าเนินและถนนวัวลายได้ โดยตรง ส่วนในวันที่มีกิจกรรมถนนคน
เดิน พื ้นที่จะมีการทากิจกรรมเต็มพื ้นที่ การจอดรถในพื ้นที่จึงเป็ นการจอดรถบริ เวณริ มถนนเส้ นใกล้ เคียงกับถนน
ราชดาเนินและถนนวัวลาย มีการบริ การที่จอดรถที่อยู่ในพื ้นที่วดั โดยมีการเก็บเงินเพื่อนาไปใช้ ในการบารุ งวัด
เช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวง วัดหมื่นสาร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีบริ การที่จอดรถแบบเก็บเงินจาก
ที่วา่ งที่เป็ นของเอกชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับถนนราชดาเนินและถนนวัวลายอีกด้ วย
จากการวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย พบว่า ถนนทัง้ 2 แห่ง
เหมือนกันตรงที่โครงข่ายการสัญจรในระดับชุมชน คนในพื ้นที่จะสามารถเข้ าถึ งได้ ง่ายผ่านประสบการณ์การใช้
ชีวิตประจาวันในพื ้นที่ ทาให้ สามารถสัญจรผ่านไปยังตาแหน่งสาคัญของพื ้นที่โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ เส้ นทางสัญจร
หลักในพื ้นที่ ส่วนความแตกต่างคือ ถนนวัวลายจะทาหน้ าที่เชื่ อมโยงพื ้นที่เศรษฐกิจระดับเมืองเข้ ากับพืน้ ที่
เศรษฐกิจและพื ้นที่อยู่อาศัยระดับชุมชน ส่วนประกอบของถนนเหมาะสมกับสัดส่วนของคนและลักษณะการ
สัญจร แต่พื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนินจะเป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญในด้ านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใน
เมืองเก่า จึงทาให้ ถนนราชดาเนินทาหน้ าที่ในการเชื่อมโยงพื ้นที่เศรษฐกิจระดับเมืองเข้ ากับพื ้นที่ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของคนภายนอกพื ้นที่ได้ มากกว่าการเชื่อมโยงพื ้นที่เศรษฐกิจและพื ้นที่อยู่อาศัยระดับชุมชน ลักษณะ
วัสดุของพื ้นผิวถนนคือ ถนนราชดาเนินนันเป็
้ นคอนกรี ตบล็อกส่วนถนนวัวลายเป็ นแอสฟั ลต์ โดยพื ้นที่ด้านข้ าง
ของทางเดินเท้ าในถนนราชดาเนินส่วนใหญ่จะถูกขนาบด้ วยกาแพงวัด กาแพงอาคารสานักงานทัว่ ไปตลอดจนรั่ว
บ้ านพักอาศัย โดยมีความสูงตังแต่
้ 1 เมตรถึง 2 เมตร และบางช่วงก็เปิ ดโล่งตามหน้ าร้ านค้ าร้ านอาหารทัว่ ไปแต่
ในถนนวัวลายจะเป็ นอาคารพาณิชย์ที่มีการค้ าขาย ที่อยูอ่ าศัยที่ปรับปรุงพื ้นที่ชนล่
ั ้ างเป็ นกิจกรรมการค้ าขายเป็ น
หลัก และมีบางส่วนเป็ นแนวรัว้ ของพื ้นที่พาณิชยกรรมและสถาบันราชการ (ดูภาพที่ 5.1 และ 5.2)

ภาพที่ 5.1 และ 5.2 สภาพถนนและทางเท้ าระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา : https://maps.google.co.th
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5.4 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับถนนสาหรั บพาณิชยกรรมชุมชนควรมีลกั ษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีความหลากหลายรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน มีลกั ษณะ
การใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นที่อยู่อาศัยมากกว่าการใช้ ประโยชน์ที่ดิ นพาณิ ชยกรรม โดยแยกเป็ นการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์ที่ดินระดับเมืองและระดับชุมชน ดังนี ้ (ดูแผนที่ 5.3)
5.4.1 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ินระดับเมืองระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
การใช้ ประโยชน์ที่ดินระดับเมืองถนนราชดาเนินอยูใ่ นพื ้นที่เมืองชันในถู
้ กล้ อมรอบด้ วยคูเมือง
ทังสี
้ ่ทิศ บริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่เมืองเก่า เป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย การใช้ ประโยชน์ที่ดินหลากหลายประกอบด้ วยวัด และโบราณสถานที่สาคัญ สถานศึกษา
สถานที่ราชการ ที่พกั อาศัยบริ เวณเขตคูเมืองชัน้ ใน สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ สถานบริ การหน่วยงาน
ต่างๆของราชการและเอกชน มีพื ้นที่สาธารณะรองรับการใช้ งานของคนทังในและนอกพื
้
้นที่หลายแห่ง
ส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดินระดับเมืองถนนวัวลาย เป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทประเภท
อนุรักษ์ เพื่อส่งเสริ มเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มียา่ นพาณิชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมากและประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางจะกระจายอยู่ตามถนนสายสาคัญส่วนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้ อยกระจายตัวอยู่
ทัว่ ไป นอกจากนี ้มีการใช้ ที่ดินประเภทเกษตรกรรมในบางพื ้นที่
5.4.2 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ินระดับชุมชนระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
การใช้ ประโยชน์ที่ดินระดับชุมชนถนนราชดาเนินการใช้ ประโยชน์ที่ดิน มีลกั ษณะเป็ นที่อยู่
อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมและการใช้ ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมกระจายตัวตามแนวถนนราชดาเนินและเนื่องจาก
พื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่เมืองเก่าที่มีความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ ทาให้ การใช้ ประโยชน์ที่ดินที่กล่าวมา
ข้ างต้ นถูกขันด้
้ วยการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถาน ส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยจะอยู่
กันเป็ นกลุม่ ด้ านหลังหรื อบริ เวณในซอยต่างๆ การใช้ ที่ดินประเภทนันทนาการเป็ นพื ้นที่ลานกลางแจ้ งขนาดใหญ่
ส่วนการใช้ ประโยชน์ ดิน ระดับชุมชนของถนนวัวลายส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็ นและการใช้
ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมเกาะกลุม่ อยู่บริ เวณด้ านเหนือของถนนวัวลายและ
ค่อยๆเบาบางลงจนกลายเป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัย การใช้ ประโยชน์ที่ดิ นประเภทศาสนสถาน
จะอยู่ภายในชุมชนและถูกล้ อมด้ วยกลุม่ การใช้ ประโยชน์ที่ดินแบบที่อยู่อาศัย ในบริ เวณชุมชนไม่มีการใช้ ที่ดิน
ประเภทนันทนาการที่ชดั เจน แต่จะมีการใช้ ที่ดินประเภทนันทนาการในระดับชุมชนในพื ้นที่ศาสนสถาน
จากการเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินของถนนราชดาเนินและถนนวัวลายจะเห็นได้ ว่า
ลักษณะการใช้ ที่ดินจะส่งเสริ มระบบเศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่ตนเองเหมือนกัน โดนในรายละเอียดถนนวัว
ลายมีลกั ษณะที่เหมาะสมในการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนจากลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่
มีพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัย ที่อ ยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมและพาณิชยกรรมตามลาดับ ส่วนถนนราชดาเนินที่
พื ้นที่รอบๆมีลกั ษณะการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่ มี ใช้ ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรม ที่อยู่
อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม ศาสนสถานและสถาบันราชการขนาดใหญ่ในพื ้นที่ตามลาดับ กล่าวคือ ถนนราชดาเนินมี
สัดส่วน ของการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่มีรูปแบบเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน และพื ้นที่
รองรับกิจกรรมในระดับเมือง เช่น สถาบันราชการและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ตอบสนองการใช้ งานร่ วมกัน เกิ ด
ความสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
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5.5 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้ ประโยชน์ อาคาร
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่อาคารที่เหมาะสมกับถนนสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนควรมีลกั ษณะการใช้
ประโยชน์อาคารที่มีความหลากหลายมีความสอดคล้ องกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื ้นที่ รู ปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัยกึ่ งพาณิชยกรรมในชุมชนมีลกั ษณะเป็ นแหล่งงานของคนใน
ชุมชนเองทาหน้ าที่สง่ เสริ มการใช้ ประโยชน์อาคารและกิจกรรมในระดับเมือง มีลกั ษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินอื่นๆ
รองรับกิจกรรมของคนในชุมชนมากกว่านักท่องเที่ยว โดยแยกเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์
อาคารระดับเมืองและระดับชุมชน ดังนี ้ (ดูแผนที่ 5.3)
5.5.1 การใช้ ประโยชน์ อาคารระดับเมืองระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ถนนราชดาเนินมีการใช้ ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยและที่พกั อาศัยกึ่งพาณิชยก
รรม เนื่องจากเป็ นพื ้นที่เมืองเก่าจึงทาให้ มีมีอาคารประเภท ศาสนสถานและอาคารอนุรักษ์ กระจายตัวอยู่ในพื ้นที่
ร่วมกับที่อยูอ่ าศัยเป็ นจานวนมาก อาคารพาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะเกาะตัวอยูบ่ ริ เวณถนนสายหลักภายในพื ้นที่
อาคารประเภทสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่มีหลายระดับรองรั บการใช้ งานจากคนในและนอกพืน้ ที่ได้ อาคาร
ประเภทสถาบันราชการเกาะตัวอยูเ่ ป็ นกลุ่มแต่อาคารบางส่วนได้ มีการปรับปรุงเป็ นพิพิธภัณฑ์ ส่วนถนนวัวลายมี
การใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลัก
การใช้ ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่ในย่านวัวลายจะเป็ นที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยก
รรมโดยส่วนใหญ่จะเกาะกลุม่ ล้ อมรอบกลุม่ การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทศาสนสถาน
อาคารพาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะเกาะตัวอยู่บริ เวณถนนสายหลักด้ านทิศเหนือ บริ เวณตอนบนของถนนวัวลาย
และเรี ยงตัวตามแนวถนนนันทาราม อาคารประเภทสถาบันการศึกษาในพื ้นที่มีขนาดเล็ก รองรับการใช้ งานจาก
คนในชุมชนเป็ นส่วนใหญ่ อาคารประเภทสถาบันราชการมี จานวนไม่มากเมื่อเทียบกับพื ้นที่บริ เวณถนนราช
ดาเนินซึง่ จะอยูต่ ิดกับถนนสายหลักๆในพื ้นที่กาแพงเมืองชันนอกของตั
้
วเมืองเชียงใหม่
5.5.2 การใช้ ประโยชน์ อาคารระดับชุมชนระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
การใช้ ประโยชน์อาคารของถนนราชดาเนินเป็ นประเภทที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่
กระจายอยู่ตามแนวถนนราชดาเนินเป็ นช่วงๆเนื่องจากการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทนี ้จะถูกขันด้
้ วยการใช้
ประโยชน์ประเภทศาสนสถาน การใช้ ประโยชน์ประเภทที่อยูอ่ าศัยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านในของซอยต่างๆ มีการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษาใน
ระดับเมือง
ด้ านถนนวัวลาย การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม ประเภทตึกแถว
กระจายอยูโ่ ดยรอบพื ้นที่ ซึง่ ส่วนใหญ่ที่พกั อาศัยรู ปแบบนี ้จะอยู่บริ เวณถนนวัวลาย ต่อเนื่องไปตามแนวริ มถนน
และซอยต่างๆ และยังมีตกึ แถวแบ่งให้ เช่า หอพัก กระจายอยูท่ วั่ ไปในพื ้นที่ การใช้ ประโยชน์ประเภทที่อยูอ่ าศัยจะ
อยูล่ ้ อมรอบพื ้นที่ศาสนสถานและตามซอยต่างๆ การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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และการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษายังไม่เพียงพอในพื ้นที่ ผู้คนในพื ้นที่ต้องเดินทางออกนอก
พื ้นที่ เพื่อไปใช้ บริ การในส่วนนี ้
หากเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ ประโยชน์อาคารของถนนราชดาเนินและถนนวัวลายจะพบว่า การใช้
ประโยชน์อาคารบนถนนวัวลายและพื ้นที่รอบๆมีลกั ษณะที่เหมาะสมในการเป็ นถนนสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน
จากลักษณะการใช้ ประโยชน์อาคารที่ส่วนใหญ่เป็ นที่อ ยู่อาศัย ส่วนที่อยู่อาศัยกึ่ง พาณิชยกรรมและอาคาร
บางส่วนในพื ้นที่ศาสนสถาน มีการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทาเครื่ องเงินที่อยู่ด้านในของชุมชน ส่วนการใช้
ประโยชน์อาคารในบริ เวณพื ้นที่ที่ติดถนนเป็ นรูปแบบพาณิชยกรรมประเภทการค้ าขายเครื่ องเงินที่ทาขึ ้นจากกลุม่
กิจกรรมการใช้ ประโยชน์อาคารที่กล่าวมาข้ างต้ นส่วนถนนราชดาเนินที่พื ้นที่รอบๆมีลกั ษณะการใช้ ประโยชน์
อาคารประเภทพาณิชยกรรม ที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม ศาสนสถานและสถาบันราชการ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ในการใช้ ประโยชน์อาคารเหล่านี ้จะตอบสนองกับกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การใช้ ประโยชน์อาคารประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าขายประเภทอาหารการกิ น
ได้ แก่ ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ หรื อเกี่ยวข้ องกับการ่องเที่ยว ได้ แก่ ร้ านขายของที่ระลึก หรื อการใช้ ประโยชน์อาคาร
ประเภทอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมจาพวกพิ พิธภัณฑ์และศูนย์อนุรักษ์ ต่างๆ ด้ านการใช้ ประโยชน์อาคารประเภท
สถาบันการศึกษาในพื ้นที่ถนนวัวลายมีขนาดเล็กรองรับการใช้ งานได้ ในระดับชุมชน ต่างจากถนนราชดาเนินที่
การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษามีขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้ใช้ งานได้ เป็ นจานวนมากด้ วย
โดยในหัวข้ อการเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่อาคารที่เหมาะสมกับถนนสาหรับพาณิชยกรรม
ชุมชนจะเห็นได้ วา่ การใช้ ประโยชน์ที่ดินในหัวข้ อก่อนหน้ านี ้และการใช้ ประโยชน์อาคารของถนนราชดาเนินและ
ถนนวัวลาย มีลกั ษณะเหมือนกันตรงที่ลกั ษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารของทัง้ 2 แห่ง มี
ลักษณะส่งเสริ มระบบเศรษฐกิจและสังคมในเรื่ องที่มีความโด่ดเด่นและน่าสนใจภายในชุมชนของตนเอง
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5.6 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบมวลอาคารและที่ว่าง
สัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารและที่วา่ งที่ตอบสนองความเป็ นชุมชนจะเป็ นพื ้นที่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อๆกันไป
ตามแนวทางสัญจร ปั จจัยหลักคือการมีร่มเงาที่ดีจากมวลอาคารที่โอบล้ อมและการที่พื ้นที่ว่างสาธารณะนันๆ
้
เป็ นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางลัดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังที่อื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องผ่านที่โล่งแจ้ ง การมีกิจกรรม
การค้ าพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็ นประเภทถาวร (ในอาคาร) หรื อแบบชัว่ คราว (ตลาดนัดรถเข็น เพิงขายอาหาร ฯลฯ)
ในบริ เวณที่ผา่ น (ดูแผนที่ 5.4)
5.6.1 การวิเคราะห์ มวลอาคารและที่ว่างระดับเมืองระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
สัดส่วนพืน้ ที่ มวลอาคารและที่ว่างในระดับเมือง ของพื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนิน มีความ
หนาแน่นปานกลาง มวลอาคารขนาดใหญ่จะมีการกระจายตัวลักษณะเป็ นรู ปตารางสีเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์
กับระบบโครงข่ายการสัญจรในพื ้นที่ โดยพื ้นที่ว่างในบริ เวณนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่ที่มีความเป็ นสาธารณะสูง
หรื อเป็ นพื ้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจกรรมนันทนาการเฉพาะพื ้นที่ ส่วนมวลอาคารขนาดเล็ก มีการกระจายตัวอย่างไม่เป็ น
ระเบียบจะแทรกอยูถ่ ดั เข้ าไปในพื ้นที่
ส่วนมวลอาคารและที่ว่าง ของพื ้นที่บริ เวณถนนวัวลายที่มีความหนาแน่นมากที่เกิดจากการ
กระจายตัวอย่างไม่เป็ นระเบียบโดยมวลอาคารขนาดเล็กนันจะกระจุ
้
กตัวเป็ นกลุ่มรอบๆพื ้นที่ ศาสนสถานและ
เรี ยงตัวอย่างหนาแน่นบริ เวณริ มถนนที่ติดกับคลองแม่ข่า มวลอาคารส่วนใหญ่จะกระจายตัวตามแนวโครงข่าย
การสัญจรหลัก มีพื ้นที่ว่างสาธารณะน้ อยโดยพื ้นที่ว่างขนาดใหญ่ในพื ้นที่มกั จะเป็ นพื ้นที่สว่ นบุคคลหรื อพื ้นที่ที่
เข้ าไปใช้ งานไม่ได้ จึงต้ องอาศัยพื ้นที่วา่ งในศาสนถานในการทากิจกรรมแทน
5.6.2 การวิเคราะห์ มวลอาคารและที่ว่างระดับชุมชนระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
สัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารและที่วา่ งของพื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนิน พบว่า พื ้นที่อาคารมีความ
หนาแน่นปานกลาง มีพื ้นที่โล่งว่างขนาดใหญ่ ใช้ เป็ นพื ้นที่ทากิจกรรมระดับเมือง มีทงคนในและนอกพื
ั้
้นที่ศึกษา
เข้ ามาใช้ งาน คือ ประตูทา่ แพ ลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ และพื ้นที่โล่งภายในบริ เวณพื ้นที่วดั ที่สามารถเข้ าไปใช้
งานได้ เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ เป็ นต้ น ส่วนพื ้นที่โล่งว่างที่เหลือจะเป็ นที่โล่งว่างภายในชุมชนและสถานที่
ราชการที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ ถึงในพื ้นที่จะมีที่โล่งว่างขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ มีการใช้ งานพื ้นที่โล่งว่างใน
ด้ านการนันทนาการสาหรับคนในชุมชนทังหมด
้
ส่วนการวิเคราะห์สดั ส่วนพื ้นที่มวลอาคารและที่ว่าง บริ เวณถนนวัวลาย พบว่าพื ้นที่อาคารมี
ความหนาแน่นมาก ซึ่งพื ้นที่ โล่งว่างส่วนมากจะเป็ นพืน้ ที่ถนน ตรอก ซอย ภายในชุมชน โดยมีพืน้ ที่โล่งเพื่อ
ประกอบกิจกรรมเป็ นสัดส่วนน้ อยมาก เมื่อเทียบกับอาคาร พื ้นที่โล่งส่วนมากของชุมชนจะอยู่บริ เวณพื ้นที่วดั
จากสัดส่วนพื ้นที่มวลอาคารกับพื ้นที่ว่างบริ เวณถนนวัวลาย พบว่าชุมชนมีการเกาะกลุ่มกัน หนาแน่นล้ อมรอบ
พื ้นที่โล่งว่างของวัด ไม่มีการจัดพื ้นที่โล่งว่างเพื่อการนันทนาการสาหรับคนในชุมชน แต่ก็จะใช้ พื ้นที่วา่ งขนาดเล็ก
หรื อพื ้นที่ในวัดในการทากิจกรรมแทน
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หากเปรี ยบเทียบมวลอาคารและที่ว่างของพื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนินและถนนวัวลายจะพบว่า ถนน
ทัง้ 2 แห่ง มีลกั ษณะของมวลอาคารและที่วา่ งบางส่วนที่คล้ ายคลึงกัน เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนินและ
ถนนวัวลายอยูใ่ นเขตเมืองเก่า ที่มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไป ทาให้ ที่วา่ งที่ใช้ ในการสัญจรย่อยภายในชุมชนยัง
มีความสลับซับซ้ อน มวลอาคารภายในที่ไม่ติดกับถนนหลักมีขนาดเล็กไม่ค่ อยเป็ นระเบียบ แต่เชื่อมต่อได้ ดีโดย
คนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ส่วนที่ตา่ งกันคือ มวลอาคารและที่วา่ งของพื ้นที่บริ เวณถนนวัวลายมีลกั ษณะของการเป็ นพาณิชยกรรม
ชุมชนที่เหมาะในการใช้ งานโดยคนในชุมชน เนื่องจากอาคารของถนนวัวลายจะมีขนาดเล็กเรี ยงตัวตามแนวถนน
อาคารภายในเกาะกลุ่มกันล้ อมรอบที่ว่างในพื ้นที่ที่สว่ นใหญ่เป็ นที่ว่างสาธารณะภายในพื ้นที่ศาสนสถานซึ่งมี
ขนาดไม่ใหญ่มาก มีการปรับเปลีย่ นการใช้ งานได้ หลากหลาย ส่วนมวลอาคารและที่วา่ งของพื ้นที่บริ เวณถนนราช
ดาเนินที่แม้ ว่าอาคารเรี ยงตัวตามแนวถนน แต่จะถูกขัน้ ด้ วยกลุ่มอาคารและที่ว่างประเภทศาสนสถาน และ
สถาบันราชการต่างๆ ที่วา่ งที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะมีขนาดใหญ่สามารถรองรับการใช้ งานในระดับเมืองและระดับ
จังหวัดได้ เป็ นอย่างดี
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5.7 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบตาแหน่ งกิจกรรมสาคัญ
ตาแหน่งกิ จ กรรมของถนนคนเดิ นสาหรั บพาณิ ชยกรรมชุมชนเกิ ดขึน้ มาจากพืน้ ที่ที่ มีก ารใช้ ง านที่
หลากหลายในด้ านกิจกรรม โดยตาแหน่งกิจกรรมเหล่านี ้จะมีศกั ยภาพในการรองรับการใช้ งานทังในระดั
้
บเมือง
และระดับชุมชน โดยรูปแบบกิจกรรมในระดับชุมชนที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตประจาวัน ส่งเสริ มวัฒนธรรม
หรื อความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน เช่น การค้ าขาย การกิน การประกอบอาชีพ การผลิตสินค้ าในครัวเรื อน การ
สัญ จร กิ จ กรรมนัน ทนาการ การพัก ผ่อ นและการออกก าลัง กาย เป็ นต้ น โดยพื น้ ที่ ต าแหน่ง เดี ย วกัน ก็ อ าจ
เปลี่ยนแปลงการใช้ งานได้ หลากหลายรู ปแบบ โดยการจาแนกการวิเคราะห์ ตาแหน่งกิจกรรมในระดับเมือง
ระดับย่านและระดับชุมชน ได้ แก่ (ดูแผนที่ 5.5)
5.7.1 ตาแหน่ งกิจกรรมสาคัญในระดับเมืองระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ถนนราชดาเนิน มีพื ้นที่ว่างเพื่อการทากิจกรรมต่างๆของชุมชนขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้ แก่
บริ เวณลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์หน้ าหอศิลปวัฒนธรรมล้ านนาและบริ เวณประตูท่าแพที่เป็ นที่ว่างระดับเมืองที่
สามารถเข้ าไปใช้ งานกิจกรรมนันทนาการได้ ตลอดเวลา ส่วนในทุกวันอาทิตย์พื ้นที่ถนนก็ทาหน้ าที่เป็ นพื ้นที่ว่าง
สาธารณะในการทากิจกรรมเพื่อรองรับการใช้ งานที่มากขึ ้น
ทางด้ านถนนวัวลายมีพื ้นที่กิจกรรมสาธารณะน้ อย มีกิจกรรมการค้ าขายและกิจกรรมการ
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริ เวณประตูเชียงใหม่ที่มี พื ้นที่ส่วนหนึ่งจัดเป็ นสวนหย่อมสาหรับพักผ่อน พื ้นที่กิจกรรม
นันทนาการอาศัยพื ้นที่ว่างในศาสนสถานเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนในทุกวันเสาร์ พืน้ ที่ถนนก็ทาหน้ าที่เป็ นพืน้ ที่ว่าง
สาธารณะในการทากิจกรรมเพื่อรองรับการใช้ งานที่มากขึ ้นเช่นเดียวกับถนนราชดาเนิน ส่วนกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทสวนสาธารณะต้ องใช้ ร่วมกัน
5.7.2 ตาแหน่ งกิจกรรมสาคัญในระดับชุมชนระหว่ างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
เนื่องจากถนนราชดาเนินและถนนวัวลายในอดีตเป็ นพื ้นที่สาคัญทางด้ านประวัติ ศาสตร์ ทา
ตาแหน่งกิจกรรมต่างๆบนถนนราชดาเนินมีความเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ทางประวัติศาสตร์ รวมทังสถานที
้
่ราชการบาง
แห่งที่อยูใ่ นพื ้นที่ได้ ทีการปรับเปลีย่ นการใช้ ประโยชน์อาคารไปเป็ นพื ้นที่กิจกรรมที่สง่ เสริ มด้ านประวัติศาสตร์ ที่ให้
ความรู้และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และมี วดั ต่างๆที่มีความสาคัญทังในด้
้ านกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ทางด้ านการศึกษาในระดับเมือง
ส่วนถนนวัวลายก็เป็ นพืน้ ที่ทีมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่นกัน แต่กิจกรรมภายใน
ชุมชนส่วนใหญ่เป็ นไปในรู ปแบบการส่งเสริ มวัฒนธรรมหรื อความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน เช่นกิจกรรมการค้ า
ขาย กิจกรรมทางด้ านการผลิตสินค้ าในครัวเรื อน ด้ านกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวจะเกิ ดขึน้ ผ่าน
กิจกรรมภายในศาสนสถาน
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จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตาแหน่งกิจกรรมสาคัญระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย พบว่า
แหล่งรวมกิจกรรมต่างๆที่เป็ นสถานีที่ซึ่งมีกิจกรรมเกิ ดขึ ้นอย่างหนาแน่น ของถนนวัวลายจะฝั งตัวอยู่ในพื ้นที่
ชุมชน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่เป็ นแหล่งงานในที่อยู่ในการใช้ ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม พื ้นที่ศาสนสถานที่มีการจัดสรรการใช้ ประโยชน์ที่ดินไว้ เป็ นศูนย์ในการให้ ความรู้ และผลิตสินค้ า
หัตถกรรมเครื่ องเงิน ส่วนถนนราชดาเนิน แหล่งรวมกิจกรรมต่างๆจะอยู่ในพื ้นที่พาณิชยกรรม ศาสนสถานและ
พิพิธภัณฑ์ตา่ งๆที่เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ด้ านกิจกรรมทางสังคมของพื ้นที่วา่ งสาธารณะบริ เวณ
ถนนวัวลาย จะตอบสนองต่อคนในชุมชนมากกว่านักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมนันทนาการในการพักผ่อน การออก
กาลังกาย การรวมตัวประชุมของคนในชุมชน ส่วนพื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนินจะพบว่าพื ้นที่วา่ งสาธารณะต่างๆ
จะมีขนาดใหญ่ การใช้ งานส่วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในพื ้นที่เพื่อใช้ ในการพักผ่อน การรอรถหรื อการ
รวมกลุม่ เป็ นต้ น
โดยต าแหน่ ง กิ จ กรรมระดับ เมื อ งของถนนราชด าเนิ น และถนนวัว ลายนัน้ จะเห็ น ได้ จ าก แผนที่
เปรี ยบเทียบตาแหน่งกิจกรรมระดับเมือง / ชุมชน ระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย (แผนที่ 5.5) ว่าจะอยู่
ในบริ เวณที่เชื่อมต่อและเข้ าถึงได้ สะดวกจากถนนหลักภายในพื ้นที่ศกึ ษาเช่นเดียวกัน
จากการสังเกตการณ์และการวิเคราะห์จะพบว่า ผู้คนที่เข้ ามาในพื ้นที่ตาแหน่งกิจกรรมของถนนวัวลาย
ไม่วา่ จะเป็ นคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยว มักจะมีความตังใจที
้ ่จะเข้ ามาทากิจกรรมในตาแหน่งนันๆเช่
้ น ตังใจมาก
้
ทางาน ตังใจมาซื
้
้อของ ตังใจมาท
้
าบุญที่วดั มากกว่าถนนราชดาเนินที่กลุม่ นักท่องเที่ ยวจะเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่
จากการรับรู้ความเป็ นตาแหน่งกิจกรรมในระดับเมือง กล่าวคือ รู้วา่ พื ้นที่รอบๆเป็ นเมืองเก่าที่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่
มีความหลากหลายในภาพรวม โดยไม่ได้ เฉพาะเจาะจงลงไปในพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ เป็ นต้ น
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ถนนคนเดินสาหรับชุมชน: กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย
แผนที่ 5.5
แผนทีเ่ ปรี ยบเทียบตาแหน่งกิจกรรมระดับเมือง / ชุมชน ระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลาย
ที่มา
การเก็บข้ อมูลของผู้วิจยั
ทิศเหนือ
สัญลักษณ์
กิจกรรมระดับเมือง
กิจกรรมระดับชุมชน

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.8 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมถนนคนเดิน
การมีสว่ นร่ วมในการทากิจกรรมถนนคนเดิน ควรเกิดจากกลุ่มทางสังคมที่อยู่อาศัยร่ ว มกันในอาณา
บริ เวณเดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวกบ้ าน หมู่บ้าน เป็ นต้ น มีการทากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน มีความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ มีการติดต่อสือ่ สารและเรี ยนรู้ร่วมกัน มีความผูกพันเอื ้ออาทรภายใต้ บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน
ร่วมมือและพึง่ พาอาศัยกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันในทุกชุมชน
โดยผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถนนคนเดินราชดาเนินมีหลายฝ่ าย ได้ แก่ เทศกิจเทศบาล
นครเชียงใหม่ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ โรงเรี ยนเมตตาศึกษาและโรงเรี ยนเทศบาลอีก 11 แห่ง รวมทัง้
เจ้ าของร้ านค้ าตึกแถวต่างๆ มีการใช้ งานพื ้นที่ โดยคนในพื ้นที่มีสว่ นร่วมผ่านคณะกรรมการถนนคนเดินที่มีหน้ าที่
ดูแลและอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ทู ี่อยูอ่ าศัยประกอบการภายในพื ้นที่
ส่วนผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
นครเชียงใหม่ แต่เนื่องจากความเป็ นชุมชนที่เข้ มแข็ง ทาให้ เทศบาลนครเชียงใหม่มอบให้ กลุ่มคนในพื ้นที่ดแู ล
กิจกรรมเอง โดยผู้ดแู ลได้ แก่ เจ้ าของร้ านค้ าตึกแถวและกลุม่ คณะกรรมการหมู่บ้านวัวลายที่ประกอบด้ วยชุมชน
3 ชุมชนได้ แก่ ชุมชนหมื่นสารบ้ านวัวลาย ชุมชนวัดศรี สพุ รรณและชุมชนวัดนันทาราม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่
เป็ นผู้ดู แ ล สนับ สนุ น และอ านวยความสะดวกในการประชุ ม และการประสานงานการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน
ดังนันจากข้
้
อมูลที่ได้ จากการสอบถามเจ้ าหน้ าที่เทศบาลนครเชียงใหม่และเจ้ าหน้ าที่ที่เป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลการจัดกิจกรรมถนนคนเดินที่สานักงานเทศกิจจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ ว่าการมีสว่ นร่ วมในการทา
กิจกรรมถนนคนเดินของคนในชุมชนทังในวั
้ นปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินบนถนนวัวลายจะมีมากกว่า
การมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมถนนคนเดินของคนในชุมชนของถนนราชดาเนิน โดยในวันที่มีกิจกรรมถนนคน
เดินในพื ้นที่จะได้ รับการช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการอานวนความสะดวกเช่นเดียวกัน
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บทที่ 6
บทสรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนราชดาเนิน
และถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างขององค์ประกอบทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของถนนคนเดินที่ถนนราชดาเนิน และถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนามา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน โดย
วิธีการศึกษาจากเอกสาร การสารวจพื ้นที่จริ งประกอบกับการสังเกตการณ์ในวันปกติและวันที่มีการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินบนถนนทัง้ 2 แห่ง แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและสรุ ปออกมาเป็ นผลของการ
ศึกษาวิจยั ข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน และข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั โดยมีรายละเอียดใน
หัวข้ อต่างๆดังนี ้

6.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั มีข้อสรุ ปเพื่อตอบคาถามงานวิจยั ว่า ถนนราชดาเนนนนละถถนนัวัะายมคุส
ุ สมบวินาา
กายภาพ เนศรษฐกนจ ละถสว ุมเนหมือนหรื อลิกิ่า กวนอย่า ไร จึ าาให้ กนจกรรมถนนุนเนดนนเนพื่อการพาสนชยกรรม
ชุมชนปรถสบุัามสาเนร็ จ โดยมคุาถามย่อยั่า อ ุ์ปรถกอบขอ ถนนุนเนดนนเนพื่อการพาสนช ยกรรมชุมชน ิาม
บรน บาขอ ขอ เนมือ เนชคย ใหม่ ุัรมคะกว ษสถอย่า ไร และการศึกษาจากเอกสาร การสารวจพื ้นที่จริ งประกอบกับ
การสังเกตการณ์ ในวันปกติและวัน ที่มีการจัดกิ จกรรมถนนคนเดินบนถนนทัง้ 2 แห่ง แล้ ว นามาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและสรุปออกมาเป็ นผลของการศึกษาวิจยั
จากคาถามหลักในงานวิจยั เพื่อค้ นหาความเหมือนหรื อแตกต่างกันของการเป็ นถนนคนเดินที่ประสบ
ความสาเร็ จ ประกอบกับสมมติฐานในการวิจยั ที่วา่ ถนนราชดาเนนนนละถถนนัวัะายมคะกว ษสถขอ การเนป็ นถนน
ุนเนดนนสาหรวบพาสนชยกรรมชุมชนาค่ปรถสบุัามสาเนร็ จเนหมือนกวน ลิ่เนนื่อ จากถนนราชดาเนนนนละถถนนัวัะาย
อยู่ใ นิ าลหน่ าค่ ิว ้ รัมาว ้ อ ุ์ ปรถกอบเนมื อ าค่ ส วมพวน ธ์ กวบ พื น้ าค่ เนมื อ โดยรัม ิะอดจนะวกษสถสว ุมละถ
เนศรษฐกนจาค่มคุัามลิกิ่า กวน จึ น่าจถาาให้ อ ุ์ปรถกอบาา กายภาพ เนศรษฐกนจละถสว ุมในรายะถเนอคยดขอ
พื ้นาค่าว ้ สอ มคะกว ษสถขอ การเนป็ นพื ้นาค่ถนนุนเนดนนาค่ปรถสบุัามสาเนร็ จ ลิกิ่า กวนไปด้ ัย นวนเนป็
้ นจรน ิาม
สมมินฐานเนบื ้อ ิ้ น โดยเนป็ นข้ อสรุปาค่ได้ จากการศึกษารถดวบุัามเนป็ นอเนนกปรถโยชน์ในพื ้นาค่ละถรูปแบบของการ
ใช้ พื ้นที่ทงั ้ 2 แห่ง ผ่านการศึกษาปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ของคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยว ที่ปรากฏให้ เห็นว่า
ถนนทัง้ 2 เส้ น มีลกั ษณะที่เหมือนจริ งในภาพรวมด้ านการเป็ นถนนคนเดินที่ประสบความสาเร็ จ
โดยเนมื่อศึกษาในรายะถเนอคยดาา ด้ านอ ุ์ปรถกอบาา กายภาพ เนศรษฐกนจละถสว ุม จถ
พบั่าถนนราชดาเนนนนจถมคุัามเนป็ นถนนุนเนดนนสาหรวบพาสนชยกรรมชุมชนาค่มคนกว า่อ เนาค่ยัเนข้ ามาใช้ านในพื ้นาค่
สู เนป็ นกนจัวิร ส่ันถนนุนเนดนนัวัะายาค่มคะกว ษสถขอ การเนป็ นถนนุนเนดนนสาหรวบพาสนชยกรรมชุ มชนาค่มคุนใน
พื ้นาค่เนข้ ามาใช้ านสู เนป็ นกนจัวิร
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จากการศึกษาละถการะ พื ้นาค่จถพบั่า ถนนราชดาเนนนนนวนมี
้ ลกั ษณะของการเป็ นถนนคน
เดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนที่เกิดจากการเข้ ามาทากิจกรรม โดยกลุม่ ผู้ใช้ ที่หลากหลายภายในพื ้นที่สาธารณะ
ต่างๆ ละถจากการศึกษาปรน มาสการสวญจรผ่า นพื ้นาค่จถเนห็นได้ ั่าปรน มาสการใช้ านพื ้นาค่ในัวนปกินละถัวนาค่มค
กนจกรรมถนนุนเนดนนมคุัามใกะ้ เนุคย กวนเนป็ นอย่า มาก าค่เนป็ นส่ันสนวบสนุนให้ เนห็นั่าการจวดกนจกรรมถนนุนเนดนน
ในพื ้นาค่ถนนราชดาเนนนนไม่ได้ มคผะิ่อการเนปะคย่ นลปะ ุ่าเนฉะคย่ ขอ การเนข้ ามาใช้ านในพื ้นาค่ถนนราชดาเนนนน
ส่วนถนนวัวลายมีลกั ษณะของการเป็ นถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน โดยกลุม่ ผู้ใช้
ส่วนใหญ่ที่เป็ นคนในพื ้นที่ทากิจกรรมต่างๆในพื ้นที่ที่มีการเปลีย่ นแปลงไปตามรูปแบบที่กาหนดขึ ้น ตามช่วงเวลา
ที่กาหนดของพื ้นที่ตา่ งๆ เนื่องจากในวันปกติกิจกรรมส่วนใหญ่ในบริ เวณถนนวัวลายจะเกี่ยวข้ องกับการทางาน
และการใช้ ชีวิตประจาวันของคนในพื ้นที่ จานวนนักท่องเที่ยวจะมีน้อยเมื่อเทียบกับถนนราชดาเนิน ทาให้ การจัด
กิจกรรมถนนคนเดินในพื ้นที่ถนนวัวลายมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคนที่เข้ ามาใช้ งานใน
พื ้นที่ ทังนี
้ ้สัดส่วนของคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ทงั ้ 2 แห่ง ยังแสดงให้ เห็นถึงความ
แตกต่างกันระหว่างถนนราชดาเนินและถนนวัวลายมากยิ่งขึน้ อีกด้ วย ส่วนด้ านองค์ประกอบทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สามารถอธิบายเพื่อสนับสนุนคาตอบหลักของงานวิจยั ได้ ดงั นี ้
- โครงข่ายการสัญจรที่ดีของถนนุนเนดนนสาหรวบพาสนชยกรรมชุมชนนัน้ ิ้ อ มคการ
เนข้ าถึ ได้ ่ายละถชวดเนจนละถอย่า พอเนหมาถพอุัรโดยโครงข่ายการสัญจรที่ควรให้ ความสาคัญที่สดุ ในเมือง
ได้ แก่ โครงข่ายการสัญจรที่เนป็ นเนส้ นาา เนชื่อมโย ไปกะวบรถหั่า าค่พกว กวบาค่าา านาค่เนป็ นพื ้นาค่าค่ถกู ใช้ านจากุน
ในพื ้นาค่มากาค่สดุ โดยจถเนห็นได้ ัา่ ปรน มาสการจราจรละถปรน มาสผู้สญ
ว จรผ่านพื ้นาค่ถนนัวัะายจถมคุัามสวมพวนธ์
กวน เนนื่อ จากถนนัวัะายาาหน้ าาค่เนป็ นถนนาค่ใช้ เนชื่ อมิ่อรถหั่า พื ้นาค่เนมือ เนก่าละถพื ้นาค่เนมือ าค่ขยายออกไป
าา ด้ านานศใิ้ ขอ เนาศบาะนุรเนชคย ใหม่ละถในพื ้นาค่เนอ ก็ยว มคลหะ่ านขอ ุนในพื ้นาค่ มคพื ้นาค่าค่เนป็ นจุดเนปะค่ยน
ถ่ายการสวญจรในรถดวบ เนมือ าาให้ ถนนัวัะายมคศวกยภาพในการเนข้ าถึ ละถการเนชื่ อมโย กน จกรรมได้ ดค ส่ัน
โุร ข่ายการสวญจรในรถดวบชุมชนาค่เนน้ นการเนดนนเนป็ นหะวกจถเนห็นั่าถนนราชดาเนนนนมคศกว ยภาพในการเนข้ าถึ พื ้นาค่
รอบๆได้ ดคกั่า โุร ข่ายรอบๆพื ้นาค่สามารถเนข้ าถึ ละถเนชื่อิ่อได้ ่ายาว ้ ผู้ใช้ านาค่เนป็ นุนในพื ้นาค่ละถผู้ใช้ านาค่
เนป็ นนวกา่อ เนาค่ยั ก่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้ งานทัง้ 2 ประเภทได้ ดี
- การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารมีรูปแบบที่สมั พันธ์ กนั กล่าวคือ
มีเอกลักษณ์ จากการมีสิ่ งต่างๆที่ประกอบกันเป็ นเมืองและเกิ ดเป็ นความเฉพาะของสถานที่ เนป็ นลหะ่ รัม
กนจกรรมิ่า ๆที่ทาให้ เกิดจุดเด่นเฉพาะพื ้นที่เมืองหรื อย่านนันๆ
้ โดยเอกลักษณ์ที่กล่าวมานี ้จะเกิดขึ ้นจากกิจกรรม
ประจาของคนในชุมชน คือการประกอบอาชีพและกิจกรรมทางสังคมในพื ้นที่มีความสัมพันธ์ กั บกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็ นเอกลักษณ์ ที่สาคัญของพื ้นที่นนๆ
ั ้ ดังเช่นถนนวัวลายที่เป็ นถนนที่มีเอกลักษณ์ ในเรื่ องการทา
เครื่ องเงิน ทาให้ แหล่งรวมกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชนจะเป็ นพื ้นที่ในการใช้ ชีวิตประจาวัน ได้ แก่ การ
รวมกลุ่มกันประกอบอาชี พ ผลิตเครื่ อ งเงิ น ภายในชุมชนต่างๆ สัมพันธ์ กับ การใช้ ประโยชน์ อาคารประเภท
พาณิชยกรรมการค้ าขายเครื่ องเงินที่เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็ นเอกลักษณ์และจุดเด่นของพื ้นที่ ส่วนถนน
ราชดาเนินที่มีเอกลักษณ์ในเรื่ องประวัติศาสตร์ แต่แหล่งงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ขาดความสอดคล้ องกับเอกลักษณ์ของ
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พื ้นที่ ทาให้ คนในพื ้นที่สว่ นใหญ่ออกไปประกอบอาชีพภายนอกพื ้นที่ถนนราชดาเนิน การใช้ ประโยชน์ที่ดินและ
การใช้ ประโยชน์อาคารมีความสัมพันธ์กบั ระบบการท่องเที่ยวในระดับเมืองเป็ นหลัก
- รู ปแบบมวลอาคารและที่ว่างขอ ชุมชนจถมคขนาดเนะ็ก มคการกรถจายิวัในพื ้นาค่
ส่ันมัะอาุารขนาดใหญ่จถอยูิ่ นดกวบบรน เนัสโุร ข่ายการสวญจรหะวกในพื ้นาค่ โดยถนนัวัะายนวนมค
้ มัะอาุารมค
ุัามหนาลน่นมาก เนกนดพื ้นาค่ัา่ ขนาดเนะ็กลารกิวัอยูใ่ นกะุม่ มัะอาุาร การสวญจรผ่านในพื ้นาค่ย่อยเนหะ่านค ้ ุน
ในพื ้นาค่จถสามารถมคุัามเนข้ าใจได้ ั่าินเนอ กาะว อยู่ในิาลหน่ ไหนในโุร สร้ า ภาพรัมขอ ชุ มชนละถเนมือ
โดยผ่านปรถสบการส์จากการใช้ ชคันิปรถจาัวนขอ ุนในชุมชน ต่างจากถนนราชดาเนินที่มีมวลอาคารหนาแน่น
ปานกลาง การสัญจรผ่านพื ้นที่ทาได้ ง่ายผ่านการมองเห็นในพื ้นที่โล่งว่างที่มีความเป็ นสาธารณะสูง
- พื ้นาค่ั่า สาธารสถาค่ดคหรื อปรถสบุัามสาเนร็ จจถิ้ อ มคการใช้ านจากุนหะาก
ปรถเนภา หะายกนจกรรม ในช่ั เนัะาาค่ลิกิ่า กวน ไม่ใช่เนฉพาถการใช้ านในพื ้นาค่โะ่ ั่า ลิ่รัมถึ โุร ข่ายการ
สวญจรภายในพื ้นาค่าค่ใช้ ในการเนชื่อมิ่อไปยว พื ้นาค่อื่นๆ เนกนดกนจกรรมการุ้ าถาัรละถชวั่ ุราัในพื ้นาค่ าา เนดนนเนา้ าาค่
ดคจถิ้ อ มคหะวกการในการออกลบบเนพื่อส่ เนสรน มให้ ุนเนา้ ามคุัามปะอดภวย ุัามสถดักสบาย ละถุัาม
เนพะนดเนพะนน รัมาว ้ ช่ัยสนวบสนุนให้ ุนนนยมเนดนนเนา้ ามากขึ ้น มุ่ เนน้ นการพวฒนาาค่ิอบสนอ ิ่อุัามิ้ อ การขอ
ผู้ใช้ พื ้นาค่ ส่ เนสรน มให้ เนกนดการพวฒนาาว ้ ด้ านสว ุมละถกายภาพอย่า ยว่ ยืน อวนเนป็ นเนป้าหมายสาุวญขอ การ
ออกลบบชุมชนเนมือ ในปว จจุบนว โดยถึงแม้ วา่ พื ้นที่ว่างสาธารณะในบริ เวณถนนวัวลายจะมีความอเนกประโยชน์
น้ อ ยกว่า พื น้ ที่ ว่างสาธารณะในบริ เ วณถนนราชด าเนิ น เนื่ อ งจากมี ข้ อ จ ากัดด้ า นเวลาเปิ ดปิ ดของพื น้ ที่ ว่า ง
สาธารณะนันๆ
้ แต่มีการใช้ งานในพื ้นที่ว่างสาธารณะที่มีความหลากหลายทางด้ านกิจกรรมมากกว่า กล่าวคือ
สามารถปรับเปลี่ยนพื ้นที่ว่างสาธารณะนันๆในการท
้
ากิจกรรมต่างๆในชุมชนได้ ดี ยกตัวอย่างเช่น พื ้นที่ภายใน
วัดนันทารามที่มีการใช้ พื ้นที่ในด้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจการทาเครื่ องเงินและมีการใช้ พื ้นที่รองรับกิจกรรมทาง
สัง คม ได้ แ ก่ การพัก ผ่อ น การออกก าลัง กาย ท าให้ พื น้ ที่ เ กิ ดการใช้ งานจากกลุ่ม คนในพื น้ ที่ ที่ ห ลากหลาย
วัตถุประสงค์
ถนนุนเนดนนเนป็ นส่ันสาุวญาค่ก่อให้ เนกนดุัามเนป็นเนมือ การลสด ออกถึ ัวฒนธรรมละถปรถเนพสค ละถยว
เนป็ นิวักะา ในการกรถจายละถเนผยลพร่ ุัามเนจรน ญ การุ้ าขายละถัวฒนธรรมิ่า ๆไปยว ชุมชนอื่นๆด้ ัย เนกนด
เนป็ นศูนย์กะา ขอ ชคันิชคัาขอ สาธารสชน การฟื น้ ฟูละถปรวบปรุ ุุสภาพขอ เนมือ นวน้ ไม่สามารถกรถาาได้
เนพคย การปรวบปรุ เนฉพาถสภาพลัดะ้ อมาา กายภาพเนา่านวน้ ิ้ อ รัมถึ สภาพาา เนศรษฐกนจละถสว ุม รัมถึ
การสร้ า สรรุ์กนจกรรมิ่า ๆขึ ้นมาเนพื่อสร้ า ุัามมคชคันิชคัาให้ เนกนดขึ ้นในเนมือ สามารถนาเนอาะวกษสถเนฉพาถขอ
พื ้นาค่นนว ้ ๆ ออกมาได้ รัมาว ้ ช่ัยสร้ า จุดเนด่นขอ พื ้นาค่ให้ มคุัามชวดเนจนยน่ ขึ ้น ผ่านันธคการพวฒนาพื ้นาค่ถนนุน
เนดนนอย่า ุ่อยเนป็ นุ่อยไปละถรวบฟว เนสคย ขอ ปรถชาชนละถให้ โอกาสลก่ภาุรวฐละถผู้มคอานาจาา การปกุรอ
ได้ ดาเนนนนการพวฒนาได้ ถกู ิ้ อ ิามลนัาา ก่อ ให้ เนกนดการมคสั่ นร่ ัมในการพวฒนาพื ้นาค่ร่ัมกวนรถหั่า ภาุรวฐ
ละถุนในพื ้นาค่ อย่างที่เห็นได้ จากความแตกต่างของที่มาในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวัวลายมีวตั ถุประสงค์ใน
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื ้นที่ผ่านรู ปแบบกิจกรรมทางสังคมในระดับเมือง โดยให้ ความสาคัญกับ
เอกลักษณ์ในพื ้นที่ คนในชุมชนเป็ นผู้บริ หารจัดการในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกันเอง แต่การจัดกิจกรรมบน
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ถนนราชดาเนิน เป็ นการมองในภาพรวมด้ านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและมีการบริ หารจัดการ
ถนนคนเดินโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
และจากคาถามรองในงานวิจัยหาผลจากการศึกษาและวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบระหว่างถนนคนเดิน
สาหรับพาณิชยกรรมชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมถนนคนเดินราชดาเนินและกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย สามารถ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบและอธิบายความแตกต่างตามสมมติฐานและหัวข้ อในการศึกษาได้ ดังนี ้
6.1.1 ความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่
ความอเนกประโยชน์ใ นระดับเมืองของพื ้นที่ของถนนคนเดินเพื่อพาณิชยกรรมชุมชนจะมี
ระดับความอเนกประโยชน์ จากกิจกรรมที่หลากหลายผ่านช่วงเวลาต่างๆโดยคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวควรมี
พื ้นที่รองรับกิจกรรมหลายขนาดที่ทาให้ เกิดความหลากหลายทางด้ านกิจกรรม หลากหลายกลุ่มผู้ใช้ งานและ
หลากหลายช่วงเวลา โดยความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่ของถนนคนเดินเพื่อพาณิชยกรรมชุมชนจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ เช่นย่านตลาดที่ใช้ ในการจับจ่ายใช้ สอย พื ้นที่ใน
ศาสนสถานที่มีการแบ่งพื ้นที่เพื่อทาเป็ นแหล่งงานหรื อพื ้นที่นนั ทนาการของคนในชุมชนก่อนเพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์
ของคนในชุมชน แล้ วจึงจะเกิดความอเนกประโยชน์ในพื ้นที่ สาธารณะที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นเพื่อ ดึงดูดความสนใจ
ให้ กบั คนภายในและภายนอกพื ้นที่เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยจากการศึกษา
จะพบว่าพื ้นที่เหล่านี ้มักจะอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง
รวมทังเกิ
้ ดจากพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพของคนที่เข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ ทา
ให้ เกิ ดการผสมผสานระหว่างการค้ าและการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ งานในและนอกพืน้ ที่ใ นแต่ละ
ช่วงเวลาอีกด้ วย
6.1.2 ปริ มาณการสัญจรผ่านพื ้นที่ศกึ ษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าผู้ที่สญ
ั จรผ่านถนนคนเดินเพื่อพาณิชยกรรมชุมชนจะเป็ น
คนในบริ เวณพื น้ ที่ นนั ้ ๆและคนในชุมชน กล่าวคือ ผู้สญ
ั จรผ่า นพื น้ ที่ มี ความหลากหลายทัง้ คนในพืน้ ที่แ ละ
นักท่องเที่ยวที่มีปริ มาณประมาณ 3 ต่อ 1 ของผู้สญ
ั จรผ่านทังหมด
้
โดยคนในพื ้นที่มีวตั ถุประสงค์ในการเข้ ามาใน
พื ้นที่เพื่อทากิจกรรมในชุมชน ได้ แก่ การทางาน การประกอบอาชีพ การจับจ่ายใช้ สอยในชีวิตประจาวัน ส่วนคน
นอกพื ้นที่ มีวตั ถุประสงค์ในการเข้ ามาทากิจกรรม ทังในการประกอบอาชี
้
พ การศึกษาหรื อการท่องเที่ยว าาให้ มี
แนวโน้ มที่คนจะเข้ ามาใช้ งานทังในด้
้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ กนั ทาให้
สัดส่วนของคนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวของถนนคนเดินเพื่อพาณิชยกรรมชุมชนจะค่อนข้ างคงที่ไม่ต่างกันมาใน
วันปกติและวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน คือมีปริ มาณมากขึ ้นหรื อลดลงในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน แต่ก็อาจจะมี
จานวนนักท่องเที่ยวมากขึ ้นในบางครัง้ ก็ตอ่ เมื่อมีกิจกรรมที่มีความพิเศษกว่าปกติ เป็ นต้ น
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6.1.3 โครงข่ายการสัญจร
โครงข่ายการสัญจรของถนนถนนคนเดิ นพาณิ ช ยกรรมชุมชนในระดับเมื องจะท าหน้ า ที่
เชื่ อมต่อโครงข่ายการสัญจรระหว่างพืน้ ที่ ในระดับเมืองได้ ดี กล่าวคือ ทาหน้ าที่เชื่ อมต่อโครงข่ายการสัญจร
ระหว่างเมืองชันในและชั
้
น้ นอกได้ สะดวก และจากการที่ถนนคนเดินเพื่อพาณิชยกรรมชุมชนมีการฝั งตัวอยู่ใน
พื ้นที่เมืองเก่า ทาให้ เกิด กิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว กล่าวคือ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่มีความสาคัญ
ทางด้ านประวัติศาสตร์ การก่อตังเมื
้ อง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ โครงข่ายการสัญจรในพื ้นที่จึงมี
ความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ เป็ นแหล่งงานและที่พบปะของของคนในชุมชน โครงข่ายการสัญจรของถนนคนเดิน
พาณิชยกรรมชุมชนจะมีการประสานถนนสายหลักและสายรองทีม่ ีขนาดเล็ก มีความซับซ้ อนแต่เข้ าถึงได้ ง่ายจาก
การรับรู้ ผ่านประสบการณ์ ของคนในพื ้นที่ การเป็ นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างถนน หรื อสถานที่สาคัญๆของพื ้นที่
อย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่การใช้ งานโดยคนภายนอกพื ้นที่ และนักท่องเที่ยวมักจะใช้ เส้ นทางหลักภายในพื ้นที่ ที่
ผู้ใช้ สามารถเข้ าใจได้ วา่ เราอยูใ่ นตาแหน่งไหนในโครงสร้ างภาพรวมของเมือง
6.1.4 การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคาร
การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารของถนนถนนคนเดินพาณิชยกรรมชุมชน
พบว่ามีลกั ษณะเป็ นที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรมบริ เวณโครงข่ายการสัญจรหลักในชุมชน ส่วนด้ านในของบล็อก
อาคารมีลกั ษณะเป็ นที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ
เมืองและระดับพื ้นที่อยู่รอบพื ้นที่ศาสนสถาน โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสอดคล้ องกับอาชีพ แหล่งงาน
ของคนในชุมชน กล่าวคือ มีลักษณะการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน และการใช้ ประโยชน์ อาคารรองรั บกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจระดับพื ้นที่ของคนในชุมชนและเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับเมืองของคนนอกพื ้นที่ โดยกลุม่ การใช้
ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยจะอยูใ่ นซอยที่ไม่ได้ ติดกับถนนเส้ นหลักในพื ้นที่ ส่วนในบริ เวณถนนหลักจะมี
การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารที่มีความหลากหลาย มีสว่ นประกอบของการใช้ ประโยชน์อาคาร
ในด้ านการค้ าที่เกี่ยวข้ องกับอาชีพและงานของคนในชุมชนและการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคาร
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวผสมกันไปเพื่อใช้ ดงึ ดูดความสนใจของผู้ใช้ งานทุกกลุม่ และรองรับกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายทังด้
้ านเศรษฐกิจและสังคมในระดับเมือง
6.1.5 มวลอาคารและที่วา่ ง
จากการศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบมวลอาคารและที่ว่างของถนนถนนคนเดินพาณิช ย
กรรมชุมชน พบว่าภายในมวลอาคารมีขนาดเล็กแต่มีการกระจายตัวมีความหนาแน่นมาก ซึ่งพื ้นที่ว่างส่วนมาก
จะเป็ นพื ้นที่ถนน ตรอก ซอย ภายในชุมชน โดยมีพื ้นที่โล่งเพื่อประกอบกิจกรรมเป็ นสัดส่วนน้ อยมาก เมื่อเทียบ
กับมวลอาคารอาคารในพื ้นที่ พื ้นที่ว่างส่วนมากของชุมชนจะอยู่บริ เวณพื ้นที่ ศาสนสถาน คนภายนอกสามารถ
เข้ าถึงได้ คอ่ นข้ างลาบากแตกต่างกับคนในชุมชนที่จะใช้ งานผ่านที่วา่ งได้ ดีผา่ นประสบการณ์และการทากิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน บริ เวณแนวอาคารที่ติดกับถนนหลัก พื ้นที่อาคารจะมีความหนาแน่นปานกลางลักษณะการ
วางตัวของกลุม่ อาคารค่อนข้ างมีระเบียบชัดเจน มีบางส่วนพื ้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่นกั ท่องเที่ยวและคนนอกพื ้นที่
สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ใช้ เป็ นพื ้นที่ทากิจกรรมระดับเมือง มีทงคนในและนอกพื
ั้
้นที่ศกึ ษาเข้ ามาใช้ งาน
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6.1.6 ตาแหน่งกิจกรรมสาคัญ
ตาแหน่งกิจกรรมของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนเกิดขึ ้นมาจากพื ้นที่ที่มีการใช้
งานที่หลากหลายในด้ านกิจกรรม โดยตาแหน่งกิจกรรมเหล่านี ้จะมีศกั ยภาพในการรองรับการใช้ งานทังในระดั
้
บ
เมืองและระดับชุมชน กล่าวคือ ตาแหน่งกิจกรรมในระดับชุมชนมีความสัมพันธ์ สอดคล้ องหรื อเป็ นตั วส่งเสริ ม
กิจกรรมในระดับย่านและระดับเมืองตามลาดับ โดยรู ปแบบกิจกรรมในระดับชุมชนที่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตประจาวัน ส่ เนสรน มัวฒนธรรมหรื อุัามเนป็ นอยู่ขอ ุนในชุมชน เช่น การค้ าขาย การกิน การประกอบอาชีพ
การผะนิสนนุ้ าในุรวัเนรื อน การสัญจร กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว การพักผ่อนและการออกกาลังกาย เป็ น
ต้ น โดยพื ้นที่ตาแหน่งเดียวกันก็อาจเปลี่ยนแปลงการใช้ งานได้ หลากหลายรู ปแบบ โดยตาแหน่งกิจกรรมสาคัญ
ในระดับเมืองรองรับการใช้ งานของคนได้ ทงในและนอกพื
ั้
้นที่ได้ เป็ นจานวนมาก เป็ นพื ้นที่สาคัญในระดับเมือง
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าตาแหน่งกิจกรรมระหว่างชุมชนและตาแหน่งกิจกรรมระดับเมือง กล่าวคือ ใช้
ตาแหน่งกิจกรรมระดับชุมชนในการผลิต(สร้ างความสัมพันธ์ในชุมชน) และใช้ ตาแหน่งกิจกรรมระดับเมืองในการ
ซื ้อขายแลกเปลีย่ น(สร้ างความสัมพันธ์ในชุมชนและนักท่องเที่ยว)
6.1.7 การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
การมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมถนนคนเดินของถนนถนนคนเดินพาณิชยกรรมชุมชนพบว่ามี
ที่มาจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการพัฒนาพืน้ ที่ โดยได้ รับความร่ วมมือและการสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐ ดังนันการท
้
าโครงการถนนคนเดินให้ ประสบความสาเร็ จนัน้ พื ้นที่ที่ใช้ ในการทากิจกรรมควรที่จะการดูแล
ทังสองระดั
้
บ คือการมีสว่ นร่วมในระดับชุมชนที่ทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการ การดูแลกิจกรรมในพื ้นที่ ควบคูก่ บั
การมีสว่ นร่ วมกับทางภาครัฐในการทาหน้ าที่สนับสนุนการจัดโครงการถนนคนเดินในด้ านต่างๆ กล่าวคือ เป็ น
โครงการที่เกิดขึ ้นจากภาครัฐที่มองภาพรวมในเรื่ องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทังในระดั
้
บชุมชนในด้ านการสร้ าง
พื ้นที่สาธารณะและระดับเมืองในด้ านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
จากการศึกษาทังหมดที
้
่ผา่ นมาตังแต่
้ ต้น สามารถใช้ ตอบคาถามในงานวิจยั โดยจะเห็นความแตกต่าง
ของถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลายชัดเจนมากขึ ้นในรายละเอียดของหัวข้ อต่างๆ ดังนันการศึ
้
กษา
นี จ้ ึ ง เห็ น ได้ ว่า ถนนราชด าเนิ น และวัว ลายมี ลัก ษณะของการเป็ นถนนคนเดิ น สาหรั บ พาณิ ช ยกรรมชุม ชน
เหมือนกันทังคู
้ ่ เพียงแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทางด้ านองค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม โดยถนนทัง้ 2 แห่ง ตรงตามสมมติฐานเบื ้องต้ นในการศึกษานี ้
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6.2 ข้ อเสนอแนะ
6.2.1 ข้ อเสนอแนะในการจัดการพืน้ ที่ศึกษา
จากข้ อค้ นพบในการศึกษาถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนของถนนราชดาเนินและ
ถนนวัวลายที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทางด้ านองค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมนัน้ จึงได้
มีการเสนอแนะในการจัดการพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง เพื่อให้ กิจกรรมถนนคนเดินที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่นนเป็
ั ้ นกิจกรรมที่
ประสบผลสาเร็ จ มีค นในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ งานร่ วมกันอย่างเหมาะสม มีความสม่าเสมอเป็ น
กิจวัตร ก่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยงั่ ยืนต่อไป ด้ วยการแยกข้ อเสนอแนะในการจัดการพื ้นที่
ศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี ้
- ข้ อเสนอแนะในการจัดการพื ้นที่ถนนราชดาเนิน
เนื่ อ งจากถนนราชด าเนิ น เป็ นพื น้ ที่ เ มื อ งเก่ า ที่ มี กิ จ กรรมต่ า งๆที่
หลากหลาย ดึงดูดให้ คนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ งานเป็ นกิจวัตรอยู่แล้ ว สิ่งที่ควรมีการจัดการเพิ่มเติม
คือ กิจกรรมระหว่างคนในชุมชนเองที่ควรมีการใช้ พื ้นที่วา่ งสาธารณะในการทากิจกรรมของคนในชุมชนเป็ นปกติ
ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรื อกิจกรรมทางสังคม สร้ างให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมในการจัดการพื ้นที่ถนนราช
ดาเนินทังในวั
้ นปกติและวันที่มีกิจกรมถนนคนเดิน เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของคนในชุมชนในการพัฒนาพื ้นที่
โดยภาครัฐมีหน้ าที่ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการทากิจกรรมต่างๆเท่านัน้
- ข้ อเสนอแนะในการจัดการพื ้นที่ถนนวัวลาย
พื ้นที่ชุมชนบริ เวณถนนวัวลายมีจุดเด่นอยู่ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในพื ้นที่ที่มีความสัมพันธ์กนั ดี คนในพื ้นที่มีกิจกรรมร่ วมกันดีในระดับชุมชน สิ่งที่จะเสริ มศักยภาพในพื ้นที่
ถนนวัวลายที่จะทาให้ ถนนคนเดินประสบความสาเร็ จคือ การจัดการในการพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพใน
พื ้นที่ เพื่อสร้ างจุดน่าสนใจให้ คนภายนอกและนักท่องเที่ยวเข้ ามาทากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ ้น
เป็ นกิจวัตร โดยอาศัยความมีเอกลักษณ์ภายในพื ้นที่ถนนวัวลายเอง มาเป็ นฐานในการพัฒนาองค์ประกอบทาง
กายภาพของพื ้นที่ เพื่อสร้ างให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวให้ เพิ่มมากขึ ้นผ่านกิจกรรมอื่นๆที่
นอกเหนือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการค้ าขายเดิมในพื ้นที่
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6.2.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ปั จจุบนั แต่ละจังหวัดมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการค้ าขายในรู ปแบบถนนคนเดินเพิ่มมาก
ขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาที่เกิดขึ ้นจากภาครัฐในการกาหนดพื ้นที่ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จาก
การศึกษาครัง้ นี ้ทาให้ ได้ พบข้ อเสนอแนะและแนวทางในการกาหนดพื ้นที่ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสาหรับ
พาณิชยกรรมชุมชนที่ดีและยัง่ ยืน ผ่านองค์ประกอบของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน ตามบริ บทของ
ของเมืองเชียงใหม่ ที่เป็ นการตอบคาถามสาคัญของการศึกษาวิจยั อีกส่วนหนึ่ง โดยการเสนอองค์ประกอบของ
ถนนคนเดินที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพัฒนาเป็ นโครงการถนนคนเดินเบื ้องต้ น ที่สามารถตอบสนองความต้ องการต่อ
ชุมชนเป็ นหลัก สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาเพื่อพัฒนาฟื น้ ฟูเมืองโดยถนนคนเดินในพื ้นที่อื่นๆที่มี
บริ บทใกล้ เคียงกันได้
ซึ่งเกณฑ์ ในการพัฒนากิ จกรรมถนนคนเดินเพื่อพาณิ ชยกรรมชุมชน ตามบริ บทของเมือง
เชียงใหม่นี ้ ได้ มาจากองค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของถนนราชดาเนินและถนนวัวลายที่มี
ความเหมือนกัน โดยมีทงเกณฑ์
ั้
ทางด้ านกายภาพของพื ้นที่และด้ านการจัดการ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- สิ่งที่จะทาให้ พื ้นที่ประสบความสาเร็ จ มีระดับความอเนกประโยชน์สงู คือ พื ้นที่
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย แต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับระบบการใช้ ชีวิตประจาวันของคนในพื ้นที่กอ่ น เช่น พื ้นที่
การค้ า พื ้นที่เปลีย่ นถ่ายการสัญจร ที่จะทาให้ เกิดการใช้ งานโดยผู้คนที่มีความหลายหลายเป็ นกิจวัตร แล้ วจึงทา
ให้ เกิดการใช้ งานที่เพิ่มขึ ้นจากคนภายนอกพื ้นที่และนักท่องเที่ยว ที่จะส่งผลให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการ
สัญจรผ่านพื ้นที่ดงั เช่นผลงานวิจยั ชิ ้นนี ้
- โครงข่ายการสัญจรภายในพื ้นที่ควรมีความสัมพันธ์ กันทัง้ ในระดับชุมชนและ
ระดับเมือง รวมทัง้ ระบบโครงข่ายการสัญจรทางเท้ าที่สัมพันธ์ กับระบบการสัญจรอื่นๆของเมือ ง เพื่ อสร้ าง
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจรภายในพื ้นที่ โดยคนในพื ้นที่เองและคนภายนอกพื ้นที่
- การใช้ ประโยชน์ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารในพื ้นที่ ต้องสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน การใช้ ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่ภายในพื ้นที่มีกิจกรรมในระดับชุมชนที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับเมือง เช่น การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยหรื อศาสนสถานในการรวมกลุ่มหัตถกรรม
ภายในชุมชนเพื่อนาไปจาหน่ายในการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรมที่อยูบ่ นถนนเส้ นหลักของชุมชน
- ลักษณะมวลอาคารและที่ว่างมีความสัมพันธ์ กนั โดยไม่จาเป็ นต้ องมีขนาดใหญ่
มาก แต่ควรมีการเกาะกลุม่ กันในระดับที่เหมาะสมไม่ห่างหรื อถี่ จนเกินไปและควรมีความต่อเนื่องของกลุม่ มวล
อาคารในการเชื่อมโยงที่วา่ งต่างๆที่อยูใ่ นพื ้นที่ทงในระดั
ั้
บเมืองและระดับชุมชนตามลาดับ
- มี ต าแหน่ง กิ จ กรรมสาคัญ ระดับ ชุ ม ชนส่ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นบริ เ วณพื น้ ที่ ว่า ง
สาธารณะภายในพื ้นที่ชุมชน ที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ งานได้ ห ลากหลายตามโอกาส คนภายใน
ชุมชนเข้ าถึงได้ สะดวกจากโครงข่ายการสัญจรย่อยภายในพื ้นที่ ส่วนตาแหน่งกิจกรรมสาคัญในระดับเมืองควรอยู่
บริ เวณโครงข่ายการสัญจรหลักที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรในระดับชุมชนและระดับเมืองได้ ดี
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- การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ ผ่านการมีส่วนร่ วมระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
และคนในชุมชน เพื่อให้ ประชาชนเห็นดีและร่วมดาเนินการ โดยที่เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานจะสามารถทางานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
นอกจากเกณฑ์ที่ได้ กล่าวมานี ้ ยังมีประเด็นที่ควรให้ ความสาคัญเพิ่มเติม โดยเป็ นเนื ้อหาที่
ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมและจากกรณีศกึ ษา ดังนี ้
- ลักษณะความเป็ นย่านและชุมชน บริ บท เอกลักษณ์หรื อจุดเด่นในพื ้นที่ที่มีความ
แตกต่า งจากพืน้ ที่อื่ นๆ เพื่อ นามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒ นากิ จ กรรมถนนคนเดิน มีค วามเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น มากกว่าการให้ ความสาคัญในการจัดบรรยากาศเพื่อพาณิชยกรรมการ
ค้ าขายและท่องเที่ยว ที่สร้ างความมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาพื ้นที่ถนนคนเดิน ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชน
อย่างยัง่ ยืน
- แผนงานการด าเนิน การและงบประมาณในการสนับสนุน เนื่อ งจากเป็ น การ
ดาเนินงานที่ต้องใช้ เวลา ดังนันจึ
้ งควรมีการวางแผนการดาเนินงานรวมทังการมี
้
งบประมาณในการสนับสนุนใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนงาน
- แนวทางในการพัฒนาเมื องตามกฎหมาย และผัง เมื องรวม เพื่อ ให้ มี ความ
สอดคล้ องกับกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของพื ้นที่ รวมไปถึงนาแนวทางการกาหนดองค์ประกอบ
ทางกายภาพของถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนในพื ้นที่ตา่ งๆด้ วย
6.2.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ให้ ความสนใจในด้ านกายภาพและสภาพแวดล้ อมรอบๆพื ้นที่ถนนคน
เดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลาย ที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในรู ปแบบถนนคนเดินที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ
แรกและอันดับที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนันหากจะมี
้
การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ การจัดกิจกรรมถนนคน
เดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนครัง้ ต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะในการวิจยั ดังนี ้
- ในขันตอนการศึ
้
กษาเปรี ยบเทียบทางด้ านการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนของ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นเพียงการสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่เพียงเท่านัน้ หากจะมีการศึกษาใน
เรื่ องการมีสว่ นร่ วมของคนในชุมชนอย่างละเอียด จะต้ องมีการกระบวนการในการให้ ได้ เนื ้อหาในส่วนนี ้ ต่อไป
เช่น การลงพื ้นที่ชมุ ชนในเชิงลึก การสอบถามผู้นาชุมชน หรื อการทาแบบสอบถามกับคนในชุมชน
- นอกจากการศึกษาในพื ้นที่ถนนคนเดินราชดาเนินและถนนคนเดินวัวลายแล้ ว
ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสายอื่นๆที่อยู่ใกล้ เคียงกันด้ วย เนื่องจากการใช้ รูปแบบ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของคนในชุมชนต่างๆ ทีม่ ีความหลากหลายรู ปแบบแตกต่างกัน
ออกไป
- หากจะเลื อ กพื น้ ที่ ศึก ษาในการเปรี ย บเที ย บ ควรสร้ างเกณฑ์ ใ นการเลือ ก
เปรี ยบเทียบถนนคนเดินที่ประสบความสาเร็ จในรู ปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ รูปแบบการพัฒนาถนนคนเดิน
แบบอื่นที่ที่ประสบความสาเร็ จและมีความยัง่ ยืนเช่นเดียวกัน
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วิวัฒนาการของการจัดถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาเรื่ องถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชน: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างถนนราชดาเนิน
และถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของถนน
คนเดินที่ประสบความสาเร็ จประเภทต่างๆ โดยใช้ ข้อมูลนามาวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
รู ปแบบเชิงพื ้นที่ (spatial pattern) และรู ปแบบการใช้ พื ้นที่ (space use pattern) ของกรณีศึกษาทัง้ 2 แห่ง
ได้ แก่ถนนคนเดินที่ถนนราชดาเนิ น และถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบความสาเร็ จในการเป็ น
ถนนคนเดินสาหรั บพาณิชยกรรมชุมชน เพื่อประมวลแนวทางเบื ้องต้ นในการกาหนดปั จจัยที่สาคัญในการ
ออกแบบและวางผังถนนคนเดินสาหรับพาณิชยกรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในเนื ้อหาส่วนนี ้จะนาเสนอ
ถึงวิวฒ
ั นาการของการจัดถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ประกอบด้ วย ความเป็ นมาของการจัดกิจกรรมถนน
คนเดินในประเทศไทย ความเป็ นมาของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่และถนนคนเดินเชียงใหม่
ในปั จจุบนั การศึกษาในบทนี ้ จะทาให้ เข้ าใจลักษณะการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ตงแต่
ั ้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั
ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการศึกษาในขันตอนการศึ
้
กษาหลัก ดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในประเทศไทย
ถนนคนเดิน (Walking Street) เป็ นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็ นหนึ่งใน
แนวคิดการพัฒนาเมืองและการกาหนดใช้ พื น้ ที่เมืองให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็ นแนวทางการพัฒนา
และการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ในเมือง ในหลายประเทศก็ได้ กลายเป็ นที่ร้ ู จกั ในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์
จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจนเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว ซึง่ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้ องแวะมาเยี่ยมเยือน
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แนวความคิ ด ถนนคนเดิ น ในประเทศไทยเริ่ ม ต้ น ในสมัย ที่ ดร.พิ จิ ต ต รั ต ตกุ ล เป็ นผู้ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานคร ราวปี พ.ศ. 2540 และเป็ นที่นิยมอย่างสูงสุด ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2545(วิกิพีเดีย, 2554 :
ออนไลน์) โดยรัฐบาล ภายใต้ การนาของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิ น ชินวัตร โดยเป็ นหนึ่งในมาตรการเพื่อการประหยัด
พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนกันยายน 2544 ซึ่ง นายพิทกั ษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ขณะนัน้ ได้ นามาตรการดังกล่าวมาจัดทาเป็ น “โครงการปิ ดถนนคนเดินเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว” และนามาสู่การปฏิบตั ิ ในรู ปแบบของโครงการนาร่ อง โดยใช้ ถนนสีลม กรุ งเทพฯ เป็ น
ต้ นแบบของ “ถนนคนเดิน” ในประเทศไทย และจัดกิจกรรมสาธิต ในชื่อ “7 มหัศจรรย์ที่สลี ม”
โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 31
ธันวาคม 2544 เป็ นเวลา 7 สัปดาห์และจากการตอบรับถนนคนเดินที่สีลม ทาให้ รัฐบาลเห็นว่ารู ปแบบกิจกรรม
“ถนนคนเดิน” นอกเหนือจากจะสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ตามภูมิภาค แล้ วยังสามารถ
ปรับปรุ งรู ปแบบกิจกรรมใน “ถนนคนเดิน” ให้ สอดรับกับความต้ องการท้ องถิ่นได้ อ ย่างเหมาะสมทังในด้
้ านการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตสาหรับคนในชุมชนนันๆอี
้ ก
ด้ วย(ที่เที่ยวไทย, 2553 : ออนไลน์)

ภาพที่ 2 กิจกรรม“7 มหัศจรรย์ทสี่ ลี ม” ถนนคนเดินบนถนนสีลม
ซึ่งงาน “7 มหัศจรรย์ที่สีลม” จะเน้ นเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดถนนคนเดินที่ยงั่ ยืนใน กรุ งเทพมหานคร ซึ่งจะ
ช่วยให้ ประชาชนในกรุ งเทพฯ และนักท่องเที่ยวมีแหล่งกิจกรรมส่งเสริ ม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ตลอดจนมีความ
เข้ าใจและเห็นความสาคัญในการลดการใช้ ยานพาหนะส่วน บุคคล โดยหันมาใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ จักรยาน
หรื อการเดินเท้ า เพื่อประหยัดพลังงานและ ลดมลพิษบนท้ องถนน นอกจากนี ้ยังเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
และส่งเสริ มการท่องเที่ยว บนถนนซึง่ มีศกั ยภาพเหมาะสมที่จะเป็ นถนนคนเดินทัว่ ไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่
ละสัปดาห์ดงั นี ้
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ครัง้ ที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2544 กิจกรรม "เปิ ดโลกสีเขียว"
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544 กิจกรรม "พลังกาย พลังใจ"
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2544 กิจกรรม "ถนนสายดนตรี "
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2544 กิจกรรม "เส้ นสายลีลา"
ครัง้ ที่ 5 วันที่ 16 ธันวาคม 2544 กิจกรรม "ของฝากจากใจ"
ครัง้ ที่ 6 วันที่ 23 ธันวาคม 2544 กิจกรรม "สีสนั เหมันต์"
ครัง้ ที่ 7 วันที่ 30-31 ธันวาคม 2544 กิจกรรม "สุขสันต์ปีใหม่"

2. การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่คือจังหวัดแรกของโครงการขยาย “ถนนคนเดิน” เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่นบั เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่สร้ างขึ ้นด้ วยพื ้นฐานมรดก
ทางขนบธรรมเนียมประเพณี หยัง่ ลึกลงไปในประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองที่มีลกั ษณะเฉพาะทางด้ านทางวัฒนธรรม
มีความรุ่ งเรื องด้ านศิลปกรรมโบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมล้ านนา มีงานศิล ปหัตถกรรมที่หลากหลายและ
สวยงาม ซึง่ เป็ นความรุ่งเรื องที่ก้าวไปพร้ อมๆกับการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ
ซึ่งถนนคนเดิน ได้ ถือเป็ นแหล่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เริ่ มมาจาก
การที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนับ สนุ น จากการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเ ทศไทย และ ส านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อดาเนินงานตามโครงการ “ปิ ดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ
และส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชี ยงใหม่ ” โดยการจัดกิ จกรรมสาธิ ตที่เป็ นเอกลักษณ์ ท้องถิ่ นในชื่ อ “10
มหัศจรรย์ ล้ านนาที่ทา่ แพ” ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่มีการนาเอาขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตงดงามของล้ านนา
มาเป็ นหัวใจในการนาเสนอรูปแบบกิจกรรมถนนคนเดิน
โดยกาหนดให้ พื ้นที่ดาเนินการคือ “ถนนท่าแพ” อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่งถื อเป็ นถนนสาย
เศรษฐกิจเส้ นแรกของจังหวัด มีประวัติความเป็ นมายาวนาน นับเป็ นการปลุกวัฒนธรรมของพื ้นที่ให้ มีชีวิตชีวาอีก
ครัง้ เป็ นการ “คืนชีวิตให้ ชุมชน คืนถนนให้ คนเดิน ” โดยปิ ดถนนตังแต่
้ แยกอุปคุตถึงประตูท่าแพ ความยาว
ประมาณ 950 เมตร โดยน าขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ดี ง ามของล้ า นนามาเป็ นหัว ใจในการน าเสนอ
ขณะเดียวกันก็สอดแทรกการรณรงค์ในเรื่ องการประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ และส่งเสริ มการท่องเที่ยวไปใน
กิจกรรมพื ้นฐานของ “ถนนคนเดิน”
ด้ วยเหตุนี ้ในแต่ละปี จึงมีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวยังจังหวัด
เชียงใหม่เป็ นจานวนมาก ซึ่ง หากจะพิจารณาจากประเภทของการท่องเที่ยวทังในเมื
้
องและนอกเมือ งจังหวัด
เชียงใหม่สามารถแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวออกเป็ น 4 ประเภทดังนี ้ (วัชรี วรรณ ศศิผลิน,2547)
- การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้ องกับความอุดมทางวัฒนธรรมของจังหวัด
เชี ย งใหม่ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สถาปั ต ยกรรมในเมื อ งเก่ า เชี ย งใหม่ ที่ มี ค วามงดงามและความส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์
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- การท่องเที่ยวเชิงภูมิทศั น์ธรรมชาติ ซึง่ สอดคล้ องกับความอุดมสมบูรณ์ทางสภาพแวดล้ อม
ธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับกิจกรรมกลางแจ้ ง
- การท่องเที่ยวเชิงจับจ่ายใช้ สอย ซึง่ ทารายได้ จานวนมาก และเป็ นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ ในการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีศกั ยภาพสูงในด้ านการจับจ่าย เนื่องจากมีนกั ท่องเที่ยวมาก มีผลิตผลท้ องถิ่นที่มี
คุณภาพ และความโดดเด่น
- การท่องเที่ยวถนนคนเดิน ซึ่งเป็ นกิจกรรมใหม่ ที่ตงใจจะส่
ั้
งเสริ มศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
ท้ องถิ่น และสภาพแวดล้ อมเมือง และการลดมลพิษทางอากาศ
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ มีการกาหนดกรอบวิสยั ทัศน์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด ซึง่ หนึง่ ใน
แนวทางการดาเนินการก็คือ การกาหนดให้ มีการใช้ ที่ดินในจังหวัดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เชียงใหม่เป็ นเมืองน่าอยู่
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีไปพร้ อมๆ กับการเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่เปี่ ยมศักยภาพและกิจกรรม “ถนนคนเดิน” ก็คืออีก
หนึ่งกิจกรรมที่จะมีการนามาดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบวิสยั ทัศน์และแนวทางการพัฒนาในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึง่ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็ น 2 ระยะคือ
1.

การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในระยะแรก
วัชรี วรรณ ศศิผลิน อ้ างถึงใน สานักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ (ม.ป.ป) ได้
รายงานเกี่ยวกับการดาเนินโครงการถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ไว้ วา่ ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมถนนคน
เดินในจังหวัดเชียงใหม่ทางรัฐบาลได้ มอบหมายให้ บริ ษัท เจ.เอส.แอล เป็ นผู้ดาเนินการ โดยผลจากการระดม
ความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ ายทังหน่
้ วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบัน สื่อมวลชน ประชาชน ชุมชน ในรู ปแบบ
ของการประชาคมจังหวัด เพื่อสรุ ปความคิดเห็นเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการดาเนินกิจกรรม ได้ มีการเสนอให้ จัด
กิจกรรมบนถนนสายต่าง ๆ หลายสาย เช่น ถนนช้ างคลาน ถนนท่าแพ ถนนนิมมานเหมินทร์ เมื่อนามาศึกษา
วิเคราะห์ ถึงข้ อดี – ข้ อเสีย ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการจัดกิจกรรมข้ างต้ น
จึงได้ มีข้อสรุ ปให้ จัดกิจกรรมบนถนนท่าแพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากถนนท่า
แพเป็ นถนนสายสาคัญ เป็ นถนนย่านการค้ าเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็ นถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
มีปัญหามลพิษค่อนข้ างสูง ดังนันจึ
้ งควรให้ มีการปิ ดถนนจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อเป็ นการลดมลพิษ หรื อ
เรี ยกว่า เปิ ดโอกาสให้ ถนนได้ หายใจ 1 วัน และกาหนดจุดจัดกิจกรรมตังแต่
้ บริ เวณแยกอุปคุตถึงข่วงประตูท่าแพ
ความยาวประมาณ 950 เมตร
โดยการจัดกิจกรรมบนถนนท่าแพเป็ นการคืนชีวิตให้ ชุมชน คืนถนนให้ คนเดิน ซึ่งเป็ นการจัด
กิจกรรมครัง้ แรกของจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็ นการนาเอาขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตงดงามของล้ านนา
มาเป็ นหัวใจในการนาเสนอรู ปแบบกิ จ กรรมถนนคนเดิน ขณะเดี ยวกันก็ สอดแทรกการรณรงค์ ใ นเรื่ องการ
ประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ และการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมถูกกาหนดให้ จดั ทุก ๆวันอาทิตย์ เริ่ ม
ตังแต่
้ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2545 รวมทังสิ
้ ้น 10 ครัง้ กาหนดเวลาในการจัด
กิจกรรม คือ 12.00 น. – 22.00 น. ส่วนระยะเวลาก่อนเริ่ มกิจกรรม และหลังจากสิ ้นสุดกิจกรรมเป็ นเวลาอานวย
ความสะดวกในการเตรี ยมอุปกรณ์และจัดเก็บอุปกรณ์ และการทาความสะอาดถนน ซึง่ การจัดกิจกรรมในครัง้
นี จ้ ั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และส านั ก งาน
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คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 20,972,836 บาท เพื่อดาเนินงานตามโครงการ “ปิ ด
ถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้ ชื่อในการจัดกิจกรรมว่า
“10 มหัศจรรย์ ล้ านนาที่ทา่ แพ”

ภาพที่ 3 ถนนท่าแพในปั จจุบนั
ซึง่ งาน “10 มหัศจรรย์ ล้ านนาทีท่ า่ แพ” จะเน้ นกิจกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
เน้ นการนาความงดงามในวิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของล้ านนา เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
และประชาชนทัว่ ไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์ดงั นี ้
ครัง้ ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545 ชื่องาน “งามตามบุปผชาติ”
ครัง้ ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545 ชื่องาน “งามภาพวาดลีลา”
ครัง้ ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545 ชื่องาน “งามค่าหัตถการ”
ครัง้ ที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2545 ชื่องาน “งามสะคราญนาฎศิลป์”
ครัง้ ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2545 ชื่องาน “งามถิ่นคีตกรรม”
ครัง้ ที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2545 ชื่องาน “งามล ้าลือคน”
ครัง้ ที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2545 ชื่องาน “งามพลพร้ อมปั ญญา”
ครัง้ ที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2545 ชื่องาน “งามรสอาหารเมือง”
ครัง้ ที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2545 ชื่องาน “งามเรื องรี ตนครพิงค์”
ครัง้ ที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2545 ชื่องาน “งามจริงถิ่นไทยงาม”
ซึ่งในด้ านการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ นีท้ างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็ นฝ่ ายรั บ
งบประมาณทังหมดมาเพื
้
่อจัดจ้ างทีมงาน หรื อบริ ษัทเข้ ามาดูแลในด้ านต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ด้วย ซึ่ง
บริ ษัทที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ จัดจ้ างมาให้ เป็ นหลักในการจัดงานและกิจกรรมการแสดงก็คือ
บริ ษัท เจ.เอส.แอล ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น โดยจะมีสานักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ กับสานักงาน
การศึกษามาช่วยร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ด้วย
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ภาพที่ 4 กิจกรรม“10 มหัศจรรย์ ล้ านนาที่ทา่ แพ”ถนนคนเดินบนถนนท่าแพ
ในส่วนของรูปแบบการจัดงานนันทางเทศบาลนครเชี
้
ยงใหม่จะเป็ นผู้ดาเนินการเอง โดยทาง
เทศบาลได้ เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดพื ้นที่ และคัดเลือกผู้ประกอบการทัว่ ไปที่ จะเข้ ามาจาหน่ายสินค้ า ในส่วน
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จะจัดกลุม่ ผู้จาหน่ายสินค้ าโอท็อปมาจาหน่ายในพื ้นที่ และในส่วนของ
อาเภอเมืองจะคัดเลือกกลุ่มผู้ค้าในอาเภอรอบนอกมาจาหน่ายสินค้ า โดยการคัดเลือกร้ านค้ านันช่
้ วงแรกจะ
คัดเลือกกลุม่ ร้ านค้ างานหัตถกรรมการฝี มือ ซึง่ ส่วนหนึง่ จะมาจากการคัดเลือก อีกส่วนหนึ่งจะได้ รับเชิญมา ส่วน
ที่ได้ รับเชิญมาจะเป็ นกลุม่ ทอผ้ า กลุม่ ไม้ แกะสลัก กลุม่ เครื่ องเงินเครื่ องเขิน ซึ่งมาจากกลุม่ หัตถกรรมบ้ านวัวลาย
บ้ านบ่อสร้ าง บ้ านถวาย และมีการคัดเลือกกลุม่ ชาวบ้ านทัว่ ๆ ไปให้ เข้ าร่วมจาหน่ายสิ นค้ าด้ วย
2.

การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในระยะสอง
ต่อมาหลังจากเสร็ จสิ ้นกิจกรรม “10 มหัศจรรย์ ล้ านนาที่ทา่ แพ” ซึง่ จัดโดยบริ ษัทเจ. เอส.แอล
จังหวัดเชียงใหม่ได้ มอบหมายให้ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึง่ ในช่วงที่เทศบาลได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินกิจกรรมถนนคนเดินต่อเนื่องนันเป็
้ นช่วงกลาง
ปี งบประมาณประจาปี ทางเทศบาลไม่ได้ เตรี ยมการในด้ านงบประมาณเพื่อนามาจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ดังนัน้
การดาเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว งานพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยว ได้ รับ
มอบหมายจากเทศบาลให้ เป็ นผู้ดาเนินการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย เพื่อเชิญและขอความอนุเคราะห์
รวมทังขอรั
้ บการสนับสนุนจากมูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ ให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมปฏิบตั ิงานและร่ วมกิจกรรม นอกจากนัน้
ยังได้ เชิญผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ผู้แทนจากภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ
รวมทังตั
้ วแทนจากชุมชน เข้ าร่วมหารื อเพื่อจัดระบบการดาเนินงานตามโครงการ และร่ วมพิจารณารายละเอียด
ของโครงการและกิจกรรม ซึง่ รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมมีดงั นี ้
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2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
2.1.1 เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดถนนคนเดินที่ยงั่ ยืนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีแหล่งกิจกรรมที่จะส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและคุณภาพเมืองให้ ดีขึ ้น
2.1.2 เพื่อให้ ประชาชนเข้ าใจและเห็นความสาคัญในการประหยัดพลังงาน และลด
มลพิษโดยการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนหันมาใช้ จกั รยาน ระบบขนส่งมวลชนหรื อใช้ การเดินเท้ าแทนการใช้
รถยนต์สว่ นบุคคล
2.1.3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริ มการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
2.2 กลุม่ เป้าหมายโครงการ
2.2.1 กลุม่ ผู้ที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณพื ้นที่โครงการ
2.2.2 กลุม่ ผู้ที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้ เคียง
2.2.3 กลุม่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2.3 วิธีดาเนินการ
เพื่อให้ โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ ตามเป้าหมาย โครงสร้ างแนวคิดหลักของ
กิจกรรมจะแบ่งออกเป็ นสัดส่วนตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 กิจกรรมที่มงุ่ สนองวัตถุประสงค์เชิงนโยบายของรัฐบาล ได้ แก่
- กิจกรรมเพื่อลดการใช้ พลังงาน
- กิจกรรมเพื่อลดมลพิษ
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 กิจกรรมถนนคนเดินเป็ นกิจกรรมเชิงสาธิต ได้ แก่
- กิจกรรมเชิงสันทนาการ
- กิจกรรมเชิงศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 กิจกรรมของชุมชน และผู้อยู่ในชุมชนเป็ นผู้กาหนด และมีสว่ นร่ วมในการ
ดาเนินการและรับผิดชอบ
- กิจกรรมเพื่อสนองตอบเศรษฐกิจชุมชน
- กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมชุมชน
- กิจกรรมหน้ าบ้ าน
ส่วนที่ 4 กิจกรรมนาร่ อง เพื่อสร้ างการยอมรับ และเป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ สงั คมเข้ าใจ
วัตถุประสงค์ ของการจัดทาโครงการถนนคนเดิน เพื่อสร้ างสรรค์ให้ เป็ น
โครงการถนนคนเดินที่ยงั่ ยืนต่อไป
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ส่วนที่ 5 กิจกรรมเพื่อการบริ การ ได้ แก่
- กิจกรรมจาหน่ายสินค้ าหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
- กิจกรรมบริ การอาหาร และเครื่ องดื่ม
- กิจกรรมด้ านสาธารณูปโภค
- กิจกรรมด้ านสุขอนามัย
- กิจกรรมด้ านการรั กษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และ
การจราจร
2.4 รายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมถนนคนเดินจะผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการกิจกรรมดังกล่าว
โดยจัดสัดส่วนกิจกรรมทังหมด
้
ดังนี ้
2.4.1 กิจกรรมแกนหลักในแต่ละสัปดาห์ เป็ นกิจกรรมที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ทุกครัง้ โดยแบ่งกิจกรรมเฉพาะตามรูปแบบทุกสัปดาห์ ให้ มีสดั ส่วนร้ อยละ 70 ซึง่ แบ่งเป็ น กิจกรรมสาธิตที่สอดรับ
กับแนวคิดหลัก ในแต่ละสัปดาห์ หรื อ Theme หลักของกิจกรรมในอัตราส่วนร้ อยละ 40 ซึ่งการกาหนดกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ ดาเนินการโดยให้ คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วย ตัวแทนร้ านค้ าที่ตงอยู
ั ้ ่ในถนนคนเดิน ตัวแทน
ผู้ประกอบการที่เข้ ามาจาหน่ายสินค้ า และหน่วยงานเทศกิจพิจารณารู ปแบบของกิจกรรมต่า ง ๆ ให้ สอดรับกัน
รวมทังพิ
้ จารณาคัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบัน องค์กร เสนอเข้ ามาเพื่อร่วมกิจกรรม ทังนี
้ ้เพื่อให้ ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวประทับใจมากที่สดุ
โดยในแต่ละครัง้ จะมีการตังชื
้ ่องานเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์ตงแต่
ั ้ ครัง้ ที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน
2545 ในชื่องาน “งามวัฒนธรรมล ้าค่ามหาสงกรานต์” จนถึง ครัง้ ที่ 89 วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2546 ใช้ ชื่องาน
ว่า “งามวันตารวจไทย”
และตังแต่
้ ครัง้ ที่ 90 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2547 ก็ไม่มีการตังชื
้ ่อกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นการยากในการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมาร่วมจัดกิจกรรม และยากต่อการตังชื
้ ่อกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม ทางงานพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวจึงได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้
ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจ ที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ หากสัปดาห์ใดไม่มีหน่วยงาน
ติดต่อจัดกิจกรรม ทางคณะกรรมการก็จะประสานไปยังกลุม่ ชมรม สมาคม โรงเรี ยนที่มีการแสดงเพื่อจัดการ
แสดงเข้ าร่วมในสัปดาห์นนั ้ ๆ ส่วนอีกร้ อยละ 30 ใช้ ในการทากิจกรรมที่เน้ นความเป็ นพื ้นเมืองหรื อเป็ นวัฒนธรรม
ของจังหวัดเชียงใหม่
2.4.2 กิจกรรมสันทนาการ เป็ นการละเล่น หรื อกิจกรรมข้ างถนน มีอตั ราส่วนร้ อย
ละ 30 เช่น การแสดงออกของศิลปิ นอิสระ การให้ เด็กมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบนท้ องถนน ฯลฯ
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ภาพที่ 5 กิจกรรมทีเ่ น้ นความเป็ นพื ้นเมืองหรื อเป็ นวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
2.5 การประชาสัมพันธ์ชี ้แจงให้ ประชาชนในพื ้นที่ดาเนินการทราบ
ในส่ว นของการประชาสัม พัน ธ์ ชี แ้ จงให้ ป ระชาชนในพื น้ ที่ ด าเนิ น การทราบนัน้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในครัง้ นี ้ เป็ นการปิ ดถนนเพื่อจัดกิจกรรมและเป็ นการจัดกิจกรรมระยะยาว
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ย่อมจะเกิดผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจการค้ าในพื ้นที่จดั กิจกรรม และบริ เ วณ
ใกล้ เคียง รวมทังผู
้ ้ ที่สญ
ั จรไปมาโดยใช้ เส้ นทางนี ้ ดังนันก่
้ อนจะดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
จะต้ องมีการสอบถามความคิดเห็น ชี ้แจงถึงวัตถุประสงค์ ตลอดจนแนวทางแก้ ปัญหาให้ ประชาชนในพื ้นที่ที่จะ
จัดกิจกรรมทราบ ซึ่งหลังจากการประชุมชีแ้ จง ทุกฝ่ ายมีความเห็ นร่ วมกันว่า การจัดทาโครงการดังกล่าวจะ
ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ หลายด้ าน ทัง้ การแก้ ปัญหามลพิษ การลดการใช้ พลังงาน เพิ่มความเป็ นเมืองน่าอยู่จะ
สามารถดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มาก
ยิ่งขึ ้น รวมทังชาวเชี
้
ยงใหม่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัย หรื อประกอบกิจการด้ านการท่องเที่ยวจะมีรายได้ จากการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ซึง่ จะเป็ นการสร้ างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ ดียิ่งขึ ้น
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ภาพที่ 6 ลักษณะผู้ประกอบธุรกิจการค้ าในพื ้นที่จดั กิจกรรม
ในระยะต่อมาทางเทศบาลจะต้ อ งทาการย้ ายสาธารณูปโภคบนถนนท่า
แพลงใต้ ดิน จึงได้ ย้ายการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจากถนนท่าแพไปจัดที่ถนนราชดาเนินกับถนนพระปกเกล้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 31 สิงหาคม 2547 เป็ นต้ นมา ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร และจัดกิจกรรมการแสดงบริ เวณ
ลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ นอกจากนี ้ยังได้ มีการเชิญประชาชน และผู้ประกอบการค้ าย่านถนนราชดาเนิน และ
ถนนพระปกเกล้ ามาร่ วมประชุม โดยกลุม่ ผู้ร่วมประชุมได้ ขอให้ ปรับเปลี่ยนเวลาจัดกิจกรรมเป็ นเวลา 15.00 น.
ถึง22.00 น. เทศบาลจึงรับมติที่ประชุมปรับเปลี่ยนเวลา เพื่อความเหมาะสมและไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จดั กิจกรรม

ภาพที่ 7-10 กิจกรรมการแสดงทีเ่ ปลีย่ นไปบริ เวณลานอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์

162
ส่วนทางด้ านถนนคนเดินวัวลายนัน้ แรกเริ่ มคนในชุมชนมีอาชีพในการทา
เครื่ องเงิน กิจการเครื่ องเงินและร้ านค้ าเครื่ องเงินได้ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้ องการของตลาด มีการ
ก่อตังร้้ านค้ าจาหน่ายเครื่ องเงินเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ในถนน วัวลายทังสองฝั
้
่ งถนน รวมทังจ
้ านวนช่างเงินก็เพิ่มขึ ้นด้ วย
ทาให้ ที่อยู่อาศัยพัฒนาและประยุกต์ การใช้ ประโยชน์อาคารไปเป็ นในด้ านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน โดยการทางานทางด้ านหัตถกรรมเครื่ องเงินเป็ นอาชีพหลัก มีการค้ าส่งออกไปยังพื ้นที่อื่นๆเพื่อเพิ่ม
รายได้ ให้ กบั ชุมชน
แต่ในระยะต่อมาก็เข้ าสูย่ คุ เสือ่ มของกิจการเครื่ องเงินเมื่อภาครัฐโดยการ
สนับสนุนของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม มีการส่งเสริ มให้ มีการลงทุนทางด้ านหัตถกรรมหลายอย่างในเขตอาเภอ
สันกาแพง โดยเป็ นการลงทุนระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการลงไปในพื ้นที่ในเขตอาเภอสัน
กาแพง เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต ประกอบกับการพัฒนาทางด้ านการศึกษาทาให้ คนในพื ้นที่มีทางเลือก
ในการศึกษาเพิ่มมากขึ ้น เมื่อศึกษาจบก็จะไปทางานหรื อประกอบอาชีพในด้ านที่ตนเองเรี ยนมา ทาให้ การสาน
ต่อทางด้ านศิลปวัฒนธรรมและด้ านหัตถกรรมลดน้ อยลง

ภาพที่ 11 การแสดงขันตอนการท
้
าร่ม ในศูนย์อตุ สาหกรรมทาร่มบ้ านบ่อสร้ าง
ช่วงที่เป็ นจุดเปลีย่ นที่สาคัญที่ทาให้ ชมุ ชนวัวลายกลับมามีชื่อเสียงในด้ าน
ศิลปะที่เกี่ยวกับเครื่ องเงินอีกครัง้ จากการว่าจ้ างของรัฐ ให้ ชุมชนช่างเงินบนถนนวัวลายสร้ างงานชิ ้นสาคัญคือ
ทาสลุงหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ครองราชย์ครบ 50 เฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระ
นางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ในวาระมีพระชนม์ครบ 5 รอบ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในวาระมีพระชนม์ครบ 3 รอบ ที่เป็ นเหมือนการกระตุ้นทางอ้ อมให้ เกิดการรวมกลุม่ ทางสังคมเพื่อแสดงศักยภาพ
ของคนในสังคม
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จากการที่คนในพืน้ ที่เองก็ ร้ ู ตัวอยู่แล้ วว่ามีกลุ่มคนที่มีความสามารถใน
ด้ านเครื่ องเงิน จนได้ มีการรวมตัวกันเองจัดตังเป็
้ นชมรมช่างเครื่ องเงินและแผ่นภาพ “ชมรมเครื่ องเงินบ้ านวัวลาย
เชียงใหม่” ประกอบด้ วยชุมชนวัดหมื่นสาร วัดศรี สพุ รรณและวัดนันทาราม ทาให้ ภาพลักษณ์ของการเป็ น “ถนน
เครื่ องเงิน”กลับมาอีกครัง้ โดยเริ่ มจากการที่ชุมชนหมื่นสารบ้ านวัวลาย ร่ วมกับชุมชนวัดศรี สพุ รรณและชุมชน
วัดนันทาราม ร่ วมกันจัด “กาดมัว่ ” เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์เครื่ องเงินของบ้ านวัวลาย โดย
หมุนเวียนกันใช้ สถานที่ในการจัดงานที่ วัดศรี สพุ รรณ วัดหมื่นสาร และวัดนันทาราม ซึง่ เป็ นวัดที่เป็ นจุดศูนย์รวม
ชาวบ้ านของทังสามชุ
้
มชนตามลาดับ โดยนอกจากจะมีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และฟื น้ ฟูศิลปวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องเงินของบ้ านวัวลาย และของแต่ละชุมชนที่เกี่ยวข้ อง ยังเป็ นการดึงรายได้ เข้ าสูช่ มุ ชนอีกทางหนึ่ง
อีกด้ วย

ภาพที่ 12 ลักษณะผู้ประกอบธุรกิจการค้ างานหัตถกรรมในถนนวัวลาย
หลังจากนันได้
้ มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ ้นครัง้ แรกในบริ เวณถนนวัว
ลาย โดยชุมชนหมื่นสารบ้ านวัวลายได้ เข้ าไปผลักดัน และมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมการแสดง
ประเภทต่างๆ การแสดงสินค้ าผลิตภัณฑ์เครื่ องเงิน ซึง่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็ นผู้สนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการต่างๆ จนใน พ.ศ. 2547 ได้ มีการผลักดันให้ เกิดถนนคนเดินวัวลายขึ ้นอีก เป็ นครัง้ ที่2 เป็ นเวลาทังหมด
้
10 สัปดาห์เพื่อสานต่อกิจกรรมเพื่อการส่งเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ซึง่ ครัง้ นี ้
ถือว่าประสบความสาเร็ จอย่างมากในการสร้ างภาพลักษณ์ “ถนนเครื่ องเงิน” ในอดีตให้ กลับมาสูบ่ ้ านวัวลาย
เนื่องจากมีการแสดงผลิตภัณฑ์เครื่ องเงินตลอดทางเป็ นระยะๆ มีการแสดงดนตรี และศิลปะพื ้นบ้ าน มีผ้ ใู ห้ ความ
สนใจเป็ นจานวนมาก จนทาให้ ในที่สดุ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ทาการสารวจความคิดเห็นจากประชาชนในแต่
ละชุมชนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสรุ ปได้ ว่าต้ องการขยายระยะเวลาในการจัด “ถนนคนเดินวัวลาย”ต่อไป จนกลายเป็ น
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างถาวรในปั จจุบนั
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3. ถนนคนเดินเชียงใหม่ ในปั จจุบัน
นับตังแต่
้ มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินบริ เวณถนนท่าแพ จนกระทัง่ ย้ ายพื ้นที่มาจัดที่บริ เวณถนนราช
ดาเนิน ถนนพระปกเกล้ า และถนนวัวลายรวมทังถนนคนเดิ
้
นสายอื่นๆจนถึงทุกวันนี ้ กิ จกรรมถนนคนเดินใน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ ดาเนินการมายาวนานกว่า 10 ปี แล้ ว จึงกล่าวได้ ว่าเป็ นกิจกรรมถนนคนเดินที่จดั ดาเนินการ
มาได้ ยาวนานที่สดุ ในประเทศไทย ซึง่ ในคากล่าวเปิ ดงานเฉลิมฉลองครบรอบ “4 ปี ถนนคนเดินเชียงใหม่ก้าวเข้ า
สูป่ ี ที่ 5 อย่างยัง่ ยืน” ของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ มี
ใจความว่า “เมื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินที่เชียงใหม่แล้ วทาให้ ทกุ ฝ่ ายมีความสุขทังนั
้ กท่องเที่ยวและคนในพื ้นที่
ซึง่ ตอนนี ้ร้ านค้ าที่มาขายของที่ถนนคนเดินมีกว่า 4,000 ร้ านค้ าแล้ ว ถ้ าจะให้ ยงั่ ยืนต่อไปสิ่งที่น่ากังวลคือการซื ้อ
แผง ซึ่งเสน่ห์ของถนนคนเดินคือวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ที่แสดงออกมาในรู ปของอาหาร การ
หัตถกรรม ดนตรี ศิลปะต่างๆ ถ้ าเซ้ งร้ าน ราคาก็จะแพงขึ ้น ดังนันจึ
้ งอยากให้ ดแู ลเรื่ องการเข้ ามาขายของอยากให้
เป็ นคนในพื ้นที่จริ งๆ ถ้ าจะทาให้ ยงั่ ยืนก็อยากให้ มีการขยายโซนให้ พ่อค้ าแม่ขายได้ มาขายของให้ มากขึ ้นตาม
ความต้ องการ ทาให้ ผ้ คู นมีพื ้นที่ในการมาท่องเที่ยวมาดูวฒ
ั นธรรม กาดมัว่ ศิลปวัฒนธรรม สะล้ อซอซึง ศิลปะ
วัดล้ านนา ทาให้ เป็ นพื ้นที่ที่ได้ แสดงให้ เห็นถึงวิถีการดาเนินชีวติ และธรรมชาติของเมืองเชียงใหม่ของคนเชียงใหม่
ถ้ ารักษาไว้ ก็จะเกิดความยัง่ ยืนต่อไป ซึ่งพ่อค้ าแม่ขายก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยด้ วย และนอกจากนันก็
้ อยากให้ เป็ นที่พบปะสังสรรค์กนั เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นที่จดั การแสดงให้
ผู้คนมาดูผอ่ นคลาย”

ภาพที่ 13 และ 14 การใช้ พื ้นที่ถนนคนเดินในการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
ปั จจุบนั ถนนคนเดินจึงได้ กลายเป็ นสีสนั ของสังคมเมืองเชียงใหม่ในทุกยามเย็นของวัน เสาร์ และวัน
อาทิตย์ ไปแล้ ว ซึ่งถนนคนเดินใจกลางเวียงเชี ยงใหม่วันนีม้ ีพัฒนาการที่ชัดเจนในเรื่ องของเอกลักษณ์ และ
บรรยากาศของถนนคนเดินที่ไม่เหมือนที่ใด ผู้คนยิ ม้ แย้ มแจ่มใส การซื ้อ-ขาย บางครัง้ เป็ นเรื่ องรอง เมื่อการได้
พบปะพูดคุย ปะทะสังสรรค์กนั เป็ นเรื่ องที่ทงสองฝ่
ั้
ายมีความสุข
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กิ จ กรรมถนนคนเดิ น ไม่ใ ช่ เป็ นเพี ยงแค่ใ ห้ คนเดิ น จับ จ่า ยซือ้ ของที่ร ะลึก แต่กลายเป็ นถนนที่ สร้ าง
กิจกรรมที่หลากหลายเกิดขึ ้น ทังนั
้ กดนตรี ไทยตัวน้ อยและรุ่นใหญ่ที่นงั่ เล่นดนตรี เปิ ดหมวกกลางถนนอย่างไม่ขดั
เขิน ซุ้มนวดแผนโบราณแทรกอยู่ตลอดแนวสองฝั่ งถนน สินค้ าหัตถกรรมเรี ยงรายสลับกันตลอดเส้ นทาง มีทงั ้
แบบชิ ้นเดียวในโลกและทากับมือให้ เห็นกันต่อหน้ าต่อตาก็มีอยู่มาก เป็ นสีสนั ที่หาดูได้ ยาก หากเจาะไปแต่ละ
ร้ านก็อาจจะพบกับสินค้ าแปลกใหม่ด้วยแนวคิดธุรกิจใหม่ ๆ และ ทังยั
้ งเป็ นเวทีแจ้ งเกิดผู้ประกอบการรายใหม่
หรื อ SMEs รายเล็กรายน้ อยเกิดขึ ้นมากมาย

ภาพที่ 15 และ 16 กิจกรรมต่างๆในวันที่มกี ิจกรรมถนนคนเดิน
ด้ วยเสน่ห์ของถนนคนเดินดังที่กล่าวมานี ้ ทาให้ ปัจจุบนั ถนนคนเดินเชี ยงใหม่มีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมากมาย โดยมีปริ มาณนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถนนคนเดินมากถึงวันละ
80,000-200,000 คน สร้ างรายได้ ป ระมาณ 40 ล้ า นบาท ดัง นัน้ ตราบใดที่ ถ นนคนเดิ น ยัง คงรู ป แบบและ
เอกลักษณ์ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ถนนคนเดินเชียงใหม่ก็จะเป็ นกิจกรรมที่นาไปสู่การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
ต่อไป

ภาพที่ 17 นักท่องเที่ยวในวันที่มกี ิจกรรมถนนคนเดิน
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จะเห็นได้ วา่ รูปแบบของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนี ้นอกจากจะดาเนินเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตงั ้ ไว้ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วยังจะเป็ นการก่อประโยชน์ให้ กับชุมชน ทัง้ ในแง่ของสังคมเศรษฐกิจ และวิถีชีวิต
เพราะการปิ ดถนน จะทาให้ สามารถนาพื ้นที่มาสร้ างเป็ นลานกิจกรรมทางสังคม กลายเป็ นที่สาธารณะกลางเมือง
ให้ ชมุ ชน พร้ อมทังให้
้ โอกาสถนนและพื ้นที่ได้ ฟืน้ ตัวจากมลพิษ เป็ นการพัฒนาทังทางด้
้
านรู ปธรรมและนามธรรม
คือ ได้ มีโอกาสปรับปรุงทังทางด้
้
านคุณภาพสิง่ แวดล้ อมของเมือง และคุณภาพจิตใจของประชาชนด้ วย
จากวิวฒ
ั นาการของการจัดถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จะทาให้ เกิดความ
เข้ าใจถึงแนวคิด และรู ปแบบของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาไปเป็ นข้ อมู ลพื ้นฐานที่
สาคัญในการศึกษาถึงบทบาทและลักษณะการดาเนินกิจกรรมของกลุม่ คนที่เข้ าร่ วมในถนนคนเดิน และนาไป
วิเคราะห์ถึงผลของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซึง่ จะทาการนาเสนอในบทต่อไป
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