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 ในการศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาลักษณะทางเทาที่เหมาะกับวิถีชีวิตของ
ผูใชทางเทาในยานธุรกิจของกรุงเทพ และลักษณะพฤติกรรมการใชทางเทาของผูใชทางเทาใน
บริเวณนั้น โดยมีพ้ืนที่ศึกษาอยูบริเวณยานสีลมซ่ึงเปนยานที่มีความหลากหลายทางกิจกรรมบน
ทางเทา และมีกลุมผูใชสอยหลักเปนประชากรวัยทํางาน 
 การศึกษาน้ีมีขั้นตอนในการศึกษาจากการเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่เปนยานธุรกิจของเมือง 
เพ่ือทําการสํารวจขอมูลดวยวิธีสังเกตการณและทําแผนผังขอมูล และวิเคราะหหาความสัมพันธ
ลักษณะพฤติกรรมของผูใชทางเทาและประเภทการใชประโยชนอาคารโดยรอบเพื่อสรุปผล
การศึกษาและขอเสนอแนะตอพ้ืนที่ศึกษาที่เหมาะสม 
 จากการขั้นตอนการศึกษาดังกลาวทําใหทราบลักษณะกิจกรรมที่สมควรจะมีบนทาง
เทาของพื้นที่ในยานธุรกิจ คือควรจะมีพ้ืนที่ขายอาหารอยูบนทางเทาบริเวณที่มีผูคนสัญจรผาน
เปนจํานวนมากในชวงเวลาเรงดวน และควรมีการบริหารจัดการกําหนดพ้ืนที่ขายเส้ือผาใหอยูใน
ปริมาณที่พอเหมาะกับทางเทาที่มีอยูอยางจํากัด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชทางเทาใน
ยานธุรกิจของเมือง รวมถึงการจัดการพ้ืนที่รอรถโดยสารประจําทางที่เหมาะสมและไมรุกล้ําพ้ืนที่
ทางเทา 
 สวนขอเสนอแนะตอการเพ่ิมพ้ืนที่ทางเทาเพ่ือใหเหมาะกับสภาพวิถีชีวิตของคนเมือง 
สามารถทําไดโดยใชการจัดการและการออกแบบ การใชระบบจัดการสามารถทําไดเชน การ
จํากัดพ้ืนที่ ปริมาณ และรูปแบบการตั้งราน ไมใหรุกล้ําพ้ืนที่ทางเทาหลักจนไมสามารถเดินสวน
กันไดโดยสะดวก การกําหนดจุดผอนผันการขายใหมใหสอดคลองกับสภาพกิจกรรมในพื้นที่ 
สวนการใชการออกแบบเขามาชวย เชน การใชพ้ืนที่ในแนวระยะถอยรนของอาคารขนาดใหญให
มีความตอเนื่องกับทางเทา ซึ่งจะทําใหมีพ้ืนที่สําหรับคนเดินเทาเพ่ิมขึ้นและใชประโยชนจาก
พ้ืนที่ดานติดถนนเปนพ้ืนที่ขายอาหารรถเข็นได  
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 This research aim to investigate a pattern of sidewalk suitable for pedestrian 
use in the commercial district of Bangkok, and to study the behavior of pedestrian using the 
sidewalk. The study area is Silom Road which has variety of activities on the sidewalk with 
the main pedestrian group being office workers.   
  Research methodology of this study begins by choose the study area, which is 
a business area where information survey will be conducted through on-site observation as 
well as data mapping to analyze pedestrian behavior and relationship between activities 
and type of building use in study area. The integration of results will lead to a summary of 
findings and appropriate recommendations for the study area.  
 Research findings will enable a better understanding for more appropriate 
activities on the sidewalk of commercial district in Bangkok. That is, space should be 
provided to accommodate food stand on sidewalk which has a mass number of pedestrian 
during rush hours and proper management in terms of space allocation for street vendors 
should be in place with consideration to the needs of pedestrians and space limitation of 
the sidewalk. In addition, the Bangkok Metropolitan Administration should also have a set 
of measures as to prevent public buses from trespassing into sidewalk area. 
 A guideline to increase the sidewalk space could be done via management and 
design. Management method is by using a set of rules for street vendors or by newly 
defining allowable space on sidewalk for appropriate use as vending area. The design 
method is by using a setback area of building code to connect to a sidewalk area. These 
will increase space for walkability and allow the area is close to street zone to be use as 
vending area. 
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 การศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออาจารยใน
ภาคภูมิสถาปตยกรรมศาสตรทั้งสามทาน ที่เมตตาชวยตรวจสอบความถูกตองของรายงานการ
คนควาอิสระ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล และอาจารย ดร.สินี
นาถ ศุกลรัตนเมธี ที่ชวยผลักดันและตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองทางภาษาของ
การศึกษาในครั้งนี้  
 
 การศึกษาครั้งจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีมิได หากขาดความเอาใจใสและเคี่ยวเข็ญจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่คอยดูแลและอดทนพร่ํา
บอกในสิ่งที่กําลังศึกษาอยู พรอมทั้งใหคําแนะนําในทุกเร่ืองที่เก่ียวของ ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยอยางสูง 
 
 ทายสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และคุณยาย ที่ใหกําลังใจและใหการ
สนับสนุนการศึกษาใหคร้ังนี้จะผานไปไดดวยดี  
 
 หวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจตอการพัฒนา
และการปรับปรุงทางเทาของเมือง หากมีขอผิดพลาดประการใดจากการศึกษาคร้ังน้ี ขออภัยไว 
ณ ที่นี้ดวย 
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